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Samen griezelen voor de buis
In mijn jeugd, begin jaren 
vijftig, deed de televisie 
zijn intrede. Voor ons een 
onbekend fenomeen, dat 
destijds nog voor slechts 
weinigen was weggelegd. 
De eigenaren van zo´n 
bijzonder apparaat waren 
echter dikwijls zó trots 
op hun bezit, dat ze an-
deren er graag van lieten 
meegenieten. Zij stelden 
op woensdag- en zater-
dagmiddag hun huis open, 
zodat de jeugd, vaak tegen 
betaling van een luttel 
bedrag (een stuiver of zo), 
kon kijken. 

En zo zat je dan met zes tot acht 
kinderen (schoenen uit, gordij-
nen dicht) op de grond voor dat 
kleine beeldbuisje in die enorme 
kast bij de buurvrouw te kijken naar 
kinderprogramma´s als Dappere 
Dodo, Morgen gebeurt het of Vier 
Vieren Waterval. Hoe onbeholpen 
we dergelijke programma´s nu mis-
schien ook zouden vinden, destijds 
zagen wij de technische onvolko-
menheden niet en genoten we met 
volle teugen.
Voor mij was ´Morgen gebeurt het´ 
een van de favorieten. Ik was een 
jaar of zes en vond de avonturen van 
professor Plano, gespeeld door Ton 
Lensink, bloedstollend. Niemand 
bracht een woord uit als de professor 
een ontmoeting had met de bui-
tenaardse wezens van de planeet Pla-
nerion en na a� oop durfde je amper 
alleen in het donker te verblijven.
Omstreeks diezelfde tijd werden ook 
de avonturen uitgezonden van Dap-
pere Dodo. Samen met zijn domme 
vriendje Kees beleefde hij van alles 
en nog wat op de Schele Zeemeer-
min, de boot van de Kapitein en Opa 

Buiswater. Ook herinner ik mij nog 
die pinnige juffrouw Vulpen en oom 
Harrie. Hun avonturen waren veel 
vrolijker dan in het sinistere Morgen 
gebeurt het en we beleefden er veel 
plezier aan. Leuk was ook het liedje 
aan het begin en het eind van het 
programma; ´Jongens, jongens, kijk 
nu goed, wat die Dappre Dodo doet´ 
en ´Jongens, jongens, wat een pech, 
Dappre Dodo gaat nu weg´, dat ein-
deloos (tot op de dag van vandaag) 
door je hoofd bleef dreinen. Zoals 
wel meer van die herkenningsmelo-
dieën van toen als roestvrij staal in je 
hoofd zitten. 

Western
Nog zo´n serie, die mij altijd is 
bijgebleven, maar die nog maar 
weinig mensen blijken te kennen is 
de western Vier Veren Waterval. Ge-
speeld met poppen, maar voor ons 
zo realistisch als wat. Spannend wa-
ren de belevenissen van sheriff Tex 
Tucker, die met zijn wonderveren op 
zijn hoed alle bandieten moeiteloos 
de baas bleef. Natuurlijk speelde je 
de avonturen later op straat allemaal 
na en was je net zo onoverwinnelijk 

als die stoere Tex Tucker.
Ook uit 1956, de serie ´Hokus 
Pokus, dat kan ik ook´ met vreemde 
snuiters als Liang, Abbetje Habbe-
kuk en Hong-Sjok. Je keek je ogen 
uit bij de trucs van goochelaar Adrie 
van Oorschot, die zaken liet verdwij-
nen en verschijnen zoals je nog nooit 
gezien had.
In die serie speelde ook Hannie Lips, 
´Tante Hannie´ voor ons, die uit Rot-
terdam kwam en furore maakte met 
haar lieve uitzwaaien van de kin-
deren voor de buis, waarbij zij met 
beide handen kruiselings zwaaiend 
afscheid nam. En Tanja Koen, ook 
zo´n mooie presentatrice die veel 

respect afdwong.
Het speelde zich allemaal af in het 
half uurtje dat de Kijkdoos duurde.

Buitenlandse series
In de jaren daarna werd de televisie 
snel professioneler en vooral popu-
lairder. Steeds meer gezinnen kregen 
hun eigen tv en de knusse middagen 
met vriendjes en vriendinnetjes 
verdwenen. Toch zijn er ook uit de 
late jaren vijftig, begin zestig nog 
zat programma´s die mij altijd zijn 
bijgebleven. Bas Boterbloem, Okkie 
Trooi en natuurlijk Pipo de Clown, 
die al in 1958 met zijn Mammaloe, 
ezel NoNoNo, Felicio, Klukkluk en 
Dikke Deur op het scherm ver-
scheen.
In 1961 werd het helemaal specta-
culair met de start van Ivanhoe, die 
prachtige ridder met die veren op 
zijn helm, die zo goed kon scher-
men. Daar heb ik menige blauwe 
plek aan overgehouden, want natuur-
lijk werden wij allemaal onmiddel-
lijk ´ridder´ en gingen we elkaar te 
lijf met onze houten zwaarden.
De buitenlandse series kregen de 
overhand. Catweezle kwam voor 

de kinderen, Gil Favor, met een 
superjonge Clint Eastwood als 
Rowdy Yates, dreef zijn koeien over 
de prairie en Paaooo Cartwright 
moest al zijn wijsheid aanwenden 
om zijn zonen Adam, Hoss en Little 
Joe in toom te houden in de eerste 
kleurenserie Bonanza. Nadien 
werden we overspoeld met � lms, 
spelletjes (weet je nog ´Een kwartje 
per seconde´), shows en toneel.
Televisie werd een vermaakcentrum 
in huis, maar de gezelligheid van 
het ´samen kijken naar dat nieuwe 
fenomeen´ van de eerste jaren was 
verdwenen.

                      Fred Wallast

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

Bezoek ook 
www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van 
De Oud-Rotterdammer! 
Boordevol informatie, zoals niet gepubliceerde 
verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.

-  Samen gekluisterd aan de buis  -

- De omroepsters uit de beginperiode van de televisie. 
Van links naar rechts: Karin Kraaijkamp (VARA), Tanja 
Koen (NCRV), ‘tante’ Hannie Lips (KRO), Verti Dixon 

(VPRO) en Ageeth Scherphuis (AVRO) -

- Hokus Pokus, dat kan ik ook - - Pipo de Clown -
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Profi teerweken bij:
PPROFITEEROFITEERR

www.profi teer-laminaat.nl
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

PROFITEER

Tijdens Profi teerweken elke
zevende vierkante 
 meter laminaat

GRATIS!
GELDIG VOOR ALLE MERKEN LAMINAAT

- 10.000 m2 in voorraad!
- Minimaal 10 jaar garantie!
- Altijd de grootste keuze!
- Alleen de beste Topmerken!
- Al 20 jaar verstand van laminaat!
- Zeer deskundig advies!
- Zeer vakkundig laminaat leggen!
- Aanbetaling niet nodig!
- Altijd de laagste prijs!

Meister
Tradition click
HDF-paneel met Uniclic systeem,
7 mm dik, keuze uit 10 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras-, vlek en slijtbestendig.
10 jaar garantie.
Per m2 van 20.95 voor

Kaindl
Super Groove
V-GROEF HDF-paneel met 
Uniclic systeem, keuze uit 3 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
15 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

HDF-paneel met Uniclic systeem,
kras-, vlek en slijtbestendig.
Nu te zien op volle pallet.
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Parador
keuze uit 3 kleuren

Nabij winkelcentrum Koperwiekachterkant Isala Theater

OPRUIMINGSSTUNT
Bij aankoop van een laminaat-

vloer elke zevende vierkante
meter gratis!

Dus....   7 m2 kopen =   6 m2 betalen
 14 m2 kopen = 12 m2 betalen
 21 m2 kopen = 18 m2 betalen
 28 m2 kopen = 24 m2 betalen
 35 m2 kopen = 30 m2 betalen enz.

 •GELDIG VOOR ALLE LAMINAAT•  •NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN•  •RESERVEREN TOT ZES MAANDEN MOGELIJK•   •AANBETALING NIET NODIG•

Vloerbedekking & raamdecoratie
De specialist waarbij u profi teert
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Fluiterlaan 430 • 2903 HN Capelle a/d IJssel • Tel.: 010-2345468 • Fax: 010-2345939
Openingstijden: maandag gesloten, di. t/m vr. 9.30 - 17.30 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, vrijdag koopavond tot 21.00 uur, ‘s zondags gesloten

Quick-step
Locfl or
HDF-paneel met Uniclic systeem,
keuze uit 8 kleuren
kras-, vlek en slijtbestendig
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Balterio
Vitality
V-GROEF Watervast HDF-
paneel met Uniclic systeem, keuze 
uit 10 kleuren, voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
25 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

Targett
Original
V-GROEF Watervast HDF-
paneel 8 mm dik, voelbare 
houtstructuur, leverbaar in de kleur 
eik venich. 20 Jaar garantie.
Per m2 van 32.95 voor

12.95
m2

20.95
m2

27.95
m2

15.95
m2

19.95
m2

13.95
m2
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Cox Column

Van Lente naar Zomer

Het stikt van de kraaien, kauwen zijn 
het eigenlijk geloof ik, maar dat wilde 
ik eerst niet schrijven omdat ik geen 
zin had op te zoeken of je dat met 
AU schreef, maar ja, je wilt akkuraat 
blijven dus toch maar gedaan,  kau-
wen zijn het dus, en de een of andere 
vooroploper heeft weer bedacht dat 
er niet meer op gejaagd mag worden, 
vandaar dat ze nu in groten getale 
de nesten van de andere vogels leeg 
roven. Maar verder zijn het wel 
aardige vogels, en alles doden lukt ze 
ook niet, want in de struiken hoor ik 
ook de meesjes tekeer gaan. Je ziet 
ze amper, en dat vind ik wel jammer, 
want Guido Gezelle, anderhalve eeuw 
geleden, die zag ze wel:

Een meezennestje is uitgebroken,
Dat, in den wulgentronk gedoken
Met vijftien eikes blonk;

Ze zitten in den boom te spelen,
Tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
Met velen,
En ‘k lach mij, ‘k lach mij, ‘k lach mij 
bijkans krom.
……

Het meezenvaärtje zit – de looveren
Verduiken ’t voor ‘t gestraal –
Te tooveren, al in de meezentaal;
Daar vliegen ze, al med’ een, te 
zamen,
Tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit, 
En, amen,
Het meezennestje is weerom ijele en 
uit.

Het woord ijele betekent leeg, maar 
voor de rest is dit Hoog- Vlaams toch 
goed te begrijpen en prachtig om te 
lezen, een sieraad voor de Nederland-
se Taal. Ik bedoel, met Ali B. zijn we 

er wat dat betreft toch niet wezenlijk 
op vooruit gegaan, wat u? 
Maar wat ik nou maar zeggen wou, 
de waterhoentjes lopen ook met 
kleine zwarte bolletjes wol naast 
zich door het gras, en de fazant in het 
kreupelhout roert zich ook niet meer 
zo luidruchtig, die heeft inmiddels 
waarschijnlijk een hele familie om te 
verzorgen.
Met andere woorden mensen, de lente 
is alweer voorbij, wat treurig is dat 
toch elk jaar weer. Het gaat allemaal 
zo snel. 

Gezelle schreef over de Lente:
…… 

O kostelijkste, o lieve stonden;
O vluchtig, o vergankelijk iet,
Dat boodschapt, en gaat aanverkon-
den,
Des fellen Zomers hard gebied!
O mochte ’t altijd lente worden,
En lente zijn, van ende torden
Des vollen jaars, en anders niet!

Van ende torden betekent van begin 
tot eind. Helaas, helaas, er is onher-
roepelijk een end aan gekomen, we 
moeten de zomer in. Nou heeft dat 

ook wel wat, ik ben in ieder geval van 
plan er hier in Nederland, maar ook in 
Zuid- Frankrijk, waar ik al even was, 
en in Italië een � ink feest van te ma-
ken. Ilse van Radio Rijnmond zei het 
van de week: Het leven is een groot 
feest, je moet alleen zelf de slingers 
op hangen, en zo is het maar net.
Gezelle schreef (vraag bij Maria 
Heiden naar zijn gedichten):

De groote zon, de zomer is
Ten oosten uitgeklommen,
Bezoekende zijn koninkrijk…
De koning is gekommen!

De jonge kraaien in mijn schoorsteen krijgen alweer 

vliegles. Ik bedoel, die eitjes zijn dus alweer allang uit. 

Met veel rumoer laten ze zich van het dak vallen en flad-

deren op goed geluk naar de tak van de eik, die ze met, 

letterlijk, veel kunst en vliegwerk bereiken. Daar gaan 

ze trots om zich heen zitten kijken.

Onlangs bereikte de in Soerabaja 
geboren en tien jaar getogen Ronald de 
leeftijd van 62 jaar. Op de Centrum-
markt ging dat allesbehalve onge-
merkt aan hem voorbij. Een van zijn 
collega’s had er reuk van gekregen en 
roerde de markttamtam. 
Veel collega’s kwamen even langs zijn 
kraam. Vervelend vond de jarige dat 
niet. “Zoendag vandaag. Héérlijk, ie-
dereen komt feliciteren en de vrouwen 
kussen me allemaal”, glunderde hij.
Ronald staat veertig jaar op de Rotter-
damse markt, waar hij in de voetspo-
ren trad van zijn vader. Op dinsdag en 
zaterdag rijdt hij zijn combinatie nog 
steeds met veel plezier naar de Cen-
trummarkt en op donderdag naar de 
weekmarkt in Hoogvliet. Twee weken 
per jaar komt hij niet, want dan gaan 
hij en zijn vrouw meestal naar Italië. 
“Voor mij lang genoeg. Ik hou niet van 
vakantie. Maar ja, de vrouw wil ook 
wat. We zijn al 34 jaar gelukkig ge-
trouwd en dat wil ik graag zo houden. 
Toen ik haar ontmoette woonde ze aan 

het Prinsenplein in IJsselmonde.”
En: “Néé, kinderen hebben we niet. 
Mijn kind is blonde Annemiekje, die 
me al 23 jaar assisteert.”

Vrolijke flierefluiter
Ronald staat op de markt bekend als 
een vrolijke � iere� uiter met belang-
stelling voor iedereen. Hoewel hij pas 
later op de dag kan gaan bakken is hij 
altijd vroeg aanwezig. De wachttijd 
vult hij met een zwerftocht langs 
collega-kooplieden en ze wisselen 
dan nieuwtjes uit. De loempiakoning 
kent veel van zijn klanten bij naam 
en toenaam en hij begroet ze met een 
kwinkslag en een vrolijke glimlach. 
Ronald was thuis het enige kind. 
Vader Balakiam verliet in 1952 
Indonesië om in Rotterdam een nieuw 
bestaan op te bouwen. Eerst met kwak-
zalverij en specerijen en vervolgens 
met zelfbereide loempia’s en kroepia’s 
op de markt. Het ging goed met zijn 
handel en daarom konden Ronald en 
zijn moeder in 1955 ook naar hun 

nieuwe vaderland overkomen.
“Op mijn vijftiende stapte ik op de 
wilde vaart. Anderhalf jaar heb ik 
gevaren tussen Afrika en Amerika. 
Daarna moest ik in militaire dienst in 
Raamsdonkveer, waar ik was inge-
deeld bij de pontonniers”, memoreert 
hij.

Eenmaal afgezwaaid kocht zijn vader 
voor hem een cafétaria in de Haven-
straat in Delfshaven. Op marktdagen 
assisteerde Ronald zijn vader, onder 
meer op de Westermarkt in de Span-
jaardstraat. “Dat was een verschrik-
kelijk � jne tijd, een héérlijke markt. 
Helaas is dat allemaal voorbij.”

Geheim recept
Zijn aanvraag voor diverse markt-
standplaatsen werd gehonoreerd. Niet 
alleen mocht hij op de Centrummarkt 
verkopen, maar ook in Hoogvliet 
en Overschie. De producten worden 
bereid naar een speciaal en geheim 
recept, dat vader Balakiam destijds 
samenstelde. Zoon Ronald heeft er 
het een en ander aan verbeterd. “Jaren 
achtereen maakte ik ze zelf, maar dat 
werk heb ik uitbesteed een gespeci-
aliseerd bedrijf. Uiteraard naar mijn 
eigen recept.”
Ronald is door de jaren heen een 
beetje het gezicht van de markt 
geworden.

Achter zijn grappen, grollen en schijn-
baar eeuwige grijns schuilt echter een 
serieus mens. Zeker als het gaat om 
bridgen bij verenigingen in Klaaswaal 
en Hellevoetsluis. Daarnaast legt hij 
zijn ziel en zaligheid in koken en is 
hij ook nog een studiebol, al heeft 
hij destijds in zijn vrije avonduren 
een rechtenstudie net niet met succes 
afgerond. “Het werken op de markt 
was net iets gemakkelijker en nog héél 
leuk ook. Dat hoop ik in gezondheid 
nog jááááren te mogen volhouden. Ik 
hou van de mensen, van de markt en ik 
hou van Rotterdam. Een mooiere stad 
op de wereld is er niet.”

Veertig jaar 
loempiakoning van 
de Centrummarkt
Dat hij Ronald Balakiam heet, weet alleen de kring om hem 
heen. Bij het grote publiek is de inwoner van Spijkenisse beter 
bekend als ‘de loempiakoning van de markt’. Al veertig jaar 
bakt hij ze bruin. Niet alleen loempia’s, maar ook kroepia’s. 

- Ronald Balakiam en invalverkoopster Maloe aan het werk op de Centrummarkt. De loempiakoning heeft er honderdduizenden gebakken en verkocht. Foto Ellie Schop -
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij 
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat 
voor u klaar.

