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Het huidige Ahoy-com-
plex zou zelfs vandaag-de-
dag te klein zijn als Jimi 
Hendrix zich er alleen maar 
zou vertonen. Maar dat kan 
niet, want de Amerikaanse 
gitaarvirtuoos is al ruim 37 
jaar dood. Wat wellicht veel 
Hendrix-fans niet weten, 
is dat hij één keer optrad 
in Nederland. Dat was in 
Rotterdam: bijna veertig 
jaar geleden, op vrijdag 10 
november 1967 tijdens de 
Hippy Happy Beurs in het 
toenmalige nood-Ahoy. 

Opmerkelijk is dat op de eerste 
avond van de beurs weliswaar ruim 
tweeduizend bezoekers afkwamen, 
maar voor het optreden van Jimi 
Hendrix & Experience aanzienlijk 
minder belangstelling bestond. In 
het voorprogramma stond de Haagse 
beatband The Motions. De toegangs-
prijs bedroeg vijf gulden. 
Dit waren niet de enige opmerkelijke 
wapenfeiten. Het programma van 
de zogeheten Flower-Powerbeurs 
vermeldde namelijk meer dan een 
handvol nationale en internationale 
topbands. Met dien verstande dat een 
aantal groepen, dat er gedurende de 
manifestatie optrad, nog niet wist dat 
zij korte tijd later internationale mega-
acts zouden zijn. 
De organisatoren van het vijf dagen 
durende evenement (van 10 tot en 
met 14 november 1967) hadden er 
kennelijk oog voor. Op het af� che 
stonden namen waar menig concertor-
ganisator anno 2007 stikjaloers op zou 

zijn. Leest u maar mee: Pink Floyd, 
The Bee Gees, The Spencer Davis 
Group, The Golden Earrings (toen 
nog met een s), Boudewijn de Groot, 
Cuby and the Blizzards en tal van 
andere aansprekende bands. Alsof dat 
niet genoeg was, prijkte bovendien de 
naam van –naar wat later zou blijken- 
’s werelds beste gitarist aller tijden op 
de aanplakbiljetten: Jimi Hendrix met 
z’n begeleiders Mitch Mitchell (bas) 
en Noel Redding (drums).

Noodgebouwen
De Ahoyhal was destijds gevestigd 
in enkele noodgebouwen aan de 

Pompenburg. Oudere Rotterdam-
mers kennen het als het terrein dat 
eerder dienst deed als vertrek- en 
landingsplaats voor helicopters van 
de Belgische vliegtuigmaatschappij 
Sabena, die een verbinding onderhield 
tussen Rotterdam en Brussel.
De Hippy Happy Beurs was een ini-
tiatief van de toen 24-jarige Wim van 
Krimpen, de latere directeur van het 
museum Booijmans van Beuningen. 
Van Krimpen ging vervolgens naar 
Den Haag om directeur van het Haags 
Gemeentemuseum te worden. Dat is 
hij nu nog. De Hippy Happy Beurs 
kwam mede tot stand door Paul Acket, 

op zijn beurt later organisator van 
grote popconcerten en het North Sea 
Jazz Festival.
In die woelige tijd was het contrac-
teren van een popgroep een riskante 
onderneming. Dat bleek ook op de 
Hippy Happy Beurs, waar The Bee 
Gees en enkele andere bands niet 
kwamen opdagen. De organisatoren 
dachten met The Kinks op de valreep 
een goed alternatief te hebben, maar 
ook die Engelse topformatie liet het 
afweten. Niettemin kwam het muzi-
kaal allemaal wel goed, mede doordat 
de populaire Engelse psychedeli-
sche-rockband The Soft Machine op 

zondagmiddag én zondagavond 12 
november op het podium verscheen.
De beurs was opgezet ‘voor tieners en 
twens’. Het was het eerste grootscha-
lige evenement in Nederland voor 
deze doelgroep. Jongeren konden er 
behalve naar muziek luisteren, ook 
deelnemen aan allerlei workshops. 
Ahoy’ stond vol kraampjes met 
hippe kleren en vanzelfsprekend ook 
grammofoonplaten. Tevens waren er 
een talentenjacht en modeshows. Met 
andere woorden: er was onder één dak 
van alles te vinden aan wat de jeugd 
van toen van belang vond. 

(vervolg op pagina 18)

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

-  Het oude Ahoy aan de Pompenburg  (foto gemeentearchief Rotterdam) -

Oplage: 104.000 ex.

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 669606

Zie ook onze advertentie op pagina 27

-  Jimi Hendrix in actie tijdens de Hippy Happy Beurs 
in 1967 (foto: John Kieboom) -

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Kunstgebitten en reparaties
Avond- en Weekendservice

Behandeling bij u thuis mogelijk
Vergoeding door uw Zorgverzekeraar 

Paar honderd toeschouwers 
voor Jimi Hendrix in nood-Ahoy
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Mecklenburglaan 40, 3062 BK  Rotterdam, Tel: (010) 452 81 66, Fax: (010) 452 94 40, Email: info@lauwaars.nl

DE KUNST VAN HET MAKELEN WORDT BEPAALD DOOR PASSIE!

BEGANE GROND
• entree
• ruime lichte hal
• zeer lichte woonkamer(ca.  

 6.40 x 5.70m) met schuif 
 pui naar de fraai aange 
 legde patio 
op het Zui-
den   
van (ca. 
48m2)

• luxe Siema-
tic woonkeu-
ken  (ca. 
4.50 x 3.50) 
met diverse inbouwap-
paratuur o.a.: vaatwasser, 
koelkast, vriezer, 

 5-pits gasfornuis en fraai 
natuursteen aan  
rechtblad

• modern toilet met fonteintje
• luxe ruime badkamer met  

 daglicht voorzien van   
ligbad, separate douche en
 dubbele wastafel

• slaapkamer met toegang  
 tot de patio (ca. 4.50 x 3m)  
 en vaste kast

• slaapkamer met toegang  
 tot de patio en ruime vaste 
kast (ca. 5.50 x 3.75m)

1E VERDIEPING
• overloop
• ruime slaapkamer met  

 vaste kast (ca. 4.35 x   
3.60m)

• tweede bad-
kamer met
 douche en 
toilet

• bergkast 
met opstel-
plaats
 C.V. ketel 
en w.a.

TUIN
• fraai aangelegde patio (ca.  

 48m2) op het Zuiden met  
 veel privacy en een � etsen 
 berging 

ALGEMEEN
• eigen grond
• bouwjaar 2006
• zeer nette verzorgde af 

 werking
• twee prive parkeerplaatsen  

 voor de deur
• ruime � etsenberging
• woning is voorzien van het  

 certi� caat “veilig wonen”
• gehele woning is voorzien  

 van een mooie, lichte par- 
 ketvloer (Esdoorn)

ROTTERDAM - KRALINGEN AMALIA VAN SOLMSLAAN 9

Op een unieke plek in het hart van Kralingen gelegen nabij het Kralingse Plas en Bos, 
golfbaan en openbaar vervoer FRAAIE, RIANTE PATIO BUNGALOW (ca. 155m2)
inclusief twee parkeerplaatsen voor de deur met beugels en een � etsenberging

Vraagprijs: € 549.500,- k.k.

• woonoppervlakte circa 155 m2, inhoud circa 465m3
• automatische op afstand bedienbare Velux dakvensters met 

regensensoren en rolluiken
• zeer veel kastruimte in de woning 
• Neem uw eigen NVM makelaar mee voor advies   

bij aankoop van uw toekomstige woning!
- Aanvaarding: in overleg

Daar staat een uniek, rietgedekt, landhuis met een inhoud van 
2.400 m3 op 10.000 m2 eigen grond in het prachtige Hollandse 
polderlandschap. Het huis is voorzien van alle denkbare luxe, 
met een zwembad, sauna, fi tnessruimte, bar en partyruimte, 
een onder architectuur aangelegde tuin en een hypermoderne 
keuken. Houdt u van een rustige, landelijke omgeving, dan kunt 
u daar in dit landhuis in alle weelde van genieten.

Uw leven lang hard gewerkt 
en toe aan uw verdiende rust?

Voor informatie:
Wakkerendijk 178 a 
3755 DH Eemnes 
Tel. 035 – 53 94 470 
E-mail: eemnes@drieklomp.nl

PDRIEKLOM

Die vindt u aan de Lange Zijde (B-66) 
in Ottoland (Zh).
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Cox Column

Destijds klonk het verwijt dat de 
bouwgrond altijd aan aannemers 
werd uitgegeven. Hierdoor waren 
belangstellenden voor het kopen van 
een eigen woning overgeleverd aan de 
aannemer met zijn prijs en bouwplan. 
Om deze beschuldiging te voorkomen, 
werden aan de Burgemeester Konings-
singel acht percelen aan particulieren 
uitgegeven, onder de eis daar wonin-
gen onder één kap met de buurman te 
bouwen. Zo ontstonden vier blokjes 
van twee woningen.
Bij de hoek kwam aan de Baanweg 21 
in 1956 de woning en praktijkruimte 
van huisarts P.H.M. Bender gereed. In 
1952 opende hij zijn praktijk in Over-

schie. Nadat hij in 1988 zijn praktijk 
had overgedragen aan zijn jongste 
zoon, P.P. Bender, ging hij van een 
welverdiende rust genieten in Horn. 
Nu is de praktijkruimte buiten gebruik. 
Bender junior werkt samen met twee 
collegae in centrum De HOED het 
voormalige politiebureau aan de Bur-
gemeester Baumannlaan.

Bewoners
Naast de woning van Bender woonde 
aan de Burgemeester Koningssingel 17 
een andere huisarts, J.H.W. Pel. Zijn 
praktijk was gevestigd aan de Beenin-
gerstraat 38a. Pel deed zijn praktijk 
over aan J. Boerma en is in Friesland 

gaan wonen. Beide panden werden 
gebouwd door de bekende Overschiese 
aannemer C. de Hoog en Zonen. 
Op nummer 19 woonde het gezin van 
huisarts G.P.E. Weijer, die zijn praktijk 
had aan de Ameidestraat 19a. Daarbij 
was hij keuringsarts voor dienstplich-
tigen. In 2001 is hij overleden. Zijn 
echtgenote, ook arts, is gaan wonen bij 
Leuven. Naast Weijer woonde op 21 
het gezin van P.M. Tegelaar, directeur 
van het gelijknamige scheepvaart-
bedrijf en makelaardij in scheeps-
vrachten. Naast Tegelaar kwam op 23 
accountant B. de Bakker te wonen, 
die zijn loopbaan eindigde als lid van 

de Raad van Bestuur van OGEM. Hij 
overleed in 1996. Zijn echtgenote is 
in het huis blijven wonen. Hun pand 
werd gebouwd door aannemer D. 
Casteleijn, mede-eigenaar van het 
bouwkundig en aannemingsbedrijf 
Fa. Gebr. Casteleijn, gevestigd aan 
de Craandijkstraat 2a. D. Casteleijn 
ging wonen aan de Burgemeester 
Koningssingel 25. De panden 27 
en het hoekhuis met de Hoornweg 
werden gebouwd door aannemer H. 
de Koning naar een ontwerp van de 
bekende Rotterdamse architect H.A. 
Maaskant, ontwerper van onder meer 
de Euromast, Hilton Rotterdam en de 

pier van Scheveningen. 
In het hoekpand kwam, met als 
huisadres Hoornsingel 49, J. Kroos 
te wonen. Hij was mede� rmant van 
Maaskant. De andere helft van het 
pand werd vier jaar geleden nog steeds 
bewoond door drs. J.M.A. van der 
Werff, directeur van een groot aantal 
detailzaken in damesconfectie. Dit 
deel van de Burgemeester Konings-
singel, dat op een gegeven moment 
werd bewoond door acht gezinnen 
met 26 kinderen, is met het park voor 
de deur nog steeds een unieke plek in 
Overschie.

Koningssingel nog steeds 
een prachtig stukje 
van Overschie
De gemeente Overschie kwam 1 augustus 1941 bij Rotterdam 
en verloor daarmee na een kleine duizend jaar de zelfstan-
dige status. In de loop der jaren is Overschie stukje bij beetje 
gegroeid door het bouwen van huizen. Zoals vijftig jaar ge-
leden het rijtje huizen aan de Burgemeester Koningssingel 
tussen Baanweg en Hoornweg. Tussen 1955 en 1957 werd het 
gebouwd in een tijd waarin volop werd gewerkt aan de uitbrei-
ding van Overschie. - De vier blokjes met twee huizen onder een kap aan de Burgemeester Koningssingel, kort na de oplevering met bij de lantaarnpaal de lichtblauwe Borgward 

die huisarts Bender gebruikte voor huisbezoek. Foto Arnoud Voet/Jan Roovers -

De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan

Bovenstaande tekst is een frag-
ment uit een prachtig lied van Jan 
Boerstoel. Ik ben het er van harte 
mee eens, ik denk u ook wel. Ons 
eigen succesprogramma heet dan 
wel “Toen was geluk heel gewoon”, 
maar dat betekent geenszins, ik heb 
het al meer uitgelegd, dat de mensen 
vroeger gelukkiger waren, maar 

met minder tevreden, omdat er nu 
eenmaal niet veel was. Ik heb het 
alleen altijd jammer gevonden dat 
het zo moeilijk uit te leggen is aan je 
kinderen, laat staan aan je kleinkin-
deren. Het is geweldig dat zij in deze 
tijd zo’n beetje alles hebben dat hun 
hartje begeert, maar ik betwijfel of 
zij de volle waarde wel beseffen, 

omdat zij de schaarste en karig-
heid niet hebben gekend. Je kunt 
natuurlijk volop grappen maken over 
je arme jeugd. “Wij waren vroeger 
zo klein behuisd, wij konden alleen 
plat praten en schol eten”, hebben 
wij vroeger wel eens op het toneel 
geroepen. Maar kinderen kijken je 
meewarig aan als je ze vertelt dat 
je op je � etsie naar school ging, en 
dat je dan minstens drie dagen van 
de week zijknat ( ja, “zijk”met een 
lange ij, het is immers een sterk 
werkwoord, “zeek, gezeken”) in 
de banken zat, want behoorlijke 
regenkleding was er ook niet. Als ik 
’s winters thuis kom dan ben ik blij 
dat het er warm is. Vroeger was al-
leen de huiskamer maar warm, waar 
de kachel stond, de deur moest goed 
dicht gehouden worden, “anders 
gaat de warmte er uit”. Het was 
trouwens te hopen dat er ’s ochtends, 
na � ink rammelen, nog een beetje 
vuur in die kachel zat, anders moest 
ie opnieuw worden aangestoken, en 
dat kon alleen je vader. Ik weet nog 
dat we een geiser kregen, en er dus 
warm water uit de kraan kwam. Op 
zaterdagavond met z’n allen rond de 
radio, voor “Negen heit de klok” of 
“De showboot”. Zo kan ik nog wel 
een paar uurtjes doorgaan. Allemaal 

dingen die aan kinderen niet zijn 
uit te leggen. Ik kom hier eigenlijk 
op omdat iemand in Hilversum in 
zijn oneindige wijsheid heeft voor-
gesteld om het spelletje “Lingo” 
van de buis te halen, “omdat er 
voornamelijk ouderen naar kijken”. 
Heeft u het ooit zo zout gevreten? 
Wat mankeert er aan ouderen dan? 
Natuurlijk, de reclame is niet zo 
zeer aan hen besteed. Dat betekent 
dus dat als je te slim bent om in 
reclame te trappen, je geen recht 
hebt op goeie televisie, laat dat 
maar eens tot u door dringen. En 
nog ’s wat anders: u denkt toch niet 
dat er ooit een programma van de 
buis zal worden gehaald“ omdat 
er alleen maar allochtonen naar 
kijken”?

Je moet maar niet geloven wat de mensen je vertellen
Over een goeie ouwe tijd, die is voorbij gegaan
Waarin het leven sudderde op peteroliestellen
En iedereen godvrezend was, tevreden en voldaan.
De tijd dat alle wangen net zo blonken als de stoepen
Van louter melk en honing, en des zondags krentenmik.
Die heeft misschien gegolden voor geselecteerde groepen,
Maar nooit voor doodgewone mensen zoals jij en ik.

En vast niet voor die mannen, op hun veertigste versleten,
Door dertig jaren slavenwerk en nauwelijks te eten
en veel te veel jenever om de honger te vergeten
en veel te weinig weerstand om de tering te weerstaan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.

……….

En vast niet door voorbije eeuwen te romantiseren,
Waarin een kleine bovenlaag zich placht te amuseren
Ten koste van de rest, die van de armoe kon creperen.
De goeie ouwe tijd, geef mij de prullenbak maar aan.
De goeie ouwe tijd heeft nooit bestaan.
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TANTE POST(BUS)

Piet Butter
Op bijgaande foto ziet u de heer Piet 
Butter, die destijds een winkel dreef 
in granen en zaden aan de Slaghek-
straat 57, hoek Beverstraat. De familie 
Butter kwam, ver voor de oorlog, van 
Kralingen. Vader Butter begon de winkel 
en zoon Piet heeft deze gedreven tot hij 
68 was. Mijn schoonmoeder heeft altijd 
de kleine woonruimte boven de winkel 
bewoond, met uitzicht in de Beverstraat 
op een snackbar. 
Zelf bleef hij in het voormalige ouderlijk 
huis wonen aan de Beverstraat 68. Na het 
sluiten van de winkel is mevrouw circa 
twintig jaar geleden verhuisd naar de 
Hilledijk. 
Voorts, en dat is te zien op de foto, was 
de man duivenmelker, lid van de Post-
duivenverenging Feyenoord. Naar horen 
zeggen was het ‘hok’ van de Butters heel 
goed, met uitstekende duiven voor de 
wedstrijdsport.

A. Breur 
R. Visscherhof 9 
3341 GK H.I. Ambacht

--------------------------------------------------
Geachte redactie
Mijn herinneringen aan Wilkes beginnen 
met een wedstrijd kort na de oorlog, 

in 1945 dus, tussen een bijeengeraapt 
bondselftal tegen een selectie van een 
Engels legerelftal gestationneerd in 
Duitsland. Ik las een verslag hierover 
in het Vrije Volk (destijds de grootste 
krant van Nederland). De Engelsen, fy-
siek veel sterker, wonnen deze wedstrijd 
met ruim verschil. Slechts één Neder-
landse speler viel op, Wilkes.
Ik heb hem voor de eerste maal zien 
spelen in de Kuip in een wedstrijd 
tussen Xerxes en, naar ik meen ‘t Gooi, 
vermoedelijk in 1946. In deze wedstrijd 
zag ik een uitblinkende Wilkes, die met 
zijn passeerbewegingen, snelheid en 
vele schoten er tot kort voor tijd niet in 
slaagde de uitblinkende keeper van ‘t 
Gooi te passeren, maar het lukte Wilkes 
toch nog de 1-0 op het scorebord te 
brengen. Volgens mij ging de keeper van 
‘t Gooi huilend van het veld, getroost 
door Wilkes.
Er moeten meer mensen van mijn leeftijd 
zijn, die deze wedstrijd gezien hebben en 
van wie ik gaarne reacties zou ontvan-
gen. Info bij de KNVB leidde tot niets.
Ik heb herinneringen aan grote spelers 
als Wilkes, Lenstra, Cruyff, Bergkamp 
en vele anderen, waaronder Kick Smit 
uit Haarlem. Hem heb ik in zijn nadagen 

zien spelen tegen Feyenoord in de Kuip 
en hij stal de show met zijn weergaloze 
passes. In de sportbladen werd toen 
vermeld “Kick Smit for ever”.
Ik zie met belangstelling eventuele 
reacties tegemoet.

A. Riper, Barendrechtt
naardebos@hotmail.com

------------------------------------------------ 
Eemstein
Het was leuk in De Oud-Rotterdam-
mer het huis te zien waar ik als zesjarig 
jongetje woonde, aan de Eemstein 
22, schuin tegenover de apostolische 
kerk. Op het hoekje woonde de familie 
Berveling.’s Zondags speelde de vader 
van mijn vriendje viool. Dat vond ik 
mooi en heel knap.
Op de foto staat de carrier voor onze 
deur. Naast ons woonde mevrouw Kapel-
leveen. Daar werd ik op een zondag 
gebracht, omdat ik er een broertje bij 
kreeg. Op mijn vraag wat er met moeder 
was, werd gezegd dat de ooievaar in haar 
been geprikt had.
Aan de andere kant van de kerk woonde 
onze schoenmaker, Kees Steenvoorde. Ik 
kreeg van hem de restanten van de stuk-
jes krijt waarmee hij op de schoenzool 
schreef wat de reparatie kostte.
Ik kwam graag in de Lintstraat. Daar 
woonden mijn opa en opoe. Bij hen 
woonden nog twee tante’s, die mij graag 
meenamen naar de zandbak op de hoek 
van de Lintstraat en het Idoplein. In de 
winkel op de foto zat een uitgiftedepot 
van kof� emelk van Crown.

J.C. de Bres
Zuiderkruisstraat 48
3331 TW Zwijndrecht

--------------------------------------------------
Reacties
Wij hebben leuke reacties gekregen 
op het stukje over Delfshaven, dat u 
heeft geplaatst. Veel telefoontjes en wat 

brieven. De laatste brief kwam zaterdag 
20 oktober en het leukste was dat hij uit 
Toronto in Canada kwam. Hij was van 
een buurmeisje van het Piet Heinplein 
waar ik woonde. Zij is intussen 82 jaar, 
maar wist nog alles van zestig jaar 
geleden. Ze woont sinds 1951 in Toronto 
en krijgt De Oud-Rotterdammer toege-
stuurd. Het zou leuk zijn als ze dit leest 
in Tante Post(bus).

