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Thuis hadden we het niet 
breed. Eten was er net vol-
doende in ons grote gezin. 
Geld voor iets extra, zelfs 
voor fruit, was er niet. Op 
zondag kwam de prak ’s 
middags op tafel. Voor 
allemaal was er dan een 
paar vierkante centime-
ter vlees, meestal uitge-
bakken spek, maar daar 
verheugde ik me toch op. 
Doordeweeks moesten we 
het doen met de kaantjes 
die in de jus dreven. 

‘s Zondags kwam er ook een toetje 
op tafel: doorgaans custardpudding 
met van die vieze bonken, maar 
soms ook stijve griesmeelpudding 
met rode bessensap. Moeder bereid-
de op zaterdagavond mijn favoriete 
lekkernij in een grote ronde stenen 
kom. Na afkoelen en opstijven 
mocht ik de inhoud omkeren op een 
bord. Dan zag ik gelukkig niet meer 
dat vieze dikke ribbelvel. Overigens 
smaakten griesmeel en sap heerlijk. 
Wat zou ik beide graag nog eens 
voorgezet krijgen door mijn moeder 
zaliger.

Zielig
Kerstmis 1956 werd voor mij een 
onvergetelijk feest. In de hoek van 
de kamer stond een kleine kerst-
boom, die ik met mijn kleinere 

broers had opgetuigd. Ook zou er 
gebraden konijn op tafel komen en 
dat had ik nog nimmer gegeten. Va-
der had de langoor ‘geritseld’ bij een 
collega. Volgens jongens van mijn 
klas moest konijnenvlees verschrik-
kelijk lekker zijn. Ik vond het wel 
zielig, toen vader thuis kwam met 
dat gevilde beest met die scheve kop 
in een oude krant en ook nog bont 
aan zijn pootjes. Ongenadig hakte 
moeder het in mootjes en liet de 
stukken vlees weken in zout water 

in de zinken emmer die doorgaans 
gebruikt werd voor poepluiers. Het 
kon niet anders, we hadden maar 
één emmer. Echt schelen kon me dat 
niet. Er kwam immers konijn op het 
bord en dan mag je niet al te kies-
keurig zijn. In de juspan werden de 
stukken gebraden. Héérlijk rook dat 
in huis. Tsjonge, wat zal dat smullen 
worden, verkneukelde ik me onder 
het aftellen van de uren die nog 
restten om aan tafel te gaan. Appel-
moes stond ook op het menu. Geen 

bonkige moes uit moeders schaal, 
maar van die lekkere gladde uit blik. 
De smulpartij begon met konijnen-
soep. Daar was de konijnenkop voor 
gebruikt en ook de lever van het dier 
dat drie dagen eerder nog onwetend 
van zijn lot levenslustig in een hok 
ronddartelde. 

Priklimonade
Moeders brouwsel smaakte heerlijk. 
Wat kon ze toch lekker koken. 
Ook het vlees was heerlijk. Alleen 

jammer dat de porties niet zo groot 
waren. Naar mijn gevoel had ik dat 
konijn best in mijn eentje kunnen 
oppeuzelen. Het feestmaal werd na 
het zingen van kerstliedjes afgeslo-
ten met vanille en chocoladevla uit 
fl essen van de melkboer. Een klod-
der slagroom maakte het compleet. 
Nog nooit had ik zo lekker gegeten. 
Ik voelde me de koning te rijk. De 
gedachten aan morgen en de oude en 
droge boterham als ontbijt, verdrong 
ik naar de achtergrond. ’s Nachts 
droomde ik van borden vol lekker 
eten en ook van priklimonade. Iets 
anders dan af en toe een kopje ranja 
had ik nog nooit gedronken. Het was 
of mijn wens was doorgedrongen bij 
Onze Lieve Heer in de hemel. Op 
Tweede Kerstdag schonk opa in zijn 
woning aan de Sandelingstraat 128 
uit een fl es glazen vol met sinaasap-
pellimonade met de door mij zo 
begeerde prikbubbels. Wat lekker. 
Ook kreeg ik nog een kwartje van 
oma, die ik nooit anders heb gekend 
dan aan bed gekluisterd. Het onderli-
chaam van die lieve en zorgzame 
vrouw was verlamd. 
Hoe dan ook: Kerstmis 1956 kon 
voor mij niet meer stuk.