6 standaardpunten van Miedema en De Jong
� Gratis halen en brengen
� Altijd drie jaar garantie
� Grote collecties stof en leer
� Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
� Service en kwaliteit
� Geen aanbetalingen

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

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

Geachte redactie 
Ik ben geboren in Rotterdam (Diacones-
senhuis) en na enkele dagen ging ik 
samen met mijn moeder naar Vlaardingen 
waar ik woonde. Mijn oma en opa woon-
den aan de Mathenesserdijk en keken aan 
de achterkant op de Delfshavense Schie 
en aan de overkant op de Albrechtskade.
Als kind heb ik veel gelogeerd bij mijn 
opa en oma. Er was ook een ongetrouwde 
zoon in huis, een oom van mij dus, waar 
ik veel mee optrok. Met hem ging ik veel 
naar Sparta, o.a. naar de “zilveren voet-
bal” wat destijds een evenement was en ik 
heb Tonny van Ede inderdaad vaak langs 
de lijn zien rennen. In de krant van 29 mei 
stond een foto van de Spanjaardstraat op 
marktdag, met daarin een kleine foto van 
de Schiedamseweg met het Prinsestheater. 
Met mijn opa liep ik veel in deze buurt. 
Dan kochten we bij Jamin een ingepakt 
ijsje met dat witte vetvrijachtige papier 
met blauwe letters voor twintig cent. Het 
waren van die blokken met wafels erbij 
voor die prijs en ze smaakten heerlijk. 
Opa kocht dan drie ijsjes en thuis aten 
we gezellig gedrieën dit ijsje op. Dat 
was eind veertig begin vijftig een feest, 
aangezien zo’n traktatie toen niet van alle 
dag was. Soms gingen we naar het Prin-
sestheater, waar in de pauze op het toneel 
een acrobaat of een jongleur zijn kunsten 
vertoonde.  Mijn oom kwam altijd om een 
uur of zeven thuis en dan werd er warm 
gegeten. Vóórdien zaten wij in de winter-
dag te schemeren in de voorkamer in de 
oude onverslijtbare krapoo’s. De verhalen 
over vroeger kwamen dan los en dat vond 
ik geweldig. Het waren fantastische jaren. 
De woorden discriminatie, milieuproble-
men, en criminaliteit kenden we niet, die 
werden nooit gebruikt. Ik ben blij dat ik 
deze tijd heb mogen meemaken.
Ben Gerritsma, Weresteyn 82, 3363 BR 
Sliedrecht, b.gerritsma@kpnplanet.nl 
---------------------------------------------------
Geachte redactie
Mooi artikel over die succesvolle zaken-

man van de pannenkoekenboot. Maar dat 
van die wereldprimeur van een am� bie-
voertuig kan hij wel vergeten. Vorig jaar 
in Seattle USA, heb ik in zo’n autoboot 
gezeten. De naam is daar Ride The Ducks.
Mevr: A.H. Gorter, Strevelsweg 882
3083 LV Rotterdam
--------------------------------------------------
Coöp Vooruitgang
Wat leuk om Coöp Vooruitgangwinkels 
te zien in De Oud-Rotterdammer. Ik heb 
er 25 jaar gewerkt als ontwerper/onder-
houdsman en maakte van oude toon-
bankwinkels moderne 50- en 60-er jaren 
zelfbedieningswinkels.
De winkel Noordmolenstraat, hoek Jacob 
Catsstraat was de eerste winkel van Coöp 
Vooruitgang die omgebouwd werd. Dat 
was wat in die tijd. De winkel bestond 
eigenlijk uit vier winkels, een bakkerij, 
melkwinkel, kruidenier en sigaren en 
tabak. Het was de eerste Coöp-winkel 
met groene neonverlichting aan de gevel. 
De inventaris was ontworpen door Coöp 
Nederland en werd in een dag geplaatst. 
Alle schappen waren verstelbaar, wat ook 
heel nieuw was.
De opening was op een zomeravond 
en bracht heel wat volk op de been. Er 
was een muziekkorps en een koets met 
paarden bracht bedrijfsleider, de heer 
Goedhart, die met een grote symbolische 
sleutel de winkel opende. De Coöp was 
later het eerste bedrijf dat failliet ging, 
waardoor duizenden medewerkers op 
straat kwamen te staan en werkloos zijn 
was destijds nog een schande.
A.A. Buijtendijk, Jeruzalemstraat 14
3061 GN Rotterdam, 010-4520273
--------------------------------------------------
De Ballentent
Hoe oud de Ballentent op de Parkkade 
is, weet ik niet. Wel weet ik dat, toen ik 
in de eerste helft van de vijftiger jaren 
in dienst was bij de Koninklijke Marine, 
de Ballentent al bestond. Regelmatig 
lagen er marineschepen aan de Parkkade, 
vooral ook omdat het demagnetiseren 

in de Waalhaven plaats moest vinden en 
dit veelal verscheidene dagen vergde. ‘s 
Avonds lag het schip dan aan de Park-
kade. Bij de gehele marine, van hoog 
tot laag, was de Ballentent bekend en 
beroemd om zijn gehaktballen. Of de 
Ballentent toen de of� ciële naam van het 
houten café was, weet ik niet, maar bij de 
marine heette het wel zo. De laatste keer 
dat ik aan de Parkkade heb gelegen, was 
in maart 1956 met het Hr. Ms. Dubois, 
een in Amerika gebouwd fregat in dienst 
bij de Koninklijke Marine. In juli 1956 
heb ik de marine verlaten, omdat ik naar 
Nieuw Guinea moest, waar ik absoluut 
geen zin in had. In het begin van de jaren 
vijftig hebben enkele marinemannen 
met een kwaaie (drank) kop eens een 
stunt uitgehaald met de Ballentent toen 
hun schip aan de Parkkade lag. Destijds 
sloten de cafés ‘s avonds om 11 uur nog 
hun deuren, dus op een avond werden de 
Jannen (bijnaam voor matrozen) om 11 
uur de Ballentent uitgezet. Dat zinde ze 
natuurlijk niet en met een ‘we zullen die 
rotvent wel krijgen’ werd een staaldraad 
rondom de Ballentent gelegd en met be-
hulp van het ankerspil trok men de gehele 
Ballentent een stukje over de hobbelige 
keien van de Parkkade. Het gevolg was in 
ieder geval een afgebroken waterleiding, 
of de elektriciteit ook afbrak weet ik niet. 
Disciplinaire straf voor de betreffende 
marinemannen was het gevolg, maar het 
gehele schip heeft gelapt om de ontstane 
schade te vergoeden aan de toenmalige 
exploitant/eigenaar van de Ballentent. 
A.A. Baars, Molenblok 26
Ouddorp, 06-53562946
--------------------------------------------------
Ballentent 2
Op 28 april 1940 moest ik mij melden in 
de Ballentent voor mijn examen rijbewijs 
A voor motorvoertuigen op meer dan 
twee wielen. Het was gemakkelijker dan 
tegenwoordig; een paar rondjes over de 
kade, meer niet. Ik werkte al vier jaar in 
een garage en had daar autorijden geleerd. 

Ik ging erheen met een mij ter 
beschikking gestelde Opel Kadett, zonder 
dubbele bediening. Mijn aanvraagformu-
lier moest voorzien zijn van een medische 
verklaring van dokter Does uit de Oranje-
boomstraat; kosten twee gulden.
Na aanmelding naar buiten, waar de 
examinator controleerde of de rich-
tingaanwijzer wel goed uitklapte en de 
stoplichten brandden. Daarna kon ik gaan 
rijden richting Schiedamsedijk. Daar was 
een � inke hol, waarop ik halfweg moest 
stoppen met de handrem erop en daarna 
weer verder moest rijden. Bovenaan de 
hol zei hij; “ga maar terug, ik heb het al 
gezien”. Terug in de Ballentent stelde hij 
wat vragen, tekende papieren en klaar 
was Kees. Je had toen drie rijbewijzen; 
A voor motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen, B voor motorrijtuig op twee 
wielen en C voor motor� ets. Ik ben twee 
jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Ook 
toen was er al een werkboek voor gereden 
uren met twee stempels op de achterzijde. 
Aanvankelijk moesten de rijbewijzen om 
de twee jaar verlengd worden. De eerste 
twee heb ik nog altijd.
W. Hordijk, Koopvaardijhof 59
3071 PK Rotterdam
--------------------------------------------------
Schiereck
O, wat leuk, die foto van het overpad 
Schiereck naar de Stoopweg. Wat een 
fantastische herinnering! Wij, als familie 
Wismeijer, mochten het pad van de 
familie Schiereck gebruiken als overpad. 
Op de achtergrond van de foto, achter de 
� etser, waren zaagselschuren van mijn 
grootouders. Mijn ouders en ik hebben 
gewoond in een van de houten huisjes, 
naast tuinder De Derde. Wat later zijn wij 
verhuisd naar de Rottekade, om de hoek 
bij Schiereck, daar was waterleiding en 
elektrisch. Bij Schiereck kocht ik voor een 
paar centen doppinda’s; dat was lekkerder 
dan een boterham.
C. de Vries-Wismeijer
Zernikeplaats 22, 3068 ZJ Rotterdam

Geachte redactie
Sinds kort ontvang ik uw blad van een 
nichtje van mij. Zij woont in Capelle, ik 
in de VS, maar eens Rotterdammer, altijd 
Rotterdammer. Ik geniet steeds weer van 
het blad en het brengt heel wat herin-
neringen boven. Wij woonden vroeger 
in Bergpolder en het artikeltje over het 
sportfondsenbad in de Van Maanenstraat, 
waar ik heb leren zwemmen, was heel 
leuk. Ik doe graag de puzzels, maar kan 
ze niet altijd afmaken.  Ik stuur uw blad 
naar een vriendin van mij in Canada, dus 
u ziet, er zijn heel wat mensen, behalve 
in uw omgeving, die ervan genieten. 
Hartelijk dank, veel succes en ik kijk nu 
al uit naar het volgende krantje in mijn 
brievenbus.
Thea Schiefer-Harpe, Pinson, Alabama
-------------------------------------------------
Geachte redactie,
In De Oud Rotterdammer van 12 juni 
staat op pagina 11 een foto met de kop 
“Uit het rijke Rotterdamse sportleven”. Ik 
kan mij de gebeurtenis waarop deze foto 
betrekking heeft heel goed herinneren. 
Het gaat hier om het speedway rijden in 
het Feyenoord Stadion. Deze wedstrijden 
werden in de zomer - wanneer het voetbal 
gedaan was – gehouden in verschillende 
stadions, op zondagmiddag. Aanvankelijk 
zou de eerste wedstrijd gereden worden 
op zondagmorgen, maar daar stak de 
burgemeester – ik denk op aandrang 
van een aantal kerken – een stokje voor. 
Dus gebeurde het op zondagmiddag. Ik 
ben daar vaak naartoe geweest met mijn 
vriend Aad Trettin (helaas overleden). De 
wedstrijden werden druk bezocht en wa-
ren toen voor ons – ik was 24 jaar – heel 
spectaculair. Vooral wanneer een rijder 
onderuit ging. Sinds kort wordt deze tak 
van sport weer druk beoefend en bij Euro-
sport kon je deze week nog beelden zien 
van wedstrijden, ik meen in Zweden.
Wil Baur, Lapseheide 2
3980 Tessenderlo België
wil.baur@skynet.be
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Waar elke samensteller van 
een fotovraag-rubriek bang 
voor is, gebeurde veertien 
dagen geleden met ‘Waar-
was-dat-nou’. Als nieuwe foto 
verscheen niet nummer 42, 
maar werd nummer 41 weer 
geplaatst. Wel kwam bij de 
‘nieuwe’ opgave de tekst te 
staan die bij foto 42 hoorde. 
Het probleem werd nog groter, doordat op internet zowel op De 
Oud Rotterdammer-site, als bij ‘Rotterdam in Beeld’ wél de juiste 
foto met bijbehorend verhaal stond.

Waar was dat nou?

Leverde de oorspronkelijke opgave 
41 al zeer veel oplossingen op, ook 
voor de foute opgave 42 (dus foto 41!) 
klepperde toch nog heel wat keren mijn 
brievenbus. Daarom nu aandacht voor 
opgave 41 en over 14 dagen wordt de-
zelfde foto bij oplossing 42 behandeld. 
Elders op deze pagina staat raadfoto 43; 
Wie via internet al op dié foto gerea-
geerd heeft, dient dus 14 dagen extra te 
wachten op de uitslag.

Op foto 41 stond ‘De Spil’ aan de 
Dordtsestraatweg, hoek Kromme Zand-
weg, zoals het er in 1953 uitzag. Zelfs 
voor mij als Delfshavenaar, was De Spil 
een begrip voor ‘leuke’ avondjes. Zo’n 
20-25 jaar later werd het Zuiderpark-
hotel op dezelfde locatie voor mij een 
‘berucht’ adres: sportlui, standhouders, 
organisatoren van gebeurtenissen in 
Ahoy e.d. maakten dankbaar gebruik 
van dit voortreffelijke hotel ‘om de 
hoek van Ahoy’. Menig glaasje werd 
té diep door mij bekeken, als ik alweer 
‘even’ met een Femina-standhouder + 
medewerksters ná dagelijkse sluiting 
van de huishoudbeurs naar de hotelbar 
afzakte.

Alle inzenders lieten weten, dat het 
raadsel op de Dordtsestraatweg stond, 
later het Zuiderparkhotel werd en nu 
in gebruik is als asielzoekerscentrum. 
Maar de namen van het oorspronkelijke 
gebouw varieerden nogal.
P. den Ouden (als hier niets staat, wordt 
Rotterdam bedoeld): “Dit moet het 
voormalige Spes-Bona zijn, daarna 
Zuiderparkhotel, wat nu het asielzoe-
kerscentrum is geworden.”
H. den Hartog (Hoek van Holland): 
“Dit is volgens mij Café “Sport”, 
Dordtsestraatweg hoek Kromme 
Zandweg.”
Henk de Jong: “Volgens mij is dit Spes 
aan de Dortsestraatweg hoek Motor-
straat. De dansschool die er zat was 
van Freddy de Groot. Hier heb ik in de 
jaren 70 nog les gehad. Maar Freddy de 
Groot gaf toen daar geen les meer.”
Door de Spes, Spes-Bona en Café 

Sport-inzendingen (het waren er tiental-
len), begon ik als westerling enigszins 
te twijfelen. Eén man kon mij helpen: 
Rein Wolters! Ik lokte hem uit z’n 
Zuidhoekje, stelde mijn vraag en kreeg, 
kort maar krachtig, zijn antwoord: 
“Het was dancing/slijterij De Spil, het 
latere Zuiderparkhotel. Feestzaal Spes 
was op de hoek van Dordtsestraatweg 
en Motorstraat en Zalencentrum Spes 
Bona aan de Breeweg/Dalweg.”
Duidelijk; alle niet De Spil-inzenders 
zitten in de foute hoek! Nu nog wat an-
dere, veel gemaakte, foute inzendingen.
Mieke Venema (Hellevoetsluis): 
“Volgens mij is dit het Westerpaviljoen 
aan de Binnenweg. Toen ik in de jaren 
60/70 bij de Unilever werkte, gingen 
we daar regelmatig lunchen. Leuk is nu 
dat mijn zoon er regelmatig op zondag-
ochtend gaat ontbijten.”
A.J. Stam: “Als dit de Mathenesserlaan 
is, tussen Rochussenstraat en Nieuwe 
Binnenweg, dan is dit het Westerpavil-
joen.”
The Meijer (Leeuwarden): “Westerpa-
viljoen, hoek Nw. Binnenweg-Mathe-
nesserlaan.”
Mw. N. Houtsma: “Gebouw Palace. 
Wat een herinneringen liggen in dat 
gebouw, maar ook ver daarbuiten. Ik 
heb er mijn man 51 jaar geleden leren 
kennen, doordat ik in mijn vrije tijd bij 
Toneelgroep Genesius speelde. Mijn 
echtgenoot in spe kwam daar altijd kij-
ken en toen ik hem daarna ook nog op 
dansles bij Meunier Frères tegenkwam, 
klikte het meteen en zijn we nog jaren 
samen, hij als toeschouwer en ik op het 
toneel, naar Palace gegaan. Het was een 
heerlijke onbezonnen tijd en we liepen 
na de voorstelling en het bal, naar het 
westen, Hooidrift, naar huis, waarna 
mijn “vriend” terug op de � ets ging 
naar de Klein Coolstraat in Blijdorp.”

De ‘goede’ inzenders hebben ook hun 
herinneringen.
Rob Dickman: “Hotel-Café-Dancing 
De Spil, hoek Kromme Zandweg. 
Hier ontmoette ik in 1960 mijn eerste 
meisje en demonstreerde ik de eerste 

danspasjes. De vader van Joop van 
Dale van Feyenoord (het brilletje) 
stond achter de bar. The Dutch Swing 
Collegeband natuurlijk. Was een pracht 
tijd. Mijn vrouw sliep soms in het hotel, 
omdat ze tijdens onze verkering bij ons 
thuis nog niet welkom was; gebrek aan 
ruimte heette het toen. Denk er met veel 
plezier aan terug.”
A.J.Barendregt (Ridderkerk): “Ik herin-
ner mij het café-uitgaans-danscentrum 
de Spil aan de Dordtsestraatweg. Eige-
naar was de heer Van Welzenes, die ook 
bekend werd door van de Maasbrug af 
te duiken.” (Die befaamde duikpartij 
was in de 30er jaren toch vanaf één van 
de torens van de Hefbrug? AvdS).
Frank de Laat: “Mijn herinneringen 
dateren uit de jaren zestig en zeventig, 
toen ik zeer regelmatig in die dancing 
kwam. Destijds heette het ‘de Spil’. 
Ook was er toen al een hotel in geves-
tigd. Later werd het verbouwd, ver-
dween de dancing en heette het gebouw 
het Zuiderparkhotel. Er logeerden vaak 
mensen die in Ahoy optraden tijdens 
sportevenementen. Ook herinner ik me 
dat honkballers uit diverse landen er 
verbleven. Zij speelden op de interna-
tionale toernooien bij Neptunus. Regilio 
Tuur verbleef er ook nog eens voor één 
van zijn wedstrijden. Voordat het werd 
gesloten, is het nog een tijdje AZC ge-
weest. In mijn uitgaanstijd speelden er 
op zaterdag- en zondagavond bandjes, 
vooral de `Rolling Beats` en `Misteri-
ous`. Er was een dansvloertje en daar 
omheen stonden de tafels en stoelen. 
Rondom was een soort arcade, even-
eens voorzien van zitgelegenheden. Een 
van de kelners was de vader van Joop 
van Dale. Als er een knokpartijtje was, 
kreeg hij steevast een rood hoofd en 
reageerde nogal paniekerig. De portier 
was niet zo groot en zeker geen body-
builder. Tact was zijn sterkste wapen, 
de bezoekers hadden best respect voor 
hem. In de nadagen van de Spil ben ik 
nog wel eens teruggeweest, maar vond 
niet meer de sfeer van eerst.”
L. van der Hoeven (Capelle aan den 
Ijssel): “Dit gebouw is bij de leden 
van de Sportclub Feyenoord voorheen 
RV en AV Feijenoord bekend van de 
clubavonden in de jaren 50 op vrijdag. 
Dit waren gezellige dansavonden met 

de band Mosquito’s. Deze band was 
hoofdzakelijk samengesteld uit leden 
van de voetbalvereniging. Achter de 
Spil lag het veld van Feijenoord. Voor 
en na a� oop van de wedstrijden werd 
de Spil druk bezocht en menig feestje 
gevierd. Toenmalig Feyenoordspeler 
Kees van Dijke (periode 1922-1934) 
zwaaide de scepter.
Ondergetekende was daar nog niet 
bij, maar heeft wel menige clubavond 
bezocht; de opkomst was groot.”
Marja Barendregt-van ’t Hof, Grasgors 
39, 3271 XM Mijnsheerenland: “Dit is 
De Spil aan de Dordtsestraatweg. Een 
heel bekende uitgaansgelegenheid voor 
Rotterdam Zuid, waar ik in de jaren 
60 elke week heen ging; er werd live 
muziek gespeeld door bandjes. Ik had 
in die tijd zakgeld, terwijl ik zelf geld 

verdiende, maar destijds gaf je netjes 
je geld af en kreeg je zakgeld. Ik mocht 
achter de bar soms pilsjes tappen, dan 
mocht ik ook gratis drinken en hielp 
Mary in de garderobe met de jassen, 
dan hoefde ik ook niet te betalen. Men 
dacht dat zij mijn moeder was, doordat 
we allebei het haar hadden opgestoken, 
wat toen in was, en allebei blond, ik 
van nature en zij van de kapper. En 
ik werd netjes bijna elke week door 
iemand thuisgebracht. Heb daar ook 
mijn man leren kennen.” (Je hebt niet 
alleen jouw man aan De Spil over-
gehouden, maar ook de Rotterdamse 
attentie. AvdS). 

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 41”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 43
Wie heden ten dage op het punt gaat staan, waar rond 1958 de fotograaf 
van de raadfoto stond, ziet een geheel ander beeld. Op welk tijdstip van 
de dag je nu daar komt, je ziet zeker meer verkeer dan één simpele zand-
auto. De brug en de rivier zijn er nog, maar verder is alles vernieuwd. 
Ooit veel ijzer, op de foto veel zand en nu overwegend asfalt en beton.

Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten 
gaarne vóór  9 juli 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ  Rotterdam
 
Het e-mailadres is
waarwasdatnou@xs4all.nl

Een Rotterdamse attentie wacht!
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Orthopedische
hoofdkussens
en drukverlagende 
matrassen
Wereldwijd aanbevolen 
door meer dan 30.000 
medisch specialisten.

TEMPUR® Matrassen 
en Hoofdkussens 
hebben de eigenschap 
om rug- en nek-
problemen te 
verminderen 
en te voorkomen.

Changing the way 
the world sleeps.

Met welke klacht gaat u slapen?

