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De wielerronde van Het Witte Dorp 
Koers met veel hoogtepunten
De wielerronde van Het 
Witte Dorp werd voor het 
eerst verreden op de laatste 
zaterdag in juli 1949. Er wa-
ren niet veel wielerkoersen 
in die naoorlogse periode in 
Rotterdam. De Ronde van 
Feijenoord was onbetwist 
het populairst. Bij deze, tra-
ditioneel op Koninginnedag 
verreden, wielerkoers kwa-
men er op het hoogtepunt 
bijna 200.000 toeschouwers. 
Ook bij de wielerrondes 
van Crooswijk en op Katen-
drecht stonden altijd veel 
toeschouwers.

Reden om bij het 25-jarig bestaan van 
Het Witte Dorp ook een koers om de 
witte enclave onderaan de Rotterdam-
sedijk te organiseren. Het feestcomité 
nam samen met de wielerclub De 
Rotterdamsche Leeuw de organisatie 
voor zijn rekening. Of er bij het eerste 
evenement veel inwoners van Het 
Witte Dorp volop hebben genoten, is 
te betwijfelen. Immers, de dag ervoor 
vierden zij in zaal Odeon in de Gouver-
nestraat het zilveren jubileum van 
hun woonwijk. Een feest dat duurde 
tot in de kleine uurtjes, de zon was al 
op voordat de laatsten naar huis terug 
keerden. Tijdens het feest reikte de 
voorzitter van het feestcomité, de heer 
Heij, aan 38 families, die vanaf het 
begin in Het Witte Dorp woonden een 
tegeltje uit, waarop was geschreven:
,,Al is ons huisje nog zo klein
Het kan er toch gezellig zijn’’

De bewoners hadden gezorgd dat het 
prijzen- en premiegeld voor de renners 
bij elkaar was gesprokkeld, waarop die 
eerste keer liefst 77 nieuwelingen en 
92 amateurs afkwamen. Het werd een 
mooie koers, die liep vanaf de Schie-
damseweg beneden, waar de start- en 
� nishlijn was getrokken, de bocht om 
naar de Franselaan (nu Tjalklaan) om 
vervolgens via de Barkasstraat terug 
te keren. Een driehoek, slechts drie 
bochten en toch was het geen gemak-
kelijk rondje voor de renners. Scheef 
liggende kasseien, maar vooral uitste-
kende putdeksels zorgden voor heel 
wat valpartijen en lekke banden.

Naam gemaakt
Vol enthousiasme ging men de eerste 
keer van start. De eerste winnaar, de 
Brabander Piet Verwijmeren maakte 
direct diepe indruk. De inwoner van 
Terheijden, die in het zelfde jaar ook de 
hoog aangeschreven Ronde van Noord-
Holland won, ontsnapte met nog dertig 
ronden te rijden uit het peloton. Hoe 
de groep ook jacht op hem maakte, hij 
bleef buiten schot en won met ruime 
voorsprong. Achter hem eindigde 
Rotterdammer Toon Blokzijl als derde, 
voor Arie Geluk.
De Ronde van Het Witte Dorp had 
hiermee naam gemaakt en bij de 
wielerkoers stond het publiek in de 
volgende jaren in drommen langs de 
kant of zaten op de daken van de witte 
huisjes, maar ook op het grasveld van 
de dijk, vanwaar men een mooi uitzicht 
op de koers had. De vele toeschouwers 
zagen vanaf hun positie in 1954 een 
boomlange renner winnen, Schalk Ver-
hoef. Deze Rotterdammer, bijna twee 
meter lang, woonachtig in de Ruwaard-
dwarsstraat, was nog maar net amateur. 
Het verhinderde hem niet in die 

periode zijn naam de� nitief te vestigen. 
Niet alleen won hij Het Witte Dorp, 
de dag erna was hij op Katendrecht de 
beste, de woensdag erop schreef hij de 
hoog gewaardeerde Acht van Chaam 
op zijn naam en op zaterdag zegevierde 
hij in Oostvoorne.

Huzarenstukje
Vier overwinningen in een week 
was, vooral in die tijd, een geweldige 
prestatie. Hoe hij in Het Witte Dorp 
won zullen de toeschouwers nooit 
vergeten. Schalk Verhoef, die het jaar 
daarop kampioen van Nederland werd 
en een jaar later als derde eindigde 
in het Wereldkampioenschap in het 
Belgische Ronse, was vanaf het begin 
van de strijd in de aanval. Hij maakte 
deel uit van een kopgroep, maar half 
koers leken zijn kansen door een lekke 
band verkeken, ondanks dat hij van 
een toeschouwer een reserve� ets kreeg 
aangeboden. Waarop echter een derail-
leur was bevestigd, een in die tijd nog 
verboden attribuut bij een wielerkoers. 

(vervolg op pagina 19)

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

-  Het 25 jarig jubileum van het Witte Dorp werd gevierd met een wielerronde  -

Oplage: 90.000 ex.

D r i e d u i z e n d ! ! ! 
aanmeldingen voor tramrit
Dit hadden we in onze stoutste dromen niet durven dromen. Het plan 
met lezers van De Oud-Rotterdammer met een historische tram een 
rit door de stad te maken, is ingeslagen als een bom. Amper een week 
na de aankondiging hadden zich al bijna 3000 (DRIEDUIZEND!!!) 
liefhebbers aangemeld en de postbus puilt nog dagelijks uit.
Als er ooit nog eens iemand vraagt of De Oud-Rotterdammer wel 
gelezen wordt, dan is er geen overtuigender bewijs dan deze onaf-
zienbare stroom aanmeldingen. Het bewijst tevens hoe zeer Rotter-
dammers van hun stad houden. Op de aanmeldingstroken wemelde 
het van de smeekbeden om mee te mogen en van de complimenten 
over het idee. En dan te bedenken dat wij ons nog afvroegen of we 
wel twee zaterdagen zouden kunnen vullen! Nou, we kunnen wel 
drie maanden rijden en dan nog kan niet iedereen mee. Consequen-
tie hiervan is echter (helaas, helaas) dat we dus duizenden mensen 
moeten teleurstellen. Want meer dan vier zaterdagen zitten er echt 
niet in. De gelukkigen, die zijn ingeloot, hebben inmiddels bericht 
gekregen wanneer zij hun rit gaan maken. Wie nog geen brief heeft 
ontvangen, kan ervan uitgaan dat zij niet zijn ingeschreven. Wel 
houden we wat reserves achter de hand, voor het geval er deelnemers 
niet tijdig betalen of alsnog moeten afzeggen. Er is dus nog een heel 
klein beetje hoop.

Voor alle deelnemers: 
LET OP! De trams vertrekken alle zaterdagen 
stipt om 11.00 en 14.00 uur van het Proveniers-
plein (achterzijde CS)

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606

Zie ook onze advertentie op pagina 13



Pagina 2 Dinsdag 21 augustus 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder

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

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

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.

Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.

Hartelijk welkom!

T 010 - 456 48 22

Uitnodiging
voor het nieuwe Burchthuys wonen

995-

Boxspring
compleet met matras en

tijdelijk gratis topper!

695,-

Gezellige
2-zit bank

ook leverbaar als 3-zits

Klassiek
en chique

Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar

Mooi kersenhout

3750,-

SHIFT_expectations

OP = OP

 1.750 
CONTANTE 
KORTING

NOG 
18 STUKS

DE NISSAN PRIMERA 
VANAF 19.995

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

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

(naast de apotheek)

“In één dag 
mooie tanden”

Voordelen computer-
gestuurd implanteren:

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

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
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Cox Column

Bijna negenhonderd mensen vonden 
de dood. Meer dan 25.000 woningen 
en 11.000 gebouwen werden ver-
nietigd, waaronder winkels, cafés, 
restaurants, ziekenhuizen, bank-
gebouwen en een groot deel van 
de bioscopen. Van de belangrijke 
gebouwen bleven St.-Laurenskerk, 
stadhuis, postkantoor, hotel Atlanta, 
Beurs, HBU-gebouw, Schielands-
huis, modemagazijn Gerzon en 
de Bijenkorf behouden, al waren 
sommige zwaar tot zeer zwaar be-
schadigd. Sommige gebouwen, die 
gerestaureerd hadden kunnen wor-
den, werden alsnog gesloopt. Het 
puin werd in hoog tempo geruimd en 
zodoende werd Rotterdam gereedge-
maakt voor de wederopbouw.
Tot 1944 werkte Witteveen aan een 
stad, die niet verder zou komen 
dan de tekentafel. Rotterdam werd 
uiteindelijk door zijn opvolger, ir. 
Cornelis van Traa (1899-1970), 
vormgegeven. 
Witteveen beschouwde zichzelf als 
kunstenaar en gaf de stad letterlijk 
vorm. In oktober 1941 was zijn 

wederopbouwplan in hoofdlijnen 
gereed en werd het in maquette-
vorm in Museum Boijmans aan het 
publiek getoond. De kritiek op zijn 
stadsplan was groot. Voorstanders 
van moderne stedenbouw vonden 
het ontwerp niet modern genoeg en 
maakten bezwaar tegen de architec-
tuuropvattingen van Witteveen. 

Gedroomde stad
De bezetter voerde in juni 1942 
een bouwstop in en de wederop-
bouw kwam stil te staan. Witteveen 
werkte intussen gewoon door aan 
zijn papieren stad totdat hij in 1944 
uitgeput met ziekteverlof ging. Zijn 
opvolger Van Traa bepaalde uitein-
delijk met een totaal ander stadsplan 
de vorm van Rotterdam. Van Traa´s 
Basisplan Herbouw Binnenstad 
Rotterdam werd in 1946 vastgesteld. 
Tot in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw vormde het de basis voor het 
nieuwe stadsplan van Rotterdam. 
Met steun van de Stichting Vrienden 
van het Historisch Museum is een 
maquette op schaal 1:1000 gemaakt 

van de ‘papieren stad’ van Wit-
teveen. Dit gedroomde Rotterdam 
is nu te zien in het Schielandshuis, 
samen met een maquette van het 
verwoeste stadshart. Een maquette 
op dezelfde schaal van voor het 
bombardement is te zien in de 
tentoonstelling ‘Stad van Rotterdam-
mers’. 

Het Schielandshuis is gevestigd aan 
Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam 
en is geopend van dinsdag tot en 
met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor info: www.historischmuseum-
rotterdam.nl

Witteveen ontwierp een 
Rotterdam dat er nooit kwam
 Stadsbouwmeester Willem Gerrit Witteveen (1891-1979) 
begon vrijdag 17 mei 1940 met zijn plan voor de wederop-
bouw van Rotterdam. Dat was drie dagen nadat bommen 
uit Duitse Heinkels binnen een kwartier de Rotterdamse 
binnenstad en gedeelten van het Oude Noorden, Crooswijk 
en Kralingen hadden weggevaagd op een oppervlakte van 
250 hectare.

Weer thuis

Het grappige zangerige taaltje, met al 
dat gegestikuleer erbij, begint me op 
’n dag knap te irriteren. En dat eten, 
ik moet u een bekentenis doen, ik ben 
er geen fan van. Vrienden bezweren 
mij dat de Italiaanse Keuken mis-
schien wel de beste is van de wereld, 
maar voor mij hoeft het niet, dat 
geklieder met die pasta. Vis smaakt 
altijd naar vis, en van vlees hebben 
ze naar mijn onbescheiden mening 
geen verstand. En aanvankelijk neem 
je alles voor lief, je zit lekker in een 
restaurantje aan het strand, je vrien-
den om je heen, � esje wijn erbij, om 
je heen kwekt het Italiaans je om de 
oren, wie doet je wat, de Mediterranee 
blinkt van het blauw, nou, dan krijg 
ik dat eten ook wel weg. Maar op een 
dag begint zelfs de zon een beetje te 
irriteren, altijd maar dat geschitter, en 
hoorde ik mezelf tegen m’n geliefde 
zeggen, “Zullen we maar ’s op huis 
aan gaan?”, en reden we even later in 

een perfecte Nissan Micra cabrio naar 
het vliegveld van Rome. Een heel 
klein autootje, maar top of the bill. 
Dan komt de ultieme bezoeking: het 
vliegen!  Daar heb ik het toch wel zo 
ontiegelijk mee gehad! Meneer Bin 
Laden heeft ons toch allemaal maar 
behoorlijk bij onze taas, met al die 
beveiliging en controle en urenlange 
wachttijden. Ik ken geen andere 
omstandigheden waarbij ik in een 
honderd  meter lange rij ga staan om 
me aan het eind daarvan door iemand 
te laten betasten, die me eerst dwingt 
mijn riem van mijn broek te halen en 
die samen met mijn horloge en klein-
geld in een bakje te doen. En als je 
dan denkt vervolgens ergens op zo’n 
luchthaven een rustig plekje te kunnen 
vinden voor een hapje en een drankje, 
vergeet het maar, alles is kamperen, 
alles is aangepast aan de rugzaktoerist 
en aan de charterknabbelnoot. “Ik ga 
nooit meer op vakantie!”, hoorde ik 

mezelf een � ks aantal malen roepen. 
En dan kom je thuis! Je hond staat 
met z’n poten op het hek met zo’n 
gezicht van: Oh baas, wat ben je toch 
goed voor me dat je weer terug bent! 
Je komt in je vertrouwde interieurtje 
en je schenkt een oude Blankenheym 
uit je vriesvak, allemaal interessante 
post op tafel die je morgen � jn open 
gaat zitten maken, en ’s nachts lig je 
heerlijk in je eigen nest! Met dat on-
overtroffen dekbed, en dat kussen dat 
je zo heerlijk in je nek kunt proppen. 
Heerlijk om thuis te zijn, ik ga nooit 
meer weg!
Ach, nou overdrijf ik natuurlijk. Na 
een tijdje begint het hier ook weer 
te knagen. Dan gaat die stem weer 
zachtjes in je oor te � uisteren: “Go 
West young man, go West..!”, of laat 
je je, als eertijds de Kruisvaarders, het 
hoofd op hol brengen door de verlok-
kingen van het Oosten; en Antarctica, 
als je de berichten mag geloven ligt 
het er niet lang meer en ik wil het nog 
gezien hebben. Maar voorlopig even 
niet, denk ik bij elke bruine boterham 
met oude kaas die ik sta te smeren.
Bij de post was trouwens een brief 
van de Postbank. Zo heet de PTT 
tegenwoordig. Althans, de Post- 
Cheque- en Girodienst. Want het ging 

over mijn girorekening. Ze wilden 
weten of ik nog een boekje met over-
schrijvingskaarten wilde ontvangen. 
En dat vonden ze eigenlijk onzin want 
het ging allemaal veel beter ( “snel 
en makkelijk”) via internet. Dat ging 
gratis. En een nieuw boekje kostte 
vijf euro. Maar dat was weer gratis als 
je geboren was voor 1 januari 1941. 
Nou, dat haal ik net. Dus een nieuw 
boekje. Maar ze bedoelen eigenlijk 
dat je achterlijk bent. Ik zal u eens 
zeggen wat ik achterlijk vind. Sinds 
de PTT de PTT niet meer is, omdat 
alles dan “sneller en makkelijker” zou 
gaan, zijn bij mij in de buurt alle vier 
de postkantoortjes dicht gegaan. Er 
is nog een keer post, de ochtendpost, 
en die krijg ik na mijn avondkrant. 
Ze staan op het punt er weer een paar 
honderd postbodes uit te gooien. En 
aan de top zitten een paar mensen 
die de tonnen en de bonussen zitten 
binnen te halen.
Hoera, we zijn weer thuis..!

Als je het goed doet, met vakantie, ben je blij dat je 

weer thuis bent. Een week of drie Italië, nou dan heb 

ik het echt wel gehad. De dingen die je in het begin zo 

leuk en pittoresk vindt, gaan je op een gegeven moment 

danig de strot uit hangen.

- De maquette zoals die is gemaakt naar de ontwerpen van Witteveen, met links beneden het Noor-
dereiland en de Maasbruggen. De donkerkleurige gebouwen doorstonden, al of niet zwaar getroffen, 

het Duitse bombardement. Foto Historisch Museum Rotterdam -

Rotterdam 
Metropool
Hoe Rotterdam zich vanaf de jaren zeventig 
ontwikkelde, toont het gemeentearchief op 
zondag 26 augustus in Theater Lantaren/Ven-
ster in de Gouvernestraat. Onder de naam 
Cityscapes draaien daar vijf � lms. Onder andere 
J.A. Deelders Stadsgezicht uit 1977, waarin hij 
pleit tegen de gezelligheidswens en voor een 
grootstedelijke omgeving.

Cityscapes begint met een � lm uit de jaren ze-
ventig, toen het gemeentebestuur in zijn beleid 
rekening probeerde te houden met inwoners 
die verlangden naar een gezellige stad. De � lm 
C70 gaat over een gelijknamige manifestatie 
waarmee de gemeente Rotterdam 25 jaar weder-
opbouw vierde. De manifestatie moest aantonen 
dat Rotterdam niet alleen een werkstad was, 
maar ook gezelligheid en vertier kende.
Jules Deelder was in een � lm van Bob Visser 
uit 1977 kritisch over pogingen om de stad 
gezellig te maken. Hij pleitte voor een werkelijk 
grootsteedse leefomgeving. Deelder bezoekt in 
de � lm onder andere een wedstrijd van Sparta 
en leest voor uit eigen werk.

Metropool
In de loop van de jaren tachtig werd het beeld 
van Rotterdam als dynamische metropool steeds 
meer iets om trots op te zijn. In 1987 maakte de 
gemeente dat imago tot uitgangspunt van het 
stedenbouwkundig beleid. Die geest spreekt ook 
uit de � lm Een Goed Lopende Stad van Peter 
Alsemgeest uit 1989. Daarin is zichtbaar hoe de 
dienst Gemeentewerken zich inzet voor ontwerp 
en beheer van de infrastructuur van Rotterdam.

Zondag 26 augustus, 20:00 uur in Theater 
Lantaren/Venster. Entree: 6,- / 5,- .
Reserveren via de kassa van Theater Lantaren/
Venster, 010-277 22 77
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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). 