Rein Wolters

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770   of   0181 - 
669606

Zie ook onze advertentie op pagina 27

-  Een van de kleinere broertjes bij de, ook kleine, maar zeer gewaardeerde kerstboom in een hoek van de huiskamer in de Pantserstraat Foto’s verzameling Rein Wolters -

-  Opa en bedlegerige oma in de voorkamer van de Sandeling-
straat met één van hun toen ongeveer twintig kleinkinderen, 
die in 1956 allemaal priklimonade en een kwartje kregen -

-  Sandelingstraat -

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

Kerstmis 1956: 
Kleine kerstboom, konijnenbout, 
priklimonade en een kwartje
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “   www.deloet.nl    0180661559

Oud ijzer is GOUD bij 
Leo van Leeuwen Metaalrecycling

- Ruim veertig jaar een 
 begrip in Rotterdam

- Altijd de scherpste prijzen 
 en een snelle afwikkeling

- Milieugetoetste en 
 gecertifi ceerde verwerking

- Makkelijk bereikbaar aan de   
 Waalhaven oostzijde 20

- Van Leeuwen Metaalrecycling  
 voor bedrijven én particulieren
 (bij afl everen legitimatie verplicht)

- Geopend maandag t/m vrijdag  
 07.30-17.00 uur en zaterdag   
 07.30-12.00 uur

Waalhaven Oostzijde 20
tel. 010-2839400  -  fax: 010-2839401
e-mail: leo@leovanleeuwengroep.nl
internet: www.leovanleeuwengroep.nl

BESTELLIJST
Naam

Adres

Telefoon

Bij vooruitbetaling is thuis-
bezorging mogelijk

Burgeneester Baumannlaan 145-147, 3042 AC  Rotterdam, Tel. 010-4371749, Fax 010-4150539
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,-

� 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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Cox Column

Democratie

De oude Winston, mijn vader had alle, 
ik geloof vijf, delen van zijn memoi-
res, kon het soms mooi zeggen. Over 
een concurrerend parlementslid zei hij 
eens: “Die heeft de knapenliefde nog 
een slechte naam bezorgd.” Zijn op-
volger Anthony Eden, die later zo jam-
merlijk ten onder ging in de Suezcrisis 
van 1956, hield zijn maidenspeech in 
het parlement en was kennelijk niet 
zo’n begenadigd spreker, te oordelen 
naar wat Churchill erover zei. Dat 
was: “Tsjonge jonge, hij gebruikt alle 
clichés, behalve “God is goed” en 
“Vergeet niet uw broek dicht te knopen 
voor u deze inrichting verlaat…” 
Nadat hij de oorlog had gewonnen, 
werd hij in de verkiezingen van ’45 
verslagen door Clement Attlee, nogal 
onterecht, maar dat is nou democratie. 
Attlee was de leider der socialisten en 
Churchill had een vileine opmerking 
gemaakt wat het land te wachten 
stond als die aan de macht zouden 
komen; namelijk een soort rode dicta-
tuur, en dat werd hem zeer kwalijk 

genomen en kostte hem de kop. Mede 
daardoor, denk ik, had hij tijd om de 
bevrijde wereld af te reizen en heeft 
hij in Rotterdam nog op het bordes van 
het stadhuis gestaan, de beroemdste 
fi guur die dit is overkomen, beroemd-
ste na de Feyenoordspelers dan. In 
een rede voor ik meen het Amerikaans 
Congres gewaagde hij voor het eerst 
van “een IJzeren Gordijn” dat ten 
Oosten van Duitsland was neergelaten, 
aldus de wereld wederom een Staande 
Uitdrukking verschaffend. Nou ja, dat 
was Churchill.
Wij hebben hier onze eigen demo-
cratie. Maar het is niet dan met de 
uiterste krachtsinspanning dat ik het 
gepruts van regering en parlement in 
den Haag een heel klein beetje serieus 
kan nemen. Inderdaad, “dat stelletje 
in den Haag.” Hoe middelmatig die 
mensen op hun best zijn, bleek enige 
jaren geleden uit het optreden van Pim 
Fortuijn, toch ook voorwaar niet van 
het portuur van Churchill, die het hele 
zootje in zes maanden in dolle paniek 

had, inclusief de grote staatsman 
Kok, die op de avond van de moord 
op Fortuijn met overslaande stem de 
mensen opriep “in Godsnaam rustig te 
blijven.” Van het gemekker van Wil-
ders via het gesnork van Verdonk en 
het gestotter van Rutte en het geblaat 
van Femke Halsema naar het gebazel 
van Balkenende, van de PvdA kan 
ik me zo gauw niemand herinneren, 
het is allemaal van een onthutsende 
lulligheid. 
Van tijd tot tijd loopt iets dermate uit 
de hand, dat iemand in het parlement 
roept dat het onderzocht dient te wor-
den. En dat gebeurt dan soms ook. “De 
bouwwereld” had de Staat, dus u en ik, 
jaren achtereen dermate bezwendeld 
en getild dat een commissie dit ging 
onderzoeken. Een mooi democratisch 
middel. Wij kregen het ook nog op 
televisie te zien. Wat ik mij ervan her-
inner is de totale onnozelheid van de 
verantwoordelijke bewindspersonen, 
die “nergens iets van wisten”, zoals 
die afgrijselijke mevrouw Jorritsma, 
die tussen haakjes ook de taxiwereld 
heeft verziekt, en die met een schaam-
teloos elan achter de tafel prinsesje 
Weetikveel zat te wezen, en die ook 
weg gekomen is met een mooie bur-
gemeestersbaan in was het Almere (?), 
alwaar zij nu vanonder haar huis water 
oppompt, want dat dat niet mag wist 