Nellie Bruining-Erkes
Ebbestraat 29
3207 CD Spijkenisse

--------------------------------------------------
Turkenhuisje
Met de foto’s in De Oud-Rotterdammer 
komen de beelden uit mijn kinderjaren 
terug. Na de kleuterschool ging ik zes 
jaar naar de openbare school aan de 
Zinkerweg, de Persoonshaven en de 
Stampioenstraat. Door de bezuinigingen 
werden we van het kastje naar de muur 
gestuurd.
Het gebouw van ‘Van Waning’ noemden 
wij het ‘Rijkehuisje’. Bij het etablis-
sement Feijenoord stond nog een houten 
huisje waarin de portier van de werf 
woonde. Rond 1925 kwam er een 
‘Turkenhuisje’ bij. De werf kreeg van 
de Turkse regering opdracht enkele 
duikboten te bouwen en voor de Turkse 

militairen die toezicht hielden werd een 
stenen barak gebouwd.
De groenteveiling was door een houten 
schutting omgeven. De RTM voerde daar 
het product van de eilanden aan. Ik zie 
nog de trein, met een man met een rode 
vlag voorop, door de straten rijden.

E.G. Bouwman
Gasthuisstraat 118
1791 GM Den Burg Texel
0222-312095

----------------------------------------------

Sv het Noorden
Ook ik ben lid geweest van speeltuin-
vereniging Het Noorden. In de jaren 
1940-1945 speelde ik ook Repelsteeltje, 
zat ik op volksdansen en speelde in de 
zogenaamde band (zie bijgaande foto’s). 
We hadden een heel gezellige jeugd. 
Misschien zijn er nog meer die wat van 
zich willen laten horen.

Corry van der Wildt-van 
Kwawegen, 0181-416573

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

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 uitgebreide 
collectie blouses. 

Zowel feestelijk als sportief

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice! b

sbensbensen
M O D E

Walenburgerweg 110-114
3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

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 adres-
gegevens te vermelden! 

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus

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,-
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Duidelijk is voor mij geworden, 
dat een Rotterdammer graag 
een haring weghapt. Dat hij 
bij het consumeren meer op 
z’n smaak dan op de omgeving 
let, is mij ook gebleken aan de 
hand van vele foute oplossin-
gen. De haringvlet stond op de 
hoek van de Straatweg en de Ceintuurbaan, net voor het Villapark. 
De situatie hier is weinig veranderd: het verkeer zoekt zich een 
weg door ‘het Muizengaatje’, treinen stoppen bij óf razen langs NS-
station Rotterdam-Noord en op Rijksweg 20 staan óf de auto’s stil 
óf rijden met maximaal 80 km/uur naar hun bestemming.

Waar was dat nou?

De heer A.S. Bruggeling (als hier geen 
plaatsnaam staat, wordt Rotterdam 
bedoeld) schreef op een briefkaart: “Dit 
is de haringkraam op de hoek Straat-
weg/Ceintuurbaan bij het Villapark. Ps 
Goede haring!”
Deze oplossing is gelijk goed voor de 
attentie: deze gaat naar de Meent 67d, 
3011 JD Rotterdam.

Henk van den Akker: “Hoek Straat-
weg/Ceintuurbaan bij het Villapark en 
het “Muizengaatje”, waar de tram onder 
het spoor door gaat. Menig keer heeft 
een vrachtauto eronder klem gezeten 
met alle ongemakken van dien, doordat 
de bovenleiding van de tram dan stuk 
gereden was.”

J. de Rijke: “Deze foto is van de ha-
ringkraam op de hoek van de Straatweg 
en de Ceintuurbaan. Het groen er achter 
is van het Villaparkje. Vroeger De 
Goudkust genoemd. Schuin tegenover 
de ingang van station Noord.”

S. van Wanrooij (Hellevoetsluis): “Kop 
van de Provenierssingel. Als je uit het 
CS kwam aan de achterkant stond de 
kar recht, tegenover Hotel Regina.” (De 
haring smaakt(e) daar, de oplossing is 
fout. AvdS).

Joop: “Volgens mij aan het begin van 
de Straatweg net voorbij Station Noord 
bij het Muizengaatje. De groeten Joop.”
Rob Kanaar (Schiedam): “Dit lijkt 
mij de vis-boot-stal aan de achterzijde 
Centraal-Station aan de Spoorsingel. 
Het belangrijkste dat ik van de handel 
kan herinneren is, dat alle vissen 
“dood” waren.” (Vandaar dat mijn 
vader (slager) altijd sprak over ‘dooie 
vissen-vreters’. Alsof zijn biefstuk-
ken en carbonaden van levende dieren 
afkwamen. AvdS).

Kirsten Leeuw: “Als kleuter ging ik al-
tijd met mijn moeder met de tram naar 
de stad en als we bij het Muizengaatje 
reden, wilde ik altijd aan de rechterkant 
van de tram zitten om het viskraampje 

met de mevrouw in klederdracht te 
zien. Ik ben/was zelf geen viseter, maar 
zo’n bootje vond ik altijd leuk om naar 
te kijken. Op dit moment woon ik aan 
de andere kant van Rotterdam, dus kom 
ik er nooit meer langs, dus zou ook niet 
weten of het viskraampje er nu nog 
staat.”

Han Steenbeek: “De viskraam staat 
aan de Boezemsingel. Verderop kun 
je volgens mij de Spiegelnisserkade 
zien. De viskraam staat aan de kant van 
Goetzee.” (Goetzee én de opmerking 
van Rob Kanaar zouden een reactie van 
mij kunnen opleveren. Ik houd echter 
m’n mond. AvdS). 

H. Broesterhuizen (Apeldoorn): “Door 
een toeval kreeg ik afgelopen zaterdag 
deze krant in mijn bezit en vandaar dat 
ik er nu op reageer. (Ooit gedacht aan 
een abonnement? AvdS). De afgebeelde 
foto is volgens mij de viskraam van 
Frans Stoel, die stond op de hoek van 
de Walenburgerweg en de Spoorsingel. 
Hij verkocht de lekkerste mosselhachee 
van heel de wereld; in ieder geval mijn 
schoonmoeder was daar gek op. Ik heb 
omstreeks 1960 nog met Frans Stoel 
gevoetbald in SCR in het vierde. Wat 
was dat toch een mooie tijd; je was blij 
als je een knaak op zak had en met twee 
knaken was je de koning te rijk. Met 
dat geld kon je tracteren op mosselha-
chee, een grote pils kostte 40 cent en 
dan had je een ‘strandemmer’ bier. De 
meeste mensen kenden mij als Henk de 
Slager (dat was mijn vak); ik woon nu 
in Apeldoorn, maar je bent en blijft een 
Rotterdammer.”

Jan Weda (Maassluis): “In de eerste 
plaats een hartelijke gelukwens voor 
jou en de overige redactieleden bij het 
tweejarig bestaan van ons mooie blad. 
Bij een eerste blik op de foto dacht ik, 
dat is ‘het Haantje’ op het Noordplein. 
Maar toen ik de moeite nam wat beter 
te kijken en ook nog eens keek naar de 
foto zoals die bij ‘ Rotterdam in Beeld’ 
(http://dit.is/rotjeknor) te zien is, heb 

ik dat bijgesteld in hoek Straatweg, 
Ceintuurbaan, Villapark. Er was door 
de bomen weinig te zien van de bebou-
wing van het Villapark, maar voldoende 
om het in die richting te zoeken.” 

C. van Woerkens (Capelle aan den 
IJssel): “De foto van deze speciale ha-
ringkar is volgens mij genomen aan de 
noordzijde van het NS - station Noord, 
op de hoek van de Straatweg; op de 
achtergrond zijn o.a. de woningen te 
zien die gelegen zijn aan het Villapark. 
Links was het beruchte ‘Muizengaatje’, 
dat voor menig rijlesser een behoorlijke 
hindernis was; nu gelukkig wat ruimer 
opgezet.”

Frans Snelleman: “Deze raadfoto is 
voor een echte haringliefhebber als ik 
een eitje (sorry haring). Deze foto had 
ook dit jaar gemaakt kunnen zijn, want 
deze haringboot staat nog elk jaar op 
deze plek: hoek Villapark/Straatweg. 
Is voor mij elk jaar een plek, waar ik 
tijdens het haringseizoen minstens èèn 
keer per week even langs moet.” (Deze 
opmerking levert jou volgend jaar min-
stens één gratis haring op. Een betere 
reclame voor het zeebanket kan je niet 
maken. AvdS).

Arie Spek (Dordrecht): “Dit is de 
haringkraam van M.G.van der Horst 
– de Bruyn, die in de vorm van een vlet 
was en als er nieuwe haring was aan de 
Straatweg/Villapark in Hillegersberg 
stond. Vlakbij Station Noord en het 
beroemde Rotterdamse “Muizengaatje.” 
Daar vlakbij zitten nu Correct en het 
Radiomuseum van Correct.”

G.J.H. Jansen: “Deze haringkar (boot) 
stond op de hoek van de Straatweg en 
Centuurbaan, vlak bij het Muizengaatje 
en het Villapark. Het is en was een 
goed verkooppunt: de tram stopte voor 
zijn boot en de treinpassagiers, die de 
Straatweg overstaken, liepen zo tegen 
zijn boot aan.”

Gerda Lamers (Berkel en Rodenrijs): 
“Deze haringboot/kraam staat op de 
Straatweg hoek Ceintuurbaan. De 
vrouw die erachter stond te verkopen, 
was altijd in klederdracht. Ik ben daar 
jarenlang langs gelopen om mijn zoon 
naar school te brengen.”

J. de Leede: “Deze houten vlet stond op 
de hoek Straatweg/Villapark tegenover 
het café en de sigarenwinkel bij het 
Muizengaatje. De houten vlet is vervan-
gen door een ijzeren boot, die er nog 
elk haringseizoen staat: met hele goede 
haring! (Deze laatste opmerking moet 
ook een gratis groen ‘geval’ opleveren. 
AvdS).

Cees van Tigchelhoven: “Omdat ik 
nog wel eens in de buurt ben (Firma 
Correct) en/of tandartsbezoek aan de 
Ceintuurbaan, kietel ik mezelf met een 
lekkere haring op dit plekje. Ook men-

sen die wachten op de tram, pakken 
vaak een harinkje mee.”

Familie van der Horst: “Wat een 
verrassing; zien we daar ineens onze 
kraam van 1986 in De Oud-Rotterdam-
mer. Er is inmiddels veel veranderd: de 
RET-tramhalte staat nu op onze plaats 
en er is ook een � etspad gekomen. Wij 
staan nu schuin achter ‘het Bushok’ 
op de grens met het Oude Noorden. 
Allochtonen hebben na een bah-begin 
toch ook de weg naar ons plekje én de 
haring gevonden. Iedereen lust er nu 
wel pap van.”

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 50”

TOEN NU

Nieuwe opgave no. 52
Alles is al in deze rubriek gepasseerd: straten, lanen, bruggen, tramlijnen en 
wijken. Maar hebben we al een alleenstaand gebouw gezien?
’t Was de heer F. Hulsker uit Dinteloord die me deze foto toezond; ik zag direct 
dat dit het ...........
Ja, wat was dat nou? Als je nu in de buurt van dit (verdwenen) gebouw komt, 
raast het verkeer langs je. Maar nog geen 100 meter verder geniet je, in dit jaarge-
tijde, van een prachtige � ora in herfstkleding.

Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne vóór  
5 november 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 op de winnaar
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

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 

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 verwijderen 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

�� 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 woningbouw-
 vereniging of makelaar.

�� Wij werken door het gehele land.

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

email: info@huis-ontruiming.nl

www.huis-ontruiming.nl

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

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

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

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

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

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

In de vorige uitgaven van De Oud-
Rotterdammer is het beeld ontstaan 
dat Rotterdam geen beleid voert op 
ouderenzorg. Als verantwoordelijk 
wethouder wil ik dat nadrukkelijk 
tegenspreken. Het motto van het col-
lege is meedoen en belemmeringen 
wegnemen. Hierbij hebben wij ook de 
oudere Rotterdammer voor ogen!

Gekeken naar de bevolkingsopbouw 
van Rotterdam en de vooruitzichten, 
vormen wij als grote stad een uitzon-
dering op de landelijke trend. Rot-
terdam vergrijst niet, maar vergroent; 

ook de komende jaren zullen er meer 
jonge Rotterdammers bijkomen dan 
oude. De prognose van het Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek geeft aan 
dat zelfs in 2025 het percentage (hoog) 
bejaarden vanaf 65 jaar met 17,1 pro-
cent ver achter blijft bij het landelijk 
gemiddelde van 26,6 procent. 
Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij 
goed voorbereid moeten zijn op de toe-
komst. Al is het maar omdat er binnen 
de groep ouderen veel verandert. Zo 
willen en kunnen oudere Rotterdam-
mers steeds langer zelfstandig blijven 
wonen en zal het percentage alloch-

tone ouderen toenemen van circa 19 
procent nú naar meer dan 50 procent 
over tien jaar. Hoe spelen wij daar als 
gemeente op in?
Allereerst door een goede zorg voor 
onze ouderen. Het Actieprogramma 
ouderenbeleid is vol op stoom en richt 
zich naast het bestrijden van armoede 
en sociaal isolement bij ouderen, ook 
op ondersteuning van mantelzorg. 
Uitvoeringprogramma’s die inmiddels 
vallen onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO).
Omdat deze wet zich richt op zelfred-
zaamheid en zorgzame netwerken is de 
manier waarop wij deze wet uitvoeren 
voor ouderen heel belangrijk. Wij zijn 
ons daarvan bewust en zetten speciale 
ouderenteams in om oudere Rotter-
dammers te wijzen op hun mogelijkhe-
den en te helpen met aanvraagprocedu-
res die bij de regelingen horen. 
Binnen de WMO komen ook andere 
partijen met initiatieven. Denk daarbij 
aan ouderenprojecten van deelgemeen-
ten zoals bijvoorbeeld de Boodschap-
penPlusBus in Feijenoord of aan 
zorginstellingen die hun ruimten en 
activiteiten toegankelijk maken voor 

buurtgenoten zoals onder meer de 
Schutse en  Prinsenhof. Ik ben blij met 
deze ontwikkelingen
De gemeente speelt ook een rol bij 
de huisvesting van ouderen. Wij zijn 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 
nieuwbouw van woningen. Gebaseerd 
op een berekening van de vraag naar 
woningen voor ouderen met een 
zorgbehoefte worden in de periode 
2006-2010 circa 1500 speci� eke oude-
renwoningen gebouwd. Het overgrote 
deel van deze woningen zijn redelijk 
betaalbare huurwoningen. Van de 
bestaande woningen die worden aan-
geboden in het verdelingssysteem voor 
woonruimte is 20 procent 55+woning/ 
servicewoningen of mivawoningen 
(voor minder-validen). 
Voor de echte zorgwoningen ligt de 
verantwoordelijkheid bij zorginstel-
lingen en woningcorporaties. Deze 
zijn door het rijk op afstand gezet van 
het gemeentelijk beleid. Wij werken 
natuurlijk wel intensief samen. Onze 
nieuwbouw wordt bij voorkeur in 
servicewijken/woonzorgzones gereali-
seerd. Gebieden die door de combi-
natie van winkels, zorg en openbaar 

vervoer geschikt zijn voor ouderen. 
Binnen deze complexen proberen wij 
ook rekening te houden met de veran-
derende samenstelling van de ouderen. 
Er is in Rotterdam al een behoorlijk 
aantal wooncomplexen bestemd voor 
Kaapverdische, Chinese, Creoolse en 
Hindoestaanse ouderen.
Het ouderenbeleid vraagt in toe-
nemende mate samenwerking van 
de gemeente met maatschappelijke 
partners en marktpartijen. Wij moeten 
elkaar samen scherp houden, zodat wij 
op tijd met het juiste aanbod komen. 
Voor nu zie ik dat wij daarbij op de 
goede weg zijn.

Vierde aflevering over de huisvesting van ouderen. Wethouder Jantine Kriens van Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang in Rotterdam reageert op de 
eerdere stukken in De Oud-Rotterdammer van 18 september, 2  en 16 oktober. Onze bevinding dat er in de toekomst wellicht een tekort dreigt aan plaatsen in centrale 
verzorgings- en verpleeghuizen, komt bij haar maar zijdelings aan de orde. Daarop komen we terug in een volgende aflevering met een verantwoordelijke bestuurder van 
een grote Rotterdamse zorginstelling. Nieuwe reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

Erf- en schenkingsrecht

Vordering overleden kind op 
moeder
Bij het overlijden van mijn broer heeft 
zijn vrouw het vruchtgebruik gekregen 
van dat deel van zijn nalatenschap dat 
voor hun twee kinderen is bestemd. De 
moeder heeft indertijd ook de succes-
sierechten voor de kinderen betaald. 
Nu is een van die twee kinderen ook 
overleden.Het kind was ongehuwd, 
had zelf geen kinderen en er was 
geen testament gemaakt. Wat zijn de 
consequenties voor zijn moeder en het 
andere kind?

Als het overleden kind zelf geen kind 
nalaat, dan vervalt de vordering op 
de moeder (de echtgenote van uw 
overleden broer dus!). De vordering 
van het andere kind op de moeder blijft 
hetzelfde. Pas als moeder is overleden 
wordt - als zij geen testament heeft 
gemaakt dat anders bepaalt - haar enig 
nog levende kind de enige erfgenaam 
van haar nalatenschap waarvan eerst de 
vordering wordt uitgekeerd. De succes-
sierechten over de vordering vanwege 
het overlijden van uw broer zijn dan al 
voldaan.

Financiële kwesties

Huis verkopen en weer terug-
huren 
Mijn vrouw en ik bewonen een huis 
met een a� ossingvrije hypotheek. Deze 
hypotheek is in 1996 afgesloten, omdat 
destijds de mogelijkheid bestond ons 
huurhuis te kopen. Wij wonen in dit huis 
tot volle tevredenheid (veel ruimte, de 
kinderen zijn uitgevlogen). Op dit huis 
is inmiddels een behoorlijke overwaarde 
ontstaan. Wij hebben ooit eens verno-
men dat er bepaalde instellingen zijn 
die (vooral voor senioren) deze huizen 
kopen en dat je dan als huurder in je 
huis kunt blijven wonen. Zodoende zou 
je bij leven nog kunnen pro� teren van 
de overwaarde die dan vrij komt. Is dit 
inderdaad zo en wat zijn de eventuele 
nadelen van deze constructie?

Er zijn inderdaad instellingen die bereid 
zijn uw huis te kopen en vervolgens 
aan u te verhuren. Wij denken echter 
dat dit � nancieel niet de voordeligste 
constructie is, zeker niet in het geval 
dat uw huis al met een a� ossingsvrije 
hypotheek is belast. Een � nancier van 
dergelijke constructies zal zeker een 
koopprijs bieden die een stuk onder de 
vrije verkoopwaarde ligt, want zodra u 

en uw vrouw het huis verlaten of zijn 
overleden, moet wel een � inke winst 
kunnen worden gepakt.Indien u kapitaal 
uit uw overwaarde nodig hebt (voor 
bijvoorbeeld aankopen of beleggin-
gen), kunt u beter uw a� ossingsvrije 
hypotheek proberen te verhogen. De 
meeste � nanciers gaan dan echter 
niet hoger dan tot de executiewaarde 
(meestal 60 procent van de gangbare 
vrije verkoopwaarde). Voor mensen 
die wat ouder worden en bijvoorbeeld 
slecht ter been raken in een huis met 
verschillende niveaus, raden we aan de 
woning te verkopen en een gelijkvloers 
(senioren-) appartement te kopen of te 
huren. Afhankelijk van de � nanciële 
situatie zou dat ook aanleiding kunnen 
zijn een belastingvrije schenking aan de 
kinderen te doen. Overweegt u toch uw 
huis te verkopen of terug te huren dan 
adviseren wij u eerst te kijken op www.
torenstadverzilverdwonen.nl, www.
verkoopzekerheid.nl, www.amvestho-
mefree.nl of op www.eigenhuis.nl.

AOW en pensioen

In bijstand pensioen claimen 
van ex
Indien je bent gescheiden na een x-
aantal jaren getrouwd te zijn geweest, 

heb je dan recht op pensioen van je ex 
als hij 65 jaar wordt? Ik heb thans een 
WWB-uitkering. Mocht ik recht hebben 
op een deel van zijn pensioen, moet ik 
dat dan afdragen aan de sociale dienst?

Pensioenverevening hangt af van een 
aantal factoren:
1. Is iets in de echtscheidingsconvenant 
geregeld? Had uw ex tijdens uw huwe-
lijk pensioenrechten opgebouwd?
2. Wanneer bent u gescheiden? Is 
dat voor 27 november 1981 dan is 
‘pensioenverevening’ bij echtscheiding 
sowieso heel moeilijk. 
Overigens indien u een bijstandsuit-
kering heeft, dan schiet u er helemaal 
niets mee op. want een eventuele 
pensioenuitkering van uw ex of een 
nabestaandenuitkering van hem zal wor-
den verrekend met de sociale dienst. De 
sociale dienst heeft kennelijk ook geen 
pogingen gewaagd verhaal op hem te 
doen. Dus op grond daarvan nemen wij 
aan dat er niet veel te halen is bij uw ex.

Deeluitkering AOW voor ge-
emigreerde
Sinds 1974 woon ik in Canada. Toen ik 
hier aankwam met vrouw en kind was 
ik 28 jaar oud. Nu ben ik  62 jaar oud 
en mijn vrouw heeft dezelfde leeftijd. 

In Nederland heb ik vanaf mijn 15de 
gewerkt. Heb ik recht op AOW? En is 
dit de moeite waard?

Nederland heeft met Canada een 
verdrag gesloten op het gebied van 
sociale zekerheid. Daaronder valt ook 
de AOW. Voor de periode tussen uw 
15de en 65ste jaar dat u in Nederland 
hebt gewerkt en daar gevestigd bent 
geweest, bouwt u voor elk jaar 2 
procent AOW op. U hebt dus circa 13 
jaar AOW opgebouwd, wat neerkomt 
op 26 procent van de AOW-uitkering in 
Nederland. Voor een gehuwde is de vol-
ledige AOW in Nederland thans circa € 
670 bruto per maand. Dezelfde situatie 
geldt voor uw vrouw.U hoeft ook niet 
in Nederland stappen te ondernemen 
om uw gedeeltelijke AOW te krijgen. 
Een aanvraag moet u indienen bij de 
nationale pensioeninstantie in Canada, 
die vervolgens het Nederlandse deel 
samen met het deel uit Canada aan u 
uitkeert. Het is wel zaak een jaar voor 
uw 65ste (dus op uw 64ste) de aanvraag 
in Canada in te dienen. Wilt u in Ne-
derland hierover toch meer informatie 
krijgen dan raden we u aan de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) te bellen (020 
6565656) of op hun site www.svb.nl te 
kijken.