Ronde van Feijenoord
De foto van de wielerronde van Fe-
ijenoord is genomen op de hoek van de 
Bloemfonteinstraat en de Pretorialaan. 
Door deze straten ging ik tien jaar lang 
naar school. Aan het eind van de Bloem-
fonteinstraat stond de Franciscuskerk 
waar ik gedoopt ben. Links erachter was 
de Christiaan de Wetstraat waar ik bij 
de nonnen de lagere school en mulo heb 
doorlopen. Halverwege de Bloemfontein-
straat woonde mijn allereerste vriendje. 
De drogist verkocht zwart-witpoeder en 
dat was nergens zo lekker.
De Ronde van Feijenoord werd altijd op 
30 april gereden. Ik ben op de Maasha-
ven geboren en woonde tot mijn 23ste 
schuin boven WBR Rijwielhandel, dé 
promotor van de ronde. Voor de deur de 
tribunes met tegenover ons de burgerva-
ders die jaar na jaar het startschot losten 
en natuurlijk bij de huldiging aan de 
� nish waren. De tribunes werden 29 april 
opgebouwd  en waren dan ons speelter-
rein. Zelf woon ik al veertig jaar elders, 
maar in dese buurt ligt mijn jeugdtijd en 
die was geweldig.

S. Boxem
G. Alewijnsstraat 66
3341 RA Hendrik Ido Ambacht

----------------------------------------------
Ronde van Feijenoord (2)
De foto is gemaakt vanaf de Maasha-
ven/Hillelaan de Bloemfonteinstraat 
inkijkend.
Rechts op de hoek zat drogisterij Van 
Trigt. Wij woonden destijds in de Jou-
bertstraat en keken uit op de Bloemfon-
teinstraat. Zodoende hadden we altijd een 
goed uitzicht op de wedstrijden.
Het was altijd een hele happening en 
omdat de eerste wedstrijden al dacht ik 
rond 10 uur begonnen, moest je zorgen 
bijtijds uit je bed te zijn. De � nish was op 
de Maashaven, voor de winkel van WBR 
(die het dacht ik ook organiseerde)  

Er werd altijd gereden om een prijs; 
een � es wijn of een bos bloemen of een 
andere door de middenstand beschikbaar 
gestelde prijs. Aan het eind van de dag 
werd de � nale gereden  enreden de betere 
wielrenners voor een wat grotere prijs. 

H.J. Tjemmes, Dotterlei 717
2906 BP Capelle aan den IJssel
010-4586909

--------------------------------------------------
Paradijslaan
Toen ik wat Oud-Rotterdammers doorlas, 
kwam ik bij het artikel over de Paradij-
slaan. Hier werden veel bewoners en 
winkeltjes genoemd, maar wat mij opviel 
is dat er wel werd geschreven over “za-
gerij of houthandel”, maar zonder naam. 
Naar ik meen wordt hier de � rma “van 
het Hoff en Hage” bedoeld. Deze � rma 
was gespecialiseerd in het zagen van 
� neer. Rond 1975 kwam ik daar veel om 
hun � neer op te halen. Ik was in die tijd 
chauffeur bij de Houthandel v.Schijndel 
en Co die het hoofdkantoor aan de 
Admiraliteitskade had, met een � liaal aan 
de Nijverheidstraat op zuid. Op de “waar 
was dat nou” foto van de DOR week 26, 
de in aanbouw zijnde Maasboulevard, 
zie je geheel links naast de pakhuizen de 
werf van Van Schijndel.

Henk Blok
Snel� lterweg 169, Rotterdam

--------------------------------------------------
Hongertocht
Ik heb gelezen en gehoord over de 
mensen die in augustus de hongertocht 
hebben gelopen. Het viel mij op, dat er 
zoveel gesproken werd over de moeders 
die meeliepen, aangezien de vaders 
meestal gevorderd waren. 
In ons gezin was het anders. Mijn vader 
was weliswaar gevorderd, maar doordat 
het met mijn moeder een a� opende zaak 
was, kon hij terug komen. Na alle ellende 
die hij toen ondervonden had, heeft hij 
ons (drie kinderen) op de barre reis mee-

genomen, die elf dagen heeft geduurd. 
We hebben gelopen van Rotterdam naar 
Overijssel, waar we zeer gastvrij werden 
ontvangen.Mijn vader moest noodge-
dwongen de andere dag terug en later 
hoorden we (waar we toen als kleintjes 
geen erg in hadden) dat hij met vreselijk 
zwerende voeten is teruggegaan. Hoe 
hij de IJsselbrug is overgekomen? Moet 
vreselijk zijn geweest. Ook onze tocht 
daarheen was bar en boos. 
Wat echter frappant is en volgens mij 
niet veel meer voorkomt:; wij komen 
ieder jaar nog twee of drie keer bij ons 
opvangadres. Vroeger ging ik alleen, 
later met de verkering, nog later met man 
en kinderen en nu nog steeds, al zijn we 
aardig op leeftijd. We hebben het daar zo 
goed gehad, dat mag je gewoon niet ver-
geten. Ik zeg altijd, als zij er niet geweest 
waren, zat ik hier echt niet meer. 
Bij ons is het dus niet de moeder, maar 
de VADER geweest. 

A. den Hertog-de Bree
Sirius 104,4907 CM Oosterhout N.Br. 

--------------------------------------------------
Gilze-Rijen
Ook ik ben net na de oorlog, omstreeks 
1947, met de RBvLO op vakantiekamp 
naar Gilze-Rijen geweest. Wij stapten 
op bij het oude Maasstation en moesten 
heel ver lopen om ons vakantieplaatsje 
te bereiken. Ik herinner mij nog de ‘Til, 
slapen in tenten met stro en de gymnas-
tiek. Ik hoefde mijn zakgeld niet aan de 
leidster te geven. In die tijd had je geen 
cent te makken. ’s Middags kon je voor 
vijf cent een appel of peer kopen uit van 
die groentekisten, maar je kon er alleen 
maar naar kijken, je had geen stuiver.
Bij het minste lawaai dat je maakte, 
kwam de leidster en moest je buiten de 
tent in het donker gaan staan. Enkele 
kinderen zijn hem gesmeerd naar Rot-
terdam. Misschien is het er later leuker 
geworden. Het is � jn dat Beb Floor-Bak-

kers het zo leuk heeft gehad, maar ik 
krijg nóg rare gevoelens als ik zestig jaar 
later langs Gile-Rijen kom.

Ria Verbraak-van Maurik
Kruininger Gors, Vonder 4

----------------------------------------------
Geachte redactie.
Toen ik het stukje las over gebouw zuid 
gingen mijn gedachten terug naar maart 
1956. Wij traden toen voor het eerst op 
met het dansorkest The Balroom Stars. 
Wij speelden in het programma van de 
watervrienden dat, naast een cabaret, een 
zwemvereniging bleek te zijn. Via een 
advertentie in het Vrije Volk kwamen wij 
in contact met de heer Boers die voorzit-
ter  was. Op die avond speelden ook de 
Corina Hawaiians en een accordeontrio 
en Henny Boers, de dochter van de voor-
zitter, zong enkele liedjes. Op die avond 
zag ik vanaf het podium een mooi meisje 
dansen met ene Miep. Wij speelden tot 3 
uur en toen was het meisje al weg. Toch 
ben ik met dat meisje al 48 jaar getrouwd  
Ik weet niet alle namen van het orkest. 
Wel weet ik dat Wim Coenraad ac-
cordeon speelde, op saxofoon en klarinet 
Bart Elshout, piano ene Loe, zang Truus 
Coenen, bas en zang Leo Van Bever. 

l.bever6@chelo.nl
010 4808841

----------------------------------------------
Lokettist
Enige weken geleden liepen mijn man en 
ik langs het (vm) postkantoor Rotterdam 
Noord aan de Soetendaalseweg. Het is 
nu een � tnesscentrum. Toen kwamen de 
herinneringen boven. Nadat ik in 1954 
als meisje van 16 mijn mulo-diploma 
(meisjesmulo de Iris Bieslandstraat) 
gehaald had, wist ik niet waar ik wilde 
gaan werken. In de krant stond een 
advertentie, waarin werd gevraagd om 
LOKETTISTEN m/v op een postkantoor. 
Ik solliciteerde en werd aangenomen; er 
waren maar twee meisjes, ik en Annie 

Keur. Verder allemaal mannelijke sollici-
tanten. Het was een erg leuke cursus van 
negen maanden. Ik herinner mij een paar 
namen , zoals Kruithof, Vandereerden en 
onze leraar W. Snoek. Na de cursus werd 
ik geplaatst op postkantoor Schieweg, 
waar ik circa drie weken onder toezicht 
aan het loket kwam te werken. Dit was 
een hectische baan. Ik had het er niet 
naar de zin, temeer daar ik altijd l’enfant 
werd genoemd door de ouderen daar. Dat 
waren de heer Meyer, mevrouw Ooms 
of Oomen en Lenie Boerboom. ik vroeg 
overplaatsing aan en werd geplaatst op 
de Soetendaalseweg. Daar had ik het 
zeer naar de zin, ik herinner me bureau-
chef Van Wageningen, niet te vergeten 
kantoorknecht (ouderwets woord hè) 
Bokhorst en de collega’s Kuit, De Bruin, 
Leenstra en Dussault, waarmee ik na 
sluitingstijd bij het opmaken van de 
kas (girokas of postzegelkas) altijd een 
stukje uit de Parelvissers zong. Het was 
inderdaad een hectische baan, je had 
lange rijen voor het loket en je moest 
altijd tussendoor rijtjes van 25 getallen 
(girostortingen) optellen zonder hulp van 
een rekenmachine. Af en toe kreeg ik 
van iemand een appel of peer, zelfs een 
rol drop of wat pepermuntjes. Vaak werd 
ik ook uitgemaakt voor snotneus, omdat 
het niet snel genoeg ging en moest de 
bureauchef erbij gehaald worden als na 
driemaal tellen het aangeboden te storten 
girobedrag nog niet klopte. Na twee jaar 
hield ik het voor gezien en nam mijn 
ontslag. Het bleek dat ik voor die baan 
toch te nerveus was. Al met al kijk ik met 
nostalgie terug naar die tijd.  
Het leuke van dit alles is dat mijn man 
Cor vlak naast het postkantoor woonde, 
maar ik heb hem nooit aan het loket 
gehad en hem daar niet leren kennen.
Graag reacties naar:
C.M. Wolthoorn-Richter
veldloop@hetnet.nl, tel 010-4193358

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

een bloc-kalender vol 
rotterdamse humor, 
rotterdamse dialect, 

geschiedenis en
folklore.

366 dagen plezier!

bestel nu de rotterdamse spreukenkalender 2008

www.uitgeverijvandeberg.nl

koop hem bij de boekhandel
(oa. donner en bruna)

of bestel de kalender op:

WWW.INBOEDEL.NU
- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in 
 woningontruimingen.

- De woning wordt in de staat van oplevering
 gebracht naar de eisen van de familie, 
 makelaar en / of woningstichting.

- Wij werken door het hele land.

- Tevens doen wij inkoop van gebruikte 
 meubelen / antiek. 

Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr. 24371993
Gelijk contact 06-29103430, 010-8424225; 010-4148630
E-mail: bontes-huisontruiming@hotmail.com
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De ‘Waar-was-dat-nou-foto 45’ 
was voor honderden inzenders 
een fluitje van een cent: men 
herkende direct op de raad-
foto de Gouvernestraat met 
het Odeon-feestzalencomplex. 
Zeer vele liefdesaffaires zijn in 
deze straat begonnen; tiental-
len hebben tot een (nog steeds bestaand) huwelijk geleid.

Waar was dat nou?

Snel naar de inzendingen: vanuit Cali-
fornië – USA stuurde Hans Vogel het 
volgende “Mijn antwoord is : Odeon 
in de Gouvernestraat. Wij woonden op 
IJsselmonde en gingen erheen om te 
dansen. Kreeg de krant vandaag van 
mijn broer uit Schiedam, woon nu in 
Californie.”
Art.Takahashi (Tokio – Japan):  
“Photo number 45 is that misschien the 
Couverne straat? Ik weet niet meer the 
goede straat spelling sorry. Allemaal de 
groeten vanuit Tokyo Japan.”
Jack Vanderheyden (Canada): “De foto 
is van de Gouvernestraat die ging van 
de West Kruiskade naar de Nieuwe 
Binnenweg; in het blok huizen stonden  
de verschillende Odeon dans- en 
schouwburghallen.”
Levien Stoutjesdijk (Curacan N.A. 
– Curaçao): “Dit is de Gouvernestraat, 
waarin Odeon, de Lantaarn en destijds 
ook de Campina IJsfabriek en langer 
geleden een stalhouderij. Aan de auto’s 
te zien is deze opname uit de beginjaren 
60. De Oud Rotterdammer lees ik elke 
14 dagen met genoegen en krijg deze 
toegestuurd via mijn ouders in Nieu-
werkerk aan den IJssel, want zelf woon 
ik reeds 34 jaar in Curaçao!! Uw blad 
gaat hier van hand tot hand, want er 
zijn hier velen die het lezen en geheel 
onbekend zijn met het bestaan.” (Een 
abonnement is zó genomen. Kijk maar 
bij www.deoudrotterdammer.nl. AvdS).
Willem van der Heul (Waterview 
Heights - Australia NSW): “Deze straat 
is voor mij erg bekend met de grote 
en kleine schouwburg in de Gouver-
nestraat. Was vele malen daar met 
feestavonden van mijn fabriek  en ook 
andere gelegenheden.”
Rien Stam (75) (Sansai Noi – Thai-
land): “Het bedoelde gebouw is Odeon. 
Ik ben daar een keer kampioen van 
Zuid Holland zwaarweltergewicht 
geworden. Een zijstraat van de Kruis-
kade.”
Willem van Tuil (Box Hill – Australië 
VIC): “Dit kan natuurlijk alleen maar 
het gebouw Odeon in de Gouver-
nestraat zijn.”
Luc Chabot (als hier niets staat, wordt 
Rotterdam bedoeld): “Ik ben geboren 
in de Sint Mariastraat; dus de foto is 
voor mij erg makkelijk. Het gebouw 

is Odeon in de Gouvernestraat. Op 
maandagavond kreeg ik de zenuwen 
van het boksen, waardoor bijna altijd 
de straten vol stonden met auto’s van 
de bezoekers, waarna er om 23.00 uur 
altijd het nodige lawaai was.”
Frans Schop (Ridderkerk): “De Gou-
vernestraat in Rotterdam-Centrum. Ik 
werkte vanaf 1963 op de Heemraads-
singel 111 bij Instituut Praehep, een 
onderwijsinstelling. Vroeger gingen 
jongelui na de mulo/mavo of hbs/havo 
in de administratie werken op de boek-
houding en ‘s avonds kwamen ze dan 
bij Praehep studeren voor de diploma’s 
PD, MBA en SPD en dit kon wel tien 
jaar duren. De tentamens en examens 
werden vaak afgenomen in de zaal (de 
naam ben ik vergeten) in de Gouver-
nestraat.”
Hans Dieks: “De foto is gezien vanaf 
Gouvernedwarsstraat op wijkgebouw 
Odeon in de Gouvernestraat, met nog 
de oude gevelborden boven schouw-
burg- en grote zaal. Destijds waren 
er in Odeon diverse activiteiten zoals 
boksen in de grote zaal en toneel in de 
schouwburgzaal. Ook was er ruimte 
voor bingo.”
J. van Haterd: “Vroeger vierde ik met 
mijn broertjes en zus in Odeon sinter-
klaasfeest van de RDM.”
Joop Marcus: “Het is de Gouver-
nestraat. Ik heb op nr. 64 gewoond in 
een woning aan de achterzijde. Een 
bijzondere tijd en een gezellige straat, 
kijk daar vol plezier op terug. Vrienden 
uit die tijd waren, Bennie Kemp, Dickie 
Bredius, Ruud Andriessen en Nelis 
Delzen, de meisjes die ik me nog herin-
ner zijn Jannie Vos, Clazien? En schuin 
tegenover de Odeonpanden woonde bij 
de IJscentrale Nel, de achternaam is me 
ontschoten, ik noemde haar Artistique 
en zij mij Dikkie Dik. Ook was er de 
glazenwassersfamilie van Wijk; met 
Arie van Wijk heb ik nog gevoetbald bij 
SIOD, waar ook Piet Hennekes speelde. 
Ook de ouders van mijn moeder 
woonden in de Gouvernestraat, maar 
meer aan de Binnenwegkant. Dat was 
de bekende familie van Franeker, mijn 
moeder was enigst meisje (Marie) in 
een gezin met acht broers. Steef, Louis, 
Joop, Piet, Cor, Henk, Gerard en Nelis. 
Vier van de broers zijn volgens mij 

overleden. Mijn vader Maurits Marcus 
kwam uit de Mauritsstraat waar zijn ou-
ders een waterstokerij hadden. Helaas 
is het contact met genoemde personen 
verloren gegaan! Maar nog regelmatig 
denk ik terug aan deze tijd.”
B. Noordzij (Hendrik Ido Ambacht): 
“Deze is niet zo moeilijk, als je zelf 
in de Gouvernestraat gewoond hebt; 
wij woonden boven glashandel Boone 
tegenover het Venster, de bioscoop. Ik 
heb in de Gaffeldwarsstraat op de Johan 
de Wit-school gezeten en dan gingen 
wij langs de Stereo voor koekkruimels 
en koeken. En daar tegenover had je 
dan Odeon. Daar waren ook altijd de 
Sinterklaasfeesten.”
Max van Zoest (79) (Hendrik-Ido-
Ambacht): “In de zestiger jaren was 
ik secretaris van de Personeelsvereni-
ging van Pakhoed en werden er in de 
Schouwburgzaal van Gebouw Odeon in 
de Gouvernestraat vele toneelstukken 
opgevoerd. Om nooit te vergeten.”
Jan Stoep, Graaf Willemlaan 106, 3341 
CH Hendrik-Ido-Ambacht: “Kort en 
bondig: De Gouvernestraat, door niet-
inboorlingen, b.v. in Hilversum steevast 
Gouverneurstraat genoemd. Odeon is 
het bekendste complex in deze lange 
smalle straat in het Oude Westen. 
Onlangs werden plannen tot renovatie 
dan wel sloop gepresenteerd. Zal wel 
het laatste worden, want slopen neemt 
epidemische vormen aan in Rotterdam. 
Er tegenover had je de IJscentrale met 
ijs in zogenaamde broden voor de 
horeca, voordat koelinstallaties hun 
intrede deden. Verder naar de Nieuwe 
Binnenweg toe Ons Huis, De Lantaren/
Venster en de showroom van automo-
bielbedrijf Pietersen. En natuurlijk aan 
het begin, bij de Westkruiskade, de 
woning van de Reus, maar daarover is 
al zoveel geschreven.”
Naar deze inzender gaat de attentie.
J.B.H.v.d.Toorn Vrijthoff (Zutphen): 
“Er werd van alles gedaan in Odeon in 
de Gouvernestraat, wat velen uitspraken 
als Koevernestraat. Rechts zat Ons 
Huis, dat iets minder in de belangstel-
ling stond bij mij. In Odeon heb ik veel 
plezier beleefd aan de dansavonden. 
Niet dat we van alle verenigingen 
lid waren, nee dat deden we op een 
andere manier. Iemand van ons groepje 
had een goede relatie met een van de 
portiers en als de toneel- of cabaret-

voorstelling afgelopen was, glipten 
we tijdens het vertrek van de mensen 
die niet bij het dansen bleven en de 
deur uitliepen naar binnen. Dat lukte 
wonderwel haast altijd. We moesten ons 
natuurlijk wel gedragen, anders werden 
we eruit gemieterd door diezelfde 
portier. Dit was onze manier om de 
lessen die ik had bij o.a. Fred Panjer in 
de Schiebroekselaan te testen en een 
meisje te ‘versieren’.
Wat ik ook nog goed weet dat het wild 
plassen daar hoogtij vierde, vooral 
tegen die niet gebruikte deuren van dat 
etablissement. Natuurlijk hadden we 
er ook feestavonden van clubs en ver-
enigingen waar we wel lid van waren 
en met een gerust gevoel naar binnen 
konden; in het andere geval werden we 
soms herkend door een bestuurslid van 
een vereniging en werden we alsnog 
verwijderd.” 