FIBROSITIS

ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN

PROBLEMEN
MET

BLOEDSOMLOOP

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte
Droomvlucht Slaapcomfort; 
omdat vakkundig advies, 
optimale service en persoonlijke 
benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

www.droomvluchtslaapcomfort.nlPULLMAN EXCLUSIEF
LUND DEALER

Openingstijden:
Ma 13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr. Koopavond 09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

Vanaf Algerabrug (± 2 min.): 
Bij stoplicht rechtdoor, na Shell rechtsaf daarna gelijk linksaf, 
na ± 150 m. Droomvlucht aan de rechterkant.

Vanaf Schoonhoven: 
Richting Algerabrug, bij stoplichten (na de shell) linksaf, eerst-
volgende stoplichten weer linksaf. Trevisio-Verbindingsweg-
Tiendweg na Tuincentrum Carpe Diem 150 m. rechts.IDEJO

OUDERKERK
A/D IJSSEL
LEKKERKERK
SCHOONHOVEN

CAPELLE A/D IJSSELROTTERDAM

KRIMPEN
       A/D IJSSEL

KRIMPEN
A/D LEK

's-GRAVELAND

CAPELLE
WEST

INDUSTRIE-

TERREIN

TIENDW
EG

CARPE DIEM

2 minuten
na de 

Algerabrug

P Parkeren
voor de deur

De koffie 
staat klaar Industrieweg

Verbindingsweg

C.G. Roosweg

C.G. Roosweg

Nwe Tiendweg

 Tiendweg

Algerabrug Routebeschrijving:

U kunt gratis parkeren voor de deur en heeft u géén vervoer? Maak dan gebruik van de Gratis Haal & Breng Service.

Twee speciaalzaken op één adres!
Tiendweg 45a, Krimpen, Tel. 0180-512253

Maatwerk:

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

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
2 min. na de Algerabrug, naast Idejo keukens

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment 
    draai- en  relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch 
         met eventueel sta-op  bediening.  Zelfs leverbaar met massage-unit 
             of stoelverwarming.
                 Meer dan 30 modellen direct leverbaar! 

Zit & Méér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

M é é r  Comfort bieden 
wij met onze collectie:
Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens, Beenkussens, 
Rolstoel zitkussens en zelfs speciale fietszadeldekjes.

& Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo

Hoofdkussens:

Ruim
40 soorten 
modellen
hoofd-
kussens

Zomeractie: Tempur-actie:

vanaf

      € 399,-

Bij aankoop van
een matras:

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

Lattenbodem
elektrisch
verstelbaar
Incl. pocketveermatras,
Rug, hoofd, knie 
en beenverstelbaar

Actie:

IK GA OP REIS
EN NEEM MEE.....

Deze actie is geldig t/m 30 juni 2007

®

Nú bij
aanschaf van
een TEMPUR
combimatras*

GRATIS TEMPUR®

Reiskit t.w.v. 250,-

*Vraag naar de voorwaarden

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

TEMPUR

*Vraag naar 
de voorwaarden

Maatwerk in 
caravan en boot
matrassen

Maatwerk 
in
Matras-
advies

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

Act ie pr i j s :

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Electrisch verstelbaar 
rug + benen
Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor € 599,-

tel. 088 0700700   of info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een 
zware administratieve last met zich mee. Een last 
die veel mensen zwaar valt. F-biljet en Successie-
aangifte vragen tijd en aandacht die u liever aan 

andere zaken geeft.

Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen 

wij vanaf 199,95
Kijk op www.fi scoop.nl of bel met 088 0700700
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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’. Hans 

Roodenburg

Het volgende verhaal is � ctief maar 
reëel.

Gelaten kijkt Opoe Herfst uit het 
raam. Hoe moet dat nu? Bijna een 
jaar geleden overleed haar man Opa 
Winter en zij dacht alles zo goed gere-
geld te hebben. Nu rolt daar plotseling 
een blauwe envelop binnen met een 
aanslag successierecht.
Ze had wel begrepen dat er na 
overlijden een belasting betaald moest 
worden over wat men erfde. Maar zij 
had toch een grote vrijstelling?, had 
men haar gezegd. Namelijk € 515.928 
en daar kwamen zij bij lange na niet 
aan.
Zij waren getrouwd geweest in 
gemeenschap van goederen en net 
bezig van hun oude dag te genieten 
toen haar man plotseling overleed. 
Zij hadden weinig kunnen sparen en 
wat er gespaard was, zat in de eigen 
woning. Van schulden hielden zij niet 
en de hypotheek op het huis was al 

jaren geleden afgelost. De begrafenis 
was betaald uit een begrafenispolis in 
natura.
Zij had iets moeten bijbetalen, maar 
dat was te doen. Zij hadden een en/of 
rekening bij de bank en een verklaring 
van erfrecht van de notaris hadden zij 
gelukkig niet nodig gehad, omdat de 
bank bereid was geweest de rekening 
op haar naam te zetten zonder die 
verklaring.
Zij hadden twee kinderen, Jan en 
Emma, die goed voor haar zorgden en 
zij had begrepen dat het nieuwe erf-
recht in 2003 bepaalde dat alles naar 
de langstlevende ging. De kinderen 
kregen hun erfdeel in de vorm van 
een vordering op haar. Zij mochten er 
dus naar kijken, maar niet aankomen 
voordat zij overleed of eerder failliet 
ging. Dat stond zo in de wet had zij 
begrepen. Failliet gaan was er alleen 
voor mensen met schulden en die had 
zij niet.
En nu lag daar opeens die aanslag 

successierecht van de Belastingdienst. 
Zij hadden een eigen woning waar zij 
trots op waren en lang voor hadden 
geploeterd. Die woning bleek een 
waarde volgens de WOZ te hebben 
van € 250.000. Dat betekende dat 
de kinderen een erfdeel hadden van 
ieder een derde van de helft ofwel een 
zesde: ruim 40.000 euro per kind.
Daarover moest aan successierecht per 
kind 2500 euro, in totaal 5000 euro, 
betaald worden. Dat geld had zij niet 
en de aanslag moest wel binnen twee 
maanden betaald worden. De kinderen 
hadden het ook niet en vonden het 
maar gek dat zij iets moesten betalen 
over iets dat zij (nog) niet kregen.
Het was ook gek, vond zij, dat er geen 
rekening mee werd gehouden dat zij 
de woning bewoonde en de woning 
toch in onbewoonde staat gewaardeerd 
moest worden. Dat had de Hoge Raad 
net beslist, zo had de man van de 
Belastingdienst haar verteld.
Tot zover dit verhaal dat � ctief 

is, maar in veel gevallen de harde 
werkelijkheid. De kinderen hebben 
op zich een vrijstelling van € 10.000, 
maar deze vervalt als hun erfdeel 
groter is dan € 26.455. Dat betekent 
dat als men twee kinderen heeft er al 
successierecht betaald moet worden 
als men een vermogen heeft groter dan 
€  60.000.
Met een eigen huis is dat al snel 
bereikt door de stijgende huizenmarkt 
en de uitspraak dat voor de waardering 
geen rekening mag worden gehouden 
met de bewoning door de langstle-
vende. Dit geeft veel onrechtvaardige 
gevolgen.
Het enige om dit te voorkomen is 
door de mensen een testament te laten 
maken waarbij zij de langstlevende 
tot enig erfgenaam benoemen. De 
bedoeling van het nieuwe erfrecht 

was juist een wettelijke regeling te 
treffen waardoor geen (langstlevende) 
testament meer nodig was.
Een oplossing zou kunnen zijn:
a. voer in de successiewet een gezins-
vrijstelling in, gelijk aan de vrijstelling 
voor de echtgenote thans (€  515.000) 
zodat alleen vermogens boven die 
grens belast worden.
b. maak van de hef� ng over vorde-
ringen van de kinderen een conser-
verende aanslag, wat betekent dat de 
aanslag pas betaald hoeft te worden bij 
het overlijden van de langstlevende, 
eventueel met vergoeding van rente.

Michiel van Ravesteyn is notaris 
in Rotterdam van het kantoor Van 
Ravesteyn & Van der Wee.

Het in 2003 ingevoerde nieuwe erfrecht telt nog enkele mankementen. In het wettelijke erfrecht is de positie van de langstlevende 
versterkt. Tegelijkertijd echter wil de Belastingdienst met de nabestaanden direct afrekenen over eventuele successierechten. Dat 
kan in bepaalde situaties – vooral bij mensen die niet over genoeg contanten beschikken - tot onrechtvaardigheden leiden. De 
Rotterdamse notaris mr. Michiel van Ravesteyn draagt in zijn opiniebijdrage een oplossing aan. Reacties kunnen worden gestuurd 
naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Sociale voorzieningen

Spaarpolis voor de
kinderen bij bijstand
Ik ben een ongehuwde moeder van 
twee kinderen met een uitkering van 
de sociale dienst. Na verhuizing naar 
Barendrecht moest ik opnieuw bijstand 
aanvragen. Sinds de geboorte van 
mijn kinderen heb ik echter voor hen 
spaarpolissen bij Fortis lopen. De 
sociale dienst in Barendrecht wil dat 
ik de polissen opneem, omdat dit eigen 
vermogen is en ik hiermee voorlopig 
kan leven. Is dit correct?

Bij een bijstandsuitkering wordt het 
zogenoemde bescheiden vermogen, 
dat geen bepaalde bestemming heeft, 
tot aan een grens vrijgelaten. In uw 
geval als eenoudergezin is dat in 2007 
€ 10.490. Dus als u met de tussentijdse 
afkoopwaarde van de spaarpolissen 
van uw (minderjarige) kinderen boven 
deze drempel aan vermogen komt, 
bent u verplicht het meerdere eerst op 
te maken. Tussentijdse beëindiging zou 
wel eens heel onvoordelig kunnen zijn. 
Is dat noodzakelijk, neem dan daarover 
contact op met de sociale dienst én uw 

bank. Misschien dat dan de gunstigste 
oplossing voor u wordt gevonden.

AOW en pensioen

Extraatje voor een
gescheiden vrouw
Enkele weken terug las ik in uw 
rubriek dat mensen met alleen AOW 
die voor 1980 zijn gescheiden en geen 
recht hebben gekregen op een deel 
van het pensioen van hun ex, dit jaar 
een netto-uitkering van maar liefst 
€ 4500 euro kunnen krijgen van de 
Sociale Verzekeringsbank. Ik ben in 
1976 gescheiden na een huwelijk van 
23 jaar. Ik heb nooit alimentatie gehad. 
Van de SVB heb ik niks gehoord. Wat 
moet ik doen?

Inderdaad hebben AOW’ers met een 
alleenstaandenpensioen, die geschei-
den zijn voor 27 november 1981, in 
2007 recht op een eenmalige netto-uit-
kering van € 4500. Het gaat hierbij om 
mensen die bij de scheiding geen recht 
hadden op een deel van het tijdens het 
huwelijk opgebouwde pensioen van de 
ex-partner. Deze regeling is alleen voor 
mensen die in Nederland wonen.

Aan de uitkering zijn twee voorwaar-
den verbonden:
1. Het huwelijk moet minstens zes 

jaar hebben geduurd. U komt echter 
niet in aanmerking als het huwelijk 
langer dan 18 jaar heeft geduurd en 
u en/of uw ex-partner tijdens dat 
huwelijk een minderjarig kind had.

2. Het belastbaar inkomen over 2005 
moet lager zijn dan € 12.822. Uit 
uw vraag blijkt dat uw huwelijk 
23 jaar heeft geduurd. Kennelijk 
komt u dan niet in aanmerking voor 
de uitkering. De SVB stelt vast 
wie er recht op heeft en betaalt die 
vervolgens uit. AOW’ers die even-
tueel in aanmerking komen voor 
de uitkering hoeven zelf geen actie 
te ondernemen: ze krijgen rond 1 
juli 2007 automatisch een formulier 
thuisgestuurd.

 Voldoet u aan de voorwaarden en 
u krijgt geen bericht van de SVB, 
dan moet u contact opnemen met 
de vestiging in Rotterdam (tel. 010 
4174010). Let wel, het heeft pas zin 
om te bellen als u na 1 juli nog niets 
hebt gehoord.

Fiscale kwesties

Zorgen over stijging
kosten crematie
Ik ben 81 jaar en woon in een verzor-
gingshuis. Bij een uitvaartverzorger 
heb ik een deposito uitgezet van nog 
geen 4000 euro om de kosten van mijn 
crematie te betalen. Nu maak ik me 
zorgen over de jaarlijkse prijsstijgin-
gen bij uitvaarten. De uitvaartverzor-
ger stelt dat er jaarlijks minstens 400 
euro moet worden bijgestort om aan 
mijn wensen te voldoen. Dat kan ik na 
inhouding van de hoge eigen bijdrage  
door het verzorgingshuis niet meer op-
brengen. Ik wil ook niet dat later mijn 
kinderen, die allen goed zijn terechtge-
komen, voor de kosten opdraaien. Wat 
moet ik doen zodat ik over deze kwestie 
rustig kan gaan slapen?

We raden u aan u niet teveel zorgen te 
maken over de opmerkingen van de 
uitvaartverzorger dat de kosten voor 
de door u gewenste crematie jaarlijks 
minstens met 400 euro zullen stijgen. 
De basiskosten van uw crematie heeft 
u in ieder geval al achter de hand met 
het deposito. Mocht blijken dat de 

uitkering onvoldoende is om geheel 
aan uw wensen te voldoen, dan moet 
daarop maar beknibbeld worden. Uit-
vaartverzorgers hebben er een handje 
van mensen een nogal aangeklede uit-
vaart voor te spiegelen, terwijl het ook 
wel wat soberder zou kunnen. Op uw 
oude dag hoeft u zich daarover geen 
zorgen te maken. Per slot van rekening 
heeft u uw kinderen nog. U heeft hen 
waarschijnlijk altijd goed verzorgd. 
Dan is het ook niet teveel gevraagd 
dat zij na uw overlijden zorgen dat u 
de uitvaart krijgt die u wenst.
Overigens zijn wij geen grote 
voorstander van een deposito bij een 
uitvaartverzorger indien u zelf over 
genoeg vermogen beschikt waarmee 
u misschien een hoger rendement 
behaalt dan de beleggende instel-
ling. Met 5000 euro aan spaargeld of 
eigen vermogen komt u al heel ver. 
Dat wordt ook als eerste gebruikt om 
uw uitvaart te bekostigen, voordat 
de kinderen hiermee als erfgenamen 
aan de haal gaan. Pas als u zelf niet 
de discipline kunt opbrengen om te 
sparen of te beleggen, raden we u aan 
met uitvaartverzorgers in zee te gaan 
voor een verzekering of deposito.

Gezinsvrijstelling 
nodig voor Opoe Herfst 

Door Michiel van Ravesteyn
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Vanaf heden inschrijven 
nieuwe patiënten.

Dr. D.T.T. Tjia
Oogarts

Voor lezers van de Oud Rotterdammer
Gratis CBR Keuring

Instituut voor Optometrie
Oogmedisch Adviescentrum

Oogmedisch Contactlenscentrum
Low Vision Centrum

Geregisteerde Optometristen
Lid N.U.V.O. en A.N.V.O.

Algemene afspraaklijn:

010 – 481 41 11 
Bereikbaar tussen 9.30 tot 12.00 uur.

      Zuidpein Hoog 457
Winkel nr. 13 

OO
GMEDISCH

ADV I E S C ENTRU
M

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

Dames en 
heren kapsalon

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

Bij Euro Hair Kapsalon bent u het goedkoopste uit, 
met dezelfde kwaliteiten, hygiëne en behandelingen. 
Dus waarom nu nog twijfelen? 
Euro Hair Kapsalon is 
gespecialiseerd in het 
kappersvak. Alle haar-
types zijn welkom.
Wij weten wat uw haar 
nodig heeft en wij 
adviseren u graag.

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Watergolven norm. € 15,00 nu € 10,00
Föhnen norm. € 15,00 nu € 10,00
Permanenten nu € 40,00
Als  u in Rotterdam woont hoeft u zich geen zorgen te maken 
over de benzinekosten. Want in Rotterdam berekenen wij geen 
reiskosten!! Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen!

Knippen 
voor maar € 9,95

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

Mode voor 
   ieder moment!

sbensbensben
Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

De uitverkoop 
is begonnen!

Kortingen oplopend 
tot 60%!

GEGARANDEERDE
KLASSE

Berlagestraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder tel. 010 - 456 48 22

2995,-Deze schitterende combinaties vanaf compleet  als 21/2 zits  met 2 fauteuils

Deze prachtige
echt lederen bank

nu slechts 1695,-
Voorkom teleurstellingen en kies voor de
gegarandeerde klasse en de betaalbaarheid van
deze  Burchthuys collectie.
Hartelijik welkom.

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

NIEUW & OCCASIONS

AUTORIJBEWIJS NIET NODIG

LIGIER
X-TOO

CiTO
houdt u 
MOBIEL

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

Bromfietscertificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.
Een echte LIGIER X-TOO 45-KM WAGEN is er
al v.a. € 10.600,- Aflevering bij u thuis

CiTO
SUBARU ROTTERDAM

Offical 
Ligier 
Dealer

KLAVERBAAN 62 CAPELLE/ 
GRENS R’DAM 010-4676789 

www.citoautobedrijf.nl

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

‘t Hofje van Gerrit de 
Koker is een begrip in 

Rotterdam

Het is een unieke 
woonvorm en de 
oudste particuliere 
zorginstelling in 
deze stad.
Uniek fotoboek. 
Uniek geschreven.

Prijs 19,95 euro 
per stuk (ex 
verzendkosten)

Verkrijgbaar: Sionstraat 42, tijdens 
kantooruren; 09.00 - 17.00 uur
Tel: 010-4521467. 
Vragen naar de heer Dekker.
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Wolter de Waard
huisarts

  De pil steekt van wal

Een inspirerende kijk op een veelzijdi-
ge stad. Rotterdam is altijd fotogeniek 
geweest. Van de vooroorlogse drukte, 
de dynamische havenstad en de 
heroïek van de wederopbouw, tot de 
imposante skyline van nu. De tentoon-
stelling gaat verder dan de bekende 
buitenkant en zoomt in op het detail. 
Vijftien landelijk en internationaal 
bekende fotografen en � lmers geven 
persoonlijke impressies van hun eigen 
woonplaats en haar bewoners. 
Deelnemende fotografen zijn Otto 
Snoek, Ari Versluis, Elly Uyttenbroek, 
Kim Bouvy, Adriënne van Eekelen, 
Awoiska van der Molen, Hans Wil-
schut, Bas Princen, Gerco de Ruijter, 
Marijn de Jong, Helena van der Kraan, 
Eric van der Schalie en Rince de 

Jong. In zijn � lms en � lminstallatie 
toont Karel Doing het wonderlijke 
landschap van stad en haven en in de 
� lm ‘Play’ weet Carel van Hees door 
te dringen tot de eigentijdse jonge-
rencultuur. Schooltuinen vol groenten 
en bloemen spetteren van de foto´s 
van Gina Kranendonk. Zij heeft bij 
‘Inspiratie Rotterdam’ bovendien een 
horticultureel kunstwerk ingericht in 
de tuin van het Schielandshuis. Hier 
kan de bezoeker zich vergapen aan de 
levende pracht van de moestuin.
Het Schielandshuis is gevestigd aam 
Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotter-
dam. Geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
Voor informatie 
www.historischmuseumrotterdam.nl

Expositie in Schielandshuis:

‘Inspiratie 
Rotterdam’
‘Inspiratie Rotterdam’ heet de bijzondere expositie die van 3 
juli tot en met 24 februari 2008 de stad door de lens van top-
fotografen laat zien. In het Schielandshuis tonen foto´s en 
films het alledaagse Rotterdam van nu in een bepaald niet 
alledaagse mix van onderwerpen, invalshoeken, technieken 
en stijlen. 