zij ook niet. En dat haar man in de 
bouw zat had er niets mee te maken. 
Want wat ik mij het duidelijkst 
herinner is de onverholen minachting 
in de ogen van die bouwboeren als 
ze werden ondervraagd, “Nee, die 
agenda hadden ze niet meer”,  “Nee, 
van die afspraak wisten ze niks meer 
van”, “Nee, in die hoerenkast hadden 
ze nooit ambtenaren vrij gehouden.” 
In plaats dat het recht zegevierde, 
was het een schaamteloze vertoning, 
en het gekke is, na afl oop ging ieder-
een tevreden naar huis.
Nu zijn ze het Onderwijs, dat door 
de “Vernieuwing” uit den Haag de 
laatste twintig tot dertig jaar tot een 
Europees lachertje is afgegleden, tot 
afgrijzen van de mensen die er hun 
brood trachten te verdienen, aan het 
doorlichten. En ja hoor, de ene na de 
andere bewindspersoon is zich van 
geen kwaad bewust en zit achter de 
tafel te blozen van weelde.

Uiteraard ben ik opgegroeid en doorgegroeid met een groot 
respect voor onze democratie. Mijn vader sprak wel altijd ge-
ringschattend over “dat stelletje in den Haag” als hij het over 
regering en parlement had, maar dat was ongetwijfeld in de geest 
van de door hem zo bewonderde Churchill, die ooit zei: “Van alle 
slechte regeersystemen is de democratie de beste”. Of woorden 
van gelijke strekking. 

Midden vijftiger jaren. Als ik 
boodschappen had gedaan voor mijn 
moeder, kreeg ik een dubbeltje als 
beloning. Van die tien centen kon je 
destijds veel bazooka-kauwgompjes 
kopen, of nóg meer duimdroppen. Ik 
besteedde het meestal aan een kinder-
kaartje voor een ritje met de tram. Dan 
hield ik nog drie centen over. 
Zeven centen betaalde ik voor een 
tramrit in de jaren na de na-oor-
logse jaren. Een tramrit, die vanuit 
Schiedam dwars door het centrum 
van Rotterdam ging én terug. Lijn 4 
was een zogeheten ringlijn. Dat hield 
in, dat wanneer je instapte op het be-
ginpunt op de Koemarkt in Schiedam 
en onderweg nergens uitstapte, je na 
zo’n drie kwartier weer op eindpunt 
Koemarkt stond. 

Andersom
Het was geen toeval dat ik altijd 
met lijn 4 mee ging. Mijn ouderlijke 

woning stond op de Rotterdamsedijk 
in Schiedam, zeg maar op honderd 
meter van de Rotterdamse stadsgrens. 
Langs ons huis reden trams af en aan. 
Na de Tweede Wereldoorlog waren 
dat in eerste instantie, als ik me niet 
vergis, lijn 1 en lijn 8. Later bedachten 
routeplanners van de Rotterdamsche 
Electrische Tram dat daar twee lijnen 
4 voor in de plaats moesten komen. 
De witte en zwarte 4. De zwarte 4 (op 
witte achtergrond) reed van het begin-
punt in Schiedam bij het Marconiplein 
rechtsaf de Schiedamseweg op, om 
vervolgens via onder meer de Nieuwe 
Binnenweg, Witte de Withstraat, 
Coolsingel, Centraal Station, West-
Kruiskade, Vierambachtsstraat en Ma-
thenesserweg weer richting eindpunt 
Koemarkt te rijden. De witte 4 (op 
zwarte achtergrond) reed deze route 
andersom: na het Marconiplein links 
de Mathenesserweg op enzovoort. Een 
ringlijn dus. 