Woonzorg ouderen vergt op tijd het juiste aanbod
Door Jantine Kriens

 - Jantine Kriens, 
wethouder Rotterdam -
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tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630  
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

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.

 

rotterdampas

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

          DESCENDRE
                STOELENMATTERIJ

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis

Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 

“ P o s t z e g e l d a g e n  R o t t e r d a m ”
Vrijdag 9 november  van 12.00 tot 17.00 uur 

Zaterdag 10 november van 11.00 tot 17.00 uur 

Locatie:
Brasserie Woudestein (Excelsior Stadion) 
Honingerdijk 110 Rotterdam 
Vrij parkeren 

Openbaar vervoer:
Tramlijn 7 en 21, buslijn 36 en 98 

• 250 stuiverboeken - landen en motief! 

• Handelarenstands 

• Restanten verkoop 

• Nieuwtjesdienst - 

 voor alle nieuw uitgegeven zegels! 

• VEILING - op beide dagen - start 14.30 uur 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING  
(sinds 1926)

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING  
(sinds 1926)

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 

YIGIT
Kledingreparatie en stomerij

Voor al uw kledingreparaties en
Gordijnen en vitrage
Sprei en kussenslopen
Bankstel bekleden

Stomerij (ook suède)
Wasserij
Strijkerij

Telefoon: 010 4213848 / 06 41364940
Marinus Bolkplein 24 - 3076 Ak Rotterdam - WC ‘t Lage Land
Rotterdamseweg 37 - 2922 AN Krimpen a/d IJssel - 0180 514556

De nummer 1
kledingreparateur

is terug in de 

Alexanderpolder

Kijk ook op 
www.deoudrotterdammer.nl



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 30 oktober 2007 pagina 9

Nieuwe foto
Een merkwaardig spelmoment uit 1960. Het is alsof er op deze voetbal-
foto maar één elftal op het veld staat. Maar dat kan natuurlijk niet. Er 
moet ook een tegenstander zijn. Om welke wedstrijd gaat het hier? De 
foto is genomen in Rotterdam en ook de ploegen zijn Rotterdams. 

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

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Oplossing foto 16 oktober

Naast voetbalstad is Rotterdam altijd een belangrijke boksstad geweest. De man links op de foto uit 1958 is 
natuurlijk promotor Theo Huizenaar. Hij behoorde met Bep van Klaveren en Luc van Dam tot de bekendste 
bokspersonen van Nederland. De Rotterdamse bokser (midden) is Leen Jansen. Net als zijn broer Aad was Leen 
een bokser die het van hard werken moest hebben. Van Ton Kuster, secretaris van de Rotterdamse Boksvereniging 
Hoboken kwam de volgende informatie: ‘Naast Leen op de foto rechts zie je Louis van Sinderen - als professional 
boksend onder de naam Luc Lucas - nu 84 jaar en nog steeds een wandelende boks-encyclopedie. Zo weet Van 
Sinderen nog precies het gevecht van deze foto te vertellen. Het ging om het Nederlands profkampioenschap in 

het halfzwaargewicht op 17 november 1958. Leen Jansen won deze titel door een knock-out in de 11e ronde op de Amsterdammer Willy Schagen. Voorts enkele 
gegevens uit de bokscarrière van Jansen. Als amateur nam Leen deel aan de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki en werd uitgeschakeld door Floyd Patter-
son, de latere Olympisch- en wereldkampioen. Totaal bokste Leen 71 partijen als prof. Hij won er 60, verloor er 10 en 1 eindigde onbeslist. Als amateur bokste 
hij 112 wedstrijden (81 gewonnen, 19 verloren en 12 onbeslist). In 1962 
beëindigde hij zijn boksloopbaan na een verliespartij om het Nederlands 
kampioenschap in het zwaargewicht tegen Wim Snoek. Leen is inmiddels 77 
jaar en woont in Zeeland waar hij nog actief is als trainer bij zijn boksclub, 
een dépendance van de Rotterdamse Boksvereniging Hoboken’. 

Feestelijke opening 
BoodschappenPlus-
Bus Feijenoord
De senioren van de deelgemeenten 
Feijenoord, Charlois en IJsselmonde 
kunnen sinds kort gezellig met zijn 
allen boodschappen halen. Hoe? Met 
de BoodschappenPlusBus!
Vorige week donderdag namen wet-
houder Jantine Kriens, voetbalicoon 
Coen Moulijn (Feyenoord), de heer 
Romme, directeur Nationale Fonds 
Ouderenhulp en dagelijks bestuurder 
Dagmar Oudshoorn van de deelge-
meente Feijenoord de bus of� cieel in 
gebruik.

Sociale contacten
De BoodschappenPlusBus wordt als 
middel ingezet om de sociale contacten 
tussen de senioren in de deelgemeenten 
te bevorderen. Doel van de bus is een 
bijdrage te leveren aan het voorko-
men en tegengaan van eenzaamheid. 
Gezamenlijk erop uit of boodschappen 
doen, onder begeleiding van vrijwilli-
gers, zijn de voornaamste diensten die 
de bus de senioren biedt.

Informatie
Wilt u zelf een keer gebruik maken van 
de BoodschappenPlusBus of iemand 
verrassen? 
Bel dan naar (010) 292 36 66.

Postzegel- en 
muntenbeurs
Zaterdag 3 november organiseert de 
Ambachtse Filatelisten Vereniging een
postzegel- en muntenbeurs in het ge-
bouw van SANDIDO aan de Reeweg 
79 in Hendrik Ido Ambacht. Deze 
oergezellige beurs is gratis toeganke-
lijk van 12.00 tot 16.00 uur. 
Voor verkopers zijn nog enkele tafels 
te huur per beursdag of seizoen. 
Voor inlichtingen: telefoon 078-
6814441

Vrijwilligers-
vacatures
Unie Van Vrijwilligers (UVV) heeft di-
verse vacatures. UVV zoekt gastvrou-
wen/heren bij een donorcentrum (taken 
o.a. verwelkomen en doorverwijzen 
van donoren, verstrekken van infor-
matiemateriaal, zorg dragen voor het 
donorcafé), gastvrouwen/heren bij een 
oogziekenhuis (taken o.a. verwelko-
men en doorverwijzen van patiënten, 
verstrekken van informatiemateriaal) 
en een vrijwilliger die in een verzor-
gingshuis een oudere Indische man wil 
bezoeken en wil helpen met de Neder-
landse taal. Voor meer informatie over 
deze of andere vacatures: 010-4130877 
of lidy@uvvrotterdam.nl 

De Laurenskerk staat 10 november 
stampvol stands van verzamelaars, 
winkeliers, historische verenigingen 
en wat al niet meer. U kunt zich hier 
probleemloos een hele dag vermaken 
en heerlijk neuzen tussen de talloze 
Rotterdam-artikelen, de foto’s, boeken 
en ansichtkaarten of genieten van 
diashows en � lms.

Tijdens de dag zijn er tevens diverse 
optredens van artiesten waarbij u lek-
ker meeneuriënd onder het genot van 

een versnapering even kunt bijkomen 
van de wandeling langs de stands.

Rotterdammer van het Jaar
Hoogtepunt van de dag vormt 
ongetwijfeld de bekendmaking van 
de Rotterdammer van het Jaar, een 
persoon of instelling die zich het 
afgelopen jaar op bijzondere wijze 
heeft ingezet voor (mensen in) de stad. 
De jury, bestaande uit de Stichting 
Ons Rotterdam, Sander Kramer van 
de Straatkrant en Fred Wallast van De 

Oud-Rotterdammer, heeft hiervoor 
drie kandidaten voorgedragen, waarop 
de lezers de afgelopen weken hun stem 
konden uitbrengen. Wie deze eretitel 
uiteindelijk in de wacht sleept, wordt 
op deze dag bekend gemaakt.
Het spreekt vanzelf dat De Oud-Rot-
terdammer eveneens, alweer voor de 
derde keer, met een stand aanwezig is 
op de Rotterdamse Dag. 

Nieuw
Een nieuwe standhouder op de Rot-
terdamse Dag is Historizon (organisa-
tor van cultureel historische reizen en 
excursies). Zij verrijken deze dag met 
een bijzondere activiteit, die nog niet 
eerder op het programma stond.
Deze activiteit bestaat uit een gratis 
historische wandeling richting De 
Maagd van Holland en het Prinsen-

hof, begeleid door Aad Engelfriet, 
webmaster van een van de grootste 
historische websites over Rotterdam. 
De wandeling begint om 12.30 uur en 
duurt ongeveer drie kwartier. Uiter-
aard vertelt deze kenner van Rotter-
dam uitgebreid over wat er onderweg 
te zien valt.
In verband met de hoeveelheid te 
zetten kof� e is aanmelding vooraf 
gewenst. Dit kan via het e-mailadres: 
info@historizon.nl of via de telefoon 
0182 636020.

Rotterdamse Dag 10 november
Zaterdag 10 november 2007 van 10.00 tot 17.00 uur organi-
seert de Stichting Ons Rotterdam voor de 29e keer de Rot-
terdamse Dag in de St. Laurenskerk in Rotterdam. Deze dag 
staat volledig in het teken van historisch Rotterdam en echte 
Rotterdam-fans mogen hier absoluut geen verstek laten gaan. 
Noteer de datum dus in uw agenda en kom 10 november een 
dagje heerlijk uw hart ophalen bij al dat moois over ónze stad.
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www.dehoorstudios.nl

HOORPROBLEMEN?

De Hoorstudio’s bieden u een 

breed assortiment aan 

moderne hoortoestellen en 

andere geavanceerde 

hulpmiddelen waarmee uw 

gehoor spectaculair kan 

worden verbeterd.

Voor meer informatie bent u 

altijd welkom. Wij staan ook 

voor u klaar om een 

afspraak voor een gratis 

hoortest te maken. 

En als uw persoonlijke om-

standigheden dat vereisen, 

bezoeken wij u thuis.

Maak vrijblijvend 

een afspraak voor 

een gratis hoortest.

Leverancier van alle merken,
leverancier voor alle 
zorgverzekeraars.

tro
y! 

3.8
49

8

Laat u adviseren bij De Hoorstudio’s

…verbetert de kwaliteit van leven

Hoorstudio IJsselmonde
Rotterdam, 010 - 292 02 02

Hoorstudio Beethoven
Rotterdam, 010 - 418 00 91

Hoorstudio Briedé
Hellevoetsluis, 0181 - 310 268

Leonie de Visser komt uit 
Hoogvliet. In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen maakt 
ze gebruik van behandelings-
methoden die gebaseerd zijn op 
gecombineerde geluidsgolven 
en magneetvelden. Vijftien jaar 
geleden ben ik aan een ap-
paraat daarvoor gaan werken; 
inmiddels is het zesde model 
gereed en zijn er patenten 
verleend op de apparatuur. De 
beide technieken vullen elkaar 
aan. Het is een pijnloze en zeer 
patiëntvriendelijke behandel-
wijze, die ook nog eens prima 
resultaten geeft. Amputaties en 
gangreen zijn ermee te voorko-
men, vaatvernauwingen worden 
verminderd of zelfs opgeheven. 
Het principe van de RT-220 
(resonantietherapie) komt in het 
kort gezegd neer op het via de 
voetzolen in het lichaam bren-
gen van geluidsgolven, gecom-
bineerd met magneetvelden van 
een specifi eke frequentie. De 
patiënt ligt daarbij ontspannen 
achterover. De geluidsgolven 
dringen via de huid in het 
lichaam en stijgen zelfs door 
tot het hoofd. De lichaamsvloei-
stoffen en het weefsel dienen 
daarbij als geleider voor de ge-
luidsgolven. Waar de resonantie 
(plaats van een vaatvernauwing) 
optreedt, geven de trillingen 
hun energie af. De energieover-
dracht resulteert in de geleide-
lijke afname van de vernauwing. 

De RT-220 is inmiddels een 
mobiel apparaat dat op een 
gewone wandcontactdoos kan 
worden aangesloten. Standaard 
duurt een behandeling ongeveer 
20 minuten

Testresultaten en 
onderzoeken
Bij de eerste testen met het ap-
paraat rapporteerde de Berlijnse 
arts Dr. Ragg dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 
Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 

andere chronische pijn in armen 
en/of benen, koude voeten en 
ledematen, zwart-blauwe en 
bleke voeten en/of handen, 
kramp, vermoeide benen bij het 
lopen, niet genezende wonden 
(diabetici), duizeligheid, oor-
suizing en concentratiestoornis-
sen, pijn in de hartstreek. De 
therapie blijkt echter ook te 
werken bij gewichts-, spier- 
en zenuwaandoeningen, 
kneuzingen en sportblessures, 
moeilijk geneesbare botfrac-
turen, reuma. Het streven van 
Leonie de Visser is dat iedereen 
gebruik kan maken van deze 
patiëntvriendelijke therapie.

Alleen thuisbehandelingen. 
Tevens diverse andere 
therapie behandelingen 
mogelijk voor overige 
klachten.

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl

Voor behandeling: 
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief: 
4 weken voor € 300,00 
i.p.v. €  800,00

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe 
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de fi rma 
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met 
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee 
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit 
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak 
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter 
het is.

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

Zonnige Najaarsaanbiedingen

bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten

laminaat
GRATIS GELEGD

Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren

en trapgeschikt,
400 cm breed

Wij hebben 
nu ook een 

nieuwe collectie 
behang!

 Showroom open:
Industrieweg 19 dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Krimpen a/d IJssel woensdag 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 0180 - 554890 donderdag 10.00 - 17.00 uur
fax 0180 - 594499 vrijdag 10.00 - 21.00 uur
www.woninginrichtingverschoor.nl zaterdag 10.00 - 17.00 uur
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De Oud-Rotterdammer ruimt de rest van het jaar in de krant 
een hoekje in ter gelegenheid van het Architectuurjaar. Deze 
ruimte wordt gevuld met korte beschrijvingen en foto’s van 
markante Rotterdamse gebouwen, afkomstig uit het boekje 
Rotterdamse architectuur, per � ets of boot.

HAKA-gebouw  RM
Vierhavenstraat 40-42
Architect: H.F. Mertens i.s.m. J. Koemand 
Renovatiearchitect:  Post Ter Avest 
   Van Remundt architecten 
Realisatiedatum: 1932 / 1994

De coöperatieve groothandelsvereniging De Handelskamer 
(HAKA) heeft in 1931 de opdracht gegeven tot het ontwer-
pen van een kantoorgebouw. Samen met de Van Nellefa-
briek is het HAKA-gebouw de bekendste zakelijke utiliteits-
bouw in Rotterdam die volgens de principes van het Nieuwe 
Bouwen gerealiseerd zijn. Op dit moment (2007) wordt een 
mogelijke nieuwe functie voor het gebouw gezocht.

Door de aanwezigheid van kademuren en een spoorlijn is 
het bouwterrein erg smal. Omdat er door die kademuren 
rekening gehouden moest worden met de fundering, zijn 
de uiteindelijke afmetingen van het gebouw zijn dan ook 
slechts 100m x 15m. Om meer ruimte te creëren is besloten 
om vanaf de eerste verdieping, aan de straat- en havenzijde, 
het gebouw over te laten steken.
De constructie is bijzonder, het HAKA-gebouw is een van 
de eerste gebouwen waarbij het skelet en de muren met 
behulp van een betonpomp gestort zijn. Het beton heeft 
zo’n harde samenstelling dat een aparte gevelbekleding niet 
nodig is. Er kon worden volstaan met het boucharderen (dit 
is het opruwen van het betonoppervlak) en witten van de ge-
vels. De enige tegelbekleding bevindt zich op de onderbouw 
van het gebouw.
Kenmerkend voor het gebouw zijn de veelzijdige functies, 
deze komen tot uitdrukking in het gevelbeeld door het 
toepassen van open en gesloten delen. Het fabrieksgedeelte 
ligt aan de noordzijde, de silo in het midden en het kantoor- 
en opslaggedeelte aan de zuidzijde. Het gedeelte met de 
kantoren is aan beide zijden voorzien van grote raamstroken 
en balkons. Hier bevind zich, onder een groot rond raam, de 
hoofdentree van het gebouw. Inpandig was hier een reliëf 
van de beeldhouder H. Krop gerealiseerd. De voorstel-
ling bestond uit een steigerend paard dat door een man in 
bedwang gehouden wordt als symbool voor de coöperatie. 
Dit reliëf is inmiddels niet meer aanwezig.

In 1978, op de 50ste verjaardag, maakte 
ik kennis met het korps. Dat was een tikje 
afgedwongen door Cor de Jongste. Hij 
verzorgde de Pr voor ‘zijn cluppie’ en 
bestookte me op de redactie van Het Vrije 
Volk (en ook daarbuiten) te pas en te onpas 
met nieuwtjes over Excelsior.
Vaak hing hij aan de telefoon ‘dat ik maar 
eens moest meegaan naar een optreden’. 
Mijn redactiechef bij Het Vrije Volk was 
nogal kritisch en niet zo scheutig met het 
goedkeuren van ‘meegaan’, maar in 1981 
mocht ik dan toch meereizen naar het 
eiland Jersey. Als verslaggever werd ik 
joviaal opgenomen in het gezelschap van 
muzikanten als Cor de Jongste, Bep en 
Rob van de Rest, Sjaak Schoonen, Peter 

van ’t Hof en Dick Otto.
Excelsior ging op Jersey als Nederlands 
elitekorps aantreden bij de jaarlijkse mani-
festatie ‘Battle of Flower’, een gigantische 
bloemenoptocht over de strandboulevard 
van het subtropische toeristeneiland langs 
de Golf van Biskaje. De retourovertocht 
van en naar Frankrijk met een supersnelle 
draagvleugelboot met vliegtuigstoelen en 
veiligheidsgordels als zitplaats, zie ik nog 
voor me als de dag van gisteren.

Ambassadeurs
Het werd een prachtige reis met héél veel 
lol en bier, maar ook veel discipline, mooie 
shows en ook nog eens schitterend weer. 
Als een gebruinde wereldtoerist keerde 

ik terug, tot jaloezie van mijn collega’s. 
Mijn paginareportage viel in uitstekende 
aarde en leidde op 16 september 1984 
tot opnieuw meegaan met de Excelsior-
touringcar. Toen reed die naar de Parijse 
voorstad Bagneux, voor deelname aan een 
groot muziekconcours. Met een grote be-
ker keerden de Rotterdamse ambassadeurs 
terug. Door de jaren heen ben ik Excelsior 
blijven volgen.
Door een veranderende samenstelling van 
de bevolking en een verminderde interesse 
bij jongeren voor een vereniging als Excel-
sior, zette een aantal oudgedienden in 2001 
hun schouders onder een wervingsactie 
voor nieuwe leden en vooral nieuwe 
muzikanten. Met succes en het maakte 
de weg naar de viering van het 75-jarig 
bestaan van de vereniging in 2003 een stuk 
aantrekkelijker. 
In 2001 betrokken drumfanfare Excelsior, 
het Rotterdams Majorette Peloton, tam-
boer- en trompetterkorps Ahoy’, Euroband 
Rotterdam, Douane Harmonie en de 
Indoor Bowls Club Charlois-Rotterdam 
een nieuwe Schalmei aan de Krabben-
dijkestraat in Pendrecht. Deze hal werd 
gebouwd schuin aan de overzijde van de 
oude, die in de weg stond voor de bouw 
van de Betuwelijn. De eerste paal voor de 
oude hal werd 18 november 1978 geslagen 
door wethouder R. den Dunnen.

De reünie begint om 15.00 uur in muziek-
hal Schalmei aan de Krabbendijkestraat 
520. Na een gezamenlijk buffet verzorgen 
oud en jong Excelsior om 20.00 uur een 
concert met ook oud-leden die voor die ge-
legenheid hun instrument uit het vet halen. 
Aanmelden voor deelname kan via info@
drumfanfare-excelsior.com en bij Sjaak 
Schoonen (0651-288931) of Carla Frishert 
(0642-404159).

Rein Wolters 

Drumfanfare Excelsior timmert 
nog steeds aan muzikale weg
Weliswaar op leeftijd, maar toch héél jong als het bij drumfanfare Ex-
celsior om prestatie gaat. Dus springlevend en met beide benen op de 
grond. Doorgaans houdt de muziekvereniging zich alleen bezig met de 
toekomst, maar een terugblik op zijn tijd hoort er ook bij. Zoals zaterdag 
17 november met een reünie en een concert, las ik in een vorige editie 
van ons lijfblad De Oud-Rotterdammer. De manifestatie is georganiseerd 
onder meer vanwege de 79ste verjaardag van Charlois oudste muziekver-
eniging, die al jaren een warme plek in mijn hart heeft. 

 
- Excelsior op de Beijerlandselaan tijdens een braderie van de winkeliersvereniging Boulevard-Zuid. De vereniging heeft vaak opgetreden ter ondersteuning van goede doelen. -

 
- Drumfanfare Excelsior in actie op 12 november 1988 bij de opening van het clubhuis van Het Brabants Dorp aan de Mare in 

Vreewijk. De man in gedachten tussen toeschouwers en muziekkorps is Charloiser Rob van de Rest, die samen met zijn vrouw 
Bep en twee zonen jaren achtereen bij Excelsior actief waren. Foto’s collectie Rein Wolters -

Door een misverstand is bij 
vorige a� everingen van de 
rubriek Rotterdam, City of 
Architecture verzuimd te ver-
melden dat de bijgeplaatste foto’s zijn gemaakt door Lucy 
Craamer. Hiervoor onze excuses.

(Foto: Lucy Craamer)
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Lekker bijverdienen 
en flexibele werktijden

Word ook postbezorger!
� Bezorgen bij u in de buurt
� Flexibele werktijden
� Zelfstandig werken
� Aantrekkelijke bijverdienste

www.selektmail.nl

Meld u aan!
Bel 030 - 214 90 00 of kijk op

www.anderepostbezorging.nl

Frans Hendriks (63) is postbezorger bij Selekt Mail.