Oma De Jong- van Ommeren past 
vier dagen op haar kleindochters 
Gaby en Malou. Dochter Diana en 
schoonzoon Eric zijn blij dat ze oma 
nu kunnen belonen met oppassubsi-
die. Romana Thijm, consulent van 
ViaViela Rotterdam, zegt dat heel 
veel mensen hun kinderen het liefst 
toevertrouwen aan bekende gezichten 
in de huiselijke omgeving. 
“Oppasoma’s en opa’s vangen vaak 
de kinderen op wanneer de ouders 
werken. Meestal willen ze van geen 
beloning weten: die vrolijke snoeten 
elke week zijn al voldoende, vinden 
ze. Met opa en oma als oppas kun-
nen ouders rekenen op bijzonder 
vertrouwde en � exibele oppas. Dat is 
heel wat waard en daarom verdient 
zo’n oppas meer dan alleen een dikke 
knuffel.”

Beloning
Dat vindt ook de overheid. Daarom 

worden oppasoma’s en opa’s beloond 
met oppassubsidie van het Rijk. Op-
passende grootouders en ook andere 
familieleden kunnen via ViaViela 
de subsidieaanvraag regelen voor 
een � nanciële bijdrage binnen de 
Wet Kinderopvang. Het voordeel 
kan –ondermeer afhankelijk van het 
aantal oppasuren – oplopen tot enkele 
duizenden euro’s per jaar. 
Ruim twee jaar geleden zag ViaViela 
als eerste bureau in Nederland de 
gunstige mogelijkheden voor subsi-
dieaanvraag voor thuis oppassende 
familieleden binnen de Wet Kin-
deropvang. Inmiddels is het bureau 
uitgegroeid tot het grootste oppas-
subsidiebureau in Nederland, met 
70 vestigingen en 150 medewerkers 
verspreid over alle provincies. 

Betrokkenheid
“ViaViela is weliswaar een landelijke 
organisatie, toch zie je bij alle vesti-
gingen iets van het regionale karakter 
van het bedrijf terug”, zegt Romana 
Thijm, uit Rotterdam. “De hoofdves-
tiging staat in het Brabantse dorpje 
Lieshout en alle andere ViaViela ves-
tigingen staan binnen hun omgeving 
dichtbij de mensen. Wij opereren 
graag vanuit kleinschaligheid en een 
oprecht gevoel van betrokkenheid. 
Het is voor mij belangrijk dat ik mijn 
klanten en hun situatie persoonlijk 
ken. Mensen komen tenslotte met je 
praten over oppas voor hun kinderen 
en over geldzaken en geven daarmee 
inzicht in hun privésituatie. Het 
sleutelwoord hierbij is ‘absoluut 
vertrouwen”, aldus Romana Thijm.

Oma De Jong- van Ommeren 
driehonderdste oppasoma
Bij ViaViela Rotterdam was 
het donderdag 7 juni feest. 
De driehonderdste oppasoma 
schreef zich namelijk in. Om 
dit te vieren ontving de fa-
milie De Jong uit Rotterdam 
een heerlijke taart, voor oma 
De Jong- van Ommeren een 
officiële oorkonde en voor de 
kinderen een seizoensabon-
nement voor het gezellige 
Plaswijckpark.

Nieuwe foto
De tweede foto van de reeks is 
minder gemakkelijk. Het is een 
spelmoment uit een voetbal-
wedstrijd in Rotterdam in 1946. 
Het is een wedstrijd uit de eerste 
klasse en van een van de spelers 
kan worden gezegd dat hij het 
zeer ver heeft ‘geschopt’.

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Zeven-
bergen 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. 

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Oplossing foto 12 juni
Aan de eerste foto van deze rubriek zullen velen nog herinneringen bewaren. 
Een aantal jaren immers kon je in het Stadion Feijenoord speedway zien en 
vooral ook horen. In dit geval (op 8 augustus 1953) ging het zelfs om inter-
nationale wedstrijden. De vier afgebeelde coureurs zijn: Phil Bishop (Enge-
land), Glen Mytschell (Zuid-Afrika), Howdy Byford (Eng.) en Frank Newton 
(Z-Afrika). Speedway in de Kuip was in de periode 1948-1955 zeer populair. 
Rotterdam had met de Feyenoord-Tijgers zelfs een eigen team, waarvan 
Rinus Kreukniet en Gerrit Kops de bekendste renners waren.

- Delftse Poort -

Wegens droeve familieomstandigheden, is er deze 
week geen column van Wolter de Waard

Het recent verschenen boek ‘De Dikke 
DAF-familie - DAF militaire voertui-
gen, 1951-1958’ brengt de voertuigen 
beeldend in herinneringen. Auteur 
Hans Stoovelaar heeft er 192 pagina’s 
mee gevuld, die ook nog eens zijn 
voorzien van driehonderd illustraties 
in kleur en zwart-wit. Op 20 december 
1951 ontving DAF een regeringsorder 
van 175 miljoen gulden voor de leve-
ring van 3600 stuks artillerietrekkers 
en 2793 wapendragers. Behalve de 
artillerietrekker YA 328 (door de mili-
tairen liefkozend ‘De Dikke DAF’ ge-
noemd) en de wapendrager ‘Wep’ YA 
126, leverde DAF ook een 4x4 truck, 
de YA 314. Duizenden dienstplichti-
gen en beroepsmilitairen groeiden met 
deze voertuigen op en reden ermee 
in Nederland en in het buitenland. La 
Courtine en Seedorf zijn begrippen 
waarmee deze voertuigen verbonden 

zijn. De voertuigen bleven meer 
dan veertig jaar in de sterkte van de 
Koninklijke Landmacht opgenomen.
Het boek diept het verhaal van deze 
vier militaire voertuigen uit. Naast 
foto’s van prototypen, productievoer-
tuigen en civiele toepassingen zijn er 
ook veel foto’s uit de actieve militaire 
dienst opgenomen. Dit boek is deel 5 
in de serie DAF-monogra� eën. Eerder 
verschenen van Hans Stoovelaar: DAF 
2600, DAF 7-strepers en DAF 2000 
DO en van auteur Frans Schmiermann 
het boek: DAF - Aanhangwagenfa-
briek.
Het boek kost 29,50 euro. ISBN 978 
90 5994 146 5. Het is te koop in de 
betere boekwinkels of te bestellen bij 
uitgeverij Aprilis, Markt 9 in Zaltbom-
mel. Voor informatie: 0418-512088, 
info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

Ex-dienstplichtigen herinneren zich ‘m maar al te goed

‘De dikke DAF’
Rijnmonders die na 1950 in militaire dienst 
zijn gekomen, dragen ongetwijfeld herin-
neringen met zich mee aan ‘De Dikke DAF’. 
Dit was de wat smalende benaming voor 
artillerietrekkers en wapendragers van de 
Koninklijke Landmacht. 
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HET OPTIEK ARSENAAL

Incl. krasvaste laag en ontspiegeling. 
Met KIJKGARANTIE.

Géén speciale voorwaarden

Uw Varilux Advies- en Informatiecentrum

HET OPTIEK ARSENAAL Zuidplein
Zuidplein Hoog 457 winkelnr. 13

Tel.: 010 – 480 67 09         Tel. Oogarts: 010 – 481 41 11

Multifocus glazen

€ 119,- per paar

Nergens 
voordeligerNieuw

Museum ‘Stichting v/h 
Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij’

G.C. Schellingerweg 2, OUDDORP (Z.H.)
Tel. 0187-689911, b.g.g. 06-13473183, e-mail: info@rtm-ouddorp.nl

Kom gezellig naar Ouddorp en rijd mee 
met de nostalgische stoomtram van de RTM
Maak een uitstapje met de stoom-
tram, waar veel Oud-Rotterdammers 
vroeger gebruik van maakten als men 
naar het strand van Oostvoorne ging.

Rijdagen juli & augustus:

Stoomtram:
4, 11, 18 en 25 juli.
1, 15, 22, en 29 aug.
Dieseltram:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 en 28 juli.
2, 4, 11, 16, 18, 23, 25 en 30 aug.
Evenement:
8 en 9 augustus

●   U heeft al een 
  abonnement voor    

      € 49,90  
                     p/jaar

Een abonnement 
op De Oud-
Rotterdammer!
Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de mooiste 
krant van Rotterdam 49,90 Euro over op 
giro 4220893 t.n.v.  De Oud-Rotterdammer 
o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgege-
vens te vermelden! 

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

1988 - 2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Te koop 

gevraagd:

BUITEN

VOGEL-

VOLIERE

TEL. 

06- 

13535058
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Hoewel het leven van Cor Kieboom 
in het teken van Rotterdam stond, 
werd hij er niet geboren. Hij kwam 
in 1901 ter wereld in het Brabantse 
Raamsdonkveer in een katholiek 
gezin. Dat gezin trok – zoals zovele 
Brabanders – in 1907 naar de Maas-
stad. Na de lagere school werkte Cor 
zich bij een rederij op van jongste be-
diende tot procuratiehouder. In 1921 
werd hij lid van Feyenoord, maar als 
voetballer was voor hem geen grote 
toekomst weggelegd. Ook niet bij 
VOC waar hij vervolgens nog een 
jaar voetbalde. Als bestuurder daar-

entegen leerde hij snel. In 1926 trad 
hij toe tot het bestuur van Feyenoord, 
een jaar later werd hij er penning-
meester. Deze functie bekleedde hij 
tot 1939. Hij ontwikkelde zich tot een 
deskundig ‘beheerder der � nanciën’ 
en dat kwam zeker goed van pas 
met alles wat met de bouw van het 
Stadion Feijenoord samenhing. In de 
jaren dertig was Kieboom eveneens 
penningmeester van de Rotterdam-
sche Voetbal Bond.

In het dagelijks leven kon Kieboom 
kennelijk ook goed met geld omgaan, 
want de in 1932 door hem begonnen 
kolenhandel � oreerde. Veel mensen 
uit Zuid kochten bij Kieboom, zeker 
toen sterspeler Puck van Heel er als 
vertegenwoordiger werkte.
Nadat Cor in 1939 als voorzitter van 
Feyenoord was aangetreden, maakte 
hij er een moeilijke tijd mee. In de 
oorlogsjaren mocht de club van de 
bezetter amper in het eigen stadion 
spelen en na de oorlog lieten de 
sportieve prestaties een tijd te wensen 

over. Ook raakte Nederland verdeeld 
over het wel of niet invoeren van het 
profvoetbal. Kieboom was zijn tijd 
ver vooruit en behoorde tot de voor-
standers. Met enkele medestanders 
slaagde hij er in de zomer van 1954 
in tijdens de beroemde ‘Slaapkamer-
conferentie’ de KNVB te overtuigen. 
Dat zijn eigen Feyenoord het jaar 
daarop in de hoogste klasse van het 
betaalde voetbal zou meedoen, stond 
voor Kieboom vast. Toen dat dreigde 
mis te lopen, kocht hij in het geheim 
het al geplaatste Holland Sport op. 
Mocht Feyenoord zich niet zelf 
plaatsen, dan zou door middel van 
een ‘fusie’ met Holland Sport betaald 
voetbal alsnog mogelijk zijn. Door 
in de laatste wedstrijd van Alkmaar 
te winnen plaatste Feyenoord zich 
weliswaar rechtstreeks, maar het 
kenmerkt Kieboom dat hij het zekere 
voor het onzekere had genomen. 
Kieboom was een strateeg. Dat bleek 
nog eens toen Sparta aarzelde Coen 
Moulijn van Xerxes in te lijven. 
Kieboom bedacht zich geen moment 
en kocht de pingelaar voor f.25.000,-. 
Coen werd voor altijd de oogappel 
van de voorzitter. 
‘Meneer Kieboom’ was geliefd 
bij vrijwel iedereen. Hij was een 
autoriteit, zakelijk en toch sociaal 

bewogen. Een persoonlijkheid bij 
wie de club altijd vooropstond. In 
1967 trad Cor Kieboom door ziekte 
terug. Een tijdperk kwam ten einde. 
In zijn periode werd Feyenoord vier 
maal kampioen (1940, 1961, 1962 
en 1965). Het grootste succes van de 
club in 1970 maakte hij als voorzitter 
niet meer mee. Zijn opvolger Guus 
Couwenberg wel, al had hij het niet 

gemakkelijk. Couwenberg stond 
– net als de daaropvolgende voorzit-
ters – onvermijdelijk in de schaduw 
van Cor Kieboom.  
In juli 1982 overleed Cor Kieboom. 
Aan het leven van de man, die zo’n 
bepalende rol had gespeeld bij Fey-
enoord en het voetballen in Neder-
land, was een einde gekomen.
           Cees Zevenbergen

Unieke Feyenoorder Kieboom nog niet vergeten
Veertig jaar geleden trad hij af, vijfentwintig jaar geleden 
stierf hij. Toch is Cornelis Rochus Johannes Kieboom vandaag 
de dag als voorzitter van Feyenoord nog altijd een begrip. Hij 
fungeerde in een tijd dat voorzitters nog idealisten waren en 
niet zoals nu vaak rijkaards, die clubs als ‘speeltjes’ zien.

- Kolen van Kieboom waren in Rotterdam-Zuid een begrip -

- Legendarische Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom (1901-1982) -

Werk van Overschieënaar Harry van 
der Woerd, geïnspireerd op de Rot-
terdamse havens, rivieren, landschap-
pen en stillevens, is tot en met 2 
september te bezichtigen in museum 
Oud-Overschie. Van der Woerd is 
een kunstenaar die de poëzie op 
straat vindt. In 1975 voltooide hij 
zijn schilderkundige opleiding aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten te 
Rotterdam. Sinds dat jaar exposeert 
hij ook door heel Nederland.
‘Van plateel tot eierschaal’ is de titel 
van een expositie in drie vitrines met 
gelegenheidsaardewerk, aangevuld 
met Gouds (Regina) aardewerk. Spe-
ciaal voor deze expositie beschilderde 

Ria Nobel, van huis uit plateelschil-
deres, eieren met een origineel Over-
schies decor en met gebruikmaking 
van authentieke kleuren. Te bezichti-
gen tot 30 december.
Museum Oud-Overschie is gevestigd 
aan de Overschiese Dorpsstraat134-
140. Elke zondag geopend gratis 

toegankelijk van 14.00 tot 17.00 
uur, evenals elke eerste zaterdag 
van de maand. 

Voorinformatie:
 info@museumoudoverschie.nl 
010-4158864, 
www.museumoudoverschie.nl 

Kunstkijkroute en fraaie 
exposities in Oud-Overschie
Museum Oud-Overschie 
gonst als een bijenkorf. Voor 
1 en 2 september werken 
de vrijwilligers aan het 
openstellen van een Kunst-
kijkroute in de Overschiese 
Dorpsstraat. Kern van het 
plan is om, in tegenstelling 
tot eerder door het museum 
georganiseerde ‘open ate-
liers’, niet de mensen naar 
ateliers te lokken, maar om 
omgekeerd de dorpskern 
van Overschie om te toveren 
tot een tweedaags artistiek 
centrum.

- De Overschiese Dorpsstraat met zijn historische en karakteristieke bebouwing 
wordt onderdeel van een Kunstkijkroute. Foto Ellie Schop -

Iedere keer opnieuw wanneer Els 
Beekmans over haar geliefde Hoek-
sestraat schrijft, komen er bij mij 
nieuwe herinneringen boven aan die 
tijd daar in het Oude Noorden.
Nu was het weer mijn kapsel dat door 
haar  (29-5-07) beschreven werd als 
bloempotkapsel. Dat noemden wij in 
de tijd van Theo Kleinwoud gewoon 
pispotkapsel, dacht ik zo. Ik was dus 
jarenlang een klant van Theo; ik meen 
voor 45 cent per knipbeurt. Menig 
volwassene heb ik daar ook geschoren 
zien worden. 
De herinnering aan bakker Pieter-
son had bij mij meer betrekking op 
zijn zoon Henk(ie) met zijn rossig 
gekrulde haar. Henk werd zanger en 
ik heb nog meegemaakt dat hij vol 
trots vertelde dat er een grammo-
foonplaatje van hem was opgenomen 
en dat de royalty’s enkele centen per 
verkocht plaatje waren. Hij deed ook 
mee aan talentenjachten, zoals voor de 
Nederlandse Elvis; dat werd in die tijd 
echter Pim Maas dacht ik. Henk(ie) 
Pieterson kwam wel na enige tijd in 
een grote luxe personenauto met een 
Duitse kentekenplaat de Hoeksestraat 
in gereden, wat zo kort na de oorlog 
behoorlijk gedurfd was; want in 
Duitsland bleek hij als zanger behoor-
lijk veel succes te hebben.
Ik weet niet of Els Beekmans met de 

melkboer met paard en wagen ‘Rien 
Straetemans’ bedoelde ? Menig keer 
hebben ik en vele andere jongens uit 
de buurt Rien Straetemans geholpen 
met zijn melkwijk. Ik heb zelfs nog 
een keer de hele melkwagen over 
mijn been gehad, doordat ik bij het 
beklimmen van de bok misstapte. 
Gelukkig had hij toen al rubberen 
luchtbanden onder zijn wagen. Melk-
man Rien Straetemans woonde vlak 
bij het Zwarte Plasje in Hillegersberg. 
Wanneer de melkwijk klaar was ging 
het paard uit zichzelf sneller lopen en 
behoefde het geen enkele begeleiding 
meer om thuis te komen ! 
De slager op de Soetendaalseweg 
naast het postkantoor heette volgens 
mij ‘Moor’; je kreeg daar als kind 
meestal een stukje zure zult. Wan-
neer je nu ter plekke van de vroegere 
slagerij staat, is het niet te vatten dat 
daar eens panden stonden, zo`n kleine 
oppervlakte lijkt het.
De afgedrukte foto van de Soetendaal-
seweg moet wel heel kort van na de 
oorlog zijn, want in mijn herinnering 
hadden de lantaarnpalen toen ik klein 
was geen witte banden meer. Ik kijk 
al weer uit naar het volgende verhaal 
van  Els Beekmans !

Ed Straatman, Ridderkerk
estraatman@hetnet.nl

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

De Hoeksestraat 
ging internationaal
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VISSCHER ROTTERDAM
Metaalstraat 5 

3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER 
Tel.: 010-456 33 33 
www.vkv-renault.nl

010 - 450 93 05
Capelle a/d IJssel

010 - 412 72 46
Rotterdam

PARKET-
SPECIAALZAAK

WIJ HEBBEN
�  

�  

�  

�  

�  

  

WIJ DOEN
�  

 �  

�   

WIJ GEVEN
�   ERKEND LEERBEDRIJF

682459 fs

OP ZOEK NAAR WERK?
BEL MARO SERVICE:

0180 - 411 310

Uitzenden
Detacheren

Payrollen
Projecten
24Hrs. Service

VOOR ONZE KLANTEN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR:

Neem snel contact opvoor prima salaris- enarbeidsvoorwaarden.

Zuideinde 148,
2991 LK Barendrecht
E-mail: andre@maroservice.nl
internet: www.maroservice.nl

Algemeen
personeel:
�

 Magazijnmedewerkers
�

 Heftruckchauffeurs
�

 Industrieelreinigers
�

 Schoonmakers
�

 Bouwopruimers
�

 Productiemedewerkers

Technisch 
personeel:
�

 Flensmonteurs
�

 Sleutelaars
�

 Constructiebankwerkers
�

 Machinebankwerkers
�

 Onderhoudsmonteurs
�

 IJzerwerkers
�

 Lassers
�

 Boltensioners

Administratief
personeel:
�

 Boekhoudkundig
�

 Secretarieel
�

 Data-entry
�

 Commercieel
�

 Administratief
�

 ondersteunend

OPVOUWBARE ACCUFIETS 
MET TRAPONDERSTEUNING.
Voor 50+ -ers 
10% KORTING!