Riet (Marie) Willemsen-Vermeer: “Dit 
is een inkopper voor mij. Dit is Odeon 
aan de Gouvernestraat in het Oude 
Westen. In 1985 heeft Bob Brandel hier 
een gymclub voor 40+ op de woens-
dagmiddag opgericht. Ik ben hier vanaf 
het eerste uur lid van geweest en kwam 
dus wekelijks in Odeon. In de jaren 
90 heb ik samen met Nel Broekhuizen 
de dagelijkse leiding overgenomen. 
Dit voorjaar ben ik om gezondheids-
redenen helaas gestopt. De laatste 
training, die trouwens gegeven wordt 
door een fysiotherapeut, was afgelopen 
woensdag. In augustus start weer een 
nieuw seizoen. Ik heb ook jarenlang in 
het Oude Westen gewoond en vond het 
daarom wel leuk om via Odeon binding 
met de wijk te houden al is er veel 
veranderd.”

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 45”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 47
Overduidelijk is nu al, dat de vorige ‘Waar-was-dat-nou-foto’ geen ah-ah 
Erlebnis was. Slechts een enkeling deed een gok!
Deze keer is het zeker anders: de locatie heeft heel lang de betekenis gehad, 
die het Zuidplein nu inneemt. Terwijl deze raadplaat helemaal niet op Zuid 
genomen is!
 
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór  3 september 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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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 

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 

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.

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

AD V I E S C ENTRU
M

Ook voor 
gehoor-

apparaten

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
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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

Ouders kunnen per testament bepalen 
dat (sommige) kinderen niet in hun na-
latenschap mogen meedelen of minder 
moeten worden bedeeld. Echter, een 
kind heeft dan het recht een wettelijk 
bepaald minimumdeel, de zogenoemde 
legitieme portie, in te roepen. Maakt 
het kind geen gebruik van deze wet-
telijke regeling, dan wordt aan de wens 
van de ouder voldaan.

Achter deze mogelijkheid kinderen 
te onterven gaat een hele wereld van 
vaak doffe familie-ellende schuil. 
Indien alles pais en vree is, zal geen 
ouder het in zijn hoofd halen een kind 
van zijn nalatenschap uit te sluiten. De 
meest voorkomende situatie dat ouders 
een kind willen onterven is wanneer de 
zoon of dochter na heftige con� icten 
met de noorderzon is vertrokken en 
niets meer te maken wil hebben met 
de ouders.

Als geen van de partijen later tot 
inkeer komt om te proberen de ver-
stoorde relatie te herstellen dan willen 
gefrustreerde ouders per testament 
vastleggen dat het kind na hun dood 
niks mag krijgen. Het moge duidelijk 
zijn dat de onterving van het kind pas 
zin heeft als het om wat grotere nala-

tenschappen gaat. Als er maar een paar 
duizend euro onder de kinderen hoeft 
te worden verdeeld, dan hoeft men dat 
niet in een testament vast te leggen. 
Laten ze het dan maar zelf onderling 
‘uitvlooien’.

Per testament uitsluiten kan ook 
gebeuren indien ouders vinden dat een 
bepaald kind te weinig voor hen heeft 
gedaan, bijvoorbeeld omdat een ander 
kind hen jaren heeft geholpen of wél 
regelmatig langs komt. In het laatste 
geval kan, na het overlijden van de 
ouders, onder de kinderen grote heibel 
ontstaan als het buitengesloten kind 
zijn legitieme portie inroept.
Immers, dan legt het zich niet neer bij 
de wens van de ouders hem of haar 
niet of minder te laten meedelen in de 
nalatenschap. Ouders kunnen in deze 
situatie dan ook beter bij leven het 
‘goede’ kind bevoordelen. Het besef 
bij de anderen waarom ouders dit doen 
is dan vaak ook veel groter.

Hoe groot is de legitieme portie? In het 
nieuwe erfrecht (sinds 2003) is dat de 
helft van zijn of haar wettelijk erfdeel. 
Een voorbeeld. De overleden vader 
Piet heeft drie kinderen, waarover 
hij in een testament heeft gesteld dat 

slechts twee kinderen aanspraak kun-
nen maken op zijn nalatenschap van 
300.000 euro (voor het gemak gaan 
we er vanuit dat er geen echtgenote 
meer is en geen vorderingen op de 
langstlevende). Dat derde kind is zijn 
zoon Joop.
Joop claimt zijn legitieme portie, in dit 
geval de helft van een derde. Hij maakt 
aanspraak op 50.000 euro (exclusief 
successierechten). Het gevolg: de 
twee andere kinderen erven niet de 
door vader Piet bedachte 150.000 euro 
ieder, maar 125.000 euro. Het valt niet 
moeilijk te raden wat de gevolgen hier-
van zijn voor de onderlinge verhoudin-
gen van de drie kinderen, zo die al niet 
heel slecht waren.

Een terugkerende vraag is, indien een 
dergelijk testament aan de orde is, of 
de notaris het onterfde kind op zijn 
recht voor de legitieme portie moet 
wijzen. Daarin handelen notaris-
sen vaak naar omstandigheden. Als 
een kind zelf contact opneemt om te 
vragen wat zijn positie is, dan zal elke 
notaris op de wettelijke mogelijkheid 
wijzen.

Onze adviseur, notaris Michiel van Ra-
vesteyn van het Rotterdamse kantoor 

Van Ravesteyn & Van der Wee, vraagt 
altijd aan mensen als ze de onterving 
van een kind in een testament willen 
opnemen of er ook in moet komen te 
staan dat men niet wil dat het betref-
fende kind op de hoogte wordt gesteld 
van hun overlijden. 

Het kan ook gebeuren dat een onterfd 
kind niet weet dat zijn ouder is over-
leden, mede doordat het geen bericht 
hierover van de notaris of andere erf-
genamen heeft ontvangen. Een onterfd 
kind (legitimaris) heeft vijf jaar vanaf 
de sterfdatum de tijd zijn legitieme 
portie (als schuldeiser van de andere 
erfgenamen) te claimen.
Reageert het niet in die periode, dan is 
de onterving een feit. Zo zijn gevallen 
bekend van geëmigreerde kinderen 
of zwervers die nooit meer contact 
hebben gehad met hun familieleden in 
Nederland en daardoor niet in de gaten 
hebben gehad dat hun ouder is over-
leden en zij aanspraak hadden kunnen 
maken op hun legitieme portie.

‘En als ik naar België verhuis, kan 
ik dan wel een van mijn kinderen 
onterven?’ is een vraag van een lezer. 
Nee, ook bij onze zuiderburen hebben 
kinderen de mogelijkheid beroep te 

doen op een (minimaal) wettelijk 
erfdeel. Notaris Van Ravesteyn: ,,Voor 
onterven moet je eigenlijk naar de 
Angelsaksische landen waar ‘common 
law’ het systeem is. Dus Engeland en 
Amerika. In Amerika krijg je dan weer 
advocaten op je dak die stellen dat je 
niet goed wijs was toen je de kinderen 
onterfde. Met juridische procedures 
proberen ze dan het testament te 
vernietigen. Alle landen waar ooit door 
Napoleon ‘code civil’ is ingevoerd, 
nog gebaseerd op het Romeinse recht, 
kennen een wettelijk erfdeel. Daar 
kun je kinderen niet onterven. Dit 
geldt eigenlijk in heel West-Europa. 
Uitgezonderd Engeland dus.’’
Mochten lezers van plan zijn per 
testament een kind uit te sluiten, dan 
raden we aan hierover advies te vragen 
aan een notaris, want er zitten nog 
vele kanten aan deze zaak die hier niet 
zijn belicht. Het is sowieso voor allen 
die een testamentaire wilsbeschikking 
hebben gemaakt raadzaam van tijd tot 
tijd te bekijken of het testament nog 
aan de veranderende omstandigheden 
voldoet. Ook is het zinvol in de gaten 
te houden of eventuele successierech-
ten kunnen worden bespaard door bij 
leven bepaalde overdrachtconstructies 
te maken.

Onze artikelen in De Oud Rotterdammer van 26 juni, 23 juli en 7 augustus over het moeten afrekenen van successierechten in sommige gevallen van de langst-
levende hebben geleid tot nieuwe vragen op het gebied van erfrecht. Een terugkerende kwestie, ook vaak gesteld aan notarissen, is of kinderen op een of andere 
manier te onterven zijn. Vandaag deze zaak. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Hoe kan ik mijn kind onterven?

Sociale voorzieningen

Eigen bijdrage in
verpleeghuizen
Mijn moeder is opgenomen in een 
verpleeghuis waar zij waarschijnlijk 
niet meer uit komt. Nu heeft ze nog wat 
geld op een rekening courant staan en 
wat spaargeld opzij gezet voor haar 
begrafenis. Moet zij daarvan ook nog 
iets inleveren of mag ze dat houden?

Het vermogen van uw moeder is bij 
opname in een AWBZ-instelling vrijge-
steld van hef� ng. Over haar inkomsten 
(AOW en pensioen) betaalt uw moeder 
de eerste zes maanden van verblijf 
een lage eigen bijdrage. Daarna moet 
men de hoge eigen bijdrage betalen. 
Dat laatste betekent dat zij van haar 
maandelijkse inkomsten circa 275 euro 
aan zogenoemd ‘zak- en kleedgeld’ 
overhoudt.

WW én aanvulling
tot je 65ste jaar
Mijn werkgever gaat mij aanbieden 
dat ik aan het eind van het jaar (ik ben 
dan 61 jaar oud) vervroegd het bedrijf 

ga verlaten. Hij wil mijn werkloos-
heidsuitkering en eventuele vervolguit-
kering tot mijn 65ste jaar aanvullen. 
Ik vermoed dat hij dat wil doen op 
basis van 85 procent van mijn laatste 
inkomen. De bedoeling is dat hij de 
aanvulling in één keer stort, waarbij 
ik gebruik maak van een zogenoemd 
‘stamrecht’. Ik voel er wel wat voor. 
Wat zijn de haken en ogen aan deze 
regeling of kan ik beter iets anders 
voorstellen

We veronderstellen dat uw werkgever 
u wil ontslaan zonder een duidelijke re-
den. Dat zal hem nog niet meevallen. U 
kunt namelijk alleen een beroep doen 
op een WW-uitkering als u gedwongen 
wordt ontslagen. U houdt ook tot uw 
65ste een sollicitatieplicht. Bovendien 
is de maximale duur van een WW-
uitkering 38 maanden. Dus het zou in 
uw geval nog kunnen dat u voor de rest 
van de duur tot uw 65ste in de IOAW 
of bijstand terecht komt.
Aan een stamrechtuitkering (een soort 
lijfrente) kleven ook soms problemen 
als het gaat om een WW-uitkering. Het 
stamrecht mag ook niet als zodanig als 

een aanvulling van de werkgever op 
de WW-uitkering worden gezien. De 
lijfrente moet een geheel eigen zaak 
zijn, dus met het afvloeiingskapitaal 
(‘gouden handdruk’) van de werkgever 
door u zelf afgesloten, zodat ieder 
verband met de aanvulling op de WW-
uitkering is uitgesloten. 
Gebruikelijker is dat bij reorganisa-
ties werkgevers de eventuele vut- of 
prepensioenuitkeringen gebruiken en 
in combinatie daarmee de mensen ge-
woon een bepaald deel van het salaris 
tot hun 65ste blijven doorbetalen. In 
vele CAO’s is een dergelijke vrijwil-
lige uittreedregeling de oplossing. 
We raden u daarom aan uw vakbond 
daarover te raadplegen. Bent u geen 
lid en is dit een individuele zaak die 
u alleen betreft, dan is het verstandig 
juridisch advies in te winnen.

AOW en pensioen

Met lat-relatie in 
huwelijksbootje
Ik ben 61 jaar en heb een lat-relatie 
met een vrouw uit Iran, die ook 61 jaar 

is. Zij woont al 20 jaar in Nederland. 
Ikzelf heb altijd in Nederland gewoond 
en gewerkt. In het geval dat wij beiden 
65 jaar worden, welke AOW krijgen 
wij dan? En wat gebeurt er als ik voor 
mijn 65ste met haar in het huwelijks-
bootje stap?

Indien u geheel los van elkaar woont 
(geen huishouden vormt, ook niet voor 
enkele dagen per week) dan hebben 
u en uw vriendin vanaf 65 jaar ieder 
recht op de alleenstaande AOW. Voor 
uw vriendin geldt echter dat zij wel een 
Nederlandse verblijfsvergunning moet 
hebben. 
Zij wordt op haar AOW gekort voor 
de jaren na haar vijftiende dat zij niet 
in Nederland heeft gewoond. Dat zou 
in haar geval betekenen dat zij maar 
ongeveer de helft van de alleenstaande 
AOW zou kunnen krijgen op haar 
65ste. Heeft zij geen andere inkomsten 
dan kan zij een aanvraag voor een 
aanvullende bijstandsuitkering doen. 
Huwen met haar (en een gezamenlijk 
huishouden vormen) verandert de situ-
atie. U krijgt dan op uw 65ste de AOW 
voor partners en zij op haar 65ste even-

eens. Echter voor uw vrouw blijft de 
korting vanwege haar eerder verblijf in 
een ander land van toepassing. Indien 
dan uw gezamenlijk inkomen onder de 
bijstandsnorm valt, is een beroep op 
aanvulling ook mogelijk.

Toeslag AOW voor
kleine zelfstandige
Mijn vrouw wordt 65 jaar. Ik ben een 
kleine zelfstandige die nog geen 65 is. 
Krijgen wij nu toeslag?

Uw vrouw kan voor u een toeslag 
aanvragen. Die toeslag is maximaal 
gelijk aan haar AOW en afhankelijk 
van uw inkomsten. Uw inkomsten uit 
arbeid worden deels daarop gekort. 
Dat betekent dat als uw inkomsten per 
maand meer zijn dan 1187,57 euro 
bruto, zij geen toeslag voor u krijgt.
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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
hoofdkussens

Zomeractie:

vanaf € 399,-

Bij aankoop van
een matras:

Gratis Tempur
Fietszadeldekje

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

Actie:

Nieuwe Supreme
Bedcollectie

TEMPUR

*Vraag 
naar
de voor-
waarden

Maatwerk in caravan 
en boot matrassen

Maatwerk 
in
Matrasadvies

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

Act iepr 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,-

Diverse

showroom

relaxfauteuils

t/m 20%
korting

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Dit najaar extra uitgebreide 
collectie jacks en mantels.

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!

Modepremièredagen 
vr 24 - za 25 aug.
vr 31 aug. - za 1 sept.

Wervelende modeshow
12 september
De kaartverkoop is reeds gestart!

b
sbensbensen

M O D E

Wij hebben de unieke locatie voor u!!
De Tourmalijn, de grootste Event 
Cruiser van Europa, waarop maar 
liefst 1763 personen terecht 
kunnen. Dit unieke schip is bijna 
90 meter lang, 15 meter breed en 
we hebben 5 verschillende zalen, 
waardoor we ook geschikt zijn 
voor kleinere partijen.

Tijdens de wereldhavendagen hebben wij een uniek vuurwerkarrangement. 
Kijk voor meer informatie over dit evenement en onze andere evenementen 
op onze website: www.detourmalijn.nl of bel 06-17157392

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren? 
Organiseert u beurzen, seminars, bedrijfspresentaties of workshops?

Hotel “De Lochemse Berg”

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel, startpunt voor 
wandel-,� ets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan goede gesprekken.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 136,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.lochemseberg.nl

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Hotel Jägerhof Klein.... maar fijn
Bezoek het Sauerland op maar 370 km van Rotterdam

Oud-Rotterdammer Arrangement
4 overnachtingen 
incl. ontbijtbuffet
4x Driegangen menu
Ontvangstcocktail en 
een wandelkaart.

In de maanden juli, 
aug. en sept.
voor maar    € 176,- p.p.
Neem contact met ons op voor 
boekingen en informatie

Am langen Acker 1
winterberg-Elkeringhausen
Tel. 0049-2981-1706(nederlandstalig)
E-mail: Jaegerhof-winterberg@t-online.de
Internet: www.Jaegerhof-winterberg.de

Antoinette en Cor Pen
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Nieuwe foto
Wie en wat bracht dit elftal 
met een hoog Rotterdam-
gehalte bij elkaar? De foto 
is genomen in 1969 en bevat 
voor voetballiefhebbers vele 
bekende gezichten. Enkele 
spelers moeten zelfs voor 
niet-ingewijden herkenbaar 
zijn.

Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Ze-
venbergen 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 7 augustus
Wielerrondes waren jarenlang zeer populair 
in Rotterdam. In het bijzonder de Ronde van 
Feijenoord, die sinds 1935 traditioneel op 
Koninginnedag plaatsvond. Een ongekend 
aantal toeschouwers – zoals hier in 1954 bijna 
200.000 – woonde het evenement doorgaans 
bij. De Ronde is niet genoemd naar de wijk, 
maar naar de organiserende rennersclub. In 
1996 werd de Ronde van Feijenoord voor het 
laatst verreden. Op de foto (30 april 1954) 
komen de renners uit de Bloemfonteinstraat 
en draaien de Maashaven op. Winnaar werd 
Wout Bos uit Greup. In 1964 ging de zege naar de bekende Rotterdamse renner Evert Dolman. Vele malen werd 
gestreden om de ‘Grote WBR-prijzen’, afkomstig van de rijwielzaken-familie Buitendijk.