’Ik verdien lekker bij met 

leuk werk in de buurt’

De 63-jarige Frans Hendriks bezorgt al zo’n drie jaar post voor Selekt Mail. Naar volle 

tevredenheid, zegt hij zelf: ’Dit werk is ideaal om wat geld bij te verdienen. En ik vind 

het heel leuk! De contacten met de mensen in de buurt zijn heel prettig, maar ook de 

gezelligheid op het depot met mijn collega-postbezorgers’.

’Toen ik op mijn zestigste met de VUT ging, wilde ik graag wat blijven doen. Alleen niet 

meer zo veel en het liefst op tijden waarop het mij het beste uitkomt. Met dit werk kan 

ik mijn tijden zelf indelen. Dat is ideaal als mijn dochter vraagt om op haar kleinste op te 

passen. Dan gooi ik gewoon mijn schema om en bezorg de post op woensdag, in plaats van 

dinsdag.’

Lekker in beweging

’Behalve dat het goed bijverdient, ben ik lekker in beweging. Als je met de VUT gaat, loop 

je toch het risico dat je niet genoeg beweegt. Daar heb ik gelukkig geen last van, ik voel 

me ontzettend vitaal en dat komt doordat ik mijn conditie met dit werk goed op peil kan 

houden. Bovendien vindt mijn vrouw het heerlijk wanneer ik een paar uur per week de 

hort op ben. Mijn vrouw helpt me regelmatig met sorteren, wanneer ik eens wat meer post 

dan normaal heb. Elke maandag en woensdag wordt de post bij ons thuis bezorgd. Dan 

sorteer ik het vaak meteen al, zodat het klaarligt om bezorgd te worden.’

Een praatje maken en een bakkie doen

’Ik heb goed contact met mijn manager en collega’s. We nemen bijvoorbeeld in de vakantie-

tijd vaak een postwijk van elkaar over. Ook de contacten in de buurt waar ik bezorg, vind 

ik belangrijk. Mensen herkennen me echt als postbezorger. Als ze me aan zien komen, lopen 

ze me soms al tegemoet en vragen dan of ik nog post voor ze heb. Sommige buurtbewoners 

kijken er echt naar uit en het geeft me een goed gevoel om soms even een praatje te maken 

of een bakkie te doen. Dat was ook een reden waarom ik dit na mijn VUT ben gaan doen. 

Contact met mensen vind ik een van de belangrijkste dingen in het leven. En er is toch niets 

mooier dan dat je daar ook nog wat mee verdient!’

Orthopedische
hoofdkussens en 
drukverlagende 
matrassen

Wereldwijd aanbevolen door meer 
dan 30.000 medisch specialisten.

TEMPUR® Matrassen en Hoofdkussens 
hebben de eigenschap om rug- en nekproblemen 
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

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,
op de begane grond van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Ac t ie pr i j s :

Diverse

showroom

relaxfauteuils

t/m 20%
korting

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

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e

Rusten

Relaxen

 599,-1695,-
+ Gratis compleet textielpakket t.w.v. 109,-

Comfort(hoogte) Ledikant
Normaal 2050,-
                       NU

- incl. nachtkastjes
- Verkrijgbaar in 140/160/180  x 200 cm
- Beuken of essen
- incl. 2x electrisch verstelbare lattenbodems
- 2x luxe pocketveermatrassen

Nu bij aanschaf van een 
TEMPUR combimatras of
slaapsysteem:

GRATIS HOESLAKEN
en/of DEKBED*
om uw 
TEMPUR bed 
compleet te maken!

*Bij aanschaf van een combimatras een GRATIS hoeslaken.
*Bij aanschaf van eenTEMPUR bedbodem i.c.m. combi-
  matras een GRATIS hoeslaken en een GRATIS dekbed!
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Anekdotes’
In de loop van jaren zijn heel wat 
anekdotes verteld op reünies en an-
dere bijeenkomsten. Een aantal is op 
schrift gesteld en bewaard gebleven. 
Een greep uit de stapel.

Doodskoppen
Ouwe dokter Van der Does reed ‘s 
avonds op zijn � ets naar patiënten die 
niet naar zijn spreekuur konden ko-
men. Wie dat wel kon, wisselde in zijn 
spreekkamer aan de Oranjeboomstraat 
de laatste nieuwtjes uit. De conversa-
tie vond plaats tussen doodskoppen, 
botten en andere griezelig ogende 
voorwerpen die niet echt tot de ver-
beelding spraken.
Om negen uur ‘s ochtends bleef de 
spreekkamerdeur dicht. Dan wilde 
de dokter even niet gestoord worden, 
omdat het tijd was voor zijn dagelijkse 
ochtendgymnastiek. In de wachtkamer 
telden de patiënten mee op het ritme, 
want het was er behoorlijk gehorig.
Gekerm en soms gegil drong ook door 
tot in de wachtkamer als een onder-
zoek pijnlijk verliep of als de dokter 
op een wond vastgeplakt verband 
met een ruk lostrok. Huisarts Van der 
Does was de steun en toeverlaat voor 
iedereen in de buurt. Tijdens de oor-
logsjaren hield hij eieren in zijn hoed 
verstopt voor patiënten die moesten 
aansterken. Op welke wijze hij de 
eieren in bezit kreeg, is nooit bekend 
geworden. Later heeft zijn zoon, ook 
een bekwaam arts, de praktijk overge-
nomen.
 

Bout
Tijdens de kerstdagen kon je in het 
Brabantse Dorp stevig bij de neus 
worden genomen. Zoals die keer dat 
twee broers een verloting organiseer-
den met een aantal leuke troostprijzen 
en als hoofdprijs een vette bout. 
Iedereen kocht lootjes. Eerst werden 
de bijprijzen verloot, waarna men in 
spannende afwachting was van de 
vette bout op tafel. Het liep uit op een 
teleurstelling. In de grote doos lag een 
met vet ingesmeerde ijzeren bout.

Water
Halverwege de Strijensestraat bevond 
zich de Goudsche Stoomwasscherij en 
Bleekerij, die onder meer het linnen-
goed behandelde voor ziekenhuizen. 
In de strenge winter van 1962 op 
1963 vormden zich daar elke dag rijen 
mensen voor de deur met emmers en 
kannen voor het afhalen van drink-
water. Door de strenge winter kwam 
alleen zout water uit de kraan en dat 
was ongeschikt voor het zetten van 
kof� e of thee. De wasserij beschikte, 
evenals brouwerij d’Oranjeboom in de 
Oranjeboomstraat, over een eigen wel-
put. Ook bij de bierbrouwer stond een 
� le van wachtenden, gewapend met 
emmers, grote pannen en jerrycans.

Tientallen vrijwilligers en even 
zoveel gasten trekken ieder najaar 
weer door de Rotterdamse Diergaar-
de Blijdorp. Aan de arm genomen 
of in de rolstoel, geduwd door een 
vrijwilliger van De Zonnebloem, de 
organisatie die zich al sinds 1949 
inzet voor zieken en ouderen die wel 
wat extra aandacht kunnen gebrui-
ken. 
Even stoppen bij zeeleeuwen, hoe 
zou het met Bokito zijn? O, is het 
al tijd voor de lunch? En voor je 
het weet, is de dag al weer om. Een 
dag die voor veel ouderen en zieken 
een van de weinige uitstapjes in het 
jaar is. 

Ook de jaarlijkse boottocht die Rot-
terdamse ouderen en gehandicapten 
in het voorjaar maken, leeft nog lang 
voort in de gedachten van de gasten. 
Het is heus niet zo dat ze zelf alle-
maal de deur niet uit kunnen. Soms 
nog wel. Maar alleen is maar alleen 
en dan blijf je liever binnen. Tot de 
uitnodiging van De Zonnebloem 
weer voorbij komt. Een vrijwilliger 
die zich de hele dag om je bekom-
mert. Samen een bakje kof� e doen, 
met de hele groep gezellig lunchen 
en een afsluiting op een zonnig ter-
ras met gebak.
Maar ook de geregelde huisbezoek-
jes die de vrijwilligers in Rotterdam 

brengen, doen veel goeds. Familie 
heeft niet altijd tijd voor bezoek. En 
als je ouder wordt en geen kinderen 
hebt, wordt het steeds stiller om 
je heen. De vrijwilligers van De 
Zonnebloem vullen die stilte – een 
beetje.
Daarom is het zo belangrijk dat 
mensen zich aanmelden als vrijwil-
liger. Gewoon voor bezoekwerk of 
zet uw denkkracht eens in voor een 

bestuursfunctie bij De Zonnebloem 
in Rotterdam. Want Zonnebloemers 
zijn er nooit genoeg. 

Meer informatie of direct aanmel-
den? Bel: Wieneke Gunneweg, 
secretaris afdeling Rotterdam-West 
010 2621231

Zonnebloemers 
zijn er 
nooit genoeg
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Ja, trek 
maar eens een cliché van de plank, zul je zeggen. Toch is het 
waar. En als je dan oud bent, hoop je toch dat iemand zich nog om 
je bekommert. Die mensen zijn er, nog steeds. Hoewel een paar 
extra niet gek zou zijn.

27 Dagen van Rotterdam naar 
Montreal was geen uitzondering 
met al die voorjaarsstormen en 
machinestoringen. Met kapitein 
Schuier op de brug slapend in 
de kaartenkamer. De bemanning 
bestond veelal uit zeelui, die op het 
schip een hechte familie vormden 
en alles voor elkaar over hadden. 
Komend bij de St. Laurensrivier 
werd eerst met de verrekijker geke-
ken of we op de juiste koers zaten. 
In Montreal kwam directeur Veder 
aan boord en liep gelijk naar de 
bemanningsmess om te kijken hoe 
het volk het maakte en of het eten 
in orde was. Zo ging dat vroeger.
Hij werd ook wel eens weggestuurd 
door de dronken donkyman, die 
na een walbezoek te veel glaasjes 
op had. Dan kon hij niet aan boord 
komen. De eerste stuurman speelde 
trombone en stak soms zijn trom-
bone uit de patrijspoort om voor 
de havenarbeiders een opvoering 
te geven; dat was dikke pret. Ik 
was de ketelbink en ging tijdens 

het laden en lossen (dat toen nog 
door de bemanning werd gedaan) 
rond met de kof� eketel. ‘s Morgens 
werd ik dan beloond met wat dol-
lars waarmee ik naar de bios kon. 
De chef kok was meestal te dicht 
bij het glaasje en dan moest mijn 
vriend de hulpkok het maar zien te 
klaren. Dat ging wel eens mis en 
dan moest de hulpkok op het matje 
komen bij de kapitein. Voor mij als 
ketelbinkie was het een hele toer bij 
slecht weer het eten in het achter-
onder te krijgen. Soms lag ik wel 
eens te zwemmen met de hele zaak. 
Je moest een aanloopje nemen als 
de golf over het dek kwam en had 
dan even tijd om hard te lopen tot 
de volgende golf. 
Later voer ik als kapitein bij Smit 
door Europa met klanten op het 
jacht de Galene. Klanten van 
Smit en soms ook met de heer 
Van Beuningen een weekendje 
naar Zierikzee, met de kinderen. 
Uiteindelijk werd ik kapitein op een 
oliebestrijdingsvaartuig en heb vele 

oliemorsingen opgeruimd. Daarna 
ben ik er manager geworden tot 
mijn pensioen met een club van 65 
geweldige oliebestrijders. Nu kijk 
ik uit het raam en denk; zat ik maar 
voor eenmaal nog eens even op 
zo’n modern schip om de reis mee 
te maken en te vergelijken. Er zal 
ongetwijfeld veel veranderd zijn. 

Het gaat de rederij namens mij voor 
heel lang goed. Ik vond het een 
geweldige werkgever.

A.J.Albers 
Park Vossendijk 233
3192 XD Hoogvliet

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

Ketelbink
Ik kijk uit mijn raam op de dertiende etage over de Oude 
Maas en zie de prachtige schepen van Anthony Veder naar 
en van zee varen. In 1954 monsterde ik aan op de Prins Phi-
lips Willem, de vroegere Prins Willem van Oranje. Het was 
een oud stoomschip, dat kreunend de oceaan over kwam 
om op de meren van Canada en Amerika de lading te los-
sen en te laden.

-  De crew van de Prins Philip Willem aan de kof� e in 1954  -
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Meubelpaleis Zuidland 
specialist in massief eiken meubelen zoals rustiek, klassiek en modern

Zuidland

Kerkweg

Haa
sd

ijk

ka
na

al

Groenekruisweg

Groenekruisweg

Spijkenisse

Brielle

Hellevoetsluis

Heenvliet

Abbenbroek

Oudenhoorn

Geervliet

ROUTEBESCHRIJVING

KERKWEG 17 - ZUIDLAND - TEL. 0181 - 452321
OOK BEREIKBAAR MET DE CONNEXXIONBUS, LIJN 106

De kleuren van eiken zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk de
standaard kleuren: blank en donker eiken. Gepatineerde
kleuren blank, donker, kers en antiek.
Trendy kleuren white wash, koloniaal, mat gelakt, olie, wengé
en mosgroen, deze kleuren hebben een eigen look en een
natuurlijke uitstraling.

Op maat gemaakte 
meubelen is bij 
sommige programma’s 
mogelijk.

U WILT EEN OPEN
HAARD?
...maar u heeft geen
rookkanaal. Geen probleem.
...daar hebben wij een
fantastische oplossing voor.

Laat u inspireren door de vele
mogelijkheden met elektrische haarden. Een haard is de sfeervolle finishing touch van
uw woning.Wij bieden u een ruim assortiment aan sfeerhaarden en sierschouwen in
diverse modellen en kleuren.

SPECIALE AANBIEDING
Sierschouw compleet met elektrische sfeerhaard. Verkrijgbaar in
het zwart of wit, grenen antiek-look. Nu voor slechts€ 595.-

RUIME 
COLLECTIE

COMPUTERKASTEN.
Vanaf€ 399.-

EIKEN
WANDKASTEN
vanaf

€ 750.-

Nog 
slechts
enkele
stuks!

KARAKTER EN STIJL De strakke en
robuuste stijl geeft frodo® een heel eigen
karakter. Door de uitgeholde stijlen wordt het
gebruik van massief eiken benadrukt. Het
gebruik van karaktereik, met zichtbare noesten
en windscheurtjes, geeft het meubel een erg
natuurlijke uitstraling. Frodo® is ongetwijfeld
een verrijking van uw interieur!

OP = OP ■ Meubelpaleis Zuidland
Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

Van handmatig tot elektrisch verstelbare. De
meeste fauteuils kunnen geleverd worden met
een sta op hulp.Tevens kunt u bij Meubel-
paleis Zuidland een fauteuil op maat laten
maken, de hoogte en zitdiepte nader te
bepalen zodat voor u een goed zitcomfort
mogelijk wordt.Voor een goed advies laat u
adviseren door een van onze adviseurs.

Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!

U belt voor een afspraak en wij
halen en brengen u geheel gratis

zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

■ Meubelpaleis Zuidland
De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

Er is een ruime keuze aan senioren bankstellen. Deze bankstellen
kunnen worden besteld in diverse stoffen, maar er zijn ook 
bankstellen die op voorraad zijn dus direct te 
leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Deze 
bankstellen zijn voorzien van interieurvering,
een goed zitcomfort en met een zeer goede 
kwaliteitsnorm. Service en kwaliteit staan bij 
ons hoog in het vaandel.
Wij geven tot € 450,- inruil terug voor 
uw oude bankstel. Hiervoor geldt ook de 
HAAL EN BRENG SERVICE
0181 - 452321

ACTIE!
SENIORENBANKSTELLEN
2,5 - 1 - 1, levering direct,
slechts enkele stuks

vanaf € 1.250.-
Diverse showroommodellen tegen 
aantrekkelijke prijzen.

De koffie staat altijd klaar in de 

gezellige koffiecorner.

OPENINGSTIJDEN: maandag 12.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur

SHIFT_expectations

OP = OP

 1.750 
CONTANTE 
KORTING

NOG 
18 STUKS

DE NISSAN PRIMERA 
VANAF 19.995

Binnenhof  19 
Rot te rdam Ommoord 
te l .  010  -  2990099

S T I J L V O L L E 
D A M E S M O D E

Zadkine Uiterlijke Verzorging is het regionale opleidingsinstituut 
voor kappers, schoonheidsspecialisten en voetverzorgers. 

Wij hebben vestigingen op de 
Benthemstraat 6 (Centrum) en de Sikkelstraat 35 (Zuid).

WWW.ZADKINE-BEAUTY.NL

KNIPPEN 

PEDICURE 

GEZICHTS
BEHANDELING

WORD MODEL!
BIJ ZADKINE UITERLIJKE VERZORGING

      BEL: (010) 243 38 99   

                     (010) 484 88 84   

8,-

3,50

13,50

R'dam Centrum

R'dam Zuid
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Maandmenu:
Voorgerecht:
Wintersalade met gerookte
kip en sinasappel dressing
Hoofdgerecht:
Varkenshaas medaillons 
met gesmolten brie
Nagerecht:
Dessert du chef 
en een kopje koffie 24,50 p.p.

� � � �Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 2 november:
Tendence (’70 , ‘80’s avond)

Zaterdag 3 november:
Louis (rustige diner muziek)

Vrijdag 9 november:
Wim Dalmee (de zanger van Rotterdam)

Zaterdag 10 november:
Company (jazzachtige dinermuziek)

Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

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

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

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

MOOI WONEN IN HET LAGE LAND

Leden van het eerste uur heeft de 
vereniging niet meer, maar wel muzi-
kanten die de club al vele jaren trouw 
zijn. Repeteren en optreden doen de 
leden intussen al 37 jaar onder leiding 
van dirigent Ria van Dinther. Haar 
overleden echtgenoot Cor Quispel was 
vanaf mei 1962 een groot animator van 
de vereniging. Mede door zijn inspan-
ningen musiceerden bij Philharmonica 
ooit drie orkesten.
De vereniging bouwde een brede 
reputatie op en deed mee aan tal van 
grote evenementen met onder meer het 
Groot Rotterdams Koor van (de veel te 

vroeg overleden) dirigent Fred Huys-
kes. Philharmonica stond ook op podia 
van luisterrijke festivals in binnen- en 
buitenland, waar de deelnemers heer-
lijke herinneringen aan overgehouden 
hebben. 
Het repertoire van Philharmonica is 
veelzijdig en beweegt zich tussen licht 
populair tot klassiek. Philharmonica 
schrijft graag nieuwe (spelende) leden 
in en hoopt ook op versterking met een 
drummer. Daarnaast zoekt de vereni-
ging contact met voormalige leden. De 
ledenlijst vanaf het begin is compleet, 

maar veel mensen zijn verhuisd. Con-
tact kan via e-mail philharmonica@
chello.nl of bij voorzitter Willem 
Clement: 0186-617981. Dat nummer is 
ook beschikbaar voor het boeken van 
een optreden door Philharmonica. 

Het concert op 23 december begint om 
13.00 uur. Kaarten kosten vijf euro per 
stuk en zijn te koop via 0186-617981, 
0622-427196 en aan de zaal.

Philharmonica viert met 
feestconcert 50ste verjaardag
De Rotterdamse Accordeon-
vereniging Philharmonica 
werd 17 april vijftig jaar. 
Aanvankelijk was een jubi-
leumconcert gepland, maar 
door onvoorziene omstandig-
heden kon het op de verjaar-
dag geen doorgang vinden. 
Philharmonica zou echter 
Philharmonica niet zijn als 
helemaal van een feestcon-
cert was afgezien. Nu is dat 
op zondag 23 december in 
muziek-, dans- en partycen-
trum Flamingo aan de Leng-
weg 150 te Hoogvliet. 

- Philharmonica repeteert wekelijks in een zaaltje van wijkgebouw Pier 80 aan de Rösener Manzstraat 
onder leiding van dirigent Ria van Dinther Foto Ellie Schop -

Reünie van Vorst 
schoenmagazijnen

Iedereen die ooit in dienst was bij Van 
Vorst schoenmagazijnen is welkom; 
het maakt niet uit in welke functie, hoe 
lang of hoe kort je er gewerkt hebt. 
Kom langs als je het leuk vindt elkaar 
weer eens te ontmoeten en bij te praten 
met oud-collega’s. Het Van Vorst-ge-
voel was sterk en leeft kennelijk nog 
steeds, gezien de vele reacties die we 
krijgen.

We zijn nu acht weken aan het zoeken 
en tot op heden zijn ruim 230 namen 
bekend, met 169 volledige woon en/of 
e-mail adressen. Helaas zijn ze niet 
altijd met naam, toenaam en adres be-
kend, maar we zoeken verder. Daarbij 
zoeken we hulp van anderen. Meld je 
aan en zoek mee naar de nieuwe oud-
collega’s!

Je kunt je aanmelden per e-mail pajan-
sen@hetnet.nl of per post aan 
Peter Jansen - Spiritoso 4 – 2925 BN 
Krimpen aan den IJssel, maar ook via 
onze website www.webklik.nl/reu-
nievanvorst/index met vermelding, 
naam - volledig adres en zo mogelijk 
met e-mail adres en in welk � liaal je 
gewerkt hebt, wie je � liaalchef was en 
in welke tijd.  
Zoek ook mee, want met z’n allen 
maken we er in 2008 een geweldige 
reünie van.

Wij zoeken oud-werknemers 
van Van Vorst schoenmaga-
zijnen, gevestigd in Rotter-
dam met het hoofdkantoor 
op Binnenwegplein 31. Het 
schoenmekka van Rotter-
dam, dat zijn deuren in 1951 
heropende, heeft geschiede-
nis gemaakt vanaf 1847. He-
laas moesten we in januari 
2005, na 148 jaar, de deuren 
definitief sluiten.
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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

Tot
300,-

retour voor
uw oude
fauteuil

Uw Gebit is onze uitdaging...

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

� 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

Schuite Tandtechniek“Ik durf 
weer te 

lachen..”