Voorzien van groot en zacht comfortabel
zadel, koplamp, standaard, enz. 
Uit stilstand gaat de fiets niet vanzelf 
rijden. U moet altijd eerst zelf enkele
fietsbewegingen maken, daarna geeft u
gas en zoeft u ervan door. Een volle accu
is onder normale omstandigheden goed
voor ca. 35 kilometer. Trapt u mee, dan
kunt u een grotere afstand afleggen. 
PROEFRIT OP AFSPRAAK 06-53166830

of 06-22870569, Blekersdijk 61, 3311 LD Dordrecht

ACCUBIKE.NL - DORDRECHT - 078-6132139

Nu inclusief 1 jaar garantie, voor u als 
Oud-Rotterdammer geen � 1185,00 maar € 1066.-

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

(naast de apotheek)

“In één dag 
mooie tanden”

Voordelen computer-
gestuurd implanteren:

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

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

Te Koop aangeboden: Scootmobiel Wals
Geschikt voor personen tot 150 kg.
- 4 wielen voor 
  meer stabiliteit
- Snelheid regelbaar 
  van 3-13 km
- actieradius 35/40 km.
- Zeer goede 
  schokdempvering !

Mogelijkheid om onderhoudscontract af te sluiten.
Inlichtingen:  010- 47 77 147
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U w  G e b i t s p r o b l e e m
I s  Vo o r  O n s

G e e n  P r o b l e e m

Schuite
Tandtechniek

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

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

   INSCHRIJVING NIEUWE PATIËNTEN MOGELIJK

NIEUW!
Nu ook op Internet!

www.schuite .com

Groot assortiment
 Alles onder 1 dak
 Deskundig advies
 Eigen montage
 5 jaar garantie
 De juiste prijs voor 
 iedere portemonnee

Greeploze keuken
Zeer complete keuken voor een 

nog completer prijs. Uitgevoerd met 
een schouwkap, kookplaat, combi-
magnetron, vaatwasser, koelkast en 
composiet werkblad.

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

Badkamer
Deze badkamer is voorzien van een 

bad, douchecabine, toilet, wastafel en basis 
tegels van alleen A-merken.

van: € 7.900,-
voor:
 € 4.999,-

van: € 14.450,-
voor:

€8.950,-

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

Vloertegels Villeroy en Boch Gate 56
 Afmeting: 60 x 60 cm 
 Diverse kleuren

van: € 69,-
voor:
 € 48,- per m2

Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

Openingstijden:
Maandag 13:00 uur - 17.30 uur
Dinsdag 10:00 uur - 17.30 uur
Woensdag 10:00 uur - 17.30 uur
Donderdag 10:00 uur - 17.30 uur
Vrijdag 10:00 uur - 21.00 uur
Zaterdag 10:00 uur - 17.30 uur

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

GenietGeniet   van de    van de 
 Maas,  Maas, Natuur Natuur &&  Blijdorp  Blijdorp

Mobiel op weg.................
Pearl Buckplaats 33-35, Rotterdam, tel. 010 - 455 97 57

De scootmobie lspec ia l i s t  van Rotterdam & Omstreken

Lekker genieten van de buitenlucht is goed voor uw gestel. 
Als u echter merkt dat het wandelen te veel moeite gaat 
kosten, dan is de scootmobiel voor u dé ideale oplossing. 
Met de scootmobiel bent u niet afhankelijk van een an-
der, maar beslist u zelf over wanneer, waar en hoe laat u 
ergens heen wilt. De mogelijkheden met een scootmobiel 
van Roerade zijn dan ook onbegrensd. Wij kunnen u ook 
van dienst zijn als u gebruik kunt maken van de WMO-re-
geling. Vraag de informatiefolder aan, of kom vrijblijvend 
langs in onze winkel. 

www.huis-ontruiming.nl

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam  -   Kvk nr. 24338212 
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812 4248

email: info@huis-ontruiming.nl

�� Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

�� Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van  
 groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.

�� De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar
  de  eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

�� Wij werken door het gehele land.

   Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR

(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in 

geheel Rotterdam en omstreken 
en heel Nederland

Al 40 jaar een 
begrip in uw regio

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

Rodenrijselaan 54  -  3037 XG  -  Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

Hesseplaats 11b
3069 EA  Rotterdam
Telefoon 010 - 286 75 20

ZE ZIJN ER WEER

HOLLANDSE NIEUWE
VERS VAN HET MES

Per stuk

1,75

4 stuks

6,50

7 stuks

10,00



brommobiel-dealer

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Christiaan Huygensweg 27 (industrieterrein Kickersbloem)
3225 LD  Hellevoetsluis, tel. 0181-399620 / 0181-320800

brommobiel (ver)kopen?   www.brommobielland.nl

Al onze brommobielen rijden op diesel (verbruik 1:30) en zijn automaat, u hoeft geen wegenbelasting te betalen Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

JDM ABACA MOUNTAIN JDM ABACA

Grijs metallic 

JDM CITY

Zilver comfort. Nieuw!! 

LIGIER X-TOO

Bouwjaar 2005, vanaf

GRECAV EKE 505 L

Blauw metallic

LIGIER NOVA X TRA

Bouwjaar 2003

JDM TITANE 

Gold collection

BELLIER DIVANE COMFORT

Blauw

AI XAM 500.4 SL

Mini Van

MICROCAR VIRGO ACTIV LUXE

Bouwjaar 2001 

AI XAM 500.4 SL

Bouwjaar 2005, zilver

MICROCAR VIRGO ACTIV

Invalide uitvoering 

AI XAM 400.4 A

Bwjr. 2000,Rood met.

GRECAV EKE

Zilver metallic

SCOOTMOBIEL

€ 13.750,- € 12.840,- € 10.990,- € 7.950,- € 9.950,-

€ 6.950,- € 5.950,- € 6.950,- € 7.950,- € 4.950,-

€ 9.950,- € 8.950,- € 3.950,- € 6.950,- HOGE KORTING

5x op 
voorraad

NIEUW!!
NIEUW!! NIEUW!!

7x op 
voorraad
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FATSOENLIJK ZITTEN

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:
- UITGEBREIDE COLLECTIE 
- GRATIS BEZORGDIENST
- 5 JAAR COMFORT GARANTIE
- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE
- RELAXCOMFORT MAATWERK

fauteuils

bankstellen
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Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen U gratis op en wij 
brengen u netjes weer thuis.
Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort
fauteuil of bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden. 

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen 
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of 
bankstel! RelaxComfort biedt tevens een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met 
Sta-Op functie) en bankstellen in leder en stof. 

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

MET MEER DAN 100 MODELLEN !
RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17  
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

Openingstijden: 
Ma: 12 t/m 17.00 u
Di t/m Za: 10 tot 17 u

RelaxComfort Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG  Ridderkerk
tel: 0180 480 870

Openingstijden:  Ma: gesloten 
Di t/m Vr: 10 tot 17.30 u
(vr. tot 21 u) Za: 10 t/m 17 u

VOOR EEN FATSOENLIJKE PRIJS!

in stof vanaf     

   2950,-
in leer vanaf     

   3790,-

€

€

in stof vanaf     

   900,-
in leer vanaf     

   1270,-

€

€

in stof vanaf     

   1500,-
in leer vanaf     

   1650,-

€

€

www.relaxcomfor t .n l

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
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Canters zet de eerste schrede zeventig 
jaar geleden bij de Algemene Be-
graafplaats bij de oude toegang aan de 
Crooswijksebocht. Als eerste wandelt 
hij langs een houtzagerij (?), de zuur-
warenfabriek van Nielsen en vervol-
gens op de hoek met de Kerkho� aan 
broodfabriek Ceres. Later komt in 
het pand café Vink van A.C. de Rooy. 
Rechts van de broodfabriek gluurt 
Canters in de vleeschhouwerij en 
spekslagerij van J.H. Koevoets, later 
overgenomen door P.K. van Roon. 
De route voert, nadat hij is overgesto-
ken, door de Paradijslaan met links 
stoomwasserij De Rijzende Zon van F. 

Overmans. In dit deel van de laan veel 
woningen en ook de groente- en fruit-
winkel van T. Houweling, kruidenier 
J.W. Zorge, sigarenwinkelier P. van 
Duyn en Verbeek’s manufacturenhan-
del De Zon.
Op de hoek van de 1ste van Zoelen-
straat snuift Canters de heerlijke geur 
op van vers brood dat in de bakkerij 
van Van der Meer & Schoep gebakken 
is. Naast de bakkerswinkel weet hij 
de sigarenwinkel van L. Uitenbroek. 
Op het gedeelte van de Paradijslaan 
richting Boezemlaan voert Canters’ 
wandeling onder meer langs een 
� etsenmaker en –stalling (?), wasserij 

Kervezee met binnen altijd hevig tran-
spirerende aan het wassen en strijken 
zijnde dames. Voorts de slagerij van 
Kazan, drogisterij C.B. Louwe en 
de ijszaak van Janus (?). De familie 
Roggeveen woont naast het ijsbedrijf 
en boven hen op de tweede etage het 
gezin van evangelist Van de Wal en 
hun zoon Wim. Daarnaast de families 
Viegen en Reys en hun met zingen be-
roemd geworden dochter Rita. Op 49b 
het gezin van Canters met als buren de 
familie Reichhardt en hun zoon Kobus. 
Boven hen de familie Oosterhout met 
hun blonde zoon Theo. In het volgende 
huis woont op de tweede verdieping de 
familie De Rooy en zoon Wim, waar 
Canters in zijn kinderjaren vaak mee 
speelt.
Op de hoek met de Couwaelstraat de 
kruidenierswinkel van Oerlemans. 
De wandeling voert, na oversteken, 
terug over de Paradijslaan in de 
tegenovergestelde richting. Daar is een 
slagerij (?), een brood- en banket-
bakkerij (?) waar Canters altijd veel 
wespen waarneemt. Dan een winkel in 
zuivelproducten (?) en het woonhuis 
van de familie Gardeitschik, waarvan 
de vader Rijksgediplomeerd schoen-
maker is en werkt in het souterrain. Als 
Canters daar even wil kijken, wordt 

hij weggejaagd omdat hij in het licht 
staat en de schoenmaker zijn werk 
niet goed meer kan zien. Het huis 
met de mooiste voordeur is dat van 
dokter De Vries. Verderop, bij een diep 
portiek, weet Canters de bibliotheek 
van mevrouw Smit, die de winkel 
runt, omdat haar man invalide is. Op 
de hoek met de Rustho� aan een � liaal 
van C. Jamin, dat ook op zondag open 
is. Daar steekt Canters over naar het 
overliggende pleintje, waar oudere 
Crooswijkers dagelijks de zitbanken 
bezetten. Ze spuwen hun uitgekauwde 
pruimen kwistig om zich heen. Het 
plantsoen is de grens van de RK-be-
graafplaats, waarlangs Canters in 1939 
schuilbunkers gebouwd ziet worden. 
In de knik van de Paradijslaan kijkt hij 
nieuwsgierig bij een biljartfabriek (?) 
naar binnen, waarvan een draaibank 
bijna in de etalage staat. Daar is ook 
een winkel in dierbenodigdheden (?) 
met een grote reclame van P. Sluis 
Vogelzaad. En ook het bedrijf van 
scharensliep P. Hutteman met hun 
prachtig gepoetste slijpwagen waar-
mee ze langs de deur gaan. 

Rein Wolters 

Wandeling door 
Paradijslaan niet 
helemaal compleet
Maak met DOR-fan (G.W. Canters, Buizerdstraat 46, 3145 AD 
Maassluis) visueel een wandeling door de Paradijslaan in 
Nieuw-Crooswijk. Canters herinnert zich veel namen, maar 
niet allemaal. Ga met hem op route en vul ontbrekende 
gegevens in. 

- Tramlijn 15 had jarenlang een prominente plek in Nieuw Crooswijk en reed 
onder meer over de Kerkho� aan, Paradijslaan en Rustho� aan. Op de achtergrond 

broodfabriek Ceres. Foto’s verzameling Henk van der Schoor -

- Brood- en banketbakkerij van Van der Meer & Schoep had een � liaal op de hoek Para-
dijslaan en 1e van Zoelenstraat, waar het vaak héérlijk geurde naar vers brood. -

Op 7 juli is de nieuwe hal helemaal 
klaar voor gebruik. Deze mijlpaal in 
de verbouwing en vernieuwing van 
het Erasmus MC wordt gevierd met 
een open dag voor de Rotterdammer. 
Enkele jaren is er hard gewerkt aan dit 
‘visitekaartje’ van het Erasmus MC. 
In januari 2006 was er al de feeste-
lijke ingebruikname van de nieuwe 
hoofdingang aan de ’s Gravendijkwal. 
Nu is dan de centrale hal gereed, die 
loopt van de hoofdingang aan de ’s 

Gravendijkwal tot aan ‘Ingang 2’ bij 
de parkeergarage.

Ontwerp
De hal is ontworpen door architecten-
bureau Merkx + Girod dat ervaring 
heeft met het ontwerpen van grote 
publieksruimtes waar mensen gemak-
kelijk hun weg moeten kunnen vinden. 
Bij het ontwerp stond voor ogen een 
ruimte te maken waar iedereen zich op 
z’n gemak kan voelen; overzichtelijk, 

met een open sfeer door middel van 
veel licht. Of ze daarin geslaagd zijn? 
U moet het zelf komen beoordelen!
Vormgever René Knip en dichter 
Ruben van Gogh hebben speciale 
sfeertekeningen gemaakt die op een 
bijzondere manier verwerkt zijn in de 
vloer van de hal en op pilaren. Door de 
hele hal heen staan dichtregels op de 
vloer en deze vormen als het ware een 
‘gedachtengang’.

Programma
Zaterdag 7 juli 2007 kan iedereen 
tussen 10.00 en 16.00 uur in de nieuwe 
centrale hal rondkijken. Er worden 

rondleidingen georganiseerd met elk 
een eigen thema. Een overzicht hier-
van is ter plaatse verkrijgbaar. Verder 
zijn er standjes waar patiëntenorgani-
saties en verschillende afdelingen van 
het Erasmus MC zich presenteren; na-
tuurlijk wordt er gezorgd voor muziek 
en een hapje en een drankje.

Meer informatie is vanaf 2 juli 2007 te 
vinden op www.erasmusmc.nl/nieuw-
bouw  en www.erasmusmc.nl/bereik-
baarheid. Als u vragen heeft, kunt u 
een e-mail sturen naar 
nieuwbouw@erasmusmc.nl of bellen 
met 010 46 35164

Open dag Erasmus MC 
zaterdag 7 juli 2007
Zaterdag 7 juli 2007 kunnen alle Rotterdammers een kijkje 
komen nemen in de geheel verbouwde en prachtig opgeknap-
te centrale hal van het Erasmus MC. Van 10 uur ’s morgens 
tot 16 uur ’s middags is een ieder welkom en kan deelne-
men aan rondleidingen; zelfstandig of met een gids. Er zijn 
standjes of u kunt, als u dat wilt, gewoon wat ronddwalen 
door de hal en bijvoorbeeld genieten van het uitzicht vanaf 
het nieuwe terras, of mijmeren in één van de zogenaamde 
privacymeubelen.

Naar paarden-
markt in 
Oud-IJsselmonde
Aan de traditionele paardenmarkt van 
Oud-IJsselmonde wordt woensdag 27 
juni een nieuwe editie toegevoegd. 
Organisator Piet Hoepel zegt op voor-
hand dat het een geslaagd evenement 
wordt door de aanwezigheid van een 
kermis en een jaarmarkt. De 74-jarige 
Rotterdammer verwacht een grote 
aanvoer van paarden en pony’s uit heel 
Nederland, die vanaf 07.00 te koop 
worden aangeboden bij de Bovenstraat 
en het IJsselmondse Hoofd. Klein- of 
pluimvee wordt niet verhandeld. Hoe-
pel heft geen marktgeld, maar betaalt 
wel 15 euro premie per aangevoerd 
paard en 9 euro voor elke pony. Voor 
veewagens is er aparte parkeergele-
genheid beschikbaar en het uitladen 
geschiedt direct bij de markt. Voorts is 
er ruimte om de dieren te laten draven. 
Voor informatie 010-4655677.

Vrijwilligers 
gevraagd
De Unie Van Vrijwilligers zoekt 
gastvrouwen/heren bij een instelling in 
Hillegersberg die mensen ondersteunt 
met (en na) kanker en hun naasten. 
Tot de taken behoren onder andere het 
ontvangen van bezoekers, een kopje 
kof� e/thee bieden, afspraken inplan-
nen en eventuele informatie bieden. 
De diensten zijn verdeeld in ochtend- 
en middagdiensten, waarbij we de 
vrijwilliger vragen om (minimaal) twee 
diensten per week bij te dragen. Voor 
meer informatie en/of aanmelding kunt 
u contact opnemen met 010-4130877 

Klusman/vrouw 
gezocht
Unie Van Vrijwilligers Rotterdam zoekt 
vrijwilligers als klusman/vrouw. Bent 
u handig en lijkt het u leuk techni-
sche klussen en klein onderhoud te 
verrichten aan woningen van mensen 
met een verstandelijke beperking in 
Zevenkamp? Meld u zich dan aan; er is 
goede begeleiding en werkdagen zijn 
in overleg. Voor meer informatie: 010-
4130877 of lidy@uvvrotterdam.nl 

- Een prachtige nieuwe receptiebalie. -



Miele afwaswas-
automaat G 975SC

Kijk nu ook op www.arnold-aykens.nl

Whirlpool 1400 Toeren
wasautomaat Arizona 1400

Gratis
bezorgd!

380,00 580,00

* Advertentieprijzen zijn geldig t/m 16 juli 2007.

80,00

Philips stofzuiger
FC 8606

8,00
AEG Condens wasdroger
Lavatherm Marathon

Gratis
bezorgd!

480,00

Electrolux en Philips
S-Bag stofzuiger zakken

280,00
Gratis

bezorgd!

Candy 132 liter Koeler CFL 185

180,00Gratis
bezorgd!

SAMSUNG  Am. Koel-vrieskast 
RS20NASW

680,00
Gratis

bezorgd!

Siemens 97 liter 
vrieskast GS 12DV20Dit jaar is het precies 80 jaar geleden 

dat Dh  J.J. Aykens een ijzerwaren,
gereedschappen  en huishoudelijke artikelen

winkel is begonnen in Rotterdam. Reden genoeg 
voor ons om daar dit jaar even bij stil te

staan en dit feit samen met 
onze klanten te gaan vieren. 

Dit jaar is het precies 80 jaar geleden 
dat Dhr.r. J.J. Aykens een ijzerwaren,

gereedschappen  en huishoudelijke artikelen
winkel is begonnen in Rotterdam. Reden genoeg 

voor ons om daar dit jaar even bij stil te
staan en dit feit samen met 
onze klanten te gaan vieren. 

Elke klant ontvangt 
een leuke attentie

Elke klant ontvangt 
een leuke attentie

Zolang de voorraad strekt.

Al 80 jaar in Rotterdam

Whirlpool wasautomaat met 1400 toeren centrifuge snelheid,
met  electronische besturing en een beladingscapaciteit van 6 
Kg. wasgoed met wol, kort, en handwasprogramma. Extra grote 
vulopening van 30 cm en startuitstel en resttijdindicatie.
Energieklasse A en 
wasresultaat A Afmetingen 
HxBxD= 85x60x60 cm.

Sledemodel Philips 
stofzuiger met 1700 
watt motor-
vermogen en een stof-

zakinhoud van 3 liter.
Met electronische 
zuigkracht regeling, au-

tomatisch snoeropwik-

kel systeem en metalen 

zuigbuizen.
De motor is
thermisch
beveiligd tegen 
oververhitting.

Passen vrijwel in alle Electrolux 

en Philips stofzuigers, 

tijdens de actie periode

2e pak gratis, 
dus 2 pakken voor….