Haltes
Mijn fascinatie voor de tram werd 
fl ink aangewakkerd door Rinus. Im-
mers, van hem mocht ik al na een paar 
ritten in de bestuurderscabine staan, 
met m’n voetjes daar waar die enorme 
handrem uit de tramvloer kwam. Wan-
neer Rinus dienst had  -ik kende zijn 
wekelijkse diensturen uit m’n hoofd- 
stond ik minimaal twee keer per week 
pontifi caal naast de bestuurder van lijn 
4, nauwlettend gade te slaan welke 
handelingen hij verrichtte om dat gele 
gevaarte, met bijwagen, steeds precies 
bij de haltes tot stilstand te brengen. Ik 
nam m’n petje af voor hoe die man het 
voor elkaar kreeg om vanuit zijn posi-
tie de wissels op het juiste moment in 
de juiste stand te zetten.  
Niet minder onvergetelijk waren de 
momenten waarop ik geen dubbeltje te 
besteden had en dus niet naast Rinus 
stond, hij met de tram voorbij reed als 
ik buiten aan het spelen was of thuis 

voor het raam stond. Dan kon het wel 
eens gebeuren dat hij, speciaal voor 
mij, fl ink aan de trambel trok. Dan 
zwaaiden we naar elkaar. 

Afspraak  
Mijn ritjes met de trambestuurder 
hadden als het ware een wisselwer-
king tot gevolg, want op één van die 
ritten vroeg Rinus mij of ik zin had 
een keertje op zijn plaats te gaan zitten 
om de tram te besturen. Die ultieme 
vraag, ik herinner me het als de dag 
van gisteren, werd gesteld op een 
koude decemberdag. We maakten een 
afspraak.
Enkele dagen later gebeurde het. 

Op kerstmorgen vroeg –er was geen 
kip op de weg en geen hond in de 
tram- zette Rinus het gevaarte op het 
rechte en lange gedeelte op de Rot-
terdamsedijk op een gegeven moment 
stil. Ik mocht op de bestuurdersplaats 
plaatsnemen. Ik wist precies wat me te 
doen stond.
En daar reed lijn 4, weliswaar een 
klein stukje, maar met een buitenge-
woon gelukkig jochie als bestuurder. 
Dat jochie, dat was ik.

Ed van Helten

Mijn mooiste cadeau voor kerst: 
Een tram besturen
Rinus was zijn naam. Rinus stond bij mij in hoog aanzien. Hij was trambestuurder.  Dat vond 
ik als jochie van een jaar of acht het mooiste beroep dat er bestond.  De corpulente RET-
man werd mijn vriend. Bovendien, hij gaf mij het mooiste kerstcadeau dat ik me toen kon 
voorstellen: een tram besturen.

- De zwarte 4 reed van Koemarkt naar Koemarkt -
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Orthopedische hoofdkussens 
en drukverlagende matrassen

Wereldwijd aanbevolen door meer dan 30.000 medisch specialisten.

TEMPUR® Matrassen en Hoofdkussens hebben de eigenschap om rug- en 
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
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

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 & Mé ér  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.

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

Rechts ta a n

Blo edc i rcu la t i e

Rus ten

Rela xen

 599,-

OP =  OP:

Relax-draaifauteuil
met verstelbare rugdeel

Wellness
2 stuks voor
Geheel uitgevoerd in leder, verkrijgbaar in bruin en zwart.
5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

 699,- Extra tijdens deze actie:

Gratis
voetstoel t.w.v. 99,-

Optimaal slaapcomfort door drukverlaging
TEMPUR is een visco-elastisch materiaal met een open celstructuur dat zich exact vormt naar de contouren van uw lichaam.

De unieke drukverlagende eigenschappen van TEMPUR zorgen niet alleen voor optimaal slaap-
comfort, maar leveren ook een bijdrage aan het verminderen van rug- en nekproblemen,

pijnlijke gewrichten en problemen met de bloedsomloop. De nieuwe Supreme lijn
combineert een Scandinavische uitstraling met het unieke - door NASA

ontwikkelde - drukverlagende materiaal. He t Supreme assortiment bestaat
uit 3 modellen: Avantgarde, Ice grey en Chocolate.

t.w.v.

 399,-
Nu bij aanschaf van een
verstelbaar Supreme bed:
EEN GRATIS MASSAGE-UNIT
voor nog meer ontspanning en comfort!