NIEUW!Nu ook op Internet !www.schui te .com

INSCHRIJVING NIEUWEPATIËNTEN MOGELIJK

                                                                                                  

                                                                                                OMDAT NIETS
  ZO PERSOONLIJK
  IS ALS EEN
  RELATIE

Mens en Relatie brengt je bij elkaar   
       *  Grootste bureau
  *  Erkend AVR / Geschillencommissie
     Voor meer informatie bel vrijblijvend:
  Mevr. van Dalen   : 010-466 04 19    
  of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
  Gratis brochure:
  Postbus 520, 5900 AM Venlo
     HUWWW.MENS-EN-RELATIE.NLU

Ook brommobielen v.a. € 9.690,-

Bromfiets-
certificaat,
rijbewijs
AM, A of B
vereist.

KLAVERBAAN 62 • CAPELLE/GRENS ROTTERDAM • CITO-SUBARU.NL • 010-4676789

Cito, vanouds bekend voor onderhoud en reparatie alle automerken

CiTO SUBARU ROTTERDAM

NIEUW!!
SUBARU JUSTY

MET AIRCO
v.a. €10.995,-

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

Greeploze keuken
Deze mooie tijdloze keuken

kan uitgevoerd in diverse kleuren
en maten. Voorzien van alle denk-
bare apparatuur en naar wens uit te
breiden.

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

van: € 7.733,-
voor:

€4.999,-

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs

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

van: € 5.424,-
voor:
 € 3.999,-

Badkamer
De complete badkamer voorzien van

douche, bad, toilet en meubel en basis tegels,
badkamer kan aangepast worden aan uw
wensen.

Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
 Afmeting: 30 x 60 cm

Diverse kleuren

van: € 82,-
voor:
 € 54,- per m2

 

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

Dames en 
heren kapsalon

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:

Watergolven norm. € 15,00 nu € 12,50
Föhnen norm. € 15,00 nu € 10,00
Deelpermanent nu € 35,00

Knippen 
voor maar 

€ 9,95

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

0900 - 821 24 11

Vragen over epilepsie?
Bel de Epilepsie Infolijn

• voorlichting en advies
• hulpmiddelen

• informatiemateriaal
• verwijzing en adressen

(10 cent per minuut)
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Er stonden tot 14 mei 1940 in de 
Hoofdsteeg twee gigantische panden 
die door het bombardement verloren 
gingen. Na het bombardement 
opende Esders een noodwinkel en 
atelier in Blijdorp aan de Statenweg. 
Pas in 1953 werd een de� nitief pand 
aan de Oude Binnenweg betrokken, 
recht tegenover Ter Meulen.
De verhuizing van de Statenweg 
naar de Oude Binnenweg heb ik 
meegemaakt. Vooral boeren en 
bewoners van de Zeeuwse eilanden 
bezochten op bepaalde dagen in de 
week deze zaak om de zondagse 
kleding te kopen. De drukste dag 
was dinsdag, waarschijnlijk van-
wege marktdag.
 
Doordat we op een veranderatelier 
voor herenkleding werkten, was het 

dan heel druk. Terwijl de cliënten 
een garderobe kochten, werd de 
pantalon of colbert die ze aan had-
den nog even opgelapt, een knoop 
aangezet of een pantalon opgeperst. 
Dat dat niet altijd even fris rook als 
de perser daar een natte lap en een 
ijzer op zette kunt u zich misschien 
voorstellen. Was de verandering aan 
de gekochte kleding niet al te ingrij-
pend, dan werd dat een haastklus, 
die gedaan werd terwijl de cliënten 
nog even de stad ingingen.
Het atelierpersoneel werd geleid 
door chef-coupeur Van Bokkem 
die de maten nam bij de cliënten en 
de veranderingen afspeldde en/of 
aftekende met kleermakerskrijt op 
de kleding. Hij was te herkennen 
aan de centimeter om zijn hals over 
het keurige kostuum en stropdas. 

Hij paste de kleding en verleende 
de service die wij in ons atelier 
moesten waarmaken.
 
Dan was er souschef Odijk (later ge-
emigreerd naar Amerika) die aan de 
tafel zat waar de meisjes werkten. 
Hij deelde het werk uit en moest in 
een boekje bijhouden hoeveel tijd 
erin ging zitten en deed zelf ook 
vaak een veranderklus.
Er waren twee persers, Nico Koster 
en Vleeskens en drie kleermakers, 
de heren Hompes, Keijl, en vd 
Kamp en dus een aantal meiden 
zoals Bep en Co Fens, Judith en 
Riet v d Werken, Map Stijnen, Sija, 
Geertje, Bep, Lies, Teuni, Wil Pes-
selse, Annie Heerenbout, Annie Feij,  
Cobie ? Jetty van Deutekom en er 
waren coupeurs die thuis werkten en 
wekelijks hun werk kwamen halen 
en brengen.
We werkten 48 uur in de week; van 
maandag t/m vrijdag van 8.00- tot 
12.30 uur en 13.00- tot 17.00 uur en 
zaterdag van 8.00- tot 13.00 uur. Ik 
ontving daar na vier jaar E 48,00 per 
week voor, terwijl ik werd aangeno-
men op mijn 18de jaar (eind 1952) 
voor E 9,00 per week. Halverwege 
de eerste werkweek kreeg ik te ho-
ren dat ik zo goed mijn best deed dat 
er E 11,00 van gemaakt zou worden.
Voor iedere veranderklus stond 

een tijd. Bijvoorbeeld mouwen van 
colbert zonder split, 50 minuten, 
mouwen met split, 60 minuten, 
pantalon zonder omslag korter, 30 
minuten, pantalon met omslag 40 
minuten. Het was de hele dag klok 
kijken.
 
Vaak had de cliënt haast om bus of 
tram te halen en zaten we met z’n 
tweeën aan een pantalon of mouw, 
ieder aan een kant. Er waren in die 
tijd geen lange-, korte- of buikma-
ten. Alles werd op maat gemaakt 
in ons atelier. Soms lag een colbert 
of winterjas helemaal uit elkaar om 
aangepast te worden aan de � guur 
van de man die erin moest komen
En niet zelden kwam er op zaterdag 
om vijf voor één, als we dachten 
aan ons weekend te beginnen een 
haastklusje binnen, waardoor het 
half twee werd. En onze verloofden 
maar wachten buiten!
Toch hing er een gezellige sfeer. We 
hadden een perser die heel goed kon 
zingen en hele aria’s weggaf. Soms 

zongen we mee, maar zodra de 
chef-coupeur binnen kwam was het 
gedaan met de lol. Dat er bij Esders 
niet veel aan pensioenen werd 
gedaan, was te zien aan de bejaarde 
kleermakers die boven op tafels hun 
werk deden. Het was hard werken 
voor weinig geld. Of er van ons ate-
lier nog mannen en vrouwen leven 
weet ik niet. Misschien zijn er nog 
wel die het zich allemaal herinneren. 
Er was ook een veranderatelier voor 
dameskleding en een atelier waar 
uniformen werden gemaakt.
We werden aardig onderbetaald 
en dat bracht mij in 1953 ertoe te 
veranderen van werk. Nog anderhalf 
jaar tot aan ons huwelijk heb ik bij 
de Bijenkorf gewerkt, nu in een 
atelier waar dameskleding werd 
vermaakt. Dat is weer een ander 
verhaal. De sfeer van Esders zag ik 
daar niet terug. In 1958 volgde de 
ophef� ng van Esders. 

G.L.A. (Gré) van der Does-de Bruin
gremar@wanadoo.nl

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

Kleedingmagazijn Esders Rotterdam
In Rotterdam was van 1894 tot 1958 het kledingmagazijn Esders gevestigd. Van 1952 tot en 
met 1956 werkte ik bij de oude, maar bekende modezaak Esders. Het was heel gezellig op dit 
pomp- (verander)atelier waar we met hard werken weinig verdienden. Esders was in de jaren 
voor de oorlog een begrip in Rotterdam. 

Schilders en tekenaars hebben zich 
over het algemeen minder met spoor-
wegen bezig gehouden. Het aantal 
spoorwegschilders en spoorwegschil-
derijen in Nederland is niet zo groot. 
Dit in tegenstelling tot Engeland, waar 
het spoor een bijzonder geliefd onder-
werp is. Vooral het ‘oude spoor’ met 
zijn stoomlocomotieven, seinhuizen, 
seinen, telegraafmasten, bruggen en 
tunnels werd vanaf het eerste begin 
door kunstenaars als een interessant 
motief erkend. 

Meer dan veertig jaar geleden, tijdens 
een reis door Engeland, maakte Hans 
Kaas kennis met het werk van de 
Engelse spoorwegschilders en werd 
er door gefascineerd. Hoewel hij van 
jongs af aan zondagschilder is en al 
even lang spoorweghobbyist duurde 
het tot zijn pensionering voordat hij 
de twee liefhebberijen combineerde 
en zijn eerste spoorwegschilderij 
maakte. Nadien heeft hij zich met veel 
overgave op het onderwerp gestort en 
in de loop van de tijd ontstond er een 

collectie schilderijen die voornamelijk 
het spoor in binnen- en buitenland in 
de periode tussen 1930 en 1970 tot 
onderwerp hebben. In dit geheel full-
colour uitgevoerde boek is een selectie 
van zijn werk samengebracht.
‘Schilderachtig spoor’ van Hans Kaas 
bevat 128 pagina’s en 110 illustraties. 
Prijs 29,95 euro. ISBN 
978.90.5994.189.2. Uitgegeven 
door Aprilis bv. Markt 9, 5301 AL 
Zaltbommel, tel. 0418-512088, www.
aprilis.nl of info@aprilis.nl

Treinen hebben door de jaren heen altijd een groot aantal liefheb-
bers getrokken. Hoewel de gouden jaren van het spoor ver achter 
ons liggen en de moderne spoorwegbedrijven nog maar weinig 
romantiek uitstralen, bestaat er ook vandaag nog steeds grote inte-
resse voor het spoor. Privatisering en opsplitsing van ons nationale 
spoorwegbedrijf veroorzaakten een revolutie op het spoor en een 
grote verscheidenheid aan rollend materieel, in doorgaans exoti-
sche beschildering, berijdt tegenwoordig de spoorstaven. 

Naar aanleiding van de tentoon-
stelling “Douane te water” in het 
Belasting- & DouaneMuseum in 
Rotterdam wordt dit najaar een 
boeiende lezing gehouden.
Wouter Heijveld (conservator 
Maritiem Museum Rotterdam) 
en Geert Nieman (Belasting- & 
Douanemuseum) vullen het thema 
“Douane te water” dit najaar aan 
met: “Rotterdam en de Douane, 
de ontstaansgeschiedenis van de 
stad en de verwevenheid met de 
douane”. Een lezing die ook voor 
niet-rotterdammers interessant is. 
U kunt zich gratis inschrijven voor 
deze lezing op zaterdag 3 november 
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De lezing “Rotterdam en de Dou-
ane, de ontstaansgeschiedenis van 
de stad en de verwevenheid met 
de douane” doet op een ongewone 
manier de geschiedenis van Rot-
terdam en haar verbondenheid met 
de Douane uit de doeken. De haven 

en haar activiteiten krijgen daarbij 
ruim aandacht. Maar ook andere 
aspecten passeren de revue. Dat 
kan voor verrassingen en nieuwe 
ervaringen zorgen.
U wordt van harte uitgenodigd voor 
of na de lezing een bezoek te bren-
gen aan de tentoonstelling “Douane 
te water”, die u een beeld geeft van 
de geschiedenis van de Neder-
landse Douane te water. Varen in 
de scheepssimulator, videobeelden, 
scheepsmodellen, schilderijen en 
andere voorwerpen nemen u mee 
naar een voor velen onbekende kant 
van de Douane.

Vergeet niet uw komst naar het 
museum door te geven. Dat kan 
telefonisch (010 - 44 00 200), 
schriftelijk of via internet (info@
bdmuseum.nl).

‘Schilderachtig spoor’ 
fraai boek van Hans Kaas

Belasting- & Douanemuseum
“Douane te water”
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We waren op weg naar de Euromast 
en liepen langs de ons zo vertrouwde 
Maas. Bij de ingang van de Maastun-
nel keken we elkaar aan met hetzelfde 
idee: “Zullen we?” en ja hoor, daar 
gingen we! De hal in, roltrap af, wat 
is die eigenlijk hoog!, vooral als je er 
maar samen staat, niemand voor je, 
niemand achter je ... daarna het kleine 
trapje afgelopen en hup ... de tunnel 
in, die helemaal leeg voor ons lag! 
In onze ogen was er niets veranderd. 
Ineens dacht ik: “Wat zou iets groens 
de zaak op� euren, al waren het maar 
kunstplanten aan de muur, plantenbak-
ken hier en daar, of een muurschilde-
ring van iets van Rotterdam.” En� n, 
mijn ideeën gingen met mij op de 
loop. 

Uniek moment
Ik hoorde onlangs dat de tunnel 800 
meter lang is, dus niet ver om naar de 
andere kant te lopen, maar zo leeg lijkt 

hij langer. Natuurlijk, ik loop liever 
in de bossen of langs de zee, maar dit 
was toch een uniek moment, vooral 
vanwege onze herinneringen. 
Na de opening van de tunnel in de oor-
log liep ik er als kind met mijn ouders 
en toen jonge zusje om de twee weken 
doorheen naar één van de oma’s, 
die vrij dicht bij de tunnel woonde. 
Openbaar vervoer was er op den duur 
uiteraard niet meer en alleen mijn 
vader had nog een � ets met goede 
banden! Achteraf denk je: “We liepen 
wat af, zeker als kinderen!”

En ... daar kwamen de herinneringen! 
Onder andere dat we vaak de tunnel 
niet uit mochten vanwege luchtalarm, 
dat dan intussen afgegaan was. Ik 
denk dat we dat alarm beneden in de 
tunnel niet hoorden. De Duitsers, die 
aan beide tunnelingangen op wacht 
stonden, hielden ons dan tegen tot het 
sein ‘veilig’ werd gegeven. 

Les
Kort na de bevrijding, kreeg ik mijn 
eerste � ets! Op naar de tunnel, waar ik 
‘les’ kreeg van mijn vader. Naar bene-
den hij voorop op de roltrap, zeggend: 
“zet gelijk je voorwiel dwars, dan kan 
er niets gebeuren, kun je je � ets met 
je pink vasthouden.” Spannend hoor, 
maar pappa wist het! 
Lekker � etsen door de tunnel, voor 
een kind een leuk tijdverdrijf, maar 
je moest wel goed uitkijken voor de 
tegenliggers, en aan het eind van de 
tunnel, tja, naar boven op de roltrap! 
Paps achter mij, voorwiel dwars, niets 
aan de hand, letterlijk! 
Mijn vriendin en ik kletsten maar 
door, al lopend door die lege tunnel. 
Aan de zuidkant gekomen viel ik van 
de ene verbazing in de andere, wat 
is daar gebouwd! Maar ..... de Maas 
kunnen ze niet “verbouwen”, die ligt 
nog als vanouds in al zijn glorie te 
schitteren! 

Hangplek
Enkele oudere heren stonden er gezel-
lig te keuvelen, echt hun “hangplek”! 
Ze merkten onze belangstelling en 
we kwamen met hen in gesprek. Ze 
wisten zelfs dat het huis van mijn oma 
er nog staat en gerenoveerd is. Een 
goede reden om dit eens te gaan bekij-
ken en ... dan weer via de looptunnel 
met enkelen uit mijn vriendenkring 
die, enthousiast geworden door mijn 
verhaal, er ook eens doorheen willen! 
(Ik denk dat ik er een buffet of terrasje 
begin, aan beide ingangen! Misschien 
een idee?).
Natuurlijk zijn we dapper dezelfde 
“weg” teruggegaan, maar ..... toen snel 
naar de Euromast! We waren wel toe 
aan een lekker wijntje daarboven na 
onze Maastunnel-trip! 

Willy Grif� jn 

Mijmeringen in de Maastunnel
Vorig jaar mei werd een artikel van mij geplaatst onder de 
tekst Scheepvaartkwartier. Reacties bleven niet uit, zowel 
telefonisch als per post! Wat een leuke ervaring! Afspraken 
werden gemaakt, ontmoetingen vonden plaats en daar kwa-
men ze; de herinneringen. Contacten werden hersteld en we 
raakten niet uitgepraat. En zo kon het gebeuren dat ik on-
langs weer eens met een oude vriendin, een vroegere klasge-
note, aan de wandel ging. Wat ook weer nieuwe herinneringen 
naar boven bracht. 

(vervolg van voorpagina “Paar honderd toeschouwers 
voor Jimi Hendrix in nood-Ahoy”)

Hoepla
Terug naar het optreden van Jimi 
Hendrix op die bewuste vrijdagavond in 
november 1967. Nadat hij ’s middag in 
de VPRO-studio in Bussum tv-opna-
men had gemaakt voor het programma 
Hoepla, stond de Amerikaan ’s avonds 
met zijn band op de planken in Ahoy’. 
Hendrix, die op het punt stond met zijn 
geniale gitaarspel de wereld aan z’n 
voeten te krijgen, speelde een uur en 
incasseerde hiervoor 374 pond sterling. 
De toen 17-jarige Rotterdammer 
John van der Knaap was getuige van 
Hendrix’ optreden: “Wat ik me ervan 
herinner is veel herrie. Er waren die 
avond veel mensen in Ahoy’, maar die 
waren niet alleen voor hem gekomen. 
Er stonden hooguit vijfhonderd mensen 
naar zijn optreden te luisteren. Ik was 
toen een echte muziekfreak, maar had 
nog nooit van ‘m gehoord. Ik vond 
Hendrix geniaal gitaar spelen, maar 
zijn muziek sprak me niet aan. Die ben 
ik overigens later wel gaan waarderen. 
Volgens mij heb ik tijdens zijn concert 
ook een beetje rondgelopen op de beurs. 
Ongeloo� ijk, denk je achteraf. Treedt 
Jimi Hendrix op, ga je verderop een 
beetje lopen winkelen…”. 
John Kieboom was eveneens bij het 
concert. Hij herinnert zich dat behalve 
The Motions nóg een andere ‘band’ in 
het voorprogramma acte de présence 
gaf. “Een boerenkapel met de naam De 
Blaaspiepers”, meldt de Rotterdammer 
met nog altijd ongeloof in z’n stem. 
Hij was danig onder de indruk van 
Hendrix. “Hij haalde alle foefjes uit die 
hij met z’n gitaar kon doen: spelen met 
z’n tanden, gitaar op z’n rug, met z’n 
gitaar rammen tegen de speakers en er 
werd zelfs een vuurtje gestookt op het 
podium. Als ik me niet vergis begon hij 
met het nummer Purple Haze.”  
Kieboom, Hendrix-fan van het eerste 
uur (‘Ik had z’n eerste lp toen al’), was 
wel zo verstandig een fototoestel mee 
te nemen en schoot unieke plaatjes van 
het enige optreden in Nederland van het 
gitaar-fenomeen (zie foto).

Gevlogen
Wat niet mag ontbreken in dit relaas 
over Jimi Hendrix in Rotterdam, is het 
volgende saillante detail. De gitarist zou 
de nacht na zijn optreden niet hebben 
doorgebracht in hotel Centraal op de 
Kruiskade, waar een kamer voor hem 
gereserveerd was. Na het concert zou 
hij een uitnodiging van Jules Deelder 
hebben geaccepteerd om mee naar diens 
huis te gaan. Daar werd nog een feestje 
gevierd, waarna de gitarist er in een bed 
belandde. De volgende morgen ontdekte 
de dichter en latere nachtburgemeester 
van Rotterdam dat Hendrix al was 
gevlogen. Op een briefje dat hij volgens 
Deelder achterliet schreef de gitarist: 
‘Let your mind and fancy roll on’.  
Of dit de werkelijke gang van zaken 
is geweest, wordt nog steeds in twijfel 
getrokken. 
Maar waarheid of niet, het was in elk 
geval rock-and-roll op hoog niveau in 
Rotterdam, veertig jaar geleden.

Ed van Helten

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484, E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

Audi TDI 130pk Sedan     
Clima,leer,navi autom A4  2004 28.750,=
Audi 4.2 228kW Quattro Sean     
Aut5 Tiptronic A8  2004 36.000,=
BMW 318IS Coupé Executive    
Airco & nieuwe APK3  2001 15.450,=
BMW 530D Touring Stationwagon     
Executive Aut5 5 serie  1999 11.500,=
BMW 740I Executive Sedan     
Automatic 7 serie  1998 10.500,=
Chrysler 3.3I MPV     
7 pers. SE V6 Aut4  2002 14.500,=
Daihatsu 1300 EFI Sedan Charade     
SG Nw APK  1994 1.750,=
Daihatsu 1000 EFI Hatchback  Cuore   
3 drs twin-cam  2000 2.000,=

Daihatsu 1.3 MPV     
5drs XTI, airco nw APK  2003 9.650,=
Hyundai 2.9 Crdi Terreinwagen    
Executive Aut4 Terracan  2004 18.500,=
Mercedes-Benz 450 SEL Sedan     
6.9 Wegenbelasting vrij  1976 13.500,=
Mercedes-Benz A150 Hatchback     
5 drs autom., airco, A-kl.  2006 25.950,=
Mercedes-Benz E300 Stationwagon     
Turbo diesel kombi Aut4  1995 7.500,=
Mercedes-Benz ML320 Terreinwagen     
Au5,leer,airco,navi M-kl.  2000 20.000,=
Mercedes-Benz S320 Sedan    
1e eig,leer,xenon-navi,S-kl. 2000 19.750,=
Opel 1.2 Corsa Hatchback     
16V 3-drs Silv. Easytronic  2005 10.500,=

Opel X2.0Dti Omega Stationwagon     
16V Statw. Diamond  1998 4.450,=
Renault BE Bop 1.9D Clio Hatchback     
3 drs. nieuw APK  1994 2.250,=
Renault 1.9 DCI Espace MPV     
88kW Expression  2003 13.900,=
Renault Dynamique 2.0 Laguna Stationwagon     
16V Grand  2004 16.950,=
Skoda 1.9 TDI Octavia Hatchback     
66kW, Ambiente  2004 12.900,=
Volkswagen 1.9 TDI Golf Hatchback     
66kW 3 drs. trendline, airco 1998 6.500,=
Volkswagen V (5) 2.0 SDI Golf Hatchback     
55kW 5 drs. Trendline   2004 14.500,=
Volkswagen 1.6 Passat Sedan     
75kW Comfortline BNS  2001 15.000,=
Volkswagen 2.8 Passat Sedan     
V6 142kW Comfort. aut5  1999 13.500,=
Volkswagen 2.5TDI Touareg terreinwagen     
Aut6, clima,leer,xenon  2005 51.500,=

capelle

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

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95

Betr.: Waxoyl (Teflon) 
 behandeling
 met 3 jaar garantie

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen
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Films over 
oude wijken
Nadat de wederopbouw van Rotterdam 
grotendeels was voltooid, vroegen 
verwaarloosde oude wijken de aan-
dacht. Drie � lms uit de collectie van 
het Gemeentearchief Rotterdam laten 
zien hoe bewoners in de jaren zeventig 
actie voerden. Door de aanhou-
dende protesten kwam het onderwerp 
stadsvernieuwing op de agenda, in 
Rotterdam en in de rest van Nederland. 
Filmmakers droegen daaraan bij door 
de gebeurtenissen vast te leggen.