Deze AEG wasdroger 
heeft een beladingsca-

paciteit van 6 Kg droog 

wasgoed en werkt 
volgens het condensatie 

systeem waardoor
geen luchtafvoer Naar 

aanleiding van uw brief 

van  buiten nodig is. De 

droger beschikt over een electronische vocht 

meting en heeft een beladingsdeur van 36 cm.

Als extra mogelijkheid zit er een wolprogramma

en een uitgestelde 
starttijd op.
Afmetingen HxBxD=
85x60x60 cm

Miele afwasautomaat G 975SC is geschikt voor 12 couverts en 
heeft 6 programma’s. Hele luxe uitvoering met de unieke Miele 
besteklade. Handige eenknopsbediening voor de 6 programma’s.
RVS interieur, waterproof waterbeveiliging en slechts 51 dB.
Energieklasse A, Wasresultaat A
en Droogresultaat A. Afmetingen 
HxBxD= 85x60x60 cm.

Koelkast zonder vriesvak met een netto inhoud van 132 Liter en een automatischontdooi systeem. Voorzien
van 2 glas-plateau’s en een
krasvast bovenblad. Deurdraai richting verwisselbaar.
Energie-
klasse A
Afmetingen
HxBxD=
84x54x60
cm.

Tafelmodel 3 laden vrieskast met een netto inhoud van 97 Liter.
4 sterren vriescategorie met een invriescapa-citeit van 18 kilogram per 24 uur.Energie-
klasse A.
Deurdraai
richting
verwissel-
baar.
Afmetingen
HxBxD=
85x60x61
cm.

496 Liter koel-vries kast in witte
uitvoering. Onderverdeeld in 308 Ltr.
Koel en 188 Ltr. Vriesruimte.
Door twin cooling en multi airflowsy-
steem een perfecte
temperatuur en vochtbalans in de 
gehele koelkast. Voorzien van glazen 
legplateau’s. No-frost systeem en
intern waterfilter. Energieklasse A,
dus laag energieverbruik. Afmetingen 
HxBxD= 176x85x72,4 cm. Ook 
in silvermist uitvoering voor (RS 
20NAMS)   780,00
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Aanvankelijk heette de band The Playmates, maar die naam vonden de jongens in 
1965 niet meer toepasselijk in het beattijdperk. Het was zanger Ger de Bruin die met 
een andere naam op de proppen kwam: The Fact.

“De Bruin was de vervanger van 
Hans Jongeleen en hij had een dijk 
van een stem. En een staartje, dat 
was toen heel bijzonder”, weet drum-
mer Aad de Winter (bij de fans beter 
bekend als Vicky) zich te herinneren. 
De Winter vormde met slaggitarist 
Ferry Zindel de basis van The Fact. 
De namen van de andere muzikanten 
waren Hans (basgitaar) en Frits (so-
logitaar). “De achternamen van die 
twee weet ik niet meer”, zegt hij.
Het eerste optreden van de band staat 
nog op z’n netvlies. “En dat daar 
geld bij moest, weet ik ook nog. We 
hadden een zaaltje gehuurd in het 
zalencentrum in de Kipstraat, maar 
de onkosten bedroegen meer dan de 
opbrengst.”

Bus
Feit is dat de populariteit van The 
Fact gestaag steeg. De Rotterdam-
mers werden niet alleen in zalen 
in de Maasstad gevraagd, ook in 
onder meer de populaire Beatclub 

in Scheveningen. De Winter: “We 
wonnen bovendien de Grote Prijs van 
Rotterdam. Daarna kwamen we in 
de � nale van een landelijk concours. 
In de voorronden traden we op in De 
Marathon in Den Haag en in een zaal 
in Utrecht. De � nale was in Emmen. 
Een bus vol fans volgde ons. Dat 
was geweldig.” De band sleepte een 
proefopname van platenmaatschappij 
Phonogram in de wacht. 
Toen medio 1966 Ed de Lange mana-
ger werd, onderging The Fact korte 
tijd later een metamorfose. Een aantal 
musici gaf er de brui aan. Met De 
Winter en Zindel (die sologitaar ging 
spelen), Tom Brinckmann (slaggitaar 
en zang) en Ed van Helten (basgitaar 
en zang) sloeg de band een andere 
muzikale richting in. Nummers van 
The Kinks, Beatles en Stones verdwe-
nen van het repertoire, om plaats te 
maken voor covers van John Mayall, 
The Animals, The Spencer Davis 
Group en The Zombies. In die periode 
maakte ook Ap Andriessen (zang en 

mondharmonica) korte tijd deel uit 
van de groep.

Brand 
In de nieuwe samenstelling werden 
eveneens successen geboekt en kreeg 
een zus van De Winter haar handen 
vol aan het bestieren van de Fact-
fanclub met bijna vierhonderd leden. 
De Winter: “We deden mee aan een 
24-uurs beatmarathon in Rotterdam 
en werden, na Rob Hoeke’s Rhythm 
and Bluesgroup uitgeroepen tot de 
beste band. We waren in oktober 1966 
ook te zien op het journaal tijdens een 
optreden op een of andere manifes-
tatie op een zaterdagmiddag in het 
centrum van de stad. Zelf hebben 
we die opnamen nooit gezien, want 
’s avond stonden we weer ergens op 
de planken in een zaal in Crooswijk. 
Videorecorders bestonden toen helaas 
nog niet.” 
Aan het bestaan van The Fact 
kwam in maart 1967 een abrupt en 
dramatisch einde. Een felle brand in 

een buurthuis in de Coolsestraat, de 
repetitieruimte van de band, legde 
niet alleen het pand gedeeltelijk in 
de as, maar tevens alle opgeslagen 
instrumenten en apparatuur van de 
groep. Schade: 20.000 gulden. “We 
hadden alles op afbetaling gekocht en 
van verzekering was geen sprake. Dus 
we konden afbetalen aan instrumen-
ten die we niet meer hadden”, treurt 
De Winter met terugwerkende kracht. 
Pogingen om de band uit de brand te 
helpen door bene� etconcerten te orga-
niseren in zaal Odeon en De Doelen, 

waar onder meer The Sandy Coast, 
Les Baroques, The First Sect en 
The Condors belangeloos optraden, 
brachten vijfhonderd gulden op. Te 
weinig om opnieuw te kunnen begin-
nen. Aad de Winter: “Ik vraag me nog 
wel eens af: wat zou er van The Fact 
geworden zijn, zonder die brand…”.

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek of wilt u reageren? Het 
adres is: Beat aan de Maas, Postbus 
28059 3003 KB Rotterdam. Of mail: 
ed.vanhelten@hotmail.com

The 
Fact

The Fact. Van links naar rechts Ed van Helten, Aad de Winter, Ferry Zindel en 
Tom Brinckmann

deel 10

Vrijdagavond kwam de vrachtwagen 
voor de deur en die haalde al de spul-
len op. Zaterdagochtend werden wij 
thuis met de bus opgehaald, want mijn 
vader was de reisleider, dus je voelde 
je heel wat, omdat de mensen in Rot-
terdam bij het Groothandelsgebouw 
in moesten stappen. Wij zaten dan al 
voorin en mijn vader ging naast de 
chauffeur zitten en had zijn mondhar-
monica bij zich. Er werd dan gezongen 
van ‘Hoog op de gele wagen’ enzo. 
Wat was ik trots op mijn vader. De � et-
sen kwamen per trein en die haalden 
we dan bij het station in het dorp op. 
Mijn tantes en ooms en de kinderen 
gingen ook vaak mee. We hadden een 
groot huisje. Ze hadden een naam; 
BETULA, ZWALUW, HEIHAAS of 
IJSVOGEL. Het hotel op de foto was 
altijd open om kaarten en dergelijke 
te kopen. Daar waren ’s avonds ook 

allerlei optredens. Wij gingen dan al 
vroeg in de zaal zitten, zodat we op de 
eerste rij zaten. 

Veranderd
Eén keer was er een feest bij het 
zwembad. Er werden toen allerlei spul-
len per opbod verkocht. Ik, brutaal als 
ik was met mijn 7 jaar, ging meebieden 
en ja hoor, ik moest het kopen. Wat 
was mijn vader kwaad op mij. 
Ook stopten wij bij de Piramide van 
Austerlitz om kof� e te drinken en aan 
de Schaapskooi heb ik eveneens mooie 
herinneringen. Daar werd vaak bij 
het kampvuur gezongen door de heer 

en mevrouw Bute. Ze woonden in de 
Schaapskooi en speelden gitaar en 
zongen erbij. Prachtig vond ik dat. 
Verleden jaar ben ik terug geweest. 
Het is heel erg veranderd. Van de 
huisjes is niets meer over. Dat is een 
camping geworden. Het hotel is nu een 
politieschool of zoiets en het zwembad 
is nu recht. De herinneringen blijven 
me altijd bij. Ik heb daar een � jne tijd 
gehad.

Els Duiverman
Prinsenlaan 156 , 
3066 KA ROTTERDAM 

Met de bus naar Heidebad
Net als Els Beekmans 
gingen ook wij elk jaar met 
vakantie naar Heidebad. 
Mijn vader werkte ook bij 
Wilton-Feijenoord en hij ver-
lootte elk jaar de huisjes. Wij 
zaten dus altijd in een huisje 
en lootten bijna altijd in. Dat 
was feest voor ons. 

Den Blijker en Crouwel ontvangen de 
prijs in februari 2008 in de Burgerzaal 
van het Rotterdamse stadhuis. Deze is 
toegekend wegens hun promotionele 
bijdrage aan onze stad in binnen- en 
buitenland, waarmee zij de goede naam 
en faam van Rotterdam uitdragen. 
Hun succesvolle culinaire verhaal 
begon in 1993 nadat Herman in 
Dordrecht bij een wijnproeverij met 
David aan de praat raakte over een op 
te richten eigen zaak. Op 2 juli 1993 
opende het duo hun eerste restaurant, 
De Engel, aan de Eendrachtsweg in 
Rotterdam. Daarna volgden Foody’s, 
De Jachtclub, Zeezout en Rosso. 
Eind 2006 werd bekend gemaakt dat 

Den Blijker een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij de plannen voor een over-
dekte voedselmarkt bij de Binnenrotte 
in Rotterdam. Hij selecteerde acht 
restaurants voor het horecagedeelte 
van de hal waarvan in 2009 de deuren 
open gaan.
Dat Den Blijker een man is van vele 
talenten bewijst hij met de tv-series: 
‘Bord Voor je Kop Quiz’, ‘Mijn Tent is 
Top’, ‘Herrie in de Keuken’, ‘Herman 
zoekt Chef’, ‘Herman helpt’, ‘Kerst 
zonder Herrie’ en ‘Hermans Helden’.
Zonder zijn zakenpartner maître 
Crouwel was dit allemaal niet mogelijk 
geweest; Den Blijker kookt en Crou-
wel past op de centen. 

Rotterdam Promotieprijs 2007 voor

Chef-kok Herman 
den Blijker
De Rotterdamse Promotieprijs 2007 
is toegekend aan Herman den Blij-
ker, de grote sigarenrokende chef-
kok, en zijn vaste zakenpartner 
maître David Crouwel. Den Blijker 
staat bekend om zijn Rotterdamse 
directe mentaliteit. Naast het runnen van hun restaurants 
presenteert Herman diverse televisieprogramma’s.
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0180 619 411

Autobanden nieuw/gebruikt
vanaf 12 euri allin 

ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan, 
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.

Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

BANDje VERSTANDje

Paul Bestebreurtje  Barendrecht

Zoekt u een tandarts bij u in 
de buurt, bij AGADENT kunt 

u zich direct inschrijven

AGADENT
Tandheelkundigcentrum

Wij stellen ons aan u voor als 
AGADENT tandheelkundigcentrum en 
kunnen u tandheelkundige hulp bieden.

Tevens verzorgen wij voor u in ons 
tandtechnisch laboratorium
reparaties en nieuwe protheses

Het is prettig te kunnen lachen en praten 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken 
over slechte adem, een vieze smaak in de 
mond of aanslag op de tanden.

Bovendien is een gezonde mond heel 
belangrijk voor het behoud van uw tanden 
en kiezen.

De mond is een belangrijk deel van het 
gezicht en valt daarom direct op. Een 
frisse mond is aantrekkelijk.

Maak eens een afspraak met onze 
mondhygiëniste. Voor ververwijderen 
van aanslag of tandsteen. In overleg 
met u houden wij uw gebit volledig onder 
controle.

Bel ons voor een afspraak dan 
kunnen wij u vrijblijvend advies 

uitbrengen.

Tel: 010-4225808
Kleiweg 107, 3051 G.L. Rotterdam

www.lancar.nl
de goudsmid

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

Metaalhof 54-56 ● 3067 GM  Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 010-4569065

www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

J.D. (Joke) Dubbelt

Het verzorgen van 
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen, 

dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

U heeft de keuze uit 
diverse rouwcentra

U kunt van onze diensten 
gebruik maken, ongeacht waar 
of op welke wijze u verzekerd bent

Wij verzorgen uitvaarten 
in de gehele regio 

Kosteloos en vrijblijvend hulp 
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

Zeer persoonlijke begeleiding

Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Gespecialiseerd in:

Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,

3036 BK Rotterdam
010 4651120

� 06 51606587 � 06 41247482 

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

Boekhandel Delfshaven
In- en verkoop van boeken,

lp’s, cd’s en dvd’s
tel. 010 - 4767879

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
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Open dag Erasmus MC zaterdag 7 juli 

Er zijn diverse rondleidingen onder leiding van deskundigen. U kunt ook zelfstandig 
een rondwandeling maken. Vanzelfsprekend is er muziek, een hapje en een drankje. 
Kom langs en maak kennis met weer een prachtig stukje Rotterdamse architectuur!
Hoofdingang: ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE  Rotterdam
Vanuit parkeergarage: volg Ingang 2.

Meer informatie over de open dag kunt u vinden op www.erasmusmc.nl/nieuwbouw  
en over de bereikbaarheid op www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid 

Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de geheel vernieuwde centrale 
entreehal houdt het Erasmus MC op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 16.00 uur open dag. 
U bent deze dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen in deze 
schitterende, overzichtelijke hal.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 

Persoonlijk betrokken

Kantooradres:
Oudedijk 225B

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

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

Uitvaartverzorging
Wim Zwijnenburg

UWZ Rotterdam www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

Het is geen luxe touringcar, maar 
wel een heel gezellige BUS!

Voor al uw feesten, partijen en dagtrips
Alles is bespreekbaar

BERTUS BUSSIE

Coolhaven
postbus 6137
3002 AC Rotterdam

voor informatie: 
Tel. 06-53536107

P I L A S T R O
Wie kan mij helpen..!
Als aanvulling op mijn Pilastro-wandsyteem 
ben ik op zoek naar ‘boekenplanken, kastjes 
en wandstrips’.
Het zal duidelijk zijn dat er van mijn kant een 
redelijke vergoeding tegenover staat.

Info:  010- 4810447

JUNI-ACTIE
Bent u ook op zoek naar een

partner? Bij inschrijving
in juni ontvangt u gratis

3 maanden extra bemiddeling!
* Grootste bureau
* Erkend AVR
* Geschillencommissie

Bel voor een eerlijke voorlichting:
Mevr. van Dalen  : 010-466 04 19
of gratis (landelijk)  : 0800-023 05 95

Gratis brochure:
Postbus 520, 5900 AM  Venlo
WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Singleweekend juni: Zielen Sneek

capelle Molenbaan 14
Capelle aan den IJssel 
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

Uw auto laten WASSEN & STOFZUIGEN
Onder een genot van een kopje koffie.
klaar terwijl u wacht 19,95



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juni 2007 pagina 19

Bouwen Maastunnel zette 
Rotterdam extra op de wereldkaart
Soms denk ik wel eens terug aan mijn jeugdzonden. Echt gemeen of juist 
spannend waren die niet. Ik was best een aardig kind, maar ook weer niet 
de braafste van de klas en ik stond mijn mannetje aan het kattenkwaad-
front. Al op mijn vierde bezorgde ik moeder de schrik van haar leven. Ik 
was op het stenen muurtje geklommen van het viaduct Groene Hilledijk 
en Strevelsweg. Daar liet ik mijn korte broek zakken en plaste op de 
daken van onderlangs passerende auto’s, die natuurlijk toeterend protes-
teerden en zich rot schrokken van het op de rand balancerende joch. En 
ik lachen, al was dat maar van korte duur. Agenten van het aangrenzende 
bureau Sandelingplein zagen door het raam mijn levensgevaarlijke capri-
olen. Ze brachten me naar huis, waar moeder van hen een reprimande 
kreeg. Ze moest beter op me passen. En ik brabbelde trots: ‘Allemaal heb-
ben ze een natte kop.’

Aan het voorval moest ik terugdenken 
toen ik iets aan het uitzoeken was van het 
bouwen en openstellen van de Maastunnel. 
Met die tunnel had ik in mijn kinderjaren 
trouwens een goede band. Toen ik een jaar 
of acht was holde ik in draf via de Putse-
laan, Brielselaan en Doklaan naar de � ets- 
en voetgangerstunnel. Ik was er al één keer 
naartoe gewandeld met moeder en een 
broertje in de kinderwagen, maar er nog 
niet doorheen gegaan. Vanwege de kinder-
wagen waren we niet verder gekomen dan 
de roltrappen. Die vond ik prachtig. Dat 
stilstaan op de trap en toch bewegen en me 
vasthouden aan de meedalende rubberen 
leuningband wilde ik graag beleven.
Het viel niet eens mee de roltrap te berei-
ken. Een agent hield me tegen. Hij vond 
me wel een beetje jong voor het afdalen 
van de zeventien meter hoge roltrap, maar 
liet me op mijn soebatten toch door. Ge-
weldig was de wandeling door de tunnel. 
Bij elk luchtrooster stond ik even stil en 
drukte ik er mijn rug tegen om de afzuiging 
te voelen. Er ging een wereld voor mij 
open in de schepping van de architecten 
J.P. van der Bruggen en A.J. van der Steur. 

Het bouwen begon op 15 juni 1937 met 
een door burgemeester mr. P.J. Drooglee-
ver Fortuyn gegeven startsein. De opening 

heeft hij niet mogen meemaken, want hij 
overleed plotseling op 6 september 1938.

Drie buizen
De autotunnel is, met de op- en afritten, 
1070 meter lang en het gesloten gedeelte 
550 meter. De drie buizen (twee voor 
autoverkeer en een voor voetgangers en 
� etsers) zijn 24,77 meter breed. De buis 
voor de laatste twee heeft een verdieping, 

zodat � etsers en voetgangers een eigen 
tunnel hebben. Het is een bijzonder bouw-
werk geworden en voor zover mij bekend 
is het de eerste tunnel ter wereld waarvoor 
de segmenten elders zijn gebouwd en pas 
daarna op hun plek zijn afgezonken.
Zonder ceremoniële poespas werden op 
14 februari in het oorlogsjaar 1942 de 
deuren van het roltrappengebouw openge-
zet. Géén groot feest vanwege de Duitse 
bezetting. Drie Charloise belhameltjes op 
kapotte schoenen en gescheurde kleuren 
drentelden wat om het gebouw heen. 
De brutaalste van de drie schuifelde 
naar binnen en zag tot zijn verbazing de 
bewegende roltrappen. En het vreemdste 
vond hij nog wel dat de bewakers hem 

niet wegstuurden. Toen dat was doorge-
drongen, stapten ze naar binnen, rolden 
naar beneden en openden op die wijze de 
Maastunnel. 