GRATISmassage-unit

1050,-

Combinatie-actie (zolang de voorraad strekt) Profiteer nog van de 2007 Prijzen

Advies verkoopprijs matras 952,-**

2-MOTORIG ELECTRISCH 
VERSTELBARE LATTENBODEM
Hoofd - rug - knieknik en benen verstelbaar

MATRAS

ACTIESET

** Matrastype 15 cm/90-200 cm
Actieprijs bij type 20 cm incl. lattenbodem =  1199,-
Actieprijs bij type 22 cm incl. lattenbodem =  1349,-
Actieprijs bij type 25 cm incl. lattenbodem =  1598,-

GEEN
AANBETALING

Erkend lid
 Centrale
Branche-
vereniging
Wonen

GRATIS MONTAGE
&

BEZORGING

Tijden voor beide dagen:

1e zitting: 16.30 – 19.15
2e zitting: 19.30 – einde

De prijzen voor het kerstbuffet zijn: 
Volwassen: € 30,50
Kinderen 4 t/m 10 jaar: € 15,75

Binnenhof 7 Tel: 010-4218703

Kerstmenu 2007

Soep: 
Originele Haaievinnensoep

Met echte haaievinnen

Voorgerecht: 
Dim Sum 

Verschillende gestoomde hapjes
In een mandje.

Hoofdgerechten:
Lamsracks

&
Gevulde grote garnalen

&
Biefreepjes in honingsaus

&
Speciale Nasi in Lotusblad

Nagerecht:
Kerstdessert

*
Koffi e of thee

*
Leuk Kerstattentie

€ 36,50 per persoon
(vanaf 2 personen)

Kerst Gala Buffet

Tijdens beide kerstdagen verzorgen wij, naast 
het kerstmenu, ook een uitgebreide 

“Kerstbuffet”.

Het buffet bestaat uit een ruime selectie 
van koude- en warme- voorgerechten, 

soepen, en hoofdgerechten van zowel vis, 
vlees en vegetarisch uit de oosterse keuken.

Soep: 
Chinese tomatensoep met 
kalkoenreepjes of Chinese 

haaievinnensoep

Voorgerechten met o.a:
Krokante hapjes, Dim Sums,

 Sushi’s (Japanse rijsthapjes),
Salades en beenham.

Hoofdgerechten: 
bestaande uit 15 verschillende vlees, 

zalm, garnalen, eend en groente 
gerechten.

Nagerecht: 
Kerstdessert

Afsluitend met een leuk Kerst attentie

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Er
as

m
u

s 
A

ca
d

em
ie Korte cursussen, lezingencycli en studie-

reizen voor iedereen van 50+, ongeacht 
vooropleiding.  

Jaarthema 2007-2008: Zicht op zee. 
De zee in de filosofie, economie, muziek, 
literatuur, etc. 

Programma’s in alle wetenschapgebie-
den. Leer meer over Kunstgeschiedenis, 
Psychologie, Literatuurwetenschap, 
Archeologie, Wiskunde, Muziekweten-
schap, Geschiedenis, Economie, Sociale 
Wetenschappen, Filosofie etc. 

Vraag de gratis studiegids aan. 

Erasmus Academie afd. HOVO
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam,
Tel. 010-4082465
E-mail hovo@erasmusacademie.nl
www.erasmusacademie.nl. 

Aan de Erasmus Universiteit worden jaarlijks ruim 90 cursussen
en lezingencycli gegeven onder de noemer HOVO. 

Hoger Onderwijs voor Ouderen 
(HOVO)
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Waar was dat nou?

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 53”

TOEN

NU

De opgave die Theo Barten 
vier weken geleden aanle-
verde, heeft heel wat hersens 
aan het werk gezet en even 
zoveel inzenders de verkeerde 
kant opgestuurd. Dat zeer 
velen de foto maar lieten voor 
wat-ie was, geeft de moeilijk-
heidsgraad aan. Als bewoner van ‘de overkant’ had ik ook geen 
idee waar Theo in de vijftiger jaren was geweest, maar zijn 
tekst achterop de foto maakte voor mij veel duidelijk.