Wolter de Waard
huisarts

  De pil steekt van wal

Bijwerkingen

Het kan bijvoorbeeld gaan om een 
tabletje van zetmeel of om een sub-
stantie waarin ook het te onderzoeken 
geneesmiddel wordt verwerkt, maar 
dan zonder geneesmiddel.
Het is altijd belangrijk te weten welke 
bijwerkingen er kunnen ontstaan en 
belangrijker, waarom ze ontstaan. 
De bijwerking van een placebo zal 
meestal niet verklaard kunnen worden, 
die van een geneesmiddel wel. Met de 
komst van de ace-remmers (middel 
tegen o.a. hoge bloeddruk), zo’n 20 
jaar geleden, bleek dat 10 % van de 
gebruikers last kreeg van kuchen, 
zonder dat er sprake was van een 
luchtweginfectie of welke ziekte 
dan ook. Na stoppen van de therapie 
verdween ook de klacht. Ace-rem-
mers blokkeren een chemisch proces 
waardoor een bepaalde stof niet wordt 
gevormd die de bloeddruk verhoogt. 
Door deze blokkering ontstaat echter 
wel ophoping van een andere stof die 
irritatie van de luchtwegen kan geven 
met als gevolg hoesten.
Een lezeres van De Oud-Rotterdam-
mer vroeg zich af waarom haar 
enkels zo dik zijn sinds ze amlodipine 
gebruikt. Amlodipine wordt gebruikt 
tegen hoge bloeddruk. Het verwijdt de 
bloedvaten. Dit gebeurt ook in de be-
nen, waardoor, mede door de hogere 
druk in de beenvaten, bij een normaal 
levenspatroon vocht uit de vaten naar 
het weefsel kan lekken, met als ge-
volg enkeloedeem (gezwollen enkels). 

Als daardoor de schoenen niet meer 
kunnen worden gedragen, heb je als 
patiënt een probleem waardoor moet 
worden overgestapt op een ander mid-
del of eventueel een verlaging van de 
dosis in combinatie met een vochtaf-
drijvend middel.
Helaas zijn er tegenwoordig steeds 
meer geneesmiddelen in de vrije 
verkoop. In het buitenland was dit 
al tijd al zo, met alle gevolgen van 
dien. In Nederland kunnen zogehteen 
nsaid’s, een soort ontstekingsrem-
mers, bij de drogist worden gekocht. 
Een belangrijke bijwerking van deze 
groep middelen is een maagbloeding. 
Mensen die astma hebben en nog 
nooit zo’n pijnstiller hebben gebruikt, 
moeten helemaal oppassen, want 
de kans is aanwezig dat ze hevig 
benauwd kunnen worden. Er zijn 
mensen met chronische hoofdpijn, die 
dagelijks grote hoeveelheden pijnstil-
lers gebruiken die ze zonder recept, 
dus zonder dat de huisarts ervan weet, 
bij drogist of apotheek kopen. Vaak 
gaat het om drug-induced headache: 
hoofdpijn die gerelateerd is aan het 
gebruik van pijnstillers. Stoppen met 
deze huisapotheek is dan een eerste 
stap om van de pijn af te komen.
De apotheek levert, naast het genees-
middel, een lijst met bijwerkingen. 
Het is altijd goed daar kennis van te 
nemen, voordat u het middel gebruikt. 
Bij vragen is het verstandig contact op 
te nemen met de voorschrijvend arts.

Dat geen geneesmiddel zonder bijwerking is, mag blijken uit 
het feit dat zelfs placebo’s dit nevenverschijnsel hebben. Om 
de werking van geneesmiddelen wetenschappelijk te bewij-
zen, worden ze in onderzoeken niet alleen vergeleken met 
medicijnen die hetzelfde effect beogen, maar ook met stoffen 
waarin geen geneesmiddel zit. Zo’n stof heet placebo.

‘Ver van Familie’ is een familie� lm 
over Indische migranten, die ook in 
Rotterdam een nieuw bestaan hebben 
moeten opbouwen, maar zich nooit 
helemaal los hebben kunnen maken 
van hun verleden. De � lm geeft soms 
op hilarische wijze, dan weer met 
ontroering, een beeld van de hecht-
heid van een migrantenfamilie. Maar 

ook het benauwende karakter van de 
hechte familieband wordt getoond.
‘Ver van Familie’ wordt de eerste 
Indische speel� lm, die recht doet 
aan het verhaal van de Indo en een 
Indische familie van binnenuit laat 

zien met al haar uiteenlopende 
aspecten. Marion Bloem schreef het 
scenario op basis van haar gelijkna-
mige roman uit 1999. De � lm zal in 
het voorjaar van 2008 in de bioscoop 
worden uitgebracht. 

Blue Diamonds’ Riem de 
Wolff maakt filmdebuut
Los van zijn nog steeds 
drukke zangcarrière maakt 
de 64-jarige Riem de Wolff 
zijn speelfilmdebuut in de 
Indische speelfilm ‘Ver van 
Familie’ van Marion Bloem. 
Begin juni werd in Nederland 
gestart met de opnames. 
Buiten Riem de Wolff be-
staat de cast ondermeer uit: 
Anneke Grönloh, Terrence 
Schreurs, Gepke Witteveen, 
Katja Schuurman, Martin 
Schwab, Lindsay Pronk, Elle 
van Rijn, Nada van Nie en 
vele anderen. - Riem de Wolff is na de dood van zijn tweelingbroer Ruud in december 2000 op de bühne 

actief gebleven. Regelmatig zet hij zich in voor goede doelen zoals vorig jaar in Rot-
terdamse Kuip met ‘beroepsbietser’ Joop van der Hor voor de Stichting Dreamfoundation. 

Archieffoto Rein Wolters -

De verbouwing vindt plaats op de 
eerste en tweede verdieping van het 
voormalige pakhuis. Stoommachines, 
tegels en producten van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) 
maken daar plaats voor een grote ont-
dekkingsreis langs beerputten, kunst-
werken van gerecycled materiaal en 
(letterlijk) door afvalbergen. Bedoeling 
is dat bezoekers zelf de handen uit de 
mouwen steken en zelf op ontdekking 
gaan langs waardevolle en waardeloze 

spullen. Zelf een beerput uitgraven, 
vondsten onderzoeken, geheugentests 
doen, het depot bezoeken en nog heel 
veel meer. Evenementen, kinderfeest-
jes en een breed educatief programma 
ondersteunen de tentoonstellingen.
Op de website (www.historischmuse-
umrotterdam) wordt verslag gedaan 
van de vorderingen, de activiteiten 
en de feestelijke opening op 6 januari 
2008. Open van dinsdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Gratis toegang tijdens 
verbouwing museum 
Dubbelde Palmboom
Door een verbouwing voor nieuwe tentoonstellingen is mu-
seum Dubbelde Palmboom aan de Voorhaven 12 in Delfshaven 
beperkt toegankelijk van 4 september 2007 tot en met 5 janu-
ari 2008. De begane grond (galerie Piet Hein en Delfshaven) 
en de derde etage met de winkelinterieurs en woonhuizen en 
de zolderetage blijven gewoon open. In de verbouwingsperi-
ode is de entree voor iedereen gratis. 
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Jammer ff niet, maar v/a € 12,- wel gebruikte
Bij Paul nw. band, btw,mont.bal.mil.vent.koffie/t. superservice 
ALLIN Band “nog goed” blijft erop. uw reserve goed/nieuw? 1 

bijpassen, “voor minder” klaar, en goed.
Lawaai/lek/tril/reserve/wiel/eenling/probleemoplosser

Ruil/huur/verkoop wintersets, velgen staal/alu.nw/gebr.
Auto, scooter € 30/55, smart € 60/66, oldtimer, usa/4x4/

ahw/camper/vcar

Nieuwe autoBANDen v/a € 1,- allin??

BANDje VERSTANDje afspraak 24u PAUL BESTEBREURTJE
Nabij Heinenoordtunnel B’dr. bewaar/bespaar 0180-619411

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.

tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

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

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

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

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

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

dacht 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

www.lancar.nl
de goudsmid

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

T!P-Kaders

   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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

�
�
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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

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

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

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

Vervoers- & Verhuisbedrijf
Transportwerkzaamheden

Zowel binnen- als buitenland
K.v.K. 24418637

Dennis the Menace

Bel. 06-48405695

KUNT U NIET 
MEER VOOR UW 

VOGELTJE(S) 
ZORGEN??

WIJ BIEDEN ZE
GRAAG ONDERDAK!

BEL
06-13535058



Volgens eigenaar Jury Van De Kuil 
houden zij met veel dingen rekening 
bij de aanleg van een nieuwe tuin. 
Zij maken een ontwerp, waarin 
de wensen van de klant moeten 
terugkomen.
“Een goed doordachte tuin brengt 
de woonomgeving tot leven. Zo’n 
tuin biedt ruimte voor ontspanning 
en gezelligheid. Door met tal van 
zaken rekening te houden zorgen 
wij dat de tuin perfect aansluit op de 

wensen, woning en woonomgeving. 
Steeds vaker merken we dat de klant 
een makkelijk en praktische tuin wil 
met weinig onderhoud! Maar wel 
met mooie beplanting die de tuin 
versiert.”
“We werken heel � exibel”, vervolgt 
Jury. “Zelfs tijdens de aanleg kan de 
klant nog wijzigingen aanbrengen, 
zodat het resultaat hem tevreden 
stelt. Iedereen kan bij ons terecht 
met vragen over de tuin. Wij bespre-

ken die dan in een vrijblijvend ge-
sprek, waarin wij de mogelijkheden 
en oplossingen voor de klant schet-
sen. Aan de hand daarvan besluit de 
klant of hij de opdracht verstrekt. 
Wij vragen nooit een aanbetaling 
en de klant betaalt pas als de tuin 
helemaal klaar is”, besluit Jury, die 
nog wel even wil laten weten dat er 
in augustus en september voor elke 
nieuwe klant een leuke verrassing 
klaar ligt.
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Toeristische Splashboot gaat 
eind september varen en rijden
Het is vrijwel zeker dat Rotterdam eind september een bijzondere toeristische attractie rijker is: 
de Splashboot. Splashboot? Inderdaad! Op zijn Rotterdams geschreven is dat een busboot, dus 
een touringcar die ook vaart.

Zo’n gevaarte kan niet plompverlo-
ren van een kade het water in, dus 
is er aan de kop van Katendrecht in 
opdracht van het Ontwikkelings-
bedrijf Rotterdam een hellingbaan 
aangelegd. Daar staat een nieuw 
verkeersbord bij dat duidelijk maakt 
dat die alleen voor am� bievoertui-

gen is. De attractie rijdt en vaart 
telkens 42 passagiers gedurende vijf 
kwartier over de route. De busboot 
is gerealiseerd door de Nijmeegse 
rederij Tonissen, die in Rotterdam 
al tien jaar de Pannenkoekenboot en 
China Boat exploiteert.
Manager Christoffel Wielders is de 

geestelijk vader van de Splashboot. 
Door de Rijksdienst voor Wegver-
keer is het rijdend gedeelte van zijn 
kindje ondertussen goedgekeurd. De 
Scheepvaartinspectie onderwerpt 
dezer dagen het varend gedeelte 
nog aan een grondige inspectie, die 
naar verwachting geen problemen 
zal opleveren. “Aan elke vorm van 
veiligheid en comfort is gedacht”, 
verzekert de 29-jarige Wielders. 
De jeugdige manager is ook de be-
denker van de ‘drijvende Portugees’, 
die eveneens eind september in de 
Parkhaven de loopplank uitlegt. De 
voormalige drijvende kindercrèche, 
Zwarte Zwaan, uit de Maashaven is 
grondig verbouwd tot een spiesres-
taurant. 
Wielders verwacht veel belangstel-
ling voor de rij- en vaartocht van de 
Splashboot. De attractie kost 17,50 
euro voor volwassenen en 12,50 
euro voor kinderen tot 12 jaar. De 
tour begint op de Coolsingel 5 bij 

de VVV Rotterdamstore. De route 
voert over de Erasmusbrug naar 
Katendrecht, waar de bus boot 
wordt en langs het Manhattan aan 
de Maas en onder de Erasmusbrug 
door vaart naar het Noordereiland, 
de Koningshaven en terug. Bij 
Katendrecht gaat de am� bie uit 
het water om via de Pretorialaan, 
Putselaan en het nieuwe Feijenoord 
door het Poortgebouw en over de 
Koninginnebrug te rijden. Dan gaat 
de rit over de Nieuwe Willemsbrug, 
het Blaakse Bos, Mariniersweg, 
Pompenburg en Hofplein waar 
de rit eindigt bij de vertrekplaats. 
Uiteraard krijgt de passagier 
onderweg uitleg van de beziens-
waardigheden en ook de historie 
van Rotterdam. Niet alleen verbaal, 
maar ook via een beeldscherm op de 
rugleuning van de stoel waar men 
tegenaan kijkt.

Voor reserveringen van alle at-
tracties: 010-4367295 en voor 
informatie 
www.pannenkoekenboot.nl en 
www.chinaboat.nl

- Dit is het prototype van de Sp;ashboot zoals die vanaf november gaat rijden en varen door Rotterdam. Foto Splashtours - - Het verkeersbord met dit onderschrift bij de hel-
lingbaan is waarschijnlijk het enige in de gehele 

Rijnmond. -

- De dukdalven worden nog weggehaald bij de hellingbaan van de Splashboot. Op de achtergrond 
links van het ventilatiegebouw van de Maastunnel de Parkhaven waar de Pannenkoekenboot en de 

China Boat vertrekken. Foto’s Ellie Schop -

Oproep kandidaten 
Rotterdammer 
van het Jaar
Rotterdammer van het 
Jaar, een prestigieuze titel 
en een hele eer. Voor die 
titel komen in aanmerking 
personen, instellingen, 
clubs, verenigingen of 
andere groepen personen, 
die zich het afgelopen jaar 
op enigerlei wijze op vrij-
willige basis verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de 
stad, een wijk of buurt of 
een groep mensen.

De 29e verkiezing van deze titel 
wordt, evenals voorgaande jaren, 
georganiseerd door de Stichting Ons 
Rotterdam, dit jaar in samenwerking 
met De Oud-Rotterdammer en het 
Straatmagazine.
Denkt u iemand of een groep of club 
te kennen die aan de criteria voldoet, 
dan kunt u de kandida(a)t(en) schrif-
telijk aanmelden bij het Verkiezings-
comité Rotterdammer van het Jaar, 
Postbus 53281, 3008 HG Rotterdam 
of via e-mail naar info@onsrotter-
dam.nl. Bij aanmelding graag ver-
melden waarom de kandidaat wordt 
voorgedragen, evenals de naam en 
adres van de inzender met telefoon-
nummer waar eventueel nadere infor-
matie kan worden ingewonnen. Uit 
de aangemelde kandidaten nomineert 
het Verkiezingscomité vier geno-
mineerden, die via de pers bekend 
gemaakt worden en waarop een ieder 
zijn stem kan uitbrengen.
De aanmeldingen moeten worden 
ingediend vóór 15 september a.s.
De uitslag van de verkiezing wordt 
bekend gemaakt op de Rotterdamse 
Dag in de St. Laurenskerk op zater-
dag 10 november aanstaande.

Vijftig kunst-
olifanten in 
Rotterdam
Elephant Parade doet in september 
Rotterdam aan. Vijftig manshoge 
kunstolifanten bepalen tien weken 
het straatbeeld van de binnenstad. 
Elke olifant is op een andere manier 
vormgegeven door kunstenaars als 
Meidam Kleinjan, Jurriaan van Hall 
en zijn levenspartner Juul van den 
Heuvel en Rodrigo Otazu. 
Veel bedrijven hebben inmiddels een 
kunstolifant geadopteerd. Doel van 
de Elephant Parade is geld bijeen te 
brengen voor het eerste olifantenzie-
kenhuis ter wereld in Thailand. Na 
Rotterdam zal Elephant Parade ook 
andere wereldsteden aandoen.

Tuincorrect Hoveniers

Kwaliteit door ambachtelijkheid
Tuincorrect Hoveniers is gespecialiseerd in aanleg en renovatie, maar ook in ontwerp en advies, 
onderhoud, snoeien, terras- en vijveraanleg. Wat u ook wilt realiseren in uw tuin, het bedrijf 
heeft hiervoor de kennis, de ervaring, de vakmensen en het juiste gereedschap.
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DAT IS PAS THUISKOMEN!

RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17  
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

Openingstijden: 
Ma: 12.00 t/m 17.00 uur
Di t/m Za: 10.00 tot 17.00 uur

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

Openingstijden:  Ma: gesloten 
Di t/m Vr: 10.00 tot 17.30 uur
(vr. tot 21.00 uur) Za: 10.00 t/m 17.00 uur

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
MET MEER DAN 100 MODELLEN !

www.relaxcomfor t .n l

fauteuils

bankstellen

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 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!

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR COMFORT GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

De meeste modellen van 

zijn optioneel verkrijgbaar 
met elektrische bediening!

Bij aankoop van een
Relaxcomfort  fauteuil 
ontvangt u gratis 
5 jaar RC-plus service! 
Vraag hiernaar in onze 
showroom.

GRATIS

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     2550,-
in leer vanaf     3250,-

€
€

3 + 2 zits bankstel
in stof vanaf     4195,-
in leer vanaf     4675,-
optie: 
rug & voetensteun

€
€

hoekbankstel, in stof vanaf     2950,-
in leer vanaf     3790,-

€
€

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     3950,-
in leer vanaf     4675,-
optie: hoofdsteunen verstelbaar

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1500,-
in leer vanaf     1650,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1175,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1890,-
in leer vanaf     2100,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1270,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1950,-
in leer vanaf     2170,-

€
€
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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

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
• AANLEG
• ONDERHOUD
• SIERBESTRATING
• SCHUTTINGBOUW

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG.
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
LEVERING VAN ALLE  MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER

GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
ONS ADRES :  Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19

Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606
Wat anderen beloven doen wij !!!

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
 GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT

LET OP
 NU GEEN 

WACHTIJDEN
Als wij uw tuin 

mogen gebruiken 
voor onze nieuwe 
internet site dan

geven wij nog eens 
een leuke korting

• VIJVERS
• ONDERHOUDSVRIJE TUINEN
• VOORJAARSBEURTEN
• SCHOONMAKEN EN SNOEIEN

Leren meubels spuiten

09
01
06

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

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

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

Schiedamse Vest 91, 3012 BG Rotterdam
(Hoek Witte de Withstraat)

Tel. 010 - 2409833 / Fax 010 - 2409832
www.tommesan.nl info@tommesan.nl

Onbeperkt

Aziatisch lopend buffet
(reserveer tijdig)

De meest geurige en kleurige gerechten uit de Aziatische 
keuken staan voor u uitgeserveerd op een lopend-buffet met 

Tempo-Doeloe sfeer waar u echt kunt ‘relaxen’ en 
‘take your time’ om te gaan genieten in een ongedwongen 

exotische sfeer en om te ‘rijsttafelen’ op een originele manier.

Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:
MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING, 

INDONESIË EN THAILAND

BRUILOFTEN & PARTIJEN TOT 350 PERSONEN
UITERMATE GESCHIKT VOOR UW BEDRIJFSFEESTEN

MA. T/M DON. € 16,50 P.P.
KINDEREN T/M. 11 JAAR € 11,50 P.P.

SENIOREN (65+) €15,00 P.P.

VRIJ T/M ZON. € 19,50 P.P.
KINDEREN T/M. 11 JAAR € 12,50 P.P.

SENIOREN (65+) € 17.50 P.P.
(op feestdagen geen seniorenkorting) �

INTRODUCTIE PRIJS
VOOR LEZERS 

OUD-ROTTERDAMMER

ALLEEN MAANDAGAVOND 
(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)

€ 12.50 P.P.

RESTAURANT

Het boek wordt donderdag 20 september 2007 
in Rotterdam – op de dag af 100 jaar na de 
oprichtingsvergadering – gepresenteerd in ge-
bouw ‘Las Palmas’ tijdens de unieke foto- en 
� lmtentoonstelling ‘Port Images’, een exposi-
tie over de ontwikkeling van de Rotterdamse 
haven. De uitgave verschijnt bij Uitgevers-
maatschappij Walburg Pers in samenwerking 
met onderzoeksbureau Stad en Bedrijf. 
In 1907 richtten 23 Rotterdamse havenon-
dernemers een belangenvereniging op. De 
Scheepvaartvereniging Zuid (SVZ) had in de 
eerste plaats als doel stakingen te voorkomen 
en geschillen tussen werkgevers en werkne-
mers in goede banen te leiden. In dit kader 
werd in 1908 de CAO – de eerste in Neder-
land – voor de haven geïntroduceerd. Enkele 
jaren later werd een havenpool voor losse 
arbeiders ingesteld. De SVZ voerde een actief 
arbeidsvoorwaardenbeleid, vooral tijdens de 
wederopbouwperiode, toen er een groot tekort 
aan havenarbeiders heerste en een nieuwe 
visie op de arbeider ontstond. De vereniging 

richtte onder meer een vakopleiding op en 
zette maatschappelijk werksters in bij de zorg 
voor havenarbeidersgezinnen. In de jaren 
‘60 verlegde de SVZ haar focus van sociale 
naar economische belangenbehartiging: 
infrastructuur en veiligheid, maar ook nieuwe 
onderwerpen als milieu, informatisering en 
de Europese concurrentiepositie. Vandaag de 
dag werkt de SVZ samen met de Stichting 
Europoort/Botlek Belangen onder de naam 
Deltalinqs.
Deze rijk geïllustreerde uitgave belicht de 
100-jarige geschiedenis van de SVZ en 
plaatst haar uiteenlopende activiteiten in hun 
sociaal-economische context. 

Matthijs Dicke, Paul van de Laar en An-
nelies van der Zouwen, In het belang van 
de haven. Een eeuw Scheepvaartvereniging 
Zuid, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 
ISBN 978.90.5730.506.1, prijs € 29,90 – 196 
pagina’s.

De Scheepvaartvereniging Zuid, Havenondernemersvereniging Rotterdam, 
bestaat dit jaar honderd jaar. Naar aanleiding van dit jubileum verschijnt de 
uitgave In het belang van de haven. Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid van 
de hand van Matthijs Dicke, Paul van de Laar en Annelies van der Zouwen.

Een eeuw dynamiek in de Rotterdamse haven

Jubileumuitgave 
Scheepvaart-
vereniging Zuid
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laminaat gratis

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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Bep van Klaveren 
100 jaar geleden geboren
Bep van Klaveren, welke Rotterdammer kende hem niet? De bokser uit Crooswijk werd legen-
darisch door grote bokssuccessen en een turbulente levensloop. Hij bokste in totaal 102 prof-
partijen, waarvan hij er 77 won en 18 verloor. Na zijn Olympische titel beleefde Bep bijzondere 
avonturen in Amerika. Onvergetelijk waren later de gevechten met Luc van Dam. 

Bep van Klaveren werd op 26 
september 1907 in de Van Meeke-
renstraat geboren als Lambertus 
Steenhorst. Enkele jaren later - toen 
Pieter van Klaveren in het leven van 
zijn moeder kwam – werd zijn naam 
Van Klaveren. In het boksbeluste 
Crooswijk kreeg Bep al snel zijn 
eerste lessen in de boksschool 
van zijn oom Nol Steenhorst. Met 
zijn zestiende jaar bokste Bep zijn 
eerste amateurpartij. In 1928 sloeg 
hij zich in Amsterdam naar een 
gouden olympische medaille in het 
vedergewicht door in de � nale de 
Argentijn Victor Peralta te verslaan. 
Van Klaveren was toen weliswaar al 
Nederlands kampioen in het vlieg-
gewicht (1926) en het vedergewicht 
(1927-1928), maar olympisch 
goud, dat had niemand verwacht. 
Zijn overwinning bleef niet zonder 
gevolgen. Trainer/manager Theo 
Huizenaar ontfermde zich over hem 
en in 1929 bokste Bep zijn eerste 
profpartij. 

Amerika
Verdere successen bleven niet uit. 
In 1930 werd Bep Nederlands 
profkampioen in het lichtgewicht 
en in 1931 behaalde hij de Euro-
pese titel door de Belg Sybille te 
verslaan. Zijn prestaties bleven ook 
in Amerika niet onopgemerkt. Het 
duo Van Klaveren/Huizenaar reisde 
op uitnodiging naar het beloofde 

boksland, maar Bep wilde na enkele 
maanden al terug vanwege heim-
wee. Weer in de Maasstad begreep 
Bep dat – wilde hij grotere boksfu-
rore maken – de successen toch in 
Amerika behaald moesten worden. 
In oktober 1932 vertrok hij, ditmaal 
zonder Huizenaar, opnieuw naar 
Amerika. Van Klaveren beleefde 
er als ‘The Dutch Windmill’ enkele 
turbulente jaren. Hij bokste tegen 
grote namen, maakte kennis met be-
roemde � lmsterren en zangers, maar 
ook met de grillen van de Ameri-
kaanse onderwereld. Hij verdiende 
er veel geld, 20.000 tot 30.000 dollar 
per gevecht was geen uitzondering. 
Zijn Argentijnse vrouw Margarite 
Olivera, waarmee hij in 1935 trouw-
de, had er echter geen enkele moeite 
mee zijn geld er door te jagen. Tot 

overmaat van ramp belandde hij 
ook nog in de gevangenis wegens 
mishandeling van zijn vrouw. Het 
huwelijk werd ontbonden en met de 
kerst 1936 keerde Bep berooid in 
Rotterdam terug.

Come-back
Zijn lust tot boksen had hij zeker 
niet verloren, want in de zomer 
1938 veroverde Van Klaveren de 
Europese titel in het middengewicht. 
In Stadion Feijenoord versloeg 
hij de Fransman Tenet. In 1939 
vertrok Bep weer naar Amerika en 
bracht de oorlogsjaren in Australië, 
Nieuw-Guinea en Indonesië door. 
In Australië trouwde hij in 1944 
Joan Georgina Hoban. Met haar 
kwam Bep in februari 1947 in Rot-
terdam aan. Hij ging meteen weer 
in training en daagde Luc van Dam 
uit. Op het spel stond het Nederlands 
kampioenschap middengewicht. Het 
gevecht vond plaats op 10 augustus 
1947 in Stadion Feijenoord. Kon het 
‘Rotterdamser’? Bep van Klaveren 
en Luc van Dam waren twee totaal 
verschillende boksers. Had Bep 
zich bewezen als vechtjas en sloper, 
Luc gold als technisch begaafd. Die 
middag werd Bep winnaar. Enkele 
weken later in Amsterdam won 
Luc. Hij had daarmee zijn titel terug 
en verdedigde deze in mei 1948, 
opnieuw tegen Bep, met succes. 
Korte tijd daarna gaf Bep gehoor 

aan de wens van zijn vrouw door 
naar Australië te verhuizen. In 1953 
keerde het gezin in Rotterdam terug. 
De boksdagen van Van Klaveren 
leken toen geteld. Zijn afscheids-
wedstrijd vond echter pas in maart 
1956 plaats. Hij was toen 48 jaar!  

Unieke sportman
In de jaren daarna strandde zijn 
tweede huwelijk. Met zijn derde 
vrouw Annie Arnst leidde Bep een 
tevreden bestaan. Zij dreven een 
tijdje een sigarenzaak in Kralingen. 
Het was geen succes, Bep was liever 
als een kwajongen onderweg, in 
training of in de kantine van zijn 
geliefde voetbalclub Excelsior. Als 
sportman was Bep volstrekt uniek, 
hij leefde als geen ander voor zijn 
sport. Bij zijn overlijden op 12 
februari 1992 was hij nog steeds 
een begrip. De verschijning van het 
boek ‘Bep van Klaveren, de Dutch 
Windmill’ (1980) van Jules Deelder 
had daaraan zeker bijgedragen. 
Zoals ook zakenman Aad Veerman 
geen moeite te veel was om de 
kleurrijke Bep onder de aandacht te 
brengen. Ook na Bep’s dood brengt 
Veerman hem nog een jaarlijks 
eerbetoon door middel van de Bep 
van Klaveren Memorials.  
Sinds september 1992 staat het 
standbeeld van Bep van Klaveren 
aan de Boezemsingel. Een stand-
beeld voor sporters is een zeldzaam-
heid. Maar zoals Bep van Klaveren 
worden er ook maar zelden geboren!

Cees Zevenbergen

- Theo Huizenaar en Bep van Kralingen 
vaak een onafscheidelijk duo. -

- Bep van Klaveren met zijn honden in 1931. -

Lezing en lucht-
machtfilm in OVM
Mr. Gijs Scholtens geeft 
zondag 26 augustus in het 
OorlogsVerzetsMuseum 
(OVM) Rotterdam een 
lezing met als titel ‘Hon-
derd dagen Vredesmissie 
Afghanistan.

De oud-advocaat is bestuurslid van 
het OVM en maakte honderd dagen 
als Cimic (militair specialist juridi-
sche zaken) deel uit van de militaire 
vredesmissie in Uruzgan om een bij-
drage te leveren aan het herstel van 
de rechtsorde. Zonder rechtstaat is 
vrede en veiligheid immers onmoge-
lijk. Met foto’s illustreert Scholtens 
zijn verhaal over het leven en werken 
bij een dergelijke missie. Aanvang 
14.00 uur.
Op zondag 2 en woensdag 5 
september wordt de luchtmacht� lm 
‘Dutch Fighter Squadron RAF 
1943-1945’ vertoond. In de Tweede 
Wereldoorlog kregen Nederlandse 
piloten, mede door toedoen van prins 
Bernhard, een eigen eskader met 
Spit� res. In juni 1943 was het eigen 
squadron, het 322ste Nederlandse 
Jacht Eskader, een feit. De � lm volgt 
een vliegenier die helaas veronge-
lukte. Aanvang 14.00 uur.
Het museum is gevestigd aan de 
Veerlaan 82-92 en is open van 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 
tot 16.00 uur. Voor informatie: 010-
4848931, e-mail: info@ovmrotter-
dam.nl of www.ovmrotterdam.nl.

Paardenmarkten 
in Ridderkerk en 
Poortugaal
De bekende Rotterdamse organi-
sator Piet Hoepel (74) houdt op 
de zaterdagen 1 en 8 september 
paardenmarkten op achtereenvolgens 
het Dillenburgplein (09.00-12.00) 
in Ridderkerk en de dorpskern van 
Poortugaal (aanvang 08.00). In beide 
gevallen is het evenement gekoppeld 
aan een feestelijke braderie/jaar-
markt. 
Voor de aanvoer van een paard, ezel 
of pony betaalt Hoepel een premie. 
Hij organiseert jaarlijks zo’n dertig 
markten door heel Nederland. Piet 
Hoepel is bereikbaar via 010-
4655677.

 
- Piet Hoepel is ook organisator van de jaarlijkse 

paardenmarkt in Heenvliet. Archieffoto Rein 
Wolters  -
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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

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

Het was een enorm kabaal, dat begin zestiger jaren iedere zaterdagmiddag werd 
geproduceerd in een voorkamer van een etagewoning op de Noordsingel. Het kon 
niet missen: daar repeteerde een band. Dat klopte. Het waren de eerste klanken 
van beatgroep The Cheeta’s.

Ruim veertig jaar later vraagt Bob 
Kesting zich nog steeds af hoe het 
mogelijk was dat de repetities nooit 
problemen in de buurt gaven: “Bo-
vendien zaten er soms wel twintig 
andere jongelui in de kamer naar ons 
te luisteren. Maar kennelijk kon dat 
allemaal in die tijd”. 
Kesting was gitarist in de band, 
die verder bestond uit Jan Warbie 
(sologitaar en zang), Wim v.d. Bunt 
(gitaar), Ton v.d. Meer (basgitaar) en 
Frans Delmee (drums). 
Bijna alle jongens kwamen uit 
Schiebroek (“Behalve Frans dus, die 
woonde op de Noordsingel”), dus 
het lag voor de hand dat de eerste 
optredens van The Cheeta’s in die 
wijk plaatsvonden. En later in het 
Noorden. Kesting: “Zalen zoals De 

Pater, De Brandaris, Het Gelderse 
Dorp en de kantine van voetbalver-
eniging Leonidas waren voor ons op 
een gegeven moment vaste adressen. 
Daar traden we regelmatig op”. 

Togo bar
Beatgroepen hadden in die tijd nog 
weinig aanzien. Zo kon het gebeuren 
dat een optreden in De Brandaris 
door de politie werd stilgelegd. 
Kesting: “Maar we lieten ons niet 
uit het veld slaan, vertrokken naar 
Het Gelderse Dorp aan de Gordel-
weg, om daar weer vrolijk verder te 
spelen”.
De leukste herinneringen bewaart 
Kesting aan de concerten in de altijd 
bomvolle kantine van Leonidas. 
“Daar traden ook internationaal 

bekende groepen op, zoals The Tee 
Set en The Motions”. The Cheeta’s 
wisten later ook onder meer een 
maandcontract in de wacht te slepen 
in de roemruchte Togo Bar van 
oud-Sparta-trainer Toon v.d. Enden 
in de Tiedemanstraat. “Daar kreeg 
je weliswaar een grijpstuiver voor, 
maar dan had je wèl aanzien. Alle 
beginnende groepen wilden daar 
dolgraag spelen”.
Gitarist Kesting fungeerde ook als 
manager voor de band. “Ik werkte 
destijds op een expeditiekantoor en 
daar was ik meer met werkzaamhe-
den voor de band bezig, dan voor het 
bedrijf. Daar werd ik natuurlijk op 
een dag op aangesproken”. Derhalve 
kregen The Cheeta’s ook werk buiten 
de Maasstad. Ze stonden op podia 

in Twello, Oudenbosch en Zundert. 
En ze speelden ook over de grens: in 
Remouchamps in België. 

Stunt
Platen hebben The Cheeta’s nooit ge-
maakt, hoewel een af� che voor een 
optreden van de Rotterdammers in 
Zundert anders moest doen geloven. 
Daarop werd de band aangekondigd 
met de mededeling: ’bekend van hun 
platen’. Kesting: “Dat was gewoon 
een stunt van de zaaleigenaar. Die 
wilde zoveel mogelijk publiek naar 
binnen halen. We hebben nooit een 
platenstudio van binnen gezien, we 
konden zelfs geen noot lezen…”
The Cheeta’s hebben vijf jaar lang 
op de planken gestaan. In 1966 ging 
de groep ter ziele. Van alle musici 

is destijds alleen Jan Warbie verder 
gegaan in de muziek. Hij belandde 
daarna in de succesvolle Rotter-
damse formatie The Swinging Soul 
Machine.
De inmiddels 65-jarige Bob Kesting 
speelt nog uitsluitend voor zichzelf 
en iedereen die het maar horen wil. 
“Ik speel ook keyboard en heb me-
zelf de laatste jaren tevens saxofoon 
leren spelen”, zegt hij.  

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

The 
Cheeta’s 

- The Cheeta’s. Van links naar rechts: Jan Warbie, Bob Kesting, Frans Delmee 
(zittend), Wim v.d. Bunt en Ton v.d. Meer. -

deel 12

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

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus...
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Nico Hoogsteden heeft 
zijn hele leven al iets met 
brood, bier en haarmode
Voor Nico Hoogsteden zijn brood, bier, haarmode en cosmetica 
sleutelwoorden. De 62 jaar geleden op het Noordereiland gebo-
ren en daarna getogen marktkoopman kan er gevleugeld over 
vertellen. 

”Al omstreeks 1882 had mijn 
grootvader van moeders kant, Nico 
Groot, een brood- en banketbakkerij 
op de Prins Hendrikkade, waar de 
oprit van de Nieuwe Willemsbrug 
begint. Tot in de jaren zestig heeft 
het bedrijf er gestaan. Naast mijn 
moeder waren er de broers Rinus, 
Piet en Jan. Rinus was kleerma-
ker. Piet had naast de bakkerij een 

machinefabriekje en werkte vooral 
voor de boterfabriek van Van den 
Bergh en Jurgens. Jan had aan de 
Feijenoordkade een eigen bakkerij”, 
belicht Nico Hoogsteden de familie-
geschiedenis.
Als oudste van drie kinderen zag 
hij het eerste licht in de Thorbec-
kestraat. Vader Hoogsteden was 
boekdrukker bij Unilever. Bij dat 

concern kwam Nico in dienst als 
machinebankwerker. Maar dat was 
pas na het doorlopen van de lagere 
Leonardus van Veghelschool in de 
Oranjeboomstraat, de lagere techni-
sche school Jan Ligthart in Vreewijk 
en het vervullen van de militaire 
dienstplicht in Bussum. Ook werkte 
hij enige tijd in de Roentgenstraat 
bij de destijds bekende lompen- en 
metalenhandelaar Kees van der 
Steen. In die periode maakte hij ken-
nis met de markt aan de Binnenrotte, 
waar Van der Steen nog bruikbare 
rommel verkocht. Nico vond dat 
héérlijk werk, vooral vanwege het 
omgaan met mensen. “Dat heeft mij 
altijd getrokken.”