Schutting
Frans Peter Verheijen en Adriaan Staal 
brachten bewoners van Feijenoord 
in beeld. Hun � lm Wijk 20 uit 1974 
is een indringende documentaire in 
zwart-wit. Bob Visser legde in zijn 
Crooswijk Journaal uit 1976 vast hoe 
een gammele schutting werd  gesloopt 
om de gemeente tot actie te bewegen. 
In t Is gewoon niet mooi meer uit 
1976 toonden Hans de Ridder en Dick 
Rijneke de teloorgang van oude wijken 
en de nieuwbouwplannen. De kritische 
� lmmakers lieten zien dat extra maat-
regelen vereist waren, wat hen niet in 
dank werd afgenomen.
Wijk 20              1973, 29, 
Frans Peter Verheijen & Adriaan Staal
Crooswijk Journaal 1976, 5, 
Bob Visser
t Is Gewoon Niet Mooi Meer 1976, 49, 
Hans de Ridder & Dick Rijneke
Zondag 4 november, 15.30 uur in 
Theater Lantaren/Venster.
Entree: 6,- / 5,-. Reserveren via de 
kassa van Theater Lantaren/Venster, 
telefoon: 010-277 22 77.

Jubileumconcert 
Hillegersbergs 
Mannenkoor
Vrijdag 9 november verzorgt het Hil-
legersbergs Mannenkoor een jubileum-
concert in de prachtige Hillegondakerk 
in Hillgersberg.
Het koor viert met dit concert het 
85-jarig bestaan en heeft hiervoor een 
aantrekkelijk programma samenge-
steld. Er wordt onder meer aandacht 
besteed aan het feit dat de Hille-
gersbergse dichter en sprookspreker 
Willem van Hildegaersberch 600 jaar 
geleden stierf.
Willem van Hildegaersberch veegde 
de machthebbers in zijn tijd de mantel 
uit met zijn gedichten over machts-
misbruik, corruptie in de rechtspraak 
en misstanden in de kerk en was één 
van de populairste sprooksprekers in 
zijn tijd. Nu herinneren nog enkele 
straatnamen in Rotterdam aan hem: 
de Willem van Hillegaersbergstraat, 
de Minstreelstraat en de Meester Wil-
lemstraat. Componist Marco Kalk-
man zette één van zijn gedichten op 
muziek: “Vanden twaelff maenden”, 
waarin hij de levensfasen van de mens 
vergelijkt met de 12 maanden van het 
jaar.
Het concert begint om 20.00 uur. Toe-
gang (incl consumptie) € 13,00 (65+ € 
11,00). Informatie: 010-4182109

Prof. dr. Ruut Veenhoven (1942) staat 
bekend als de ‘geluksprofessor’ en is 
verbonden aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Hij is socioloog en 
doet voornamelijk onderzoek naar hoe 
mensen gelukkig worden en wat geluk 
voor mensen betekent. 
Dr. Lyanda Vermeulen-Kerstens 
(1976) onderzoekt succesvolle 
loopbanen, waarbij zij onder andere 
de vraag stelt ‘hoe komen succesvolle 
mensen tot hun succes?’. Zij werkt bij 
het Risbo, een onderzoeksbureau dat 
gelieerd is aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 

Gelukkig?
Kennis van ‘succesvol ouder worden’ 
is schaars. Zowel de nationale als 
internationale wetenschap besteedde 
tot op heden weinig aandacht aan de 
levensstijl van ouderen.
“Wij vinden dus dat het hoog tijd is 
voor onderzoek naar het levensgeluk 
van vijftigplussers”, aldus Lyanda 
Vermeulen.
“Voor ons onderzoek hebben we een 
groot aantal vijftigplussers nodig, die 
we circa vijf jaar continu volgen”, 
legt zij de opzet van het onderzoek 
uit. “We willen van deze groep weten 

wat zij op een normale doordeweekse 
dag doen en hoe zij zich voelen bij 
de activiteiten die zij ontplooien. Aan 
de hand van die gegevens denken 
wij over vijf jaar inzicht te hebben in 
welke levensstijl voor de meeste men-
sen het grootste geluk oplevert.”

Dagboek
De deelnemers aan het onderzoek in-
formeren de onderzoekers met behulp 
van een dagboek.
“Er is een speciaal Dagboek van Giste-
ren ontwikkeld, dat de deelnemers 
zelf via internet kunnen invullen”, 
vervolgt Lyanda. “Wij vragen de 
mensen eenmaal per maand in het 
dagboek op te tekenen wat zij de 
vorige dag hebben ondernomen, hoe 
zij dat hebben ervaren en hoe zij zich 
daarbij voelden. Iedereen krijgt elke 
maand van ons per email een oproep 
om het dagboek in te vullen, zodat het 
niet vergeten wordt. Leuk is nog dat 

de gegevens allemaal in een databank 
belanden en de deelnemers na a� oop 
van het onderzoek hun eigen dagboek 
kunnen laten uitprinten, zodat ze zelf 
nog eens kunnen teruglezen wat ze in 
de afgelopen vijf jaar zoal gedaan heb-
ben. Overigens, en dat is belangrijk, 
zijn alle gegevens in die databank 
strikt vertrouwelijk en kunnen zelfs de 
onderzoekers geen persoonsgegevens 
van de deelnemers inzien. Wij hopen 
dat zich veel mensen aanmelden, 
zodat we betrouwbare gegevens 
krijgen en we over vijf jaar kunnen 
zeggen welke factoren het levensgeluk 
bepalen van ouderen.”

Wilt u het Dagboek van Gisteren 
bekijken en als demonstratie invullen? 
Dat kan op de website van het onder-
zoek: www.risbo.org/levensstijl/info.

Grootschalig onderzoek Erasmus Universiteit onder ouderen

Dagboek van Gisteren
Prof. Dr. Ruut Veenhoven en Dr. Lyanda Vermeulen zijn aan de 
Rotterdamse Erasmus Universiteit een grootschalig onder-
zoek begonnen naar de geluksbeleving onder ouderen. Voor 
dit onderzoek zijn veel deelnemers nodig. Iedereen die 50 jaar 
of ouder is mag daarom meedoen. U heeft voor deelname aan 
dit onderzoek wel een e-mail adres èn toegang tot internet 
nodig. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar 
levensstijl@risbo.org.

Als jongetje keek je in dat café je 
ogen uit. Hoog aan de muur waren 
een soort patrijspoorten bevestigd 
en daarachter kon men een beschil-
derde rol met taferelen van de Rijn 
laten draaien zodat het net leek of 
je op een varend schip zat. Ook 
keek je je ogen uit naar al vroeg 
aanwezige (vaak Duitse) schippers, 
die bier en schnaps dronken. 
Na het bezoek aan het Rijnvaart-
huis voeren we naar de werf van 
Verolme bij Bolnes en daar begon 
de eigenlijke verkoop. Je begon 
met het luiden van de koperen 
bel die schippers en hun knechten 
waarschuwde dat er een parlevinker 
langs kwam. Want omstreeks die 
tijd waren ze meestal wel wakker. 
Als je te vroeg begon te bellen liep 
je kans dat je de inhoud van de 
pispot over je heen kreeg. Zeker als 
ze slecht geslapen hadden.

Varen
Als we Bolnes, de tankers van 
Van Ommeren bij het Eiland van 
Brienenoord, de Steenplaat en aan 
de overkant de rijnaken die voor de 

Oostmaaslaan lagen hadden gehad, 
liet Ekelmans mij naar de Waalha-
ven varen. Ik mocht niet onder de 
grote klep van de Koninginnebrug 
door, maar moest door de kleine 
stenen bogen varen. Ekelmans 
ging dan op zijn handeltje slapen 

en ik moest hem bij de Waalhaven 
wakker maken. Ik was tien of elf 
jaar en geen van beiden konden we 
zwemmen.
In die tijd was bij de Feijenoorddijk 
de scheepssloperij van Simons nog 
volop in bedrijf en daar werden 
veel oude Amerikaanse oorlogs-
schepen gesloopt. Ik denk dat de 
milieuregels toen niet erg streng 
waren, want iets later werden daar 
ook auto’s tot schroot verwerkt 
en minstens een keer in de week 
gingen autobanden in de � k. Als 
dan de wind fout stond, was de 
mening van de huisvrouwen op de 
Feijenoorddijk niet mis.

Feijenoord was in de jaren vijftig 
een ideale wijk voor kinderen om 
te schooieren. Er waren overal 
bedrijven waar altijd iets te halen of 
te beleven viel. Eind jaren zestig tot 
begin jaren zeventig heb ik nog op 
de Feijenoorddijk gewerkt bij een 
� rma die in nieuwe en gebruikte 
kartonnen dozen handelde. Deze 
� rma zat in pakhuizen die gewoon 
onder woonhuizen van drie etages 
zaten. Levensgevaarlijk, dat zou nu 
niet meer mogen, denk ik.’

Rob van de Roer,
Vestdijkstraat 3,
3261 PD Oud-Beijerland.

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

‘Als je te vroeg belde had je kans 
op de inhoud van een pispot’
In de jaren vijftig en begin jaren zestig heb ik mijn jeugd 
doorgebracht in de wijk Feijenoord. Mijn vader had een 
kapperswinkel naast bakkerij Jansse in de Oranjeboom-
straat. Parlevinker Ekelmans was een klant van vader. 
Daardoor mocht ik vaak met hem meevaren. Zijn bootje 
lag aan een steiger in de Persoonshaven. Om zes uur 
voeren we naar café Rijnvaarthuis aan het Mallegat. Daar 
dronk Ekelmans koffie met cognac en ik een flesje prik of 
warme chocolademelk.

- D. Brugman deelde ansichten uit aan zijn klanten. Zijn zaak heeft bestaan tot in de jaren zeventig. Toen werd het café Mallegat van Ton Blauw en daarna 
discotheek Hollywood. Foto collectie Rein Wolters -
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Openingstijden:
Di, wo, do & vr  van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246

DINSDAGDINSDAG

PERMANENTDAG
STUDENTENDAG

WOENSDAGWOENSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

föhnen,wassen
& watergolven

VRIJDAGVRIJDAG

KLEURINGSDAG

DONDERDAGDONDERDAG10%
KORTING
op deze dagen

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

www.muziekketen.nl

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs 
en de beste kwaliteit. 
Online shoppen en bestellen. De artikelen worden 
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur 
bij jou thuis afgeleverd!

De groep werd in feite opgericht in de zomer van 1967 op een camping in ’s-Graven-
zande. Daar liepen twee Rotterdamse jongens elkaar tegen het lijf. Ze speelden gitaar 
en hielden van het betere blueswerk. Daar moest een band van komen, vonden ze. Dat 
werd: Eastern Jam.

Louis Smit (slaggitaar) en Wil van 
Rossum (sologitaar) gingen vervol-
gens in Crooswijk en Kralingen op 
zoek naar leeftijdgenoten, die even-
eens musiceerden en hielden van 
de muziek van John Mayall and the 
Bluesbreakers , Cuby and the Bliz-
zards en The Cream. Snel vonden zij 
in Wil Seits (drums), Onno Holkers 
(zang), Karel IJsseldijk (basgitaar en 
zang) en Peter Haas (orgel) kompa-
nen om een groep te formeren.
Louis Smit: “Rond de achttien jaar 
waren we. Het was in de Flower 
Powerperiode en alles leek mogelijk. 
In een oude bak� ets reden we onze 
instrumenten en apparatuur van de 
ene oefenruimte naar de andere. 
Aangezien we nogal wat herrie 
veroorzaakten, waren de buurthuizen 

waar we repeteerden niet erg blij 
met ons. Dus we moesten nogal eens 
verkassen.”

Feesten
Toen de band een vaste repeti-
tieruimte kreeg in een voormalig 
padvindersgebouwtje in de Spaanse 
Polder, konden de muzikanten zoveel 
lawaai maken als ze maar wilden. 
“En de feesten waren daar ook niet 
van de lucht. We hadden er zelfs een 
eigen bar. Die feesten duurde vaak 
tot diep in de nacht”, zegt Smit.
En toen was er na enkele maanden 
het eerste optreden van Eastern Jam. 
Smit: “Dat was in Kralingen, in een 
schoolgebouw, als ik me goed herin-
ner in de Gashouderstraat.” Daarna 
kwam het ene optreden na het 

andere. Onder meer in De Leiperd. 
“Dat was een soort bunker onder de 
Maasbrug. Daar kwamen nogal ruige 
gasten”, weet Smit.
Toen drummer Seits trouwde, verliet 
hij de band. In zijn plaats kwam 
Kees Meurs. Eastern Jam timmerde 
toen steeds meer aan de weg. En 
niet alleen in de Maasstad. De groep 
stond vrijwel overal in ons land op 
de planken. “Zo deden we een keer 
mee aan een talentenjacht in Laren 
waar Karel Prior jurylid was en was 
er ook een bijzonder optreden in 
Antwerpen.”

Playbacken
Dat optreden in Antwerpen zal 
Louis Smit nooit vergeten. “We 
waren gecontracteerd door disco ‘De 

Lachende Koe’. Die naam vergeet ik 
nooit. En� n, wij daarheen, uiteraard 
met onze complete geluidsinstallatie. 
Nadat we alles in die zaal hadden 
opgesteld, werden we erop gewezen 
dat we moesten playbacken. We wis-
ten niet wat we hoorden! Bleek een 
discjockey platen te draaien en wij 
moesten doen alsof we musiceerden. 
Het waren wel allemaal nummers die 
we op ons repertoire hadden staan, 
maar het was ongeloo� ijk. Op z’n 
Belgisch zou ik zeggen. We hebben 
daar een beetje staan acteren, maar 
wat ik me van dat optreden herinner 
is hoofdzakelijk dat we � ink dronken 
zijn geworden en enorm gelachen 
hebben.”
Eastern Jam heeft tot 1972 bestaan. 

Vier jaar geleden werd het initiatief 
genomen een reünie te organiseren. 
Alle bandleden zagen elkaar toen 
weer in een zaaltje in Hoogvliet. 
Smit: “Dat was leuk. En vanzelf-
sprekend hebben we ook met elkaar 
gespeeld. Hoe dat klonk? Dat wil je 
niet weten”, zegt hij. “De zanger kon 
niet meer zingen en de muzikanten 
speelden ook niet meer zoals vroe-
ger. Het was niet om aan te horen! 
Maar dat maakte niet uit. Bovendien, 
Eastern Jam is altijd in de eerste 
plaats een plezierband geweest.” 

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. 

Eastern 
Jam

- Eastern Jam. Van links naar rechts: Karel IJsseldijk, Peter Haas, Louis Smit, 
Kees Meurs, Onno Holkers en Wil van Rossum  -

deel 17

KIJK OOK OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

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
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Ondanks hoogte-
vrees kranten 
tóch bezorgd in Zuidpleinflat
Als kind had ik hoogtevrees. Ik durfde vanuit mijn zolderraam in de Rotterdam-
se Pantserstraat nauwelijks naar beneden te kijken. Als ik bij wijze van spre-
ken op een krant stond, voelde ik me al eng worden. Al bij een ietsje hoogte 
was ik als de dood voor duizeligheid en het verliezen van mijn evenwicht.

Op een keer vroeg inspecteur Jonkergouw 
van Het Vrije Volk of ik de krantenwijk 
van een zieke bezorger wilde waarnemen. 
Ik was een jaar of dertien en dat werk had 
ik al eens eerder naar tevredenheid gedaan. 
Bovendien leverde het een lekker zakcentje 
op. Als reguliere armoedzaaier kon ik dat 
best gebruiken. 
In het clubgebouw van de buurtraad Tar-
webuurt in de Polslandstraat moest ik bij 
voorman Hans Dijkstra de kranten afhalen 
en in de brievenbus stoppen bij abonnees 
aan de Pleinweg, Bas Jungeriusstraat én …. 
Zuidplein� at. Dát had Jonkergouw niet ver-
teld, want dan had ik voor de eer bedankt. 
Voor geen goud wilde ik kranten bezorgen 
in het twaalf etages hoge gebouw.

Paniek
Onderweg vermande ik mij. Ik bedacht dat 
ik het geld goed kon gebruiken en maar eens 
door die zure hoogteappel heen moest bijten. 
Op elke verdieping moest ik kranten in de 
brievenbus te stoppen, vertelde het bezorg-
boekje. Aan de voet van het gebouw haalde 
ik diep adem, telde 41 kranten af en liet me 
door de lift naar de hoogste verdieping zwe-
ven. Hoe hoger die kwam, hoe vervelender 
ik me begon te voelen.
Mijn benen voelden als rubber en zweet-
druppels van angst parelden op mijn 
voorhoofd. Maar hoe rot ik me ook voelde, 

ik was vastbesloten: die kranten móesten de 
brievenbus in. Zweverig stapte ik uit de lift 
en het eerste dat ik zag waren van die kleine 
auto’s op de Pleinweg. Oei, wat stond ik 
hoog. Naar mijn gevoel bewoog het gebouw 

en dat veroorzaakte een nieuwe golf van 
draaierigheid. Dadelijk valt het om, dacht ik 
paniekerig. Terug de lift in en naar beneden 

gaan, durfde ik niet. Nogmaals vermande 
ik me, slikte een paar keer stevig en ik 
wankelde als een dronken lor naar de deur 
van de galerij. 

Eng
Diep beneden zag ik de Wevershoekstraat, 
maar dat beeld liet ik snel weer los door 
niet meer in die richting te kijken. Ik 
concentreerde me, dicht schuifelend langs 
de buitengevel, op de huisnummers en de 
brievenbus. Naar beneden keek ik niet, daar 
zou ik alleen maar eng van worden, besefte 
ik. Daarbij waaide het behoorlijk. Drie 
kranten had ik al bezorgd op de bovenste 
etage, het pand stond nog overeind en ik 
voelde mijn moed groeien. 
Voorzichtig schuifelde ik terug naar de 
liftopgang om via de binnentrap één ver-
dieping naar beneden te lopen. Van de open 
buitentrap aan de kopgevel aan de zijde van 
de Wevershoekstraat durfde ik geen gebruik 
te maken. Oei, wat was die eng. 
Het bezorgen zou een stuk simpeler zijn 
geweest als ik die trap wel gebruikte. Dan 
kon ik zigzaggend over de galerijen de � at 
afdalen. Nu liep ik de dezelfde verdieping 
eerst heen en ook weer terug, dubbel dus.

Held
Een kwartier later lagen alle kranten dan 
toch op de deurmat, tot mijn grote geluk. 
Ik voelde me een held. Mijn hoogtevrees 
had ik getrotseerd en daar was ik héél trots 
op. Een week later was ik gewend aan 
de hoogte. In toenemende mate durfde ik 
naar beneden te kijken, zeker vanaf lagere 
verdiepingen. 
Ik werd nog brutaler en ik besloot toch 
de open buitentrap te gebruiken. Nog niet 
vanaf de twaalfde, maar vanaf de zevende 
etage. Het bezorgen verliep een stuk sneller. 
Twee dagen later trok ik de stoute schoenen 
aan en daalde van de twaalfde de buitentrap 
af. Mijn hoogtevrees was wat de Zuidplein-
� at betrof overwonnen. 
Het bouwen van de eerste ‘wolkenkrabber’ 
van 45 meter op Zuid begon in 1947 als 
onderdeel van de wederopbouw van Rot-
terdam. Naast volkswoningen moesten er 
in rap tempo ook luxueuze appartementen 
komen. Op 29 september 1949 werd bij het 
gereedkomen van de schepping van architect 
ir. W. van Tijen door het bestuur van de N.V. 
Flatgebouw-Zuid het glas geheven op het 
hooggelegen platform van het gebouw. Op 
30 juli 1948 was de vlag al naar de top gehe-
sen bij het bereiken van het hoogste punt. 

 
- Vanaf het dak van de graansilo aan de Brielselaan de besneeuwde splitsing Dordtselaan (links) en Mijnsherenlaan. Het negen 
etages tellende woongebouw De Nederlanden 1845 was drie verdiepingen lager dan het Zuidplein� at, dat rechts zichtbaar is -

 
- Het � atgebouw 
op de hoek van 
Mijnsherenlaan 

en Pleinweg 
zestig jaar geleden 

in aanbouw. Links de 
open buitentrappen, 

die erg griezelig waren, 
zeker als het hard waaide. 

Foto’s collectie Rein 
Wolters   -

 
- Het � atgebouw kort na de oplevering in 1950. Het was 

het eerste hoge woongebouw op de zuidelijke Maasoever 
-

Thérèse bezingt 
Feyenoord met 
‘Attenoje, wat een mooie’
De 66-jarige zangeres Thérèse Kroep blijft maar 
doorgaan met het opnemen van cd’s. Binnenkort 
verschijnt haar tweede live-cd met zestien van de 
nummers die de laatbloeier op haar repertoire heeft 
staan. Als opwarmertje heeft ze alvast een nieuwe 
single-cd uitgebracht met een knipoog naar Fey-
enoord onder de titel: ‘Attenoje, wat een mooie’.