Deze tekst kom ik in bijna gelijklui-
dende vorm tegen in de inzending van 
W.C. Boer, Koningsvaren 107, 3069 
HP Rotterdam: “De foto toont het 
R.K. noodkerkje aan de Langenhorst, 
tussen de Slinge en de Keijenburg. 
Het draagt de fraaie naam Rivo Torto 
(aan de kronkelende beek), omdat het 
naast een singel was gelegen. Toen 
wij in 1955 op de Keijenburg (een rij 
van 12 winkels, die inmiddels ook 
al gesloopt zijn) kwamen wonen, 
stond het er al. Later verrees op een 
steenworp afstand aan de Slinge een 
nieuwe kerk, naast het verzorgings-
huis Joachim en Anna. Op de plaats 
van deze noodkerk werd in 1963 de 
Bethelkerk van de Gereformeerde 
Gemeente gebouwd”. De attentie gaat 
naar de heer Boer. 
Jan Weda (Maassluis) caputileert: 
“Dit keer moet ik het antwoord 
schuldig blijven. Het doet denken 
aan een (tijdelijk?) kerkgebouw voor 
gastarbeiders - zoals deze mensen 
toen nog werden genoemd - uit Italië? 
Ik heb werkelijk geen enkel idee, 
waar en wat. Ben benieuwd wat het 
voor moet stellen, maar lees dat bin-
nenkort wel.”
R.H. te R.: “Noodkerk voor zeevaren-
den De Beer op Maasvlakte. Als het 
antwoord niet goed is, hoef ik niet in 
de krant.” (Herkenning door de buren 
blijft nu achterwege. AvdS).
Wil Baur (Tessenderlo): “Ik meen 
het kerkje te herkennen. Wanneer ik 
gelijk heb, is dat het “nood”kerkje aan 
de Koninginneweg in IJsselmonde. 
Zover ik me kan herinneren – ik ben 
van 1929 – werd het kerkje gebouwd 
voor de bewoners van de nieuwbouw-
wijk richting Dordrecht. Daar had 
je de Prinsessestraat/weg (tijdens de 
oorlog herdoopt in C.D. Tuinenburg-
straat/weg), waar mijn grootouders 
woonden.
De kerk, die ‘bediend’ werd door 
Paters, stond er rond 1980 nog. Ik gaf 
aan diezelfde Koninginneweg in een 
school kooklessen voor verstande-
lijk gehandicapten. Ik stond bij de 
leerlingen bekend als ‘de kok van de 
Holland Amerikalijn”.

Ceez van Eijsden slaat (ook) de 
plank mis: “Dit gebouwtje stond op 
vliegveld Zestienhoven en deed dienst 
als kerk.”
Esther Steuerwald  (Spijkenisse): 
“Dit is de katholieke (noodkerk) op 
de Oude Wal/Aveling te Hoogvliet. 
Ik ben van 1954 en herinner me deze 
kerk nog goed. Met Kerstmis bouwde 
men rechtsachter aan de buitenkant 
een grote kerststal.  Ik was toen een 
jaar of 6 en mocht met mijn grote zus-
sen ‘s avonds gaan kijken en vond dat 
prachtig. Als kerk heb ik dit gebouw 
niet zo lang meer meegemaakt. Mijn 
1ste Heilige Communie deed ik in de 
nieuwe kerk in de wijk Oude Land, 
eigenlijk aan de overkant van de 
Aveling. Later werd de noodkerk als 
clubgebouw gebruikt en heb ik er 
nog een blauwe maandag op balletles 
gezeten. Dit clubgebouw werd later 
de Zevensprong aan het vroegere 
marktplein. Ik weet niet meer hoe het 
daar heet. Ik heb tot mijn negentiende 
in Hoogvliet gewoond en er een leuke 
jeugd gehad. Daarna heb ik tien jaar 
in Rotterdam gewoond. Ook daar een 
leuke tijd gehad.”
Elfriede Tuk (Spijkenisse): “De 
rooms-katholieke kerk op de 
Reyerdijk vlakbij de Huniadijk in 
Lombardijen /Kreekhuizen; het was 
omstreeks 1970.”

John M.Wijbrands: “Zo te zien zou 
dat wel eens de RK noodkerk in de 
Alexanderpolder kunnen zijn, die uit-
eindelijk de Cecilia Kerk is geworden. 
Rond 1967 toen de eerste fl ats daar 
in de buurt werden gebouwd werd dit 
noodgebouw daar neergezet. Vlakbij 
was een dito AH. Het is bijna niet 
meer voor te stellen hoe het daar toen 
was. Voor ons betekende dat een fi jne 