Kruip door, sluip door
Enkele jaren later trouwde Nico met 
zijn Carla en daar werd hun nu 28-
jarige dochter Mirjam uit geboren. 
‘Vorig jaar is ze getrouwd en nu in 
blijde verwachting. We worden opa 
en oma”, klinkt het bijna juichend. 
Nico bleef niet werken voor Van 
der Steen, maar trad in dienst bij 
Heineken waar hij ruim dertig jaar 
onderhoudsmonteur is geweest. Niet 
in de brouwerij, maar bij afnemers 
van de biermagnaat. Nico bouwde, 
reinigde en repareerde tapinstal-
laties, wat hij omschrijft als ‘kruip 
door, sluip door’ werk. ”Dan weer 
zat je in een krappe kelder en dan 

onder een toog om de klus te klaren. 
Mijn werkgebied was het Oude 
Noorden, Kralingen, Crooswijk en 
Ommoord en aangrenzende wijken. 
Nu ben ik alweer bijna drie jaar 
gestopt met werken bij Heineken”, 
vertelt hij.
Verkopen op de markt bleef Nico 
obsederen. Hij dacht, overdacht, 
overlegde, verzon en besloot zijn 
vrije zaterdag voortaan te benutten 
als zelfstandig ondernemer. Nico 
werd marktkoopman voor één dag 
in de week. Duizenden mensen 
kennen hem van de Centrummarkt 
in Rotterdam waar hij al ruim dertig 
jaar op zaterdag zijn haarmode en 
cosmetica aan de vrouw brengt.

Verandering
”Machtig leuk werk. Ik geniet er nog 
elke keer van. Natuurlijk minder als 
het de hele dag regent, zoals laatst. 
Ik was mijn achterzeil vergeten en 
had een paar handdoeken opgehan-
gen om de regen uit mijn nek te 
houden. Komt er een man vragen of 
ik die natte handdoeken aan hem wil 

verkopen. Lachen, hé.”
” In de winter draag ik geitenha-
ren sokken. Die lagen klaar op de 
kraam voor aantrekken. Komt er 
een grapjas die serieus die sokken 
wilde kopen.”
Dat de markt verandert, ontgaat 
Nico niet. ”Veel vertrouwde 
gezichten zijn verdwenen en er 
komen kramers van andere nati-
onaliteit voor terug. Echte humor 
onder marktkooplieden is er niet 
meer. Gelukkig wel met de vele 
klanten die komen voor mijn grote 
sortering klein spul als kammetjes, 
nagellak, lippenstift, wenkbrauw-
potlood, diademen en noem maar 
op. Ik hoop mijn artikelen nog jaren 
in gezondheid uit te mogen stallen.”
Om zijn conditie op peil te houden 
is Nico Hoogsteden lid van atletiek-
vereniging PAC. ”Twee keer per 
week loop ik een rondje van tien 
tot twaalf kilometer. Dat gaat nog 
steeds goed, al voel ik soms best dat 
ik de zes kruisjes gepasseerd ben.”

- Nico Hoogsteden voelt zich prima op zijn stek op de Centrummarkt in Rotterdam waar hij al ruim dertig 
jaar op zaterdag haarmode en cosmetica aan de vrouw brengt. Foto Ellie Schop -

- Grootvader Nico Groot bezorgde aan het begin van de vorige eeuw brood en banket aan huis op het 
Noordereiland en op Feijenoord. Privéfoto N. Hoogsteden -

De opkomst en 
ondergang van de Willem Ruys
Vorig jaar speelde Peter Goedhart zijn voorstelling Watermuziek 
over het motorschip Willem Ruys op een locatie in het haven-
gebied van Rotterdam. De voorstelling was zo’n succes dat het 
Luxor Theater hem gevraagd heeft zijn programma nog eens 
aan boord van het nieuwe Luxor te spelen.

Goedhart vertelt over de zeereizen 
die hij in 1960 maakte als opva-
rende van het roemruchte schip. 
Naast zijn persoonlijke belevenis-
sen aan boord, beschrijft hij in 
poëtische liederen en balladen de 
geschiedenis en ondergang van dit 
vlaggenschip van de Koninklijke 
Rotterdamse Lloyd. Hierbij wordt 
hij begeleid door Erik van der Kroft 
(piano), Roeland Cleijne (trompet) 
en Jochem Kroon (percussie).
 
De bouw van de Willem Ruys 
begon in 1939 op scheepswerf De 
Schelde, maar door de oorlog moest 

het werk worden stilgelegd. Pas in 
1946 gleed de Willem Ruys, ge-
noemd naar de in 1942 gefusilleerde 
directeur van de Rotterdamse Lloyd, 
van de helling. Tot 1958 onderhield 
het schip een lijndienst op Indone-
sië. In 1964 werd het verkocht aan 
een Italiaanse reder, die het schip 
omdoopte in Achille Lauro, bekend 
van de kaping in 1985. 
 
Deze keer kunnen bezoekers in de 
Maasfoyer van het nieuwe Luxor 
genieten van de poëtische verhalen 
en balladen over de zeereizen die 
Goedhart maakte met het legenda-

rische schip. Per voorstelling zijn 
slechts 150 kaarten beschikbaar.
 
Locatie  nieuwe Luxor Theater
Datum  zondag 16 en zondag 23 
september 2007
Aanvang 14.00 uur
Prijs € 19
 
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.

Watermuziek

Over Rotterdam 
gesproken!
De afgelopen paar maanden ben ik bezig geweest met het 
samenstellen van de Rotterdamse Spreukenkalender. 
Een kalender met een diversiteit aan … Rotterdam natuurlijk. 

Het leuke hieraan is dat je verhaaltjes 
en feiten tegenkomt, geschiedenis 
en hedendaagse wetenswaardighe-
den waar je tot dan niets van wist. 
Zoals een krantenartikel uit 1917, 
dat vermeldt dat ‘rechts houden’ 
op de straat ingevoerd wordt. Met 
behulp van borden en agenten werd 
voetgangers bijgebracht rechts te 
lopen op de straat, om de rest van het 
verkeer, tram en rijwielhouders, niet 
op te houden. Of over de herkomst 
van straat- en buurtnamen. Zoals 
Katshoek. Dat afgeleid schijnt te zijn 
van herberg ‘Het katje’ dat al in 1684 
bestond als eerste huis aan de Rotte, 
op den hoek van den zoogenaamden 
‘Catshoek’.

Het leuke aan het samenstellen is 
de reacties die ik nu al krijg van 
menigeen. Mensen die zelf een 
verhaal aanleveren, iets uit hun 
Rotterdamse verleden (of heden). Of 
foto’s; zoals de foto’s die ik ontving, 
genomen in de 2e wereldoorlog, van 
bijvoorbeeld de verwoeste Laurens-
kerk. Uiteraard heb ik er een aantal 
gebruikt in deze uitgave voor 2008. 
Heeft u een leuk verhaal, wetens-
waardigheid, foto of noem maar op 
over Rotterdam, stuur het mij gerust 
toe. Mijn mailadres is johangunter@
gmail.com. Heeft u interesse in de 
kalender? Die is verkrijgbaar bij de 
boekhandel of via internet op www.
uitgeverijvandeberg.nl. 
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Gratis naar laatste voorstellingen 
zangeres Rita Young
Rita Young hangt de microfoon de� nitief aan de wilgen. De in Rotterdam-IJs-
selmonde geboren en getogen zangeres geeft zaterdag 1 september haar 
laatste twee concerten in het Valkenhof Theater aan de Frank van Borsselen-
straat 93 in Vlaardingen. Om 14.00 uur brengt ze voor senioren haar solopro-
gramma ‘Zoveel liedjes’ en om 20.00 uur het drie uur durende programma ‘Rita 
Young en Martin Eden nog één keer samen’.

De toegang tot beide afscheidsvoorstellingen 
is gratis, maar beide artiesten stellen een 
donatie op prijs in de collectebus van Stichting 
Tsunami Weeskinderen. Deze bus staat bij de 
toegang van de zaal. Rita en Martin zetten zich 
al enige maanden in voor deze organisatie.
Rita: “Dit zijn mijn allerlaatste optredens. Na 
vijftig jaar op de bühne is het mooi geweest 
en zet ik er een punt achter. Ik kijk terug op 
prachtige hoogtepunten, zoals het Vlaardings 
Songfestival dat ik twee decennia heb mogen 
organiseren en natuurlijk de platen en cd’s die 
zijn verschenen. Prachtig waren ook de optre-
dens met onder anderen Lee Towers, Martin 
Eden en vele anderen.”

En: “Met mijn laatste optreden wil ik sponsors, 
familie, vrienden en fans nog eens bedanken 

voor hun jarenlange steun. Ik wil geen ge-
schenken of bloemen ontvangen, maar liever 
een bijdrage in de collectebus.”

Rita Young heeft zich jarenlang onderscheiden 
met het dienen van goede doelen. Tal van 
inzamelingsacties voor onder anderen de Dr. 
Daniel den Hoedkliniek heeft ze belangeloos 
opgezet of eraan deelgenomen. Daarbij bege-
leidde ze spontaan jarenlang artiesten. Frans 
Bauer zette in een van haar shows zijn eerste 
stappen op het artiestenpad.

Wie naar een van beide concerten wil komen 
moet, gezien de belangstelling, vooraf reserve-
ren bij Jan de Jong via 0653-766126. 

Met Jos Brink is een 
stukje Vreewijk gestorven
Jos Brink is niet meer. Vrijdag 17 augustus is hij ingeslapen, 65 jaar jong. Jos 
verloor het gevecht tegen ongeneeslijke darmkanker. Verder lijden is hem be-
spaard gebleven. 

Ook een nationale beroemdheid als Jos Brink 
is kind geweest. Net zoals leeftijdgenootjes 
speelde hij op straat, had hij van tijd tot tijd een 
snotneus of een geschaafde knie. Jos speelde 
in Rotterdam-Vreewijk, waar hij kort na zijn 
geboorte op 19 juni 1942 in Heilo kwam 
wonen. Zijn ouderlijk huis stond aan de Voorde 
147. Speelde hij niet op straat, dan was hij wel 
te vinden in speeltuin De Vrijheid aan de Mare. 
In 1982 werd die overgenomen door vereni-
ging Het Brabants Dorp. Uit het niets zaten 
Jos Brink en zijn echtgenoot Frank Sanders 
in 1987 op de speeltuin op de draaimolen. De 
twee lieten zich duwen door een verslagge-
ver en fotograaf van Story. Dat was voor een 
levensverhaal waarin Jos terugkeerde naar de 
plekjes van zijn jeugd.
Op 12 november 1988 kwam hij weer naar de 
speeltuin. Nu om zijn belofte voor het openen 
van een nieuw clubhuis in te lossen. Het werd 

op de regenachtige zaterdag een gezellige 
happening. Menigeen herinnert zich die als 
een hoogtepunt. Voor Jos was het dat óók. Hij 
ontmoette er na 35 jaar zijn oude schooljuf 
van de lagere Witte School aan de Franken-
daal. Jos was volgens haar een oplettende 
leerling geweest, die maar weinig kattenkwaad 
uithaalde. 
Jos was dertien toen het gezin Brink verhuisde 
naar Purmerend. Zijn vader was er aangesteld 
als veri� cateur bij de Belastingdienst. Jos 
Brink heeft in zijn rijke carrière veel gespreks-
stof doen opwaaien én bewondering geoogst. 
Vooral de wijze waarop hij zijn geaardheid 
duidelijk heeft gemaakt, genoot bewondering. 
Met het overlijden van Jos Brink is ook een 
stukje Vreewijk gestorven.

Rein Wolters
erevoorzitter Het Brabants Dorp 

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

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Email

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

BESTELBON
❏ CoxColumns 12,90
❏ Bruggen in Oud Rotterdam 14,95
❏ Mijn Looppad  14,00
❏ Onder de Trap  15,00
❏ Rob, Babyboomer  13,95
❏ Rotterdamse Stegen  14,95
❏ Mijn Vader die in de hemel is  16,95
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Schot voor de boeg   6,95
❏ Dwarsliggers   9,90
❏ Witte de With, so cool 24,90
❏ Waltzing the waves 12,95
❏ Opgegaan in Lucht 
 (Herinneringen aan jazz in Rotterdam) 21,50
❏ Obers per uur 14,95
 Rotterdam met een knipoog 
❏ Deel 1 14,95
❏ Deel 2 14,95
❏ Deel 3 14,95

 CD’s
❏ CD Café Rotterdam 12,95
❏ CD Terug naar Rotterdam 17,50
❏ CD Waltzing the waves 19,95
❏ CD Pharos - Only love 19,95

❏  + Verzendkosten              3,95
   

Wellicht reünie 
The Candles
De oud-Rotterdamse beatgroep The Candles 
(Beat aan de Maas, deel 3) overweegt een reünie 
te houden. Enkele weken geleden kwamen de 
zes muzikanten van de groep weer bij elkaar. Het 
was voor een aantal ‘kandelaars’ een weerzien 
na dertig jaar. Uiteraard werden er veel herinne-
ring opgehaald uit de zestiger jaren, toen de The 
Candles succes boekten in zalen in Rotterdam en 
daarbuiten. Op de bijeenkomst werd tevens de 
mogelijkheid besproken een muzikale reünie te 
organiseren. Of, en wanneer dat eventueel gaat 
gebeuren staat nog niet vast. 

- The Candles anno 2007. Van links naar rechts: Rien Huygen,  
Rob de Jong en John Kieboom. Zittend: Luc Kieboom, Theo 

Boumans en Henny Frymouth. -

- Jos Brink (links) 
opende het nieuwe 
clubhuis op zijn 
oude speeltuin door 
het onthullen een 
glas-in-loodraam 
van kunstenaar 
Tinus Verschoor. De 
applaudisserende 
man met bril is Jan 
Elsewaerd, destijds 
HBD-voorzitter 
en helaas ook 
overleden. 
Foto collectie Rein 
Wolters -
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Met knikkende knieën en 
bonzend hart naar Sportdorp
Mijn klasgenoot Jan van de Kreek verhuisde in 1956 van de Hilledijk naar 
de Arenastraat in Sportdorp. Als hij nog op deze wereld vertoeft, zal hij met 
mij moeten constateren dat zijn woonstraat er niet meer is. Alweer geruime 
tijd geleden is de straat gevallen onder de slopersmoker, evenals de aan-
grenzende Elfsteden-, Toernooi- en Viermerenstraat. Ook het stukje Sport-
singel, waar de vier straten op uitkwamen, is platgeslagen.

Op een keer besloot ik Jan op te zoeken 
en wandelde naar het haltehok van buslijn 
37 aan de kop van de Hillevliet en de 
Putsebocht. De bus bleek om het half uur 
te rijden en was net vertrokken. Natuurlijk 
kon ik gaan lopen en het geld voor mijn 
buskaartje spenderen aan snoep. Ik besloot 
te wachten.
Rondom het wachthuisje scharrelden een 
paar leeftijdgenoten. Een van hen sommeer-
de mij het huisje te verlaten. Dat weigerde 
ik. Hinderlijk duwen van zijn kant was het 
gevolg, waarop ik hem - een tikje giftig 
geworden - naar buiten werkte. Even later 
was hij terug met een andere knul. Die was 
een kop groter en zeker twee jaar ouder dan 
ik. Nog voordat die knul iets kon zeggen 
of ondernemen, trof ik hem vol op zijn kin. 
Tot mijn verbazing gaf hij een hik en zakte 
met glazige ogen door zijn knieën. Ik kan 
als joch van tien iemand bewusteloos slaan, 
� itste het door mij heen.
Tegelijk besefte ik dat ik me maar beter 
uit de voeten kon maken. Uit een ooghoek 
zag ik andere jongens naderen en bepaald 
niet met de bedoeling een compliment uit 
te delen voor het knock-out slaan van hun 
maatje. De jongen die door mij neergeslagen 
was, krabbelde overeind en hield de anderen 
tegen. Niet doen, hij is te sterk voor ons, 
waarschuwde hij. Dat had effect, ze lieten 
me met rust.
Even later stapte ik, met knikkende knieën 
en een bonkend hart, in de lijnbus. Bij het 
uitstappen aan de Sportsingel was ik weer 
mezelf. Ik nam me voor voorlopig de om-
geving van de Putsebocht te mijden, want ik 
had het akelige gevoel dat er de eerste weken 

op me ‘geloerd’ zou worden. Achteraf bleek 
dat ik de ‘leider’ van de Egelantierstraat had 
afgestraft.

Geëmigreerd
Méér plezier beleefde ik aan het weerzien 
van Jan. De bijna nieuwe woning die ze 
hadden betrokken was wel even iets anders 
dan hun vorige huis tweehoog, met uitzicht 
op het rangeeremplacement Feijenoord en 
op de locomotievenloods op de hoek van de 
2e Rosestraat. De moeder van Jan trakteerde 
op limonade en koekjes. Alleen al vanwege 
dat lekkers was mijn uitstapje meer dan ge-
slaagd. Thuis kreeg ik dat sporadisch, want 
de muizen lagen dood voor de kast vanwege 
de armoede.
Ik nam me voor Jan spoedig weer op te 
zoeken. Daar is nooit meer iets van geko-
men. Een jaar later ontving ik een brief 
uit Canada, waarheen Jan en zijn ouders 
geëmigreerd waren. Een paar jaar hebben we 
nog brieven uitgewisseld. Daarna van Jan 
nimmer meer iets vernomen. Wellicht leest 
hij deze woorden en kan er nieuw contact uit 
ontstaan.

Geen openbaar vervoer
Jan woonde in een vrij nieuw huis, in 
tegenstelling tot de woningen in tuindorp 
De Kreek, aan de zuidkant van de Buiten-

dijk. Omstreeks 1918 werden daar 62 
arbeiderswoningen opgeleverd aan de Van 
Lieshoutstraat, Van Hardenbroekstraat, 
Jean de Meijstraat en de Hingmanstraat. 
Dat gebeurde in opdracht van de 13 maart 
1912 opgerichte Vereniging tot verbetering 
der Volkshuisvesting IJsselmonde van de 
afdeling IJsselmonde van de protestantse 
vereniging Patrimonium. 
Op de hoek met de Van Hardenbroekstraat 

was aan de Buitendijk 27 het kruideniers-
winkeltje van G. Lodder gevestigd. Het 
buurtschapje, dat ook wel werd aangeduid 
als tuindorp IJsselmonde, lag er geïsoleerd 
bij. Daar kwam verandering in nadat in 
1942 aan de noordkant van de Buitendijk 
was begonnen met het bouwen van Sport-
dorp. De eerste nieuwe bewoners namen al 
snel hun intrek. Verhuiskarren reden af en 
aan en melkboeren en bakkers maakten er 
nieuwe klanten.
Het gebrek aan direct openbaar vervoer voor 
de huishoudens van De Kreek, Smeets-
landsedijk en Sportdorp was nijpend. Om 
een eind te maken aan die situatie stelde 
het gemeentebestuur op 8 juli 1948 een 
busverbinding in tussen de Wielrenstraat 
in Sportdorp en de Randweg bij de Beijer-
landselaan. Tot aan dat moment moesten 
de bewoners van het ‘dorp bij de stad’, met 
rondom landerijen met koren- en bietenvel-
den, richting Breeplein lopen om gebruik 
te kunnen maken van buslijn 52 naar het 
Centraal Station.