De tekst is van Henk Sluijter, de muziek van 
niemand minder dan coryfee Dick Schallies op 
een arrangement van Joop Stedehouder. “Ik vond 
het dit keer leuk om Feyenoord en de Erasmus-
brug muzikaal in de belangstelling te brengen. Ik 
wil hem best eens zingen op de middenstip in het 
stadion”, vertelt de zéér actieve zangeres. “Ik hoop 
dat ze m’n cd bij Rijnmond gaan draaien, want het 
is een lekkere melodie en iedereen vindt het leuk”, 
promoot ze zichzelf.

Anekdote

Plat
In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het een 
van de laatste keren dat de Wolphaertstraat werd 
versierd op Koninginnedag. Twee agenten van bureau 
Slinge besloten een kijkje te nemen en reden er op 
de fiets heen. Een van de bewoners vroeg hen even 
binnen te komen, wat wel vaker gebeurde. Maar ze 
hadden fietsen bij zich en die wilden ze liever niet 
onbeheerd laten staan.
Gezien de prettige sfeer op straat besloten ze de gok 
toch maar te wagen. Fout dus. Toen ze enkele minuten 
later weer buiten kwamen, waren de fietsen foetsie. Na 
enig speurwerk troffen ze de tweewielers aan in een 
gang van een der andere panden. Natuurlijk platte ban-
den, echter nog wel met de ventielen. Gelukkig voor 
hen was het oude posthuis aan de Charloisse Kerk-
singel nog in gebruik en konden ze daar hun banden 
oppompen. De daders zijn nog steeds voortvluchtig.

Kogel
Jongens voetbalden op straat met een tennisbal en 
haalden af en toe een geintje uit. Schop de bal even 
terug, was het verzoek aan een buurman. In zijn 
onschuld deed hij dat ook, met als gevolg drie weken 
gekluisterd zijn aan huis. Stiekem hadden de knullen de 
tennisbal verwisseld voor een stalen kogel.

 
- In de jaren zeventig was het voormalige gemeentehuis aan de Kaats-
baan nog een politiepost. Nu is het een party- en congrescentrum.  -
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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 RotterdamTandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

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

De Tourmalijn biedt u een unieke locatie!!
De Tourmalijn is de grootste Event 
Cruiser van Europa. Dit unieke schip 
is bijna 90 meter lang, 15 meter 
breed en heeft 5 verschillende zalen, 
waardoor de Tourmalijn geschikt 
is voor  partijen van 150 tot 1500 
personen.

Heeft u een jubileum of bruiloft te vieren? Zoekt u een unieke locatie voor uw bedrijfsevene-
ment? Bel dan, geheel vrijblijvend naar 06-17157392 of kijk op onze website.

Kom andere vrijgezellen ontmoeten op onze Vrijgezelligparty 
op 2 november, kijk op www.detourmalijn.nl voor meer informatie.

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!
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Tramritten

door Aad van der Struijs

Op het moment dat ik dit schrijf, staat er nog één zaterdag met twee Jubileumtramritten op 
me te wachten. En dan komt er een einde aan iets, dat op een warme vrijdagavond plotse-
ling omhoog borrelde. Fred Wallast, eind-/hoofdredacteur/directeur/bezorger/klaagmuur/Ma-
nusje van Alles én initiator van De Oud-Rotterdammer schonk zich vanuit mijn � es nog een 
whisky in en vroeg zeer terloops: “Heb jij een idee hoe we de lezers bij het tweejarig feest 
kunnen betrekken”?

Van mijn idee heeft inmiddels 
iedere DOR-lezer kunnen kennis-
nemen; een kleine 1000 personen 
hebben in de praktijk meegemaakt, 
wat het idee op een zonnige zater-
dag betekent. Het als gids werken 
voor deze ‘gelukkigen’ was een 
honorering, die zich niet in geld 
kan vertalen. Elk begin van een rit 
weer zat een aantal vreemden bij 
elkaar; na a� oop van de rondrit na-
men ‘vrienden’ afscheid van elkaar. 
Op de TV roept de TROS steeds 
weer, dat zij de grootste familie van 
Nederland is. 
OK, die grootste familie mag de 
TROS hebben; in Rotterdam heeft 
De Oud- Rotterdammer de grootste 
vrienden- en kennissenkring. Dat is 
veel beter, want wordt er vaak niet 

gezegd, dat je het van je familie 
niet moet hebben?
De tramritten liggen nu achter 
ons. Rein Wolters en mijn persoon 
waren � guren waar je niet omheen 
kon. Al was het alleen maar voor 
het typisch Rotterdamse verhaal 
dat beide heren ‘hun’ passagiers 
vertelden.
Maar op de achtergrond waren 
meer personen actief, zonder wiens 
medewerking de ritten niet waren 
geworden, wat ze nu geworden 
zijn. De Romeo-medewerkers zijn 
gewend om met blijde, opgewekte 
passagiers te rijden. Maar een 
kleine 1000 (oud) Rotterdammers, 
die alles nog beter weten dan hun 
buurman of –vrouw, levert vaak 
zeer komische reacties op. Voor die 
Romeo-medewerkers nemen wij 
onze niet bestaande pet af.
Ook moeten de diverse fotografen 
genoemd worden: onze vaste men-
sen Ellie Schop en Erwin Bakker, 
maar ook de invallers John Bakker 
en Ron de Vos. Natuurlijk mag in 
dit rijtje ook Bernhard niet ont-
breken; je zult als 12-jarige maar 
ineens met ‘oude mensen’ door de 
stad trammen.
Last but not least dient de licha-

melijke verzorging genoemd te 
worden: tijdens lunchtijd stonden 
broodjes, fruit, kof� e en melk klaar. 
Keurig verzorgd door Ellie en Lia. 
Tenslotte mogen we zeker de Rode 
Kruis-medewerkers niet vergeten, 
die alle ritten trouw aanwezig 
waren, maar gelukkig nooit in actie 
hoefden te komen.
Dat door al de drukte heen ‘ieder-
een’ in de gaten hield, wat ik met 
m’n handicap deed, is voor die 
‘iedereen’ vanzelfsprekend, maar 
voor mij iets om dankbaar voor te 
zijn. Wat zullen we volgend jaar 
gaan doen?

Geschiedenis
Als de tramritten mij iets geleerd 
hebben, is het wel dat ‘de Rot-

terdammer’ echt geïnteresseerd is 
in zijn Rotterdam. Die interesse 
beperkt zich niet uitsluitend tot 
de periode waarin we leefden 
en leven, maar ook de prilste 
geschiedenis van Rotjeknor kan op 
belangstellenden rekenen.

Stadsgeschiedenis
Historisch gevormde auteurs haken 
op die nieuwsgierigheid in; één van 
die auteurs is Michel Bal. Michel 
(1947), geboren Rotterdammer, 
werkt sinds 1983 in het archief-
wezen. In 1986 voltooide hij de 
transcriptie van het Dingboek van 

IJsselmonde 1603 - 1640. Een jaar 
later publiceerde hij ‘Katendrecht: 
De Veren’, een onderzoek naar het 
voermansbedrijf aldaar en deed 
onderzoek naar de bouwgeschiede-
nis van de Oranjeboom-Brouwerij. 
In 1998 publiceerde hij ‘Van 
Brienenoord en Uw toastje zalm’, 
handelend over de zalmvisserij op 
de Maas voor IJsselmonde. Van 
datzelfde jaar dateert ‘Kunst aan 
de Rotte’, interviews met twaalf 
Rotterdamse kunstenaars. Door 
zijn werk bij het Gemeentearchief 
Rotterdam is hij vertrouwd met 
wat de notarissen sinds het eind 
van de zestiende eeuw op papier 
zetten. Het is dankzij deze bronnen 
dat ‘Rotterdam 1600 – 1630’ kon 
worden geschreven.

Het leven in de Gouden Eeuw 
is ons genoegzaam bekend uit 
literatuur en uit schilderwerk van 
de grote Hollandse meesters. Het 
leven zoals zich dat afspeelde in 
het vroeg 17e-eeuwse Rotterdam 
hulde zich tot voor kort nog in 
verborgenheid. De archieven der 
notarissen leveren nu inzicht in die 
onbekende geschiedenis van een 
dynamische stad en de bewoners 
die haar maakten. Soms schokkend 
door de rauwheid van een bestaan 
met pestepidemieën, kindersterfte, 
zonder waterleiding, riolering en 
antibiotica; steeds boeiend door het 

optimisme en de vindingrijkheid 
van diezelfde stadsbewoners.
De schrijver werkt al vele jaren aan 
het maken van uittreksels uit het 
notarieel archief. Hij neemt u mee 
op een wandeling door het vroeg 
17e-eeuwse Rotterdam aan de hand 
van een stadskaart die Balthasar 
Florisz van Berckenrode in 1626 
tekende. U betaalt 17,50 euro in 
plaats van 22,50 euro voor dit schit-
terende boek over de verborgen 
geschiedenis van Rotterdam door 
in te tekenen. Het boek verschijnt 
omstreeks december 2007. U kunt 
tot november 2007 intekenen.  Uw 
naam wordt dan in de lijst van 
intekenaren in het boek vermeld. 
Maak 17,50 euro over op postbank-
rekening 80.40.554 ten name van 
Arco – Rotterdam. 

Nog meer geschiedenis
Rotterdam is bekend om zijn 
dynamiek, z’n moderne 
stadshart, de skyline langs 
de Maas. Ongetwijfeld 
vraagt u zich wel eens af 
hoe deze stad was vóór de 
oorlog. Waar komt deze 
roemruchte oude stad 
vandaan om te worden 
de grootste zeehaven ter 
wereld?
Onder leiding van de Rot-
terdam -kenner bij uitstek 
en webmaster van de grootste histo-
rische site over Rotterdam, Aad 
Engelfriet, krijgt u vrijdag 7 de-
cember a.s. op deze en meer vragen 
antwoord en gaat u dit historische 
Rotterdam zien en beleven.
De tour begint deze dag bij het Sta-
tion Blaak, in het oude historische 
centrum van Rotterdam. Om 10.00 
uur is het ontvangst in restaurant 
Weimar II aan het Haringvliet.
Onder het genot van een kop kof� e 
met wat erbij wordt er kennis met 
elkaar gemaakt. Daarna begint de 
ontdekkingstocht. In het Station 
Blaak vinden we een oude stads-
muur en een maquette van de oude 
stad. Dankzij de deskundige uitleg 
gaat u straks op de wandeling de 
verschillende plekken herkennen.

Na een korte wandeling van de 
Waterstad naar de Landstad met 
uitgebreide toelichting komt 
men op de plaats waar Rotter-
dam begon, de dam in de Rotte.
Vervolgens komen we bij de Sint 
Laurenskerk met daarbij het oudste 
en lange tijd enige standbeeld van 
Erasmus. 
Een volgend hoogtepunt is het 
prachtige Schielandhuis uit 1662. 
Dit Hollands Renaissance gebouw 
ademt van binnen en van buiten 
de rijkdom van de geschiedenis. 
Hierin is niet alleen het Historisch 
Museum van Rotterdam maar ook 
de trots van Nederland gevestigd: 
‘De Atlas van Stolk’. 
’s Middags laat u zich in een 
historische tram naar Delfsha-
ven rijden, de plaats waar veel 
verhalen samenkomen. Om alleen 
maar te noemen: De oudste Kolk 
van Nederland, Piet Hein en de 

Pelgrimfathers
Hier is ook de 
gelegenheid om alle 
indrukken te ver-
werken met kof� e of 
thee. Vervolgens reist 
men met dezelfde 
historische tram terug 
naar het Schieland-
huis, waar de dag 
wordt afgesloten met 
een passend diner 

waarbij u nog al uw vragen over 
Rotterdam kunt stellen. Uiteraard 
zorgt de organisator ervoor dat u 
vervolgens weer op het beginpunt, 
Station Blaak, uitkomt.
Het complete arrangement inclu-
sief kof� e, alle entrees, lunch, 
rondrit met historische tram en 
diner wordt aangeboden voor € 
69,00 per persoon. U wordt de 
gehele dag begeleid door de des-
kundige reisleider Aad Engelfriet 
en zo komt u op plaatsen die niet 
vanzelfsprekend zijn.
De dag wordt verzorgd door Histo-
rizon Reizen. Voor meer informatie 
en inschrijving kunt u terecht op: 
www.historizon.nl, 
telefoon: 0182 636020 of 
email: info@historizon.nl

-   Ontevreden gezichten waren er niet bij (foto: Bernhard Bakker)  -

- Deze kaart en de andere op deze pagina laten de route zien op uw ‘wandeling’  -

- Rotterdamkenner Aad 
Engelfriet is de gids -



Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus
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TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!  Al bijna 28  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

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

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

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Profiteer
van onze

WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

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

Visgilde Voordeel

Pangasiusfi let
gemarineerd naar keuze
per stuk 2,25 3 stuks € 6,00
Provencaalse 
visschotel

100 gram € 1,85

Hesseplaats

wk44

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

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 adres-
gegevens te vermelden! 
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64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

10 86 75 34 3 40 33 90

56 11 24 15 66 65 55 47 99 41 4

6 64 27 50 80 44 21 17 95 91 43 36

Horizontaal
1. ziekteverschijnselen (symptoom); 7. driewieler met een bak; 13. streling; 14. inwendig orgaan; 16. onderricht; 
17. ingang (toegang); 20. plaaggeest; 21. door een tap of kraan laten uitvloeien; 23. telwoord; 24. kampeerver-
blijf; 26. een bosje ineengedraaid of opgestoken haar; 28. vlaktemaat; 29. familielid; 31. kunstmatige inseminatie 
(afk.); 33. ondernemingsraad (afk.); 34. bloedvat; 35. toiletartikel; 37. mannelijk niet gecastreerd rund; 40. bid 
(Lat.);  41. operatiekamer (afk.); 43. zangstem; 45. wandversiering; 46. tot de platvissen behorende vis; 47. Ver-
enigde Naties (afk.); 48. rustig; 50. muzieknoot; 52. titel (afk.); 53. slaande beweging maken; 55. rijksoverheid 
(afk.); 56. belemmering (stoornis) 57. erbium (scheik. afk.); 58. hondachtige roofdier; 60. landbouwwerktuig; 61. 
neon (scheik. afk.); 62. klein ondiep stilstaand water; 64. bevroren water; 65. deel van dag; 67. kloosteroverste; 
69. muzieknoot; 71. natrium (scheik. afk.); 72. beweging met de tong over iets; 73. met kracht neerstoten met 
de voet op de grond; 75. brandstof; 77. krakend geluid; 79. assistent econoom (afk.); 80. rivier in Rusland; 82. 
hemellichaam; 84. voorzetsel; 85. tuingereedschap; 87. scheepstouw; 89. American economic association (afk.); 
90. dapper strijder (edelman); 92. watering; 94. langs de zee gelegen strook grond; 96. grond rond boerderij; 97. 
hoog bouwwerk; 99. gehoororgaan; 100. door een blinde ijver gedreven; 101. actrice beroemd door de film.

Verticaal
1. klipgeit (gems); 2. vent van niks (waardeloze kerel); 3. mannetjesbij; 4. oevergewas; 5. oosterlengte (afk.); 6. 
uitwerpselen (van sommige dieren); 7. boomsoort; 8. paardenslee; 9. etagewoning; 10. boomsoort; 11. stieren-
vechter die alleen te voet de stier met de degen te lijf gaat; 12. gezondmaking (zuivering); 15. votre altesse (afk.); 
18. ontkenning; 19. eikenschors; 21. kever; 22. Europese rekeneenheid (afk.); 25. muurholte; 27. gevangenis; 30. 
vermaardheid; 32. gefrituurde lekkernij; 34. geneesheer; 36. inhoudsmaat (afk.); 38. voorzetsel; 39. boomsoort; 
40. int. vliegtuigkenteken België; 42. gesloten rijtuig; 44. plaats in Duitsland; 46. zachte maar frisse koele wind; 
49. plezier; 51. akelig; 52. rivier in Oostenrijk; 54. jongensnaam; 58. sierlijk bewerkte wijnfles; 59. langwerpig 
gevlochten vistuig; 62. kuil met water; 63. hondenras; 66. United Kingdom (afk.); 67. administratieve troepen 
(afk.); 68. trade mark (afk.); 70. onroerende goederen (afk.); 72. vliegtuigen die op de grond neerkomen; 73. soci-
aal economische raad (afk.); 74. duw (stoot); 76. het achterste uiteinde van een dier; 78. tentoonstellingsgebouw 
in Amsterdam; 79. bloeiwijze; 81. woud; 83. lidwoord; 85. handvat (greep); 86. uurwerk; 87. vrouwtjeshond; 88. 
dom (stupide); 91. spoedig; 93. voegwoord; 95. strijdpaard; 97. voorzetsel; 98. nikkel (scheik. afk.).

Puzzel mee en win !!! Ook in deze uitgave van De Oud-Rot-
terdammer publiceren wij weer een leuke 
kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genummerde 
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt 
de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur 
deze dan 
VOOR WOENSDAG 7 NOVEMBER 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!!

TANTE POST(BUS)

Hollywood
Veel jonge mensen hebben bij foto Hol-
lywood op de Beijerlandselaan voor hun 
vriend of vriendin een foto van zich laten 
maken, zoals ik. Het witte sjaaltje was erg 
populair, later werd dat geel. Ik ben erg 
benieuwd of nog veel mensen zo’n zelfde 
foto bezitten? Mochten er mensen zijn die 
mij willen schrijven, graag!

C. Suurland
Kopermolenweg 75
7345 CP Wenum-Wiesel
055-3121296

-----------------------------------------------------
Stereo-beschuit
Op een zaterdagmiddag was er feest bij 
de Stereo-fabriek in de Gouvernestraat. 
Ik kwam met mijn vriendin bij Ons Huis 
vandaan en wij hoorden een bandje ‘Daar 
bij die molen’ spelen. Dichterbij hoorden 
we dat de zanger een andere tekst zong op 
de melodie. Op de vraag wie dit het best 
kon nazingen, duwde mijn vriendin mij 
naar voren en daar stond ik dan. Wonderlijk 
genoeg ging het bijna foutloos en ik had 
een rol beschuit verdiend. Thuis werd de 
rol beschuit geaccepteerd, maar aan mijn 
verhaal wordt nu nóg getwijfeld.
Het liedje zing ik nog steeds als ik op 
zondagmorgen mijn ontbijt (met beschuit) 
klaar maak.
‘In de aardrijkskundeles op school

Vroeg meester aan de klas
Waarom of Rotterdam toch wel
Het meest bekend toch was
De jongens en de meisjes daar
Die wisten het ‘o zo’
En antwoordden in koor als één
Wel door de Stereo
Die maakt beschuiten, lekkere beschuiten
Die � jne vierkant, zowel als Piccolo
Er zijn beschuiten en ook beschuiten
Maar geen zoals die Beschuit van Stereo’

B. Heijna
Madernastraat 122
3066 AC Rotterdam

--------------------------------------------------
Will van Zutphen
Het artikel van 9 oktober over Wil van 
Zutphen - sportleider op de toenmalige 
Willem-Ruys - deed me circa 60 jaar terug 
denken. Met een groepje Marva’s was ik 
met de Ruys op weg naar Nederlands-Indië 
om in Batavia op het Ministerie van Marine 
te gaan werken. Ook aan boord werden de 
militaire regels gehandhaafd. 
Eén daarvan was verplicht ochtendgym-
nastiek, elke ochtend van 7 uur tot half 8. 
Natuurlijk mopperden we van te voren over 
dit vroege tijdstip, maar na de eerste gymles 
kwam hier verandering in. Wat was het 
geval? Sportleraar Wil van Zutphen bleek 
een good-Iooking en aantrekkelijke dertiger 
te zijn! Géén van de Marva’s deed nog 
pogingen om onder het sporten uit te komen 
De nu 91-jarige Wil mag er ook nu nog 
best zijn. 

R.P. Timmerman-Sybrandy
Adr. Pieterslaan 27
3342 GW H.I.Ambacht

--------------------------------------------------
Geachte redactie,
Mijn zoon vroeg mij of ik in de rubriek 
Waar was dat nou de afbeelding herkende 
van De Spil. Voor mij geen probleem, 
want daar werkte mijn vader. Hij was in 
de horeca bekend als musicus (Bolle Piet) 
en werkte in de jaren 70 in De Spil bij Aad 
van Welzenes, een bijzondere kerel. Als 
een klant te luidruchtig werd en hij vond 
dat deze de sfeer verpestte, zei hij: ”zou u 
zo vriendelijk willen zijn de vertrekvlag 
te hijsen”. Als zo iemand hem dan verbaal 

van alles toewenste, zei hij heel vriendelijk: 
“krijgt u maar niets, zelfs geen lucht”. Hij 
bleef altijd een heer en het kwam er heel 
geaffecteerd uit.
Wij woonden tijdens het bombardement in 
de Weteringstraat en mijn moeder vertelde 
dat zij met mij op haar arm naar de eerste 
voltreffers op de Marinierskazerne stond 
te kijken. Zij is daarna in paniek naar haar 
moeder gevlucht op de Vlietkade, vanwaar 
ze op de Weteringstraat uitkeek.
Mijn vader was lid van de vrijwillige 
brandweer. Hij is ons brandende huis in 
de Weteringstraat in gegaan om de hoogst 
noodzakelijke dingen te redden. Hij kwam 
naar buiten met ons hondje onder zijn arm, 
maar liet zijn accordeon staan.
Na het bombardement zijn we in de 
Vlietstraat er recht tegenover gaan wonen 
op 31. Daar was een feestzaal annex dans-
school van de familieSchoenmaker waar 
mijn vader vaak voor de muziek zorgde en 
mijn moeder assisteerde bij de dansles en 
demonstraties. Later nam meneer Kuyt het 
over, die er zaterdag- en woensdagmiddag 
spannende � lms voor de jeugd vertoonde. 
Ik heb er na mijn trouwen nog enige jaren 
op de tweede etage gewoond, toen het werd 
geëxploiteerd door de familie Dekker.
De ouders van mijn vrouw hadden een 
bloemenwinkel D.Schamper, op de hoek 
van de Frits Ruysstraat.
Van deze buurt is weinig over; de Goudse-
rijweg is de Goudserijweg niet meer en ook 
de Vlietlaan is niet meer wat het was (op 
de klapdeur na). Mijn opa van moederskant 
verdiende de kost op het pontje van de 
Sophiakade naar de Boezemstraat, voor 
de oorlog een belangrijke verbinding naar 
het abattoir. Mijn vader is na de oorlog 
geheel in de muziek gegaan, omdat je 
toen moest kiezen en geen twee beroepen 
mocht uitoefenen. Uit de periode vlak na de 
oorlog ken ik nog legio verhalen van café 
het Vierkantje aan het oude Noordplein met 
al zijn markante � guren en humor die er 
toen was.   