woning in de van Heukelomstraat 
die wij na onze inwoning geweldig 
vonden. We hadden het idee dat wij 
in een hotel woonden met suite. Later 
toen wij ergens anders woonden en bij 
mensen op bezoek kwamen die daar 
nog woonden, vonden wij de woning 
zo verschrikkelijk klein!”
C.J. Coenen vergist zich inderdaad: 
“Natuurlijk kan ik mij vergissen, maar 
m.i. is het de noodkerk van de H. 
Dominicus (Steigerskerk) in de buurt 
van het West-Nieuwland.”
Max van Zoest (H.I.Ambacht) 
schreef: “‘Begin 1955 was Pendrecht 
nog maar pas in aanbouw. Slechts 
enkele huizenblokken waren klaar. 
Toch werd er reeds aan de bouw van 
een Katholieke kerk gedacht en de 
offi ciële datum van oprichting volgde 
dan ook spoedig op 22 april 1955. Het 
werd eerst een houten noodkerk op 
de hoek van de Herkingenstraat/Som-
melsdijkstraat. Deze werd op 27 mei 
1955 in gebruik genomen.”
Jan Marijnissen zoekt het wel op 
Zuid, maar heeft het fout: “Dit ge-
bouwtje stond op de Reijerdijk . Het 
is een noodkerkje  voor de nieuwe 
wijk; naderhand is de nieuwe kerk 
gekomen ‘De Wederkomst van de 
Heer’. Nu heet deze kerk Emmaus-
gangers. De twee kerken zijn samen 
gegaan; de RK-kerk van IJsselmonde 
heette ‘Kruisverheffi ng; in de  jaren 
90 is deze kerk gesloten en gesloopt.”
J. Hoogland vertelt het nodige over 
de noodkerken uit de jaren ’50: “Ik 
heb het vermoeden dat de foto van 
deze opgave is van een noodkerk, 
die zijn gebouwd in de jaren 1955 
t/m1963 in diverse Zuid Hollandse 
gemeenten. Ik zal u vertellen waarop 
dit vermoeden bij mij is ontstaan: Als 
15-jarige jongen ben ik in 1957 gaan 
werken bij het Architectenbureau 
W. J. Fiolet in Rotterdam. Toen ik 
daar binnen kwam, had men in het 
opdrachtenpakket diverse noodkerken 
die van vorm erg overeen kwamen 
met het afgebeelde op de foto. Ik weet 
niet meer precies in welke gemeenten 
ze zijn gebouwd, maar wat ik mij 
nog wel kan herinneren is dat er een 
heeft gestaan in Papendrecht - Rhoon 
- Kethel - Rotterdam IJsselmonde, in 
de Prins Alexanderpolder enz. enz. 

Doordat deze noodkerken werden 
getekend bij het fi liaal in Den Haag 
(waar de hr. Fiolet woonde), moet 
ik een beetje oppervlakkig zijn met 
mijn bemerkingen. Dit waren vaak 
gemeenten waar veel nieuwbouw 
werd gerealiseerd en zo’n noodkerk 
werd daar dan geplaatst in afwachting 
van een defi nitief kerkgebouw; de 
noodkerk werd dan gedemonteerd 
(want de opbouw was geheel van 
hout) en indien nodig in een andere 
gemeente op een nieuwe fundering 
opnieuw geplaatst. Misschien dat 
deze gebouwen in de loop der jaren 
wel een andere bestemming hebben 
gekregen, want de aanwezige naam, 
op de foto zichtbaar, is mij onbekend. 
Wel weet ik dat ook zo’n gebouw in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
in aangepaste vorm is geplaatst op 

een volkstuinencomplex op Laag 
Zestienhoven en daar als clubgebouw 
is gaan functioneren.
Dit is mijn verhaal, misschien heb ik 
het helemaal verkeerd, maar de juiste 
plaats durf ik echt niet te zeggen. Ga 
door met uw erg leuke raadsels, en 
ik wacht in spanning op de overige 
reacties.” 

Hebt u toevallig ook een straat- of 
wijkfoto van ‘toen’ liggen dan is deze 
meer dan welkom bij mij. Met ‘toen’ 
bedoel ik de periode 1945 tot 1970! 
Het mooiste is als de foto op groot 
formaat via e-mail aan me gestuurd 
wordt: waarwasdatnou@ditisrotje-
knor.nl
DOR-lezers zien met belangstelling 
naar uw ‘raadsel’ uit.

Nieuwe opgave no. 55
De ‘Waar-was-dat-nou’ rubriek doet zijn naam altijd eer aan. Hoewel je ook 
weleens ‘waar’ kunt veranderen in ‘wat’. Deze keer zouden we zelfs kunnen 
zeggen “Wie was dat nou”, maar het ‘waar’ is ook erg belangrijk!
Lezer Hans Bouwman maakte vlak voor Kerstmis 1962 deze prachtige (in 
oorsprong kleuren-)foto van zijn dochtertje ‘ergens’ in Rotterdam. Toen ik de 
foto zag, liepen de herinneringsrillingen over m’n rug. Maar misschien kwam 
dat, doordat de man op de foto in mijn belevingswereld hoorde. Eén ding is 
altijd duidelijk voor mij geweest: de man was geen portier!
Waar en wie was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anecdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 24 december 2007 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ  Rotterdam
 
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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MEGA-OPRUIMING

Openingstijden:
maandag  12.00 - 17.00 uur
di t/m vrij  10.00 - 17.00 uur
zaterdag   10.00 - 17.00 uur

Héél véél meubels, nu voor wel héél weinig!

natuurlijk bij... Meubelpaleis Zuidland

Ons MAGAZIJN moet leeg!
Alles moet weg!

MEGA
KORTINGEN

op onze magazijnvoorraad!

Sla snel uw slag!

Nu kopen en gelijk meenemen!
Maar....   bezorgen kan ook!