 
- De landelijke Van Lieshoutstraat zoals die ooit werd 

opgeleverd en de weilanden van IJsselmonde. Foto collectie 
Rein Wolters  -

 
-  Lijnbus 37 gereed 

voor de rit van de 
Sportsingel naar de 

Putsebocht in Bloemhof. 
Pas zes jaar na het 

opleveren van de eerste 
woningen kwam er een bus-

verbinding. Foto verzameling 
J. van der Schoor   -

 
- Sportdorp vanuit een vliegtuig. De vijf rijen huizen in de rechter bovenhoek zijn ondertussen gesloopt. Daaronder de buurt-

schap die in 1918 voor bewoning gereed kwam. Links sportcomplex Varkenoord. Foto verzameling J. van der Schoor  -

De wielerronde van Het 
Witte Dorp, een koers 
met veel hoogtepunten 
(vervolg van de voorpagina)

De jury wilde hem al uit koers nemen, maar net 
op tijd kon Schalk weer op zijn eigen, inmiddels 
gerepareerde � ets stappen. Met een achterblijver 
ging hij in de achtervolging, waarbij hij niet alleen 
het peloton, dat hem door de malheur had terug ge-
pakt, weer achterhaalde, maar direct daar overheen 
ging, op jacht naar de voortsnellende koplopers. 
Ook die achtervolging had succes, waarna in de 
eindsprint Schalk Verhoef de dag bekroonde door 
met overmacht zijn wiel als eerste over de � nishlijn 
te duwen. Onnodig te zeggen dat deze krachtinspan-
ning diepe bewondering oogstte.

Sterke renners
Veel Rotterdammers maakten naam in Het Witte 
Dorp, de prestatie van Schalk Verhoef zouden 
zij echter niet evenaren. De broers Joop en Wout 
Verhoeven reden korte uitslagen, net als Jan van 
Vliet die in het jaar van Schalk Verhoef als vijfde 
eindigde. Het jaar erop won Dordtenaar Werner 
Swaneveld, voor de latere prof Ab Geldermans. 
Rotterdammer Wil Bravenboer, een geduchte prijs-
winnaar in die tijd � nishte als zesde. Bram Kool uit 
Delft, ook later nog eens deelnemer aan de Tour de 
France won in 1957, waarin Jan Hermes als derde 
en Arie Jongejan als zesde eindigde. Het jaar er op 
mocht Leen van de Leur met de bloemen naar huis, 
hij klopte Jan Stolk terwijl Jan Janssen, de eerste 
Nederlandse Tour de France winnaar, de tiende 
plaats behaalde.

Notariszoon
Begin jaren zestig kwam de klad in de wielerronde 
van Het Witte Dorp. De laatste winnaar op dit 
parcours bij de amateurs werd Gerben Karstens, 
die ook bekend stond als: “De Leidse notariszoon”. 
Karstens, ook een goed schaatsenrijder en later een 
heel goede beroepsrenner, die een aantal malen 
meereed in de Tour de France, won in 1960 bij de 
nieuwelingen, in een jaar waarin er geen amateurs 
reden. Het jaar erop stond deze categorie wel aan 
de start en opnieuw won Karstens, nu als amateur. 
De omstandigheden waren echter tekenend dat jaar. 
Regen zorgde voor veel valpartijen. Al vroeg in de 
koers ging Karstens op avontuur in gezelschap van 
Rotterdammer Jan 
Stolk, die driemaal 
ten val zou komen. Er 
waren maar zestien 
uitrijders, waarvan 
de meeste een of 
meerdere malen door 
Karstens werden 
gedubbeld. Bij de 
nieuwelingen won dat 
jaar trouwens de latere 
wereldkampioen Eef 
Dolman.

Einde
Nog een paar maal zou de ronde van Het Witte 
Dorp worden georganiseerd, echter niet meer om 
Het Witte Dorp heen. De koers verhuisde naar de 
nabij gelegen wijk Oud-Mathenesse, waar nog 
tweemaal de amateurs in actie kwamen. Johnny 
Brouwer was een van de winnaars. De zwager van 
Theo Sijthof klopte Peter Heynig en Gaby Min-
neboo. De laatste winnaar werd Mart van Groezen, 
evenals de allereerste winnaar in Het Witte Dorp, 
Piet Verwijmeren, afkomstig uit Brabant. Hij klopte 
Joop Zoetemelk, de tweede Nederlandse Tour de 
France-winnaar. Zo was de cirkel rond en eindigde 
een mooie wielerhistorie.

Hans van Houdt

- Gerben Karstens -
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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

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

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. 
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Afscheid

door Aad van der Struijs

Een klein jaar geleden zaten twee vrouwen en twee mannen bij elkaar voor een feestelijk 
etentje. Eén van de vrouwen had gehoord, dat ze ‘schoon’ was. De kanker die maanden 
eerder in haar lichaam was geconstateerd, had na vele therapieën en bestralingen het veld 
moeten ruimen. De kangoeroebiefstuk smaakte een ieder bijzonder goed en de wijn fon-
kelde in de glazen. Ik was één van die mannen.

Verleden week dinsdag was ik 
met ruim 150 personen aanwezig 
in de aula van het crematorium in 
Capelle aan den IJssel. De vrouw 
die de hoofdpersoon was bij het 
etentje, was ook nu weer het onder-
werp: zij was overleden!
Tot midden juni van dit jaar genoot 
ze, met haar man, van een zorge-
loze vakantie in haar lievelingsland 
Spanje. Daarna ging alles in een 
stroomversnelling: vermoeidheid, 
hoofdpijnen, duizeligheid, apathie 
en noem maar op. Een snelle 
terugkeer naar de specialisten in 
Rotterdam leverde ‘de zekerheid’ 
op: uitzaaiingen in het gehele 
lichaam. Op 8 augustus gaven geest 
en lichaam van de vrouw de strijd 
op.
Henny..... buenas noches!
Harry....sterkte!

Persil
Onlangs kreeg ik van Jori Engel-
friet uit Spijkenisse een verhaaltje 
toegestuurd, dat zo verteld had 
kunnen worden door mijn oudste 
zus. De woorden van Jori horen 
zeker in mijn Spionnetje:
“Vlak na de oorlog deed het 
zelfwerkend wasmiddel zijn intrede 
en Persil was de eerste die ermee 
op de markt kwam. Om het product 
te introduceren organiseerde de 
fabriek busreisjes, gekoppeld 
aan een demonstratie. Je kon je 
daarvoor opgeven en dan moest 
je op een aangegeven dag naar 
een verzamelpunt komen, waar 
vandaan de bus vertrok. Onze buur-
vrouw had zichzelf, mijn moeder 
en mij (ik was toen nog maar een 
klein meisje), voor zo’n uitstapje 
opgegeven. We waren niet aan dat 
soort feestelijkheden gewend, dus 
sliepen de nacht ervoor nauwelijks 
van de spanning. ‘s Ochtends 
verschenen we veel te vroeg op het 
verzamelpunt,. Toch stonden er al 
heel wat deelneemsters, en toen de 
met reclame versierde bus eindelijk 
aankwam, begon de grote groep te 
juichen. Toen iedereen zat, begon 
een rondrit door Rotterdam. Onder-
weg klonk uit speakers in de bus 
populaire muziek. In die tijd was 
de grote hit “Daar zijn de appeltjes 
van oranje weer!”; een aanstekelij-
ke meezinger. Tijdens het beluis-
teren en meezingen (de stemming 
zat er goed in) van dat lied werden 
sinaasappelen uitgedeeld, wat in 
die tijd een zeldzame tractatie was, 
iedere passagier kreeg er eentje.
Uiteindelijk voerde de rit naar 
feestzaal “Spes Bona” aan de Enk, 
waar de demonstratie begon. Op het 

toneel stonden tafels, kooktoestel-
len en wasketels opgesteld, waar 
demonstratrices bij rondliepen. 
Elke deelneemster had te horen 
gekregen dat ze enkele stukken vuil 
wasgoed moest meebrengen, dat 
werd opgehaald in grote wasman-
den en naar het toneel gebracht. 
Daarna kon het beginnen.

Men liet zien dat op de traditionele 
manier: koken van het wasgoed, 
bleken met chloor, op een wasbord 
boenen met borstel en Sunlightzeep 
en wringen, de vlekken er niet 
goed uitgingen. Vervolgens maakte 
men eenvoudig sopje van Persil, 
waarmee zonder moeite de vlekken 
als sneeuw voor de zon verdwenen. 
Dat maakte wèl indruk op de adem-
loos toekijkende huisvrouwen! 
Na a� oop van de show kreeg ieder 
zijn (nu schone) wasgoed terug 
en bij de uitgang nog een plastic 
zak met een hoeveelheid van het 
wondermiddel, genoeg voor enkele 
wasbeurten. Met de bus werden we 
teruggebracht naar het verzamel-
punt, waar nog heel wat werd 
nagepraat voordat we tevreden 
huiswaarts keerden.”

Erotiek en 
Surinaams eten
In de loop der jaren zijn vele 
nieuwe boekuitgaven aan mijn 
recenserend oog voorbijgegaan. 
Alle mogelijke thema’s en soorten 
onderwerpen kwamen langs: van 
foto- tot woordenboek, van reis-
verslag tot een wetenschappelijk 
naslagwerk. Van alles wat en van 
niets alles!
Bij de nieuwste uitgave van de 
Rotterdamse uitgeverij Dubois zit 
ik ineens met twee thema’s in één 

boek. ‘Wat de Suri-
naamse Pot Schaft’ 
is een novelle en 
een kookboek 
ineen! Het eerste 
deel vertelt over 
de erotische, hila-
rische, maar soms 

ook aangrijpende belevenissen 
van zeven weergaloos optimisti-
sche vriendinnen van in de dertig. 
De Surinaamse en Nederlandse 
vrouwen komen op een avond bij 
elkaar om Surinaamse gerechten te 
bereiden voor de cateringklus van 
hoofdpersoon Nadia.
Tijdens het koken blikken ze terug 
op vervlogen liefdes en vertellen ze 
elkaar hun verhalen. Verhalen over 
lust, illusies, overspel en onmacht. 
Stuk voor stuk pittige ingrediën-
ten die opvallen door de uiterst 
herkenbare manier waarop ze zijn 
geschreven.

Het tweede deel - De 
Recepten - is er om 
verder te genieten!
Alle recepten van 
de overheerlijke 
gerechten die de 
vriendinnen 
bereiden, zijn in 

dit deel afgedrukt. De Verklarende 
Woordenlijst en vele afbeeldingen, 
vertellen de lezer alles over de 
minder bekende ingrediënten uit de 
Surinaamse keuken.
Het deel, dat de belevenissen van 
de vriendinnen vertelt, laat zich in 
één ruk uitlezen. Vrouwen en man-
nen zullen met opgetrokken knieën, 
half zittend/liggend op de driezits-
bank, zich laten meesleuren met het 
beschrevene. Al lezend krijgt men 
zelf honger!
Een recept dat zelfs ik weet te 
bereiden is de Hindoestaanse 
Masala-kip:
1 kilogram kippenbouten, 1 ui, 2 
tenen kno� ook, 1/2 rood pepertje, 
2 grote aardappelen, 2 eetlepels 
masala, 2 tot 3 eetlepels bloem, 1 
eetlepel tomatenpuree, zout of 1 
bouillonblokje, 1/2 deciliter bakolie 
en 1 deciliter water.
Bereiding:
Schil de aardappels, snijd in vier 
of acht stukjes. Kook de aardap-
pelstukjes gaar. Snipper de ui, de 
kno� ook en de rode peper. Bestrooi 
de kippenbouten rijkelijk met de 
masala en laat het intrekken. Verhit 
de olie in de wok of braadpan, fruit 
de � jngesneden kno� ook, uien 
en peper. De masala toevoegen, 
omscheppen en nog even laten 
bakken. Voeg de kippenbouten toe 
en bak ze rondom bruin. Voeg het 
water en het bouillonblokje of wat 
zout toe en stoof de kippenbouten 
in ± 25 minuten bijna gaar. Haal 
de bouten uit de pan, verwijder 
het vel en haal het vlees van de 
botjes. Bestrooi de stukjes kip met 
wat bloem en doe ze samen met 
de tomatenpuree terug in de pan. 

Schep er de voorgekookte stukjes 
aardappel door en laat alles nog 10 
tot 15 minuten zachtjes sudderen. 
Voeg indien nodig nog wat water 
toe. Kortom: echt een boek om van 
te smullen!
De verkoopprijs van ‘Wat de 
Surinaamse Pot Schaft’ bedraagt 
€ 14,90 en is verkrijgbaar via de 
betere boekhandel en kookwinkels.

Toen
De knullen van mijn vrienden vra-
gen me weleens wat ik ‘vroeger’ als 
opgroeiende jongen eigenlijk deed. 
Zij vinden het sowieso al vreemd, 
dat je je in de jaren ’40 en ’50 
zonder PlayStation 2, mobieltje, 
Internet en televisie wist te amu-
seren. Als je dan vertelt, dat een 
onderzoekstocht langs Parkhaven, 
Veerkade, Boompjes, Maasbrug, 
Rijnhaven, Brielselaan en Maastun-
nel tot de hoogtepunten behoorde, 
wordt de vraag gesteld waar m’n 
vader met de auto mij dan afzette 
en ophaalde. M’n antwoord is sim-
pel: Mijn vader had geen auto en 
dit soort ‘strooptochten’ deed je 
lopend. Door deze tochten leerde je 
de stad van alle kanten kennen.
Dat werd helemaal � jn, toen mijn 
Vlaardingse ome Wim chauffeur 
werd op een Ford-bestelauto van 
de EVAG (Eerste Vlaardingse Auto 

Garage). Vele vrije woensdagmid-
dagen ben ik met hem meegere-
den; pakketjes in alle delen van 
de stad bezorgend, maar ook 
veel, voor Vlaardingen bestemde, 
goederen afhalen in zogenaamde 
bestelcentra.’t Was helemaal dikke 
pret als er iets bij Engels in het 
Groothandelsgebouw afgeleverd 
moest worden. Voor ome Wim 
was er een kop kof� e en voor mij 
een kleine ijscoupe (’s zomers) of 
boterham croquet(!) (in de winter). 
Nog steeds voel ik de stukjes rund-
vlees tussen m’n tanden, als ik dat 
oude vertrouwde suikerzakje zie.

Dat tot mijn 16e jaar de buitenpret 
bij ’t donker worden was afgelo-
pen, spreekt vanzelf. En ook ná 
m’n 16e jaar was later dan 12.00 
uur ’s nachts er niet bij.
Nu gaat de lieve jeugd zich rond 
10-11 uur ’s avonds gereed maken 
voor ‘een avondje stappen’. Heel 
vaak denk ik, dat ik destijds – met 
alle beperkingen die mijn ouders 
me oplegden – toch meer genoten 
heb van m’n jeugd.
Maar dit is ouwemans geneuzel, 
kijkend in het Spionnetje.

Spionneur
spionnetje@xs4all.nl
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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
Tabac & Gifts  
 WC Ambachtsland
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
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
Havenziekenhuis 
 Haringvliet 2
Lectuurshop Populair 
 Zuidplein

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 

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
Tabac&Gifts  
 Bermweg 47

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
Bob Breeman
Ik zoek informatie over een vroegere vriend, Bob 
Breeman. 

Cor van der Leek
2 Flavia Grove 
Upper Hutt
New Zealand
cbvdleek@iph.net

-----------------------------------------------------------
Anneke Beckman
Ik zoek een oud vriendin en klasgenote, Anneke 
Beckman. Dat is haar meisjesnaam
ze woonde 40 jaar geleden op de Polderlaan en 
heeft op de polderschool gezeten. Ik woonde toen in 
de Schildstraat

Riny Romijn-Blom
wolphaertshof 30
3082 CN Rotterdam
010-4280768

------------------------------------------------------------
Gedenkplaat
Wie kan mij helpen aan een afbeelding van de 
gedenkplaat die op 14 december 1946 is onthuld 
in het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) aan de 
Middellandstraat. Op deze plaat staan de namen van 
ambtenaren van het GAB die in de oorlog omkwa-
men in het verzet tegen de vijand.

Kees Bestebreurtje
Gerard Dousingel 128
3351 JJ Papendrecht

------------------------------------------------------------
Gezocht
Mijn naam is Johanna Ida Brink, geboren van Gel-
deren op 18-2-1944 te Rotterdam. Benthuizerstraat 
34b. Melkhandel de Vooruitgang. Mijn moeder was 
Johanna Cornelia van Gelderen, geboren 10-10-
1927 en mijn vader Willem Cornelis Johannes van 
Gelderen, geboren omstreeks 1893, uit Johanna 
Elisabeth de Geus. Zijn er mensen die mij hier meer 
van kunnen vertellen of is er nog familie/nageslacht 

van een van beiden? Hopelijk weet iemand zich iets 
te herinneren. Mijn biologische 
moeder heeft mij nooit willen accepteren en is 
onlangs overleden met het 
geheim mee in het graf.

Ankey Brink-Van Gelderen
Pompenburg 428
3011 AX Rotterdam
j.brink@erasmusmc.nl
010-408 78 07

 -----------------------------------------------------------
Lager Winkl
Ik ben Cornelis Ouwendijk, (roepnaam: Cok), 
geb. 04-10-1927 te Overschie. Na een razzia in 
november 1944 in Overschie ben ik in vee- en goe-
derenwagons ‘getransporteerd’ naar Lager Dachau 
en november/december 1944 naar Lager Winkl bij 
Bergtesgaden. Ik verbleef daar in de bossen in een 
nare barak tot mei 1945.
Ik heb hierover uitvoerige documentatie. Wie was 
daar ook? 
Gaarne contact of met eventuele familieleden.