Aad Visser 

Steeds meer mensen ontdekken 
de voordelen van de brommobiel. 
Hij ziet er uit als een kleine auto, 
maar achterop zit een 45-kilome-
tersticker. Onder meer vanwege 
deze snelheidsbeperking mag u al 
met de brommobiel rijden als u in 
het bezit bent van een brom� ets-
certi� caat of, natuurlijk, rijbewijs 
B. Wel dient het voertuig WA-ver-
zekerd te zijn.
Voor de bestuurder gelden de 
regels voor motorvoertuigen. De 
brommobiel mag zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom op 
de rijbaan rijden. Hij mag echter 
niet op de auto-en snelwegen en 
evenmin op bepaalde 80-kilome-
terwegen. De brommobiel moet 
worden geparkeerd als een auto.

Veilig
Johan Bosman van Brommo-
bielland: “Uit tests blijkt dat de 
brommobiel bij 45 kilometer per 

uur een bijzonder veilig vervoer-
middel is. Er zijn brommobielen 
in vele soorten en maten, zelfs in 
cabrio-uitvoering. Hippe karretjes 
voor jong en oud. Ze rijden op 
diesel en 1 op 30, dus uitermate 
zuinig.”
De prijzen voor een nieuwe 
brommobiel lopen uiteen van 
4000 tot 13.500 euro. De be-
kendste producenten zijn JDM, 
Aixam, Micro Car, Ligier en Mini 
Cruiser.
De kleine, pittige wagentjes 
bieden veel vrijheid en � exibili-
teit. Ze zijn de ideale tussenoplos-
sing voor als u geen auto meer 
kunt (of mag) rijden en geen 
scootmobiel wilt. Temeer daar de 
brommobiel gewoonlijk ruimte 
biedt voor twee personen. U zit ‘s 
winters lekker warm en droog en 
hebt, ook bij slecht weer, volop 
bewegingsvrijheid dankzij de 
grote actieradius.

Het is geen auto en geen brommer. Het biedt u de ultieme 
vrijheid: rijden zonder rijbewijs, zonder wegenbelasting, 
droog en warm. De brommobiel heeft het allemaal in huis. 

Brommobiel ideaal 
vervoermiddel

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

Natuurlijk haakte ook de vertrouwde kruiswoordpuzzel in De Oud-Rotterdammer in op de tweede verjaardag van de 
krant. De uitkomst van de puzzel ‘Genieten van Rotterdam met lijn twee’ refereerde aan de succesvolle tramritten die 
de krant de afgelopen maand maakte met bijna duizend lezers. Of het nu door die tramritten kwam of doordat er deze 
keer gelukkig wel een correcte inzenddatum bij de puzzel stond vermeld, in elk geval liep het ditmaal weer storm met 
het aantal ingezonden oplossingen. Er werden traditiegetrouw weer vijf winnaars getrokken, die de cd Café Rotter-
dam in hun brievenbus kunnen verwachten. 
Die winnaars zijn:

M. Vrij, Vlaardingen
Miranda Horst, Barendrecht
C.M. van Beek,  H.I. Ambacht

A. Wilmering, Zwijndrecht
J.C.Noordhoek, Maasdam



Pagina 26 Dinsdag 30 oktober 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

De OudDe OudDe Oud

C
o
lo

fo
n

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
MCD 
 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
Brands Bloemenhal 
 Crooswijkseweg 65B

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
PLUS 
 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
Jumbo   
Ridderhof 72
Jumbo   
Vlietplein 191
Jumbo   
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
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Nieuwe afhaaladressen 
Rotterdam:
Electrostore 
Pleinweg  150-154

Electrostore 
Schiedamseweg  27

Boek-en kvh.Van de 
Spek Nieuwe 
Binnenweg  460

Schuite Tandtechniek 
Claes de Vrieslaan  15

Ch.Ind. Rest.Malakka 
P.van Heelstraat  54

Rest.Tomme San 
Schiedamsche Vest  91

VidaVita  
Mauritsweg  37

Kant.vkh.Vellekoop 
Vierambachtstraat  67 a

Annelies de Jong Mode 
Molenvliet 121-123

Smile Clinic  
Niels Bohrplaats  15

Courzand  
Courzandseweg  40 
Rotterdam Heyplaat 
 
Eetcafé Appie Happie 
Smirnoffweg  59 
 
Maasjobs  
Sleephellingstraat 55

Lammers e.v. Oossaanen 
Slinge 145

De Dubbelde 
Palmboom Voorha-
ven 12 

Apotheek Delfshaven 
Schiedamseweg 5

Het Pijpenhuis
Schiedamseweg 34b
Tuinc. Ommoordsehof 
Ommoordseweg 35

ESSO H.Schipper Prins 
Alexanderlaan 25

Visgilde Hesseplaats 
W.C. Hesseplaats 11b

Buurthuis ‘t Steiger
Fruitlaan 2

Primera
Spinozaweg 281-283

Lunchroom Negresco 
Ingang Woonmall 

Visgilde Kees Sloot 
Keizerswaard 12

Sparta Fanshop
Spartastraat 5

Tabac + Gifts
Asterlo 25-27

Grand Café Spiegel
Westewagenstraat 62

AH Keizerswaard
Keizerswaard 33
 
Barendrecht:
Kringloopw. Barendrecht 
Voordijk  273 

Verhage Fastfood 
Muziekplein  1

Tabac & Gifts 
Middenbaan  37

MCD Supermarkt 
Marijkesingel  18

Visgilde Leen de Jong 
Middenbaan 73

Primera
Burg. Baumannlaan 149a

Capelle aan den 
IJssel:
Gezondheidscentrum 
De Linie   2 

Partydream  
Hollands Diep  69

Banketbakkerij Stam 
Bermweg  200

Apotheek Fascinatio 
Fascinatio Boulev. 1124

Martin’s Electronica 
Service
Slotplein 13

Slagerij J. Kok
Picassopassage 19

Diversen:
Comfortabel-Zitten 
Rijksstraatweg 63 
Hellevoetsluis  
Partyc. Stormpolder 
Industrieweg  2 
Krimpen a/d Ijssel 
 
Rest.Heeren v. 
Beyerland Markt-
plein  2 
Oud -Beyerland

Edel Boekhandel 
Veilingpassage  16 
Oud -Beyerland

Piet Vermeij 
Oost Voorstraat  74 
Oud Beyerland

Het Goede Doel
Lisstraat 86-92
Spijkenisse

Coöp
Achterweg 18
Abbenbroek

Kledingzaak: Konij-
nendijk
Gravin Sabinastraat 57
Zuid Beijerland

Boekwinkel: Haasdijk 
Burg.
de Zeeuwstraat 3 c 
Numansdorp 

C1000 Nieuwstraat 
Nieuwstraat 23 
Berkel en Rodenrijs

Visgilde  Steenhouwer 
W.C. De Schoof 80 
H I Ambacht 

Visgilde Schot 
W.C. Westpolder 
J.v. Goyenstraat 6 
Papendrecht 

C1000
Wc Westploder
J. v. Goyenstraat 5
Papendrecht

Klaassen Supermarkt 
Emmastraat 84-86 
Rozenburg 

Fietsenstaling 
Station Maassluis 
Maassluis 

Rest. de Gouden Kom 
W.C. Westeinde 
Maassluis 

Visgilde Schiedam 
W.C. Hof van Spaland 5 
Schiedam 

Bevaart Albert Heijn 
Toldam 3 
Heenvliet 

Garantmarkt (Spar) 
Dorpsstraat 1-5 
Zwartewaal 

Primera Daily- 
’t Plateau 14 
Spijkenisse 

Slingerland Plus 
Rockanje 

G.A. Visser 
Weth van Heldenstraat 
58 
Rozenburg

Albert Heijn 
Molenweg 71 
Rozenburg 

Snackbar het Haasje 
Dennendal 
Maassluis 

Restaurant de Afslag 
Korte buurt 
Maassluis 

Albert Heijn 
Prins Hendrikstraat 382 
Hoek v Holland

Jumbo
W. Tellplaats 54-56
Hoogvliet

Oproepjes
Gezocht
Ik zoek Cor de Boer wonend, in 1954, 
in de Zandblokstraat 8a te Rotterdam 
(Charlois). Hij is enige zoon en zijn 
vader was eerste scheepswerktuigkun-
dige. Hij moet nu ongeveer 70 jaar zijn. 
Jaap Visser wonend, in 1954, in de 
Zandblokstraat 8b te Rotterdam (Char-
lois). Hij woonde daar met zijn ouders, 
broer en zus. Moet nu ook ongeveer 
rond de 70 jaar zijn.
Cor (Nol) van de Veken wonend, in 
1954, Flakkeesestraat 53 b in Rotter-
dam. (Eilandenbuurt). Hij woonde daar 
met zijn moeder, broers Jan en Poek en 
moet nu ongeveer 70 jaar zijn.
Marty Olivier (meisjes naam) wonend, 
in 1954, Klaverstraat (nummer ?) te 
Rotterdam. (Charlois). Enig dochter, 
haar vader was hoofdopzichter bij 
Verenigde Zuivelfabrieken aan de 
Persoonsdam.
Ik zou graag met hun in contact willen 
komen of met iemand die hen gekend 
heeft om te vernemen hoe hun verdere 
leven is verlopen.

Joop van Vliet
Bollandstraat 85
3076CC Rotterdam
vlietjoop@tiscali.nl 

 ------------------------------------------
Geachte Heer/Mevr.
Van Vorst schoenmagazijnen bestaat 
niet meer. Het bedrijf was gevestigd aan 
het Binnenwegplein 31 te Rotterdam. 
Het was samen met Wassen en 
Termeulen in de jaren 50 - 60 - 70  het 
centrum van Rotterdam. Dit winkelpand 
van architect Broek en Barema wordt 
nu gerenoveerd en krijgt een andere 
bestemming.
Wij als ex van Vorst-medewerkers 
willen in 2008 een reünie organiseren. 
Tot op heden hebben we 230 namen, 
waarvan 175 volledige woon en e-mail 
adressen. Ook hebben zich al gemeld 
ex van Vorst-medewerkers uit de jaren 
na de Tweede Wereld oorlog van de 
jaren 40 en 50. Wij zijn dus nog steeds 
op zoek naar de v.Vorst collega’s, die 
nog het van Vorst gevoel kennen en in 
zich hebben.

P.Jansen
Spiritoso 4
2925BN Krimpen aan den IJssel
0180-516677 

-------------------------------------------

Geachte redactie,
Ook ik zat op de Juliana van Stolberg-
school in de Rodenrijselaan. Misschien 
wilt u de bijgevoegde foto plaatsen? 

Belangstellenden kunnen zich met mij in 
verbinding stellen t.kanaar@hetnet.nl.
De juiste datum van het schooljaar weet 
ik niet meer. Het meisje op de derde rij, 
met het witte kraagje en vlechten ben 
ik, Tineke Kanaar

T v/der Griendt- Kanaar
----------------------------------------------
Hallo wie ook,
Ik wil graag weten, waar de naam 
‘Rotjeknor’ vandaan komt. Ik ben daar 
als Rotterdamse heel nieuwsgierig naar. 
Mijn broer, maar dat was natuurlijk een 
geintje, dacht dat het iets met varkens 
te maken had. Ik schaam me gewoon 
dood, dat ik het niet weet. Wie doet het 
even uit de doeken?

Janny Zijdemans, Almelo
zijdemans@home.nl

----------------------------------------------
Formation
Ik ben op zoek naar oud-bandleden van 
de groep Formation uit Rotterdam. Op 
deze site staan foto’s van onze band: 
http://www.xs4all.nl/~nederpop/rot-
terdam/index.htm
De leden waren: Jan Aardoom, David 
de Jong, Peter Zonnevijlle, Anja Ermen 
en Tino en John, waarvan ik de achter-
namen niet meer kan achterhalen. Veel 
opgetreden in Hoogvliet, waar we ook 
diverse fans hadden en natuurlijk ook 
bij dansen bij Jansen.

Joop Leeflang
---------------------------------------------
IJsclubstraat
Ik zou graag in contact komen met oud-
leerlingen van de lagere school in de 
jaren 1947-1952 in de IJsclubstraat. Ik 
zat bij juffrouw De Haan en de heer Van 
Wijngaarden. Het hoofd was de heer 
De Groot. Ik was zelf vriendin met Wil 
Vogel, die woonde op de Oudedijk. Zelf 
woonde ik in de Heer Hugostraat 21 en 
later op mijn 17e ben ik verhuisd naar 
de Oude Dijk 206. Wat zou ik graag nog 
wat willen horen over deze tijd.

Aly den Drijver 
a.hooft@orange.nl

----------------------------------------------
Lenie en Esther 
(Toet) de Jong
In mei jl. verscheen in deze krant een 
oproep, bestemd voor hen die als kind 
in de jaren veertig/vijftig woonden 
op de Statenweg 65-75, tussen de 
Bijlwerffstraat en de Groeninxstraat. Die 
oproep, later gevolgd door een tweede, 
heeft een geweldig succes gehad. We 
beschikken inmiddels over een flinke 
lijst namen en adressen.
We missen echter nog twee zusjes, nl. 
Lenie en Esther (Toet) de Jong. In de 
genoemde jaren woonden ze op num-
mer 69 c. Later verhuisde ze naar de 
Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid, waar 
ik (Loes Vreugdenhil) hen nog meer-
malen heb ontmoet. Er zijn plannen 
voor een reünie in Rotterdam, mogelijk 

volgend voorjaar, maar zonder deze 
twee zijn we niet compleet. Wie wil ons 
helpen Lenie en Esther te vinden of hen 
attent te maken op deze oproep? U kunt 
reageren via onderstaande telefoon-
nummers en emailadressen.

Loes van Dalen Vreugdenhil
0049-5921-3049672 (Duitsland)
loesvandalen@t-online.de
 
Bea de Koning-Renzen
0174-385332
j.koning713@chello.nl

----------------------------------------------
Ik heb mij verloot
In mijn jonge jaren had ik op bruiloften 
en partijen veel succes met mijn 
voordracht van ‘Ik heb mij verloot’, 
volgens mij van Speenhof. Ik ken de 
tekst nog grotendeels uit mijn hoofd, 
maar opeens is er een groot hiaat. Ik 
zou het graag nog één keer voordragen, 
op de trouwdag van mijn kleindochter 
op 17 november. Het gaat zo:
Dames en heren, ik heb mij verloot
Ja heus, ik heb mij verloot.
Ik had geen bruidsschat moet u weten
Die waren pa en ma vergeten.
En omdat ik zo dolgraag wilde trouwen
En niemand de moed had om zomaar 
van mij te gaan houwen.
Ben ik als een verstandig meisje gaan 
fantaseren.
Hoe mij een bruidsschat te fabriceren
Ik peinsde, cijferde en heb toen 
besloten.
Mij zelve te verloten, ja heus te verloten, 
enzovoort.

Dan is er een hiaat, maar het slot ken ik 
nog; ‘drie oude mannen uit Aarlander-
veen hadden samen één lot genomen’.
Ik hoop dat er iemand is die het gat kan 
opvullen

A.M. van Swet-van Veen
Chabotlaan 115
3055 AD Rotterdam
010-4526329

----------------------------------------------
Taxusstraat
Ik bezocht van mijn zesde tot mijn 
twaalfde de Libanonschool van school-
hoofd P.A. Wouter in de Taxusstraat. Het 
was een fijne school en Mies Bruininks 
een hele lieve juf.
Ik zou graag een foto willen hebben van 
mijn klas met klasgenoten als onder 
meer Simon Pels, Celie Mouwe, Corrie 
Bezemer, Gerrit Dikke, Piet de Winter, 
Greetje Hofman en Greetje Hageman. 
Mijn eigen foto’s zijn allemaal verbrand.
Ik hoop dat er iemand is die mij aan 
zo’n foto kan helpen. Ik zou er erg blij 
mee zijn.

Cootje Groenendijk (meisjesnaam)
Rubensstraat 24
3351 JV Papendecht
078-615782

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

010-4125679

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

“Snel  weer 
mooie tanden”

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.

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

U belt ,  wi j  komen langs. 
010-2762532 of  06-2516 0439 
o o k  ’ s - a v o n d s .

Te Koop gevraagd:
TOYOTA’S, Honda, Nissan, 

Mazda, Mitsubishi, 
met schade of defect geen bezwaar. 

Ook andere merken met of zonder APK,
met RDW vrijwaring.

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 

WACHTTIJDEN
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

� Mode per meter
� De nieuwe herfst-
 stoffen zijn binnen!
� 7 dagen per 
 week open

MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

1 jaar in R´kerk, 
speciale pr�zen t/m 31-12-07, m.u.v. Kerst

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

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET 6,95 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar 3,95)

Soep v/d dag, Mini loempia’s, Salade, Geb.banaan, Vers 
Fruit, Geb. Chin.garnalen, 8 spices tongfilet,  Kip ”Mountain 
Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi P. Spek, Groenten, Foe Yong 
Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat , 
Nasi, Bami, Mihoen. 

Vrijdag, zaterdag, zondag voor slechts 7,95 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar 4,95)

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

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

Smile Clinic opent vestiging bij 
Humanitas-Akropolis

het gebied van implantologie, tandheelkunde en tandtech
niek in Nederland.

Implantologie neemt een 
steeds belangrijker plaats in 
de tandheelkunde in. Een im-
plantaat is een kunstwortel 
(van titanium) ter vervanging 
van een eigen tand of kies en 
deze wordt vastgezet in het 
kaakbot. Door middel van 

implantaten onder uw kunst-
gebit zit uw gebit vast (geen 
kleefpasta’s meer) en kunt u 
daardoor weer vrij en open 
lachen, lekker eten en staat u 
weer volop in het leven. Geen 
irritaties meer in de mond en 
ook een spontane lachaanval 
zal niet meer veroorzaken dat 

uw gebit ‘zomaar ontsnapt’. Een 
kunstgebit op implantaten voelt 
haast alsof u uw eigen tanden 
weer hebt!
U bent van harte welkom bij een 
van de voorlichtingsbijeenkom-
sten op dinsdag 6 of 10 novem-
ber 2007 van 14.00 tot 16.00 uur 
in het atrium van Humanitas-
Akropolis, Achillesstraat 290 
in Rotterdam Honderd en Tien 
Morgen (Hillegersberg).
Vanaf 26 november kunt u bij 
de Smile Clinic bij Humanitas 
terecht, ook voor reparaties aan 
uw huidige kunstgebit. De exac-
te openingstijden worden tij-
dig bekendgemaakt. Voor meer 
informatie:  of 
www.smileclinic.nl.

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

€ 135.000,-

k.k.

Tandarts/implantoloog Taner Yildiz, klaar om u in de nieuwe praktijk te 
helpen met uw kunstgebit

Als voorloper in de ouderenzorg en -huisvesting probeert Humani-
tas  regelmatig gelden los te krijgen voor grote of kleine projecten. 
Ook proberen we af en toe een prijs of oorkonde in de wacht te 
slepen. 
Wij zoeken daarvoor een vrijwilliger die verzoeken en aanvragen kan 
opstellen en indienen en die zin heeft in leuk en afwisselend werk 
dat niet op vaste tijden plaatsvindt. Voor deze vrijwilligersfunctie 
zijn prima contactuele vaardigheden en een goede schrijfvaardig-
heid vereist. Typisch werk voor een vutter of gepensioneerde.

Bel voor meer informatie het secretariaat van prof.dr. H.M. Becker: 
010 - 461 53 47.

Geld maakt niet gelukkig maar nodig is het wel
Humanitas zoekt ‘fondsenwerver/prijsvoorbereider’

Zorg, begeleiding of huishoudelijke hulp nodig?
Humanitas zorgt voor alles!

PGB zonder zorgen

Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt 
wonen en hoe u uw tijd wilt besteden. Dus ook hoe 
en van wie u zorg en hulp krijgt! 
Met een  is 
dat mogelijk. 

Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag 
dat u ontvangt om zelf uw zorg te regelen. 

Vanaf het aanvragen van een indicatie is 
Humanitas u behulpzaam. Samen met Humanitas 
krijgt u wel de zorg die u wilt, maar hebt u geen last 
van al het papierwerk.

Hoeveel geld u krijgt, hangt af van de situatie. 
Hoe meer zorg, hulp en begeleiding nodig is, hoe 
hoger uw budget.

Voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke 
verzorging en verpleging geldt een eigen 

 die afhankelijk is van uw inkomen.

persoonsgebonden 
budget aan besteden:
Persoonlijke verzorging:
o.a. opstaan, douchen, aan-
kleden, eten, drinken, naar 
het toilet gaan
Verpleging:
o.a. hulp bij medicijnge-
bruik, wondverzorging en 
beademing
Ondersteunende en 
activerende begeleiding:
o.a. dagopvang
Logeeropvang:
o.a. weekend- en vakan-
tieopvang
Huishoudelijke verzorging

Meer weten? Maak een afspraak!
Bel (010) 461 51 00

Grootstedelijk wonen in het groen: De Oosterwiek (Oosterflank)

Wonen met uitzicht over de skyline van Rotterdam: De Prinsenwiek (Het Lage Land)

Beide complexen hebben luxe 
voorzieningen incl. een Humani-
tas restaurant en kennen een ac-
tieve Vereniging van Eigenaars.

Bel voor meer informatie Harry 
Scheffers: 0623 - 51 76 22 of  via 
het secretariaat: 010 - 461 53 47