Avontuurlijk
Op D-day (Dolle Dinsdag, 6 juni 1944) 
grendelden Duitse bezetters de Maastunnel 
af en brachten explosieven aan om deze 
op te blazen voor het geval geallieerde 
troepen zouden doorbreken. Door slim en 
gewaagd ingrijpen van de illegaliteit werd 
opblazen voorkomen. Gelukkig maar, 
anders had ik die avontuurlijke wande-
ling nooit kunnen maken. Aan de andere 
kant gekomen keek ik mijn ogen uit. In de 
verte zag ik de Willemsbrug en de Hefbrug 
over de Koningshaven. Dat bracht me op 
het idee ook daar maar eens overheen te 
wandelen, want dat had ik alleen nog maar 
gedaan met de tram. Het was een hele tip-
pel, zeker omdat daarna ook de Rosestraat 
nog kwam. Ik genoot ervan, maar dat was 
ik snel vergeten. Volgens vader was ik te 
laat thuis en was dat reden voor een stevig 
pak slaag. Niettemin heb ik het rondje 
daarna nog vele malen gemaakt.

 
- Vanuit de torenspits van de helaas verdwenen rk-kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum en Onze Lieve Vrouwe van 

Lourdes op het Stieltjesplein had je een fraai panorama op de Maasbruggen  -

 
- Vanaf het muurtje werd naar beneden geplast en agenten van bureau Sandelingplein zagen dat. De foto is van september 

1981 toen de Hoogvlietse steppers hun glorieuze steptocht naar Parijs op Boulevard-Zuid afsloten. Foto’s collectie Rein Wolters -

Internationaal 
ansichtkaarten-
festival
Zaterdag 7 juli organiseert de NVVP 
(Nederlandse Vereniging van Prent-
briefkaartverzamelaars) van 10.00 tot 
16.00 uur een ansichtkaartenfestival 
in zalen- en partycentrum De Rust-
burcht aan de Strevelsweg 760.

De 45 standhouders tonen talloze oude ansicht-
kaarten met stads- en dorpsgezichten uit binnen- en 
buitenland, alsmede kaarten over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen, zoals schepen, trams, � lmster-
ren, dieren en ga zo maar door.Voor nadere info G. 
van Duyn, 06-12277769 of g.c.vanduyn@versatel.nl

Een hommage aan Robert Long:

A la Longue
Dit najaar is er een groots opgezet 
concert ter ere van Robert Long in het 
nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. 
Een aantal van zijn naaste vrienden 
organiseert deze bijzondere avond 
met de naam A la Longue, in samen-
werking met zijn partner Kristof Rut-
saert en Rob Wiegman, directeur van 
het Luxor Theater Rotterdam.

Robert Long, één van Nederlands grootste zangers 
en liedjesschrijvers, overleed 13 december 2006 in 
een ziekenhuis te Antwerpen. Op zijn geboortedag, 
22 oktober, wordt zijn omvangrijke oeuvre geëerd 
met het concert ‘A la Longue’. Een groot aantal 
bekende artiesten zingt uiteenlopende werken van 
Robert Long onder begeleiding van het Orkest van 
Koos Mark. De volgende artiesten hebben belange-
loos hun medewerking toegezegd: Willeke Alberti, 
Carlo Boszhard, Joke Bruys, Gerard Cox, Lenette 
van Dongen, Richard Groenendijk, Marc-Marie 
Huijbregts, Jan Keizer, Simone Kleinsma, Rob de 
Nijs, Albert Verlinde. De opbrengst van A la Longue 
gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Locatie nieuwe Luxor Theater
Datum maandag 22 oktober 2007, om 20.00 u.
Prijzen € 75, € 70, € 65, € 25
Start kaartverkoop woensdag 13 juni 2007
 Kaarten zijn te bestellen via www.luxortheater.nl 
of (telefonisch) te reserveren aan de kassa van het 
theater, telefoonnummer: 010 - 484 33 33. De kassa 
is elke dag geopend van 12 tot 18 uur.

 
-  Kort voordat op 10 mei 

1940 de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak, waren de eerste tunnel-

delen afgezonken in een speciaal 
gebaggerde gleuf in de Nieuwe Maas. 

Op het moment van maken van de foto 
waren enkele gemeenteraadsleden op 

werkbezoek.    -
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U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Verh
uisB

ox����Particuliere verhuizingen
    ( groot en klein )����Seniorenverhuizingen ( 10% Korting )

����Inpakservice    De/montage meubilair

����Afvoer oude meubels / 
    Schoonmaakservice
����Geheel vrijblijvende gratis offerteTel. 010-2102768www.vdnverhuizingen.nl
Dalweg 14 3075LR Rotterdam

Uw betrouwbare 
            verhuispartner

www.dehoorstudios.nl

HOORPROBLEMEN?

De Hoorstudio’s bieden u een 

breed assortiment aan 

moderne hoortoestellen en 

andere geavanceerde 

hulpmiddelen waarmee uw 

gehoor spectaculair kan 

worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u 

altijd welkom. Wij staan ook 

voor u klaar om een 

afspraak voor een gratis 

hoortest te maken. 

En als uw persoonlijke om-

standigheden dat vereisen, 

bezoeken wij u thuis.

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een gratis hoortest.

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle 
zorgverzekeraars.

tro
y!

 3.
84

98

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 juni 2007 pagina 21

In het Spionnetje

door Aad van der Struijs

Een spionnetje werd vroeger buiten het raam bevestigd om te zien wie er voor de deur 
stond, maar ook om in de gaten te houden wat er verder in de straat gebeurde. Iedere 
spionnetjesbezitter zal de laatste reden ontkennen, maar de grootste ontkenner maakte er 
wel dankbaar gebruik van. Dit Spionnetje in De Oud Rotterdammer weerspiegelt niet alleen 
wat nú gebeurt, maar laat ook dingen zien uit het verleden óf zaken die zich in de naaste(?) 
toekomst zouden kunnen gaan afspelen. Van alles wat mijn spionnetje mij vertelt, doe ik 
verslag. Of dat verleden, heden en toekomst interessant genoeg is om over te schrijven 
weet ik niet; op mijn (email)adres zijn nog geen afkeurende brieven binnen gekomen.

Eén van de zaken die mijn spion-
netje liet zien, was de komende 
tweede verjaardag van De Oud 
Rotterdammer. Dat wordt een 
gebeurtenis, waar de (jonge of 
oudere) Rotterdammer niet aan 
voorbij zal (kunnen) gaan. Zo’n 
450 lezers en lezeressen zullen per-
soonlijk ‘het feest’ kunnen meevie-
ren; die 450 kunnen er maximaal 
900 worden. Je behoeft niet zó 
snugger te zijn, dat vast te stellen 
is, dat hetzelfde ‘feest’ maximaal 
tweemaal wordt gehouden.
Eindredacteur Fred Wallast geeft 
mij altijd de vrije hand met de 
tekst in het Spionnetje. Ten aanzien 
van het feestonderwerp zei hij mij 
voorlopig te zwijgen. Mijn advies 
is, dat u voorlopig geen afspraken 
boekt op de daguren van 6 en 13 
oktober a.s. Wellicht is het goed, 
dat u eventueel 20 en 27 oktober 
ook even ‘vrij’ laat.

Uitgeverij Voet
Bijzonder veel fotomateriaal in 
deze krant komt uit de collectie van 
mijn website Rotterdam in Beeld 
(http://dit.is/rotjeknor). Dit bete-
kent niet, dat ik de maker van al die 
foto’s ben. Neen, ik put uit die col-
lectie, die zo groot is door (digitale)  
schenkingen van RiB-bezoekers.
Verleden week bracht ik een ‘za-
kelijk’ bezoek op de Delfshavense 
Voorhaven 16. Daar heeft uitgeverij 
Voet uit Capelle aan den IJssel een 
verkooppunt gevestigd. Buiten alle 
door Voet uitgegeven fotoboeken, 
kunt u daar ook het ansichtkaarten-
antiquariaat vinden. Daarnaast, 
maar dit terzijde, demonstreert de 
echtgenote van Arnoud Voet haar 
kunstzinnige kwaliteiten op kera-
misch gebied. Met dit laatste ga ik 

nu erg kort door de bocht, u zult 
over dit gebruik van Voorhaven 16 
meer horen van mij.
Tijdens het gesprek vertelde Arn-
oud mij over zijn site 
www.fotovanrotterdam.nl. Op deze 
site is reeds een zeer groot deel van 
de zogenaamde ‘Roovers-foto’s’ 
gecatalogiseerd opgenomen. Om 
te zien of er in dit tienduizenden 
foto’s grote bestand een foto van 
de door u gezochte straat zit, is 
het voldoende de betreffende 
straatnaam in de zoekfunctie in te 
tikken. Binnen een seconde staat 
de foto (indien beschikbaar) op 
uw computermonitor. Daarbij zijn 
prijzen, verkoopwaarden, soorten 
verzending, e.d. direct op het 
scherm aanwezig. 
Niet Internetbezitters zullen het 
moeten doen met een bezoekje 
aan de Voorhaven. Direct rechts 
naast De Dubbelde Palmboom is 

de stijlvolle ‘winkel’ van Petri en 
Arnoud Voet gevestigd. Het woord 
winkel staat nadrukkelijk tussen 
aanhalingstekens; het is meer een 
kunstgalerie in een voortreffelijk 
gerestaureerd 18e eeuws pand. Een 
bezoek is een aanrader eerste klas, 
al zou het alleen maar zijn om in de 
ansichtkaarten te kunnen neuzen,
Eén waarschuwing: u bent dan niet 
binnen een kwartiertje weer weg!

Wie weet waar
In het vorige Spionnetje liet ik 
u twee foto’s zien, waar Rotter-
damkenner Arnold Tak niet van 
weet, waar en wanneer die foto’s 
genomen zijn. Voor de foto van het 
groepje mensen (personeelsleden?) 
voor een winkelpand is nog geen 
enkele suggestie binnengekomen.

De vraag bij het hoekwinkelpand 
zette de heer J. Leer uit Baren-
drecht aan het schrijven. Zijn brief 
was gelijk bingo!!
“Je ziet een beeld en onmiddel-
lijk denk je ‘bekend’, maar zo 
ouderwets en hekken, dat klopt 
niet. Maar toch, het moet zijn wat 
ik denk. Volgens mij is het de hoek 
van de Willem van Hillegaers-
bergstraat en de Julianalaan in Hil-
legersberg; vermoedelijk 1920 .De 
Julianalaan heet na 1941 Prinses 
Margrietlaan. Boven de winkel 
woonde de familie Uitdenbogerd, 
waarvan zoon Jan vanuit Australië 
eerder in De Oud Rotterdammer 
heeft geschreven met een straat-
foto.
Zelf ben ik geboren en getogen 
(1936) in de Willem van Hille-
gaersbergstraat, tegenover het nu 
verdwenen Overdekte Zwembad. 
Dit zwembad zou ongeveer 175 
meter achter de plaats van de foto-
graaf moeten zijn, maar misschien 
was het nog niet gebouwd, gezien 
de kuil en hekken”.
Onze fotograaf ging gelijk naar de 
aangegeven plaats en constateerde 
ná zijn bezoek, dat zelfs het aantal 
dakpannen op de hoek in 2007 
nog gelijk was aan het aantal in de 
twintiger jaren.

Abhilasha Global Serve
Toen mij de uitnodiging bereikte 
het eerste lustrum van deze ‘we-
relddienstverlening’ mee te geden-
ken (of was het toch ook vieren?), 
vroeg ik mij af wat dit nu met De 
Oud Rotterdammer te maken kon 
hebben.
Toen ik ook nog in de bijgesloten 
brochure het motto van de Abhi-
lasha Global Serve las “Wat voor 
ons zo vanzelfsprekend is, lijkt 
voor velen slechts een wens...een 
droom...een ideaal!” moest ik aan 
een ‘zweverige’ organisatie denken.
Het was mijn nieuwsgierigheid, die 
me toch naar de viering liet gaan.
Reeds bij binnenkomst kon ik 
al mijn veronderstellingen en 
vooroordelen over boord gooien. 
Zó persoonlijk, zó vriendelijk, zó 
menselijk en zó hartelijk was de 
begroeting door Hindoestaanse 
Surinamers, dat ik me gelijk ‘thuis’ 
voelde.
Tijdens de toespraakjes, leerde ik 
waar de stichting voor staat: het be-
langeloos dienen en ondersteunen.
Abhilasha Global Serve bevordert 
het welzijn en de positie van de 
arme en kansarme Surinaamse 

en Indiase bevolking, met name 
schooljeugd en vrouwen. De stich-
ting wil de kwaliteit van onderwijs, 
gezondheidszorg en watervoor-
ziening helpen verbeteren en dit 
beter toegankelijk maken voor de 
plattelandsbevolking.
De stichting werkt volgens het 
Hindoestaanse principe ‘samaj seva 
aur sahara”, dat wil zeggen “de 
gemeenschap belangeloos dienen 
en ondersteunen”.
De voorzitter, mevrouw Kiertie 
Autar, is een Rotterdamse, maar in 
haar speech legde zij het probleem 
van ‘wie en wat ben ik’ duidelijk 
voor aan de aanwezigen. Zij vroeg 
zich af, dat daar waar haar grootou-
ders en ouders uit India afkomstig 
zijn of dan haar roots in dit land 
liggen. Zelf is Kiertie in Suriname 
geboren; hoor ik daar dan thuis? 
Maar het grootste deel van haar 
leven woont zij in Nederland; is 
Nederland dan mijn basis vroeg ze?
Eén ding was voor haar duidelijk: 
wie en wat en waar je bent, er moet 
altijd ruimte zijn om ‘de ander’ te 
helpen. Ook gaf Kiertie een kort, 
maar zeer helder referaat over het 
Hindoeïsme, waarbij symbolen 
werden toegepast (het ontsteken 
van kaarsen) en het zingen van 
een tantra. Daarnaast voerde een 
Indiaas meisje enkele folkloris-
tische dansen uit. Als je dan de 
bevalligheid en schoonheid ziet in 
� guur én dans, kan je alleen maar 
constateren “Wat zijn wij Nederlan-
ders eigenlijk stijve harken”.

Wilt u de stichting helpen of 
meer informatie krijgen? Kiertie 
Autar is via Internet bereikbaar 
op ’t adres kiertie@autar.net; haar 
telefoonnummer is 010-8427018. 
Wilt u echter gelijk geld overma-
ken? Dan is bankrekeningnum-
mer 419842276 t.n.v. Abhilasha 
Global Serve het juiste nummer.

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl

- Arnoud Voet vóór het Delfshavense verkooppunt -

- In ruim 80 
jaar is er weinig 
veranderd aan 
de gevelwand -

- Kiertie Autar -
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -� ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes van de Oud-Rotterdammer op veel plekken in de stad en de regio. 
Rotterdam
Boekhandel Snoek 
 Meent 126
Bibliotheek Rotterdam 
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois  
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde 
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord  
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander 
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof 
 Romeynshof
C 1000 
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord 
 Briandplaats
Edah 
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Nieuwe Binnenweg, R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek  
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen  
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia 
 Schere 31
Multishop Boden 
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde 
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat 
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove 
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus  
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen 
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk 
 Dreef 83
’t Kopblok 
 Riederlaan 200
Klootwijk 
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit  
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel 
 Keizerswaard 8
Office Point   
 Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap 
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande 
 Nesselande
Gemeentearchief  
 Hofdijk 
VVV-winkel Rotterdam  
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor  
 Kipstraat 37
Wijkgebouw Pier 80  
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond  
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek 
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek  
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten  
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel  
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof  
 Rendierstraat 3
Schoenmakerij Agterberg 
 Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol  
 Kouwenoord 73
St. Eigen Werk  
 Overschiesestraat 44
Buurthuis De Put  
 Pinkstraat 10
Super De Boer  
 W. Buytenweghstraat 49
Venrooij   
Oudedijk 151
Bew. Centr. Alex.polder  
 M. Bolkplein 11
Bew. Org. Bloemhof  
 L. Hilleweg 59
Tenniscentre  
 Krabbendijkstraat
Bruna  
 Kleiweg 147

Jungerhans  
 Binnenwegplein 3-5
Multishop  
 Goudsesingel 111
Multishop  
 Binnenhof 21
Patatzaak Jason’s Place  
 Olympiaweg
Tabakshop   
Dumasstraat 233
Kapsalon Eurohair  
 Ossenisseweg 115
 (Slinge)
Uitvaartverzorging
van Mourik bv  
 Kamerling Onnesweg 50
Ideel Mini Supermarkt  
 Nieuwe Binnenweg  106
Chinees Medical Center  
 Zwart Janstraat  127 b
Recreatiecentrum
 Oostervantstraat 23
Sportfondsenbad  
 van Maanenstraat 8
Oostelijk Zwembad
 Gerdesiaweg 480
Recreatiecentrum  
 Zevenkampsering 301
Noordereilandwinkeltje
 Van der Takstraat 134
‘t Ravennest
 Walravenstraat 33
Landegem
 Walenburgerweg 110-114
Restaurant De 4 Seizoenen
 De Lugt 15

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet  
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp 
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee  
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij 
 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis  
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis  
 Pernis

Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker 
 Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg 
 Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg  
 Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum 
Het Baken 
 Grote Stern 2

Brielle
Boekhandel Van Maerlant         
 Voorstraat 30
Hofland Eurotuin                               
 Kloosterweg 20
Albert Hein                              
 Slagveld 2-3
Plantage                               
 Plantageweg 4
Jumbo Supermarkt                               
 Thoelaverweg 1

Oostvoorne
Albert Heijn          
 Stationsweg
Edah                                
 Stationsweg
Infokantoor Kruininger Gors

Rhoon
Multishop         
 Hof van Portland 10

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse  
 Breeweg 2
Metroshop 
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten 
ziekenhuis 
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000 
 Vlinderveen 434
Edah 
 Winterakker 21
 Nieuwstraat 161
Albert Heijn   
Sterrenhof 18
Super de Boer  
 Hadewychplaats 32
Multishop   
Hadewychplaats 22

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen  
 Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis  
 Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht 
 Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal 
 Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy  
 Aristide Briandring 90
Albert Heijn 
 De Loper 85
Leeman Tabak
 Hoogstraat 150

Multishop
 W. Beckmansingel 53
Maassluis
Bibliotheek Maassluis  
 Uiverlaan 18
Albert Heijn 
 Koningshoek 
Hema
 Koningshoek
C 1000 
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn 
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld  
 Mesdaglaan 231 
De Vloot 
De Vliet 

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis   
 Stadsplein
Bibliotheek  
 Stadsplein 39
Nic Visser 
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis  
 Capelle a/d IJ
Edah   
 ’s Gravenland
Café Kaatje   
 Picassopassage 8
Capelle CarCleaning  
 Molenbaan 14

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek  
 Nachtegaalstraat 8
Edah 
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf 
 WC De Korf
BoersVersKruidenier 
 Parkzoom 27-29 
Wijkgeb. Gouden Regen  
 Gouden Regen 
Super de Boer  
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer 
 De Korf 8 
Crimpenersteyn  
 Zandrak 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”  
 De Lairessestraat 13a

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis 
 Woordbouwerplein 1

Eetcafé ’t Verschil  
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68
 WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt 
 Branding 
 Plusmarkt Trommel  
 Moriaanseweg 46 
M C D 
Forel 2E  
C1000    
Jumbo
 WC De Struytse Hoeck
Spar 
 Oudenhoorn
Helius MC 
 Schelpenpad 2

Hendrik Ido Ambacht
Bibliotheek  
Hoge Kade 52
Bruna  
 WC De Schoof
Plusmarkt   
 Louwersplein
Plusmarkt   
 Volgerlanden
Benzinestation De Haan  
 Nijverheidsweg
  
Nieuwerkerk 
a.d. IJssel
Groen Schoenen  
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts 
 Reigerhof
Coöp Wim Bos  
 Kerklaan
Plus Dorrestein  
 Dorrestein

Barendrecht
Bibliotheek Barendrecht  
 Middenbaan 109
Bandje Verstandje 
 Koedood 2
Zorgcentrum Borgstede 
 Marjoleinlaan
Dienstencentrum
Waterpoort 
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk 
 St Jorisplein 77
Bibliotheek 
 Reyerweg 62
Bibliotheek 
 Maaslaan 2
Boekhandel Sanders  
 Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach  
 Dillenburgplein 12
Super De Boer  
 Ridderhof 72
Super De Boer  
 Vlietplein 191
Super De Boer  
 Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk 
 Koningsplein 1

Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen  
 Dorpsstraat
C 1000 
 Dorpsstraat 129
De Zevenster
 Leliestraat 3
Dierenkliniek
 Zuidplasweg 1a

Schiedam
Bibliotheek Schiedam  
 Stadserf 1
Bibliotheek 
 Bachplein
Bristol 
 Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak 
 Rubensplein 6a
J & L Supermarkt  
 Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie 
 ’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco  
 Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis  
 Burg. Knappertlaan

Bleiswijk
C1000   
 Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk  
 Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik  
 Leeuwerikstraat 4

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice 
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum 
 Smitshoek 18

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje  
 Gravin Sabinastraat 2b

Oud-Beijerland
Bibliotheek 

Mijnsheerenland
Bibliotheek 

Puttershoek
Bibliotheek 

Heinenoord
Bibliotheek 

Strijen
Bibliotheek 

‘s-Gravendeel
Bibliotheek 

Numansdorp
Bibliotheek 

Klaaswaal
Bibliotheek   
   
Hoek v. Holland
Wijkcentrum De Hoekstee 
 Mercatorweg 50

Zuidland
Multishop  
 P.J. Oudweg 40
Relax Comfort Zuidland 
 Kerkweg 17

Overige
Bibliotheek Albrandswaard 
 Dorpsstraat 34
Avia   
 Walburg, Zwijndrecht
 

Oproepjes

Geachte redactie
Mijn naam is Ad Bezemer. Ik heb van 1952 tot en 
met 1960 in de Dahliastraat gewoond op 14.a. 
Ik werkte toen bij machinefabriek Hensen op de 
Oostmaaslaan.
Later is dit bedrijf verhuisd naar de Eemhaven. Ik 
zou het heel leuk vinden contacten te leggen met 
dames en heren uit die periode. Diverse namen 
zijn mij nog bekend, o.a. Jan van Werkhoven, Sies 
met de achternaam, de jongens Heinen (hun vader 
was ijzervlechter). Fervente voetballers o.a. bij 
Barendrecht en Transvalia. De familie Van de Leer, 
Suze Scheers, Nelly en Dinie van de Linden, Dirk 
wijngaarden, en Verhoeven. Kan iemand mij een 
beetje op het goede spoor zetten?