C. Ouwendijk
010-5299699
cokenatieouwendijk@tiscali.nl

 

TANTE POST(BUS)
Overschie
In de a� evering van de Oud-Rotterdammer 
van 7 augustus 2007 staat op blz. 11 een arti-
kel van Rein Wolters over Overschie. Het is 
mooi dat daarin ook architect Welschen aan-
dacht en waardering krijgt toebedeeld. Des 
te jammerder is het dan dat er twee foutjes in 
het artikel staan. Welschen wordt vermeld als 
F.A. Welschen: hij heette Franciscus Hendri-
cus (Frans) Welschen. Welschens uitdaging 
aan de gemeente Rotterdam wordt geciteerd 
als “Geef mij zand, grint en asch en ik bouw 
uw huizen”; dat moet zijn (en dat klinkt ook 
veel ‘beter’): “Geef mij zand, grint en asch, 
en ik bouw u huizen”. Overigens was het 
wat betreft het systeem-Welschen niet altijd 
‘hosannah’. In het vaktijdschrift BOUW, 10e 
jaargang, a� evering 26, 25 juni 1955, blz. 
534, staat te lezen: ‘Rotterdam moet 1320 
systeemwoningen herstellen’
“In de Kleinpolder-Oost, ten oosten van de 
Rijksweg naar Den Haag, heeft de gemeente 
Rotterdam in 1949 1320 woningen naar het 
systeem-Welschen gebouwd. Deze woningen 
blijken thans tal van gebreken te hebben; 
de gevels en daken laten vocht door, de 
binnenmuren en plafonds vertonen scheuren, 
terwijl ook de raamkozijnen niet waterdicht 
zijn aangebracht. Voor de verbetering van al 
deze gebreken voteerde de Rotterdams raad 
een bedrag van f 1.841.175 [nu ongeveer €
5.500.000]. De wethouder van openbare 
werken, de heer J. Meertens merkte bij de 
behandeling van deze kwestie in de raad 
op, dat deze woningen waren gebouwd 
in de experimenteerperiode waaraan een 
zeker risico verbonden is. Dit risico moest 
in verband met de woningnood genomen 
worden. De gemeente, aldus de wethouder, 
heeft niet onverantwoordelijk gehandeld, en 
ook de aannemers hebben indertijd aan hun 
verplichtingen voldaan.”
Als de schadepost van vijfeneenhalf miljoen 
volgens Meertens niet aan de Gemeente lag, 
en niet aan de uitvoerende aannemers, dan 
lijkt het systeem-Welschen de aangewezen 
zondebok. En dat zouden dan toch niet echt 
meer ‘kinderziektes’ zijn: Welschen (geboren 
1884) experimenteerde al sinds 1919 met 
systeembouw.
In ieder geval was er blijkbaar ruimte voor 
verbeteringen: in de jaren 1950 werd vanuit 
het systeem-Welschen, door het roemruchte 
Rotterdamse bouwbedrijf Muijs & De Winter 
in samenwerking met architect E.F. Groos-
man, het MUWI-bouwsysteem
ontwikkeld. Met het MUWI-systeem werden 
- door Muijs & De Winter en door andere 

bouwbedrijven - overal in Nederland uitein-
delijk meer dan 30.000 woningen uitgevoerd, 
alsmede ettelijke scholen.

Berg- en Blijpolder
In hetzelfde nummer van de Oud-Rotterdam-
mer, van 7 augustus 2007, staat op blz. 2, in 
‘Tante Post(bus’, een ingezonden stuk van 
A. Slaager over ‘Het Soetendaalseplein’. 
Slaager schijft o.a.: “Aan het einde van de 
[Soetendaalse]straat [...] lagen op de weilan-
den grote stalen buizen vanaf de Rotte tot 
aan de nieuwe Diergaarde en het hele gebied 
werd opgespoten met zand. Daar ontstonden 
de woonwijken Blijdorp, Bergpolder en de 
Gordelweg [...]”. 
In de literatuur over Blijdorp en Bergpolder 
wordt algemeen aangegeven dat het zand 
voor de opspuiting uit de in aanleg zijnde 
Waalhaven afkomstig was. Zou er echt zowel 
vanuit de Waalhaven als vanaf de Rotte 
opspuiting zijn verricht? En zo niet: wat 
zag A. Slaager dan indertijd wèl, daar bij de 
Soetendaalseweg?

A.K.A. de Mikus
p/a Stadhoudersweg 54c
3039 CE Rotterdam

------------------------------------------------------
RMI en Ermi
In het artikel over Van Berkel’s Melkinrich-
ting in de vorige De Oud-Rotterdammer 
schrijft Rein Wolters over RMI of Ermi. Ik 
herinner me uit mijn kinderjaren 50/60 de 
RMI als een melkbedrijf met crèmegroene 
bezorgwagens en melkwinkels. Ermi herin-
ner ik me van de eveneens crèmegroene 
trapcarriers van de ijsventers in kakikleurig 
uniform. RMI staat volgens mij voor Rot-
terdamsche Melk Inrichting. Waar staat Ermi 
voor en waren beide bedrijven gelieerd? 
Wij woonden in de Beatrijsstraat en onze 
melkboer, T. Naaktgeboren, had zo’n gele 
Van Berkel bezorgwagen als in de krant 
staat afgebeeld. Op nummer 4 had hij een 
kruidenierswinkel met op een van de ramen 
heel groot de naam van Van Berkel. Toen op 
een keer de ruiten bevroren waren zette me-
vrouw Naaktgeboren een straalkachel in de 
etalage. Met als gevolg dat de ruit barstte. Ze 
betreurde het dat het niet de Van Berkel-ruit 
was, want dan zou ze niet meer als ‘mevrouw 
Van Berkel’ worden aangesproken.... 

Ronald van der Meer 
Bentincklaan 55d 
3039 KJ Rotterdam 

PS. RMI of Ermi waren dezelfde bedrijven. 
De volksmond sprak RMI uit als Ermi.



Openingstijden:
Di t/m vr van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

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

what you see is what you get!

DINSDAG

WOENSDAG

permanentdag

studentendag

DONDERDAG

VRIJDAG

kleuringsdag

föhnen,wassen 
& watergolven

10%
KORTING 
op deze dagen

10%
KORTING 
op deze dagen
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56 11 77 59 80 30 94 1 63 86 43 27 9

72 6 88 23 90 20 83 100 65

17 49 55 62 22 29 3 37

Horizontaal
1. rechtsgeleerde (eierdrank); 7. hondenras; 13. watering; 14. schoonmaakgerei; 16. jongensnaam; 
17. familielid; 20. plaats in Duitsland; 21. gewichtheffersattribuut; 23. orgaan van het gezichtsvermo-
gen; 24. oud Italiaans betaalmiddel; 26. slaginstrument. 28. (koor)dans; 29. inwendig orgaan; 31. 
uitroep van afkeer; 33. titel (afk.); 34. sterke verheffing van de aardoppervlakte; 35. deel van gelaat; 
37. olienootje; 40. raar (vreemd); 41. Amsterdams peil (afk.); 43. boomsoort; 45. wandversiering; 
46. voertuig; 47. Verenigde Naties (afk.); 48. afwijkend van een rechte lijn (gebogen); 50. muziek-
noot; 52. waarnemer (afk.); 53. Schotse rok; 55. United Press (afk.); 56. atmosferisch verschijnsel 
aan de hemel; 57. lidwoord; 58. Italiaans automerk; 60. tegenover (afk.); 61. soort onderwijs (afk.); 
62. een betrekkelijk hoge temperatuur hebbend; 64. persoonlijk voornaamwoord; 65. eerste vrouw; 
67. muurholte; 69. duw (stoot); 71. boksterm; 72. bladgroente; 73. krachtig (gespierd); 75. deel 
van boom; 77. plakband; 79. rivier in Italië; 80. getijde; 82. fijn licht weefsel van linnen garen; 84. 
señora (afk.); 85. tropische boom; 87. hijswerktuig; 89. hertensoort; 90. stoep langs de spoorbaan 
bij een stationsgebouw; 92. grote bontgekleurde papegaai; 94. moedig (heldhaftig); 96. vordering; 
97. treurspel; 99. Engels bier; 100. ballerina; 101. flink voortgang maken met het werk waar men 
mee bezig is.

Verticaal
1. scherpriekend gas (een verbinding van stikstof en waterstof); 2. kwajongen; 3. Oxford English Dic-
tionary (afk.); 4. schriftelijke kennis of lastgeving; 5. jongensnaam; 6. telwoord; 7. houten bak (krat); 
8. oude lengtemaat; 9. deel van boom; 10. dierenverblijf; 11. omgeving; 12. orkestleider; 15. emi-
nentie (afk.); 18. vrouwelijk schaap; 19. borstbeen; 21. raamscherm; 22. alvorens; 25. snel (vlug); 
27. meisjesnaam; 30. ceintuur; 32. innerlijk sterk (hevig); 34. boomsoort; 36. onmeetbaar getal; 38. 
internationale eenheden (afk.); 39. titel (afk.); 40. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 42. kunstmatige 
haarbedekking van het hoofd; 44. Grieks eiland; 46. sluiting voor kleding; 47. vleugel van een vlie-
gend dier; 49. familielid; 51. ik (Lat.); 52. schapenproduct; 54. meisjesnaam; 58. verharde weg voor 
fietsers; 59. ver (in samenstelling); 62. overblijfsel van een gestrand schip; 63. repareren (in elkaar 
zetten); 66. vanaf (afk.); 67. deel van bijbel (afk.); 68. de oudere (Lat. afk.); 70. deel van bijbel (afk.); 
72. niet opmaken (bewaren); 73. muzieknoot; 74. steen; 76. soort vloerkleed; 78. vlaktemaat; 79. 
keukengerei; 81. slaapplaats; 83. ontkenning; 85. houding (stand); 86. planeet; 87. schaapkameel; 
88. knol (biet); 91. rij (reeks); 93. rondhout; 95. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 97. Douwe 
Egberts (afk.); 98. rivier in Noord-Brabant.

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 29 AUGUSTUS 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!!

Even leek het erop dat het enorme aantal inzendingen voor de tramrit van invloed zou zijn op het aantal 
puzzeloplossingen. Maar niks hoor, de trouwe puzzelaars stuurden gewoon weer met vele honderden hun 
antwoorden naar De Oud-Rotterdammer. De oplossing luidde ditmaal. In Rotterdam is de hele zomer feest 
en dat waren de puzzelaars volledig met ons eens. Duidelijk is dat Rotterdam als festivalstad hoog staat 
aangeschreven en niemand zich ’s zomers hoeft te beklagen dat er in onze stad niets gebeurt. Als winnaars 
kwamen ditmaal uit de bus:

A.Meijer-vd Poel, Maassluis
C. Rieck, Zwijndrecht
G. Canters, Hellevoetsluis

Janet Doejaaren, Rotterdam
Chris,  Den Haag

Open vanaf 31 augustus

Binnenhof 19, Rotterdam Ommoord, tel. 010 - 2990099

S T I J LV O L L E  D A M E S M O D E
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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 een vraag 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

Grootstedelijk wonen

in het groen:

De Oosterwiek
(Oosterflank)

De Oosterwiek telt zes étages en 
de meeste woningen hebben 
uitzicht op de omgeving en het 
vele groen, onder andere van 
het Semiramispark. Het woonge-

bouw is gelegen aan de Varna-
singel op de hoek van de Grote 
Beer, tegenover winkelcentrum 
Oosterhof/Alexandrium.

De woningen zijn goed bereik-
baar per openbaar vervoer: op 
loopafstand bevinden zich NS-
station Alexander, de metrosta-
tions Alexander en Oosterflank, 
terwijl de RET-buslijnen 30, 31, 
36 en 37 een halte voor de deur 
hebben. In de uitgebouwde ro-
tonde bevindt zich restaurant De 
Bezige Bij, met een gezellig ter-
ras aan het water.

In de restaurants ‘De Bezige Bij’ 
in De Oosterwiek en ‘De Prins 
Pinguïn’ in De Prinsenwiek kunt 
u kiezen uit een keur van gerech-
ten, variërend van een belegd 
broodje of een (veelal echt-Hol-
lands) dagmenu tot diverse spe-
cialiteiten à la carte.
Beide complexen zijn rolstoel-
vriendelijk, hebben meerdere 
liften en bieden de diensten van 
o.a. een huismeester, kapsalon, 
pedicure en een zorgconsulent. In 
De Oosterwiek is een fysiothera-
piepraktijk en in De Prinsenwiek 
een praktijk huidverzorging.

Zowel in De Oosterwiek als De 
Prinsenwiek zijn beschikbaar: 
maaltijdservice, thuiszorg, maat-
schappelijke en huishoudelijke 
hulp, dagvoorzieningen, perso-
nenalarmering en zelfs zorg tot 
en met verzorging. Er zijn logeer-
kamers aanwezig.
Ze beschikken beide over een 
biljartruimte, bibliotheek, lees-
tafel en internetruimte, een jeu 
de boules-baan (De Prinsenwiek 
zelfs twee) en een recreatieruim-
te, terwijl er diverse dagactivi-
teiten ontplooid worden, zoals  
biljarten, sjoelen, bridgen, gym-
nastiek en in De Prinsenwiek ook 
nog koersbal.

Beide complexen kennen een ac-
tieve Vereniging van Eigenaars.

Bel voor meer infor-
matie Harry Scheffers 
via het secretariaat: 
010 - 461 53 47.

Wonen met uitzicht over de 

skyline van Rotterdam:

De Prinsenwiek
(Het Lage Land)

De Prinsenwiek is 21 étages 
hoog en de woningen bieden 
een werkelijk schitterend uit-
zicht over de skyline van Rot-
terdam, zowel naar het wes-

ten als naar het oosten. In De 
Prinsenwiek woont u op hoog 
niveau nabij één van de laag-
ste punten van Nederland! 

Het complex is gelegen aan de 
Prinsenlaan, bij het omvang-
rijke Prinsenpark, naast winkel-
centrum Het Lage Land en op 
loopafstand van metrostation 
Prinsenlaan en de haltes van 
RET-buslijnen 36 en 37. In het 
complex bevindt zich restau-
rant De Prins Pinguïn met een 
gezellig terras waarop een fon-
tein, gelegen in het groen.

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
Wij hebben nog enige prachtige tweekamer-serviceflats te koop!

De vaste verkoopprijs per appartement bedraagt € 135.000,-

k.k.

Edele delen

Deze maand gebeurde er iets 
verschrikkelijks. Het regende. 
Het was hondenweer, dus Dinky 
werd uitgelaten. Nog geen me-
ter buiten de flat wordt het 
beestje aangevallen. Een ge-
spierde bruine hond takelde het 
dier toe. Het vrouwtje werpt zich 
over haar viervoeter heen , met 
het gevolg dat zij zelf ook niet 
gaaf uit de strijd te voorschijn 
komt. De dierenarts geeft Dinky 
een roesje tegen de pijn. Scheert 
hem, verzorgt zijn wonden en 
stelt vast dat er geen edele delen 
beschadigd zijn. Niettemin is de 
kees er erg aan toe. Maar als u 
dit leest is hij al goed opge-
knapt.

Het wonder

Toch had zich intussen een won-
der voorgedaan. In het tegen-
woordige Rotterdam! Die agres-
sieve stad met al die agressieve 
inwoners. Hoort en ziet wat nu 
volgde.

Tijdens het gebeurde kwam een 
jonge man met vrachtwagen 
voorbij. Hij parkeerde zijn voer-
tuig onzinnig dwars op de Prin-
senlaan, sprong eruit en nam 
het hondje over. De bewoonster 
werd op een stoel gepoot. Een 
tweede bracht de scootmobiel 
binnen. Een derde wildvreemde 
vervoerde het beest naar de kli-
niek. De restauranthoudster 
hielp snel mee.
Dagenlang kwamen er kaarten 
binnen en bloemen. De eige-
naars van de hond betaalden 
zonder meer alle kosten. De 
hond, een kruising van een Me-
chelse herder en een Stafford, 
was amper een week bij deze 
mensen en is weer terugge-
bracht naar het asiel. De be-
woonster in kwestie heeft inmid-
dels een dankbetuiging in de hal 
laten hangen.

Toen ik dit hoorde dacht ik al-
leen maar : ‘Moet je nog peul-
tjes?’ Over een hondenleven ge-
sproken...

Anton de Man,

Bewonersvoorzitter

Humanitas-Prinsenwiek

Echt gebeurd ! (2)

Honds agressief
In ‘De Prinsenwiek’ gebeurt 

wel eens wat. Dat kan ook niet 

anders. Onze flat is 21 verdie-

pingen hoog. Een toren. Tegen 

Het Lage Land, dat winkelcen-

trum in de Alexanderpolder. 

Wij wonen er met 236 bewo-

ners. Nu ja, eigenlijk met meer. 

Er zijn 236 flats. Een flink aan-

tal daarvan is dubbel be-

woond.

Toch wonen er ook eenzamen. 
Eenzaam is niet het juiste 
woord. Want er staat een bil-
jart, er is een dartspel, ik zie ze 
koersballen en klaverjassen, 
jokeren en pesten. Dat laatste 
spel bestaat in vele varianten, 
met en zonder kaarten...

Er wonen ook hondjes. En één er 
van heet Dinky. Het behoort toe 
aan mevrouw Aarens, Lies Aar-
ens om precies te zijn. Zij is al 
80, bezit een sprankelende , 
vrolijke, intelligente geest, maar 
zij zit wel in een rolstoel. Dage-
lijks laat zij met haar scootmo-
biel haar witte kees uit.

Dame met hondje

Er bestaat een stervensbe-
roemd verhaal van de Rus Tse-
chov. De titel is ‘De dame met 
het hondje’. In de bieb staat het 
ook. In een bundel ‘Korte ver-
halen’. Een aanrader. Als u het 
leest, vergeet u het nooit meer. 
Op elk leesclubje is het wel eens 
behandeld. Dat hondje is ook 
een witte Kees. Maar daar heb-
ben wij het vandaag niet over. 
Vandaag gaat het over Dinky. 
En niet zo zuinig ook.

Humanitas in Canal Parade

Het traditionele hoogtepunt van Gay Pride in Amsterdam, de 
Canal Parade, staat bekend als een festijn waar vooral jonge-
ren de boventoon voeren. Dat ook de ouderen hun partijtje 
kunnen meeblazen, bewijst al jaren de boot van de Stichting 
Humanitas. Op onze boot niet alleen jongeren, maar ook veel 
senioren, waaronder Johan Koole (90, links op de foto) en Ge-
rard Verbeek (87, rechts). Een aantal van hen behoort tot de in 
dit festijn selecte groep hetero’s, die uit solidariteit aan deze 
manifestatie deelnemen.
Humanitas Rotterdam doet bewust mee aan Gay Pride, niet 
alleen om te wijzen op de specifieke omstandigheden van de 
oudere homo’s, maar ook om homo’s te steunen en te protes-
teren tegen het geweld waar ze de laatste tijd het slachtoffer 
van zijn. Maar vooral: een leuk feest past helemaal in de tradi-
tie van Humanitas.