Ad Bezemer
Maastrichterlaan 54, 
6191 AE Beek (lb)
06 22 08 78 55, 
bezemer.a@hetnet.nl
------------------------------------------------------------
Neven
Ik zoek twee neven, te weten D.A. en E. van de Bos. 
Zij hebben jaren in de Schermlaan gewoond, bij mij 
schuin aan de overkant. Zij hebben beiden bij de 
RDM gewerkt. Ik ben in 1946 getrouwd met een 
zuiderlinge en daarheen verhuisd. Ik ben nu 85 en ik 
hoop dat zij nog in leven zijn.

M. van Kluyve
Gruttostraat 29a, 
3083 KZ Rotterdam, 010-2938541
------------------------------------------------------------
Vinke
Wie zijn er nog in 2007? Als 19-/20-jarige maakte ik 
in 1951/’52 een reis van zestien maanden met het 
MS Schie van Vinke&Co. Later maakte ik in 1956 
tijdens de Suezkanaaloorlog ook nog de beruchte 
reis met de Lemsterkerk van rederij VNS. Ik hoop op 
een reactie.

F.W. Boute
Gr. Willem 2-straat 198, 
1785 KK Den Helder
0223-661235
------------------------------------------------------------
Sylvia van Stralen
Ik zoek mijn vriendinnetje, Sylvia van Stralen, uit 
de jaren ’60. Haar moeder had een kapsalon in de 
Zijdewindestraat, kapsalon ‘Silvia’. Zij woonde in 
Zuid, had een broer en een wit poedeltje, Bobbie. We 
zaten samen op school. Ik had een zwart poedeltje, 
Twennie. Tussen de middag aten we bij elkaar. Ik 
woonde in de Akeleistraat 16. wie kent haar of weet 
waar ze is? Het zou leuk zijn iets van haar te horen.

Antoinet Mijnster-Bulsing
De Fallastraat 45, 
2901 RG Capelle a/d IJssel
------------------------------------------------------------
Kikker in de put
In februari 1945 kwamen twee meisjes in Klaaswaal 
eten verzamelen. Langs de weg stonden twee sle-
perswagens aardappelen te laden, toen een Engelse 
jager poolshoogte kwam nemen. Hij vloog tweemaal 
over en toen hij draaide voor een derde keer, wisten 

we dat hij zou gaan schieten. Ik riep de meisjes 
toe dekking te zoeken in een schuttersput, maar 
ze gilden dat er een kikker in de put zat. Inderdaad 
kwam de jager even later schietend over, maar 
waarschijnlijk ontdekte hij op het laatste moment dat 
we geen Duitsers waren, want hij raakte niets. De 
meisjes heb ik naar een timmerman gebracht, waar 
ze mochten overnachten in een directieschuur. Deze 
schuur staat er nog, op precies dezelfde plaats. Ik 
ben benieuwd of de meisjes nog in leven zijn.

J. Kats
Burg. De Zeeuwstraat 153
3281 AG Numansdorp
0186-651579
------------------------------------------------------------
AIR
Ik werkte van 1954 tot 1957op de Wolphaertsbocht 
bij de AIR. Dat stond voor Automobiel Industrie 
Rotterdam, een Ford dealer. Het was op het gedeelte 
naar de Brielselaan. Graag zou ik een foto willen 
hebben van die locatie. De panden zijn jaren 
geleden al gesloopt. Wie kan mij daar aan helpen? 
Ik heb daar gewerkt met o.a. Floor Bakker, Piet 
Binnekamp, Pancras Moerkerken, Jan Zwaan, Piet 
Verbruggen,Gerrit Loos en Jan v.d. Knaap.
 
A.W. Van Gruijthuijsen
Burgemeester Hazenberglaan 299 
3078 HE Rotterdam 
E-mailadres   a.gruijthuijsen@chello.nl 
------------------------------------------------------------
Juliana van Stolbergschool
Voor een reünie van klas 4 van meester Ponstein 
uit 1964 van de Juliana van Stolbergschool op het 
Nachtegaalplein in Charlois zoek ik nog: Martin 
Dollee, Berto Olden, Rob Verhage, Tonny Lam-
mers, Janny Olthof, Dick Visser, Freddy Jansen, 
Nellie Waardenburg, Iris Jungerius, Anja de Vries, 
Margreet Hoogstadt, Yvonne Groenewegen, Tineke, 
Gerda van der Tol, Peter Wemelsfelder, Astrid 
Verbeek en Astrid de Visser
Je kunt mij bellen ’s avonds na half negen en 
overdag tot vier uur.

Diana Kuipers
Dorpsweg 177b
3082 LL Rotterdam
010-4294343
------------------------------------------------------------
Foto’s
Mijn man en ik zijn op zoek naar foto’s uit onze 
jeugd. Mijn man woonde van 1973 tot 1976 in de 
Beverstraat 22 in Rotterdam Zuid en ik woonde 
van 1967 tot 1969 in de Josephlaan op 21c. Naast 
het lorrenpakhuis en aan de overkant zat een 
kruidenierswinkel met twee uitgangen, een in de 
Josephlaan en een in de Josephstraat. Wie maakt 
ons hier blij mee? Eventuele onkosten, zoals porti, 
worden vergoed.

W. van Eijk
L. de Raatlaan 3
3209 AR Hekelingen

Rotterdamse huishoudschool
Bijgaande foto is van de examenklas Inasopleiding van 1969. Doordat ik op dat moment ziek was, sta ik er zelf 
helaas niet op, maar ik zou graag weer eens in contact komen met mijn medeleerlingen van toen, vooral Joke 
Schravesande, met wie ik in die tijd vriendin was. Allen moeten nu ongeveer 55 jaar oud zijn. 
Ik weet nog de volgende namen: Wil en Pia Lakens, Alice Dam, Ria Geneuglijk, Louise Koffrie, Joke Schrave-
sande, Joke Brakel, Hanneke van Loon, Connie Boerewinkel, Kitty Lindsen en Jeanette Meulman. Van anderen 
weet ik slechts de voornaam, zoals Cora, Thea, Elly en Marianne. 
Bij voldoende interesse kunnen wij een reünie organiseren. Mag ik belangstellenden verzoeken zich te melden 
op het volgende emailadres: tonvandoorn@hetnet.nl, waarna contact met hen zal worden opgenomen. Ook 
anderen die nadere info kunnen verschaffen over de gezochte personen wordt gevraagd zich te melden.
 
Ineke Dalhuisen
010-4514970
Capelle a/d IJssel

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de mooiste 
krant van Rotterdam 49,90 Euro over op 
giro 4220893 t.n.v.  De Oud-Rotterdammer 
o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgege-
vens te vermelden! 

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus...
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Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

Telefoonnummer
010 - 750 67 00 
www.pws-rotterdam.nl

Het Sansovino Hof:
32 luxe seniorenappartementen
� oppervlakte vanaf 85 m2

� huurprijzen vanaf  670,- per maand
� woningen voor het leven 
� alle voorzieningen binnen handbereik 
� uitstekend bereikbaar met auto, metro en bus

* Actievoorwaarden zijn op te vragen bij PWS Rotterdam. 

MOOI WONEN IN HET LAGE LAND
Geniet van het zorgeloze leven. Huur voor 1 september 2007 
en maak kans op één van de drie reischeques t.w.v.  750,- *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

40 70 26 7 56

58 24 4 14 54 71 19 48 11 74 85 12 8

38 20 54 67 28 77 32 23 13 87 64 79

Horizontaal
1. ongehuwde jonge vrouw; 7. volledig ongeschikt voor arbeid door ziekte of ongeval; 13. her-
tensoort; 14. Nederlandse prinses; 16. jongensnaam; 17. luxe (rijkdom); 20. jongensnaam; 21. 
ziekelijke woekering in de neusholte; 23. ernstig; 24. huidverharding; 26. Duits automerk; 28. olie 
(Engels); 29. open plek in een dorp; 31. boksterm (afk.); 33. deel van bijbel (afk.); 34. winkel waar 
van alles te koop is (Jav.); 35. duivenhok; 37. jongensnaam; 40. insect; 41. getijde; 43. ivoor; 45. 
steen; 46. Indische praatvogel; 47. lidwoord; 48. zuivelproduct; 50. openbaar ministerie (afk.); 52. 
erbium (scheik. afk.); 53. (snij)wond; 55. soort verlichting; 56. in verhouding tot elkaar gelijk; 57. 
landbouwwerktuig; 58. kledingstuk; 60. boomsoort; 61. rivier in Friesland; 62. witte plek op het 
voorhoofd van een paard; 64. paardenslee; 65. deel van dag; 67. borstbeen; 69. muzieknoot; 71. 
deel van bijbel (afk.); 72. corpulent; 73. Europees land; 75. baardje; 77. openbaar vervoermiddel; 
79. muzieknoot; 80. oude lengtemaat; 82. aanlegplaats voor schepen; 84. rivier in Utrecht; 85. 
ongeschonden (intact); 87. schilderslinnen; 89. houweel; 90. lichtgele citroensoort; 92. werk-
schuw; 94. strandkleding; 96. een zekere; 97. zuurdeeg; 99. greppel (afwateringsslootje); 100. 
geen kans hebbende; 101. zorgeloos rondslenteren om te kijken en gezien te worden.

Verticaal
1. handelaar in sieraden; 2. klein oorlogsschip; 3. heftig (intens); 4. toespraak; 5. bolgewas; 6. 
eeltachtige uitwas op de huid; 7. halfbloed; 8. neon (scheik. afk.); 9. koraaleiland; 10. deel van oor; 
11. scheldwoord; 12. beambte (bediende); 15. edelachtbare (afk.); 18. tijdperk; 19. eikenschors; 
21. hoofddeksel; 22. boomsoort; 25. haarkrul; 27. aardkluit; 30. ceintuur; 32. boomsoort (met 
neerhangende takken); 34. meisjesnaam; 36. laatstleden (afk.); 38. algemeen kiesrecht (afk.); 39. 
kippenproduct; 40. mobiele eenheid (afk.); 42. zuivelproduct; 44. karig (schamel); 46. zachte maar 
frisse koele wind; 47. schermwapen; 49. boomsoort; 51. snijwerktuig; 52. plaats in Gelderland; 
54. troefkaart; 58. vriendelijk (aardig); 59. deel van hand; 62. verpakkingsmateriaal (bijv. voor 
frisdrank); 63. uitrekken; 66. United Kingdom (afk.); 67. rijksoverheid (afk.); 68. bedrijfseconoom 
(afk.); 70. trekdier; 72. denksport; 73. meisjesnaam; 74. nieuw (in samenstelling); 76. mannelijk 
beroep; 78. (koor)dans; 79. kerel (vent); 81. koeienmaag; 83. projectieplaatje; 85. kleur van de 
haat; 86. verpakking voor vloeibare stoffen; 87. kleptomaan; 88. boterton; 91. gewicht; 93. United 
States (afk.); 95. rivier in Engeland; 97. muzieknoot; 98. inhoudsmaat (afk.).

Puzzel mee en win !!! Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdam-
mer publiceren wij weer een leuke kruis-
woordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genummerde 
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u 
denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, 
stuur deze dan 
VOOR WOENSDAG 4 JULI op naar: 

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

Honderden trouwe puzzelaars zonden ook deze keer hun oplossing van het kruiswoordraadsel naar de re-
dactie van De Oud-Rotterdammer. Zij waren het unaniem eens met de uitkomst van de puzzel, die dit keer 
luidde: ‘In Rotterdam geniet je met volle teugen’. Voor vijf van de winnaars heeft De Oud-Rotterdammer 
weer een mooie prijs beschikbaar, die zij binnenkort in hun brievenbus kunnen verwachten. De winnaars 
zijn ditmaal:

J.J.Dessens, Vlaardingen
B.Weijer, Ridderkerk
J.B. Heitman-Wielaard, Bergschenhoek

J.G. Troost-Scheffel, Zwijndrecht
Mevr. Wijksma, Brielle
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol 

berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het 

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

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam

Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@humanitas-rt.nl • Web: www.humanitas.nu

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Gratis entree!

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Bezoek het 

Humanitas

Herinnerings-

museum

Waar het verleden toekomst heeft

Kom luisteren, kom praten.
Kom naar het Humanistisch 

Café en denk mee!

Onderwerp: ‘Ska als opium 
voor de vrijheidsverslaafde’ 

met live optreden van
The Skakofonians!

vrijdag 29 juni 2007
De Zingende Zeeleeuw

Müllerpier
Sint-Jobskade 140 (tram 8) 

Rotterdam

www.humanistischcafe.nl

Voor hetzelfde geld tweemaal zoveel plezier!
‘Humanitas Fit’ overtreft alle verwachtingen

Als we iets organiseren bij Humanitas, dan doen we het goed! 

De afdeling Personeel & Organisatie organiseerde op 13 juni 

jl. bij Humanitas-Akropolis in Hillegersberg de beurs ‘Huma-

nitas Fit’ met diverse onderdelen op het gebied van leuke en 

gezonde zaken. Humanitas Fit was bestemd voor alle cliënten, 

medewerkers, vrijwilligers, maar ook bezoekers ‘van buiten’ 

waren van harte welkom!

De opkomst van ruim 500 
mensen overtrof alle verwach-
tingen ruim: 325 mensen lieten 
‘cholesterol prikken’, 45 mede-
werkers kregen een vijftien mi-
nuten durende stoelmassage, 
en zo’n 40 medewerkers gaven 
zich op voor een fitnessproject. 
Daarnaast waren er tal van an-
dere gezonde activiteiten. Zo 
lieten velen zich voorlichten 
over een goede fiets, kon men 
zich laten verwennen bij de da-

mes van OriFlame en werden er 
ruim 2.000 tijdschriften als extra-
tjes uitgedeeld. Ook was er een 
verloting met leuke prijzen.
De inwendige mens werd natúúr-
lijk niet vergeten: bij de stand 
van de Voedingsdienst konden 
gezonde, maar vooral heerlijke 
hapjes en drankjes geproefd 
worden. Kortom: het was een ge-
slaagde, vreselijk leuke dag!
Kijk, dàt is nou Humanitas! Dub-
bel plezier voor hetzelfde geld!

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Pleinverhalen, -anekdotes en -foto’s gevraagd
Het Sociaal Platform Rotter-

dam roept mensen op met ver-

halen, anekdotes en foto’s over 

de volgende pleinen:

• Afrikaanderplein

• Plein 1953

• Johan Idaplein

• Rododendronplein

• Ganzerikplein

Bij het activeren van deze plei-
nen zullen deze ingezonden ver-
halen en foto’s worden gebruikt 

om ontmoetingen te stimuleren.
Heeft u iets te melden over een 
van deze pleinen of interessante 
foto’s, laat u dit dan weten aan 
Dick Pettinga van de afdeling 
Voorlichting & Publiciteit van 
Humanitas. U kunt hem bellen 
op 010 – 461 53 53 of verhalen 
en digitale foto’s emailen naar 
pettinga@humanitasmac.nl.
Heeft u wel foto’s, maar niet di-
gitaal, dan kunt u die ook langs-
brengen. Ze worden dan ge-
scand en u kunt ze dan meteen 
weer meenemen. Wij bieden u in 
dat geval een speciale rondlei-
ding aan door ons bekende Her-
inneringsmuseum! Het adres is: 
Achillesstraat 290, 3054 RL Rot-
terdam.

Aantal woningen nu al in de verkoop!
Hoogste punt Humanitasgebouw ‘Zilverlinde’
Op 28 juni wordt het hoogste punt bereikt van alweer de 33ste 

vestiging van Humanitas. Het gaat om  het levensloopbestendi-

ge woongebouw ‘Zilverlinde’, één van de drie gebouwen  van het 

nieuwbouwproject ‘Bergse Park’ achter Humanitas-Akropolis.

Het project is gelegen in de wijk 
Honderd en Tien Morgen in Hil-
legersberg en ligt aan de noord-
zijde van de levendige dorpskern 
van Hillegersberg. De omgeving 
is omstreeks 1772 ontstaan door 
het droogleggen van de polder. 
De naam refereert dan ook aan de 
oppervlakte van deze polder: de 
‘morgen’ is een oppervlaktemaat 
van de hoeveelheid land die men 
in een ochtend kon ploegen. De 
straten in de wijk daarentegen 
zijn voornamelijk ontleend aan 
de Griekse mythologie. 

Het complex en de woningen 
voldoen uiteraard aan het Huma-
nitasconcept ‘levensloopbesten-
dig wonen’ en de drie woonge-
bouwen zijn gelegen tegenover 
Humanitas-Akropolis met al haar 

voorzieningen. Het gebouw om-
vat 36 woningen verdeeld over 9 
verdiepingen, met in totaal 9 ver-
schillende woningtypen.

Op de eerste en tweede verdie-
ping komen twee wooneenhe-
den. Een aantal woningen (der-
de t/m vijfde verdieping) wordt 
verhuurd aan belangstellenden. 
De wat duurdere woningen op 
de zesde tot en met de negende 

verdieping komen voor ver-
koop in aanmerking. Prijzen:
€ 200.000 tot € 275.000. Pent-
houses rond de € 350.000.

Voor de verhuur wordt vanaf 
het eerste kwartaal 2008 een 
registratie van belangstellen-
den bijgehouden door Wo-
ningstichting PWS, die belast 
is met de verhuur van Huma-
nitaswoningen.
De verkoop is inmiddels al 
gestart. Atta Makelaars re-
gelt voor Humanitas de ver-
koop(voorbereiding) en zorgt 
voor een professionele bege-
leiding. Voor meer informatie: 
010 - 433 57 10.