7700%%
5500%%

4400%%6600%%

3300%%
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Na een echtscheiding kunnen ex-partners nog vaak met elkaar worden geconfronteerd, met name doordat bepaalde rechten en plichten niet eindigen op het moment van 
scheiding. In deze opinie legt mr F.M.O. van Leeuwen van het advocatenkantoor Van den Herik & Verhulst in Rotterdam ook uit waarop vooral bij het ouder worden moet 
worden gelet. Reacties  naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hans 
Roodenburg? &Opinie     Informatie

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

Erf- en schenkingsrecht

Aangifte bij fiscus
na drie maanden
Binnen welke termijn moet een nala-
tenschap worden afgehandeld?

Daar staat geen termijn voor. Dat 
hangt namelijk af van het in kaart 
brengen van de erfgenamen. Wel 
is het zo dat als een notaris de boel 
traineert, hij tot spoed kan worden 
aangemaand of dat erfgenamen een 
andere notaris vragen. Als een van de 
erfgenamen is gemachtigd de afhan-
deling te doen, en hij of zij laat alles 
op zijn beloop, kunnen andere erfge-
namen hem of haar er weer afhalen of 
juridische stappen ondernemen. De 
aangifte voor successierechten moet 
in principe binnen acht  maanden 
na overlijden van de erfl ater worden 
gedaan. Als de nalatenschap nog niet 
‘verdeeld’ is, zal de inspecteur van 
belastingen een voorlopige aanslag 
opleggen

Vrijstellingen bij
ouders en kinderen
Hoeveel successie moet je betalen 
als een ouder overlijdt met twee 
kinderen? Hoe hoog is het vrijgestelde 
bedrag en wat moet men daarboven 
betalen?

Aannemende dat er geen testament 
is, geldt de wettelijke regeling. Dat 
betekent dat de langstlevende ouder 
voorlopig alles in beheer krijgt en 
de twee kinderen over hun deel een 
vordering op die ouder houden. De 
vrijstelling voor successierechten 
tussen gehuwden bedraagt maximaal 
€ 515.928. Voor kinderen (ouder 
dan 23 jaar en die niet meer worden 
onderhouden door de ouders) is de 
voetvrijstelling € 10.000. Pas als zij 
meer erven  dan de ‘drermpelvrijstel-
ling’ van € 26.455, betalen zij over de 
totale verkrijging successierechten. 
Boven de vrijstellingen in deze geval-
len loopt het belastingtarief hiervoor 
stapsgewijs op van 5 procent tot 
maximaal 27 procent.

Sociale voorzieningen

Huurtoeslag ook bij
rente te verkrijgen
Wij zijn een gelukkig echtpaar van 80 
en 82 jaar. Men heeft mij gezegd dat 
men geen huurtoeslag krijgt als men 
zelfs maar één euro rente ontvangt op 
zijn spaargeld. Klopt dit?

Nee. De huurtoeslag is niet alleen af-
hankelijk van uw maandelijkse inkom-
sten (AOW, pensioen, etc.) maar ook 
hoeveel spaargeld en ander vermogen 
u bezit. U als echtpaar, beiden ouder 
dan 65 jaar, mag samen niet meer dan € 
24.275 (bruto) als jaarinkomen hebben 
en de rekenhuur mag niet lager zijn dan 
€ 199,32 euro per maand en niet hoger 
dan € 621,78 euro per maand.
Hoeveel spaargeld 65-plussers mogen 
hebben hangt af van uw jaarinkomen. 
Als dat jaarinkomen per persoon 
minder is dan € 13.326 dan mag u 
per persoon € 46.508 aan vermogen 
hebben. Dat betekent u en uw vrouw 
samen het dubbele. Bedraagt het 
inkomen per persoon  € 13.327 tot en 

met € 18.539, dan zakt het toelaatbare 
vermogen naar € 33.261 per persoon. 
Is het inkomen, ook weer per persoon, 
hoger dan € 18.539 dan mag uw 
vermogen (weer per persoon) nog 
maar maximaal € 20.014 bedragen. De 
belastingdienst bekijkt aan de hand van 
de aangiftes of u aan deze voorwaarden 
voor huursubsidie voldoet.

Consumentenzaken

Flatscreen-tv heeft
voortdurend euvel
Het lukt de elektronicazaak maar niet 
mij een deugdelijke fl atscreentelevisie 
van omstreeks 300 euro te leveren. 
Nadat ik de tv had gekocht bleek er 
voortdurend een storing op te zitten. 
Het toestel heb ik teruggebracht en het 
zou worden gerepareerd. Een heleboel 
keren daarover contacten gehad en 
langs geweest, zonder resultaat. Uit-
eindelijk een ander toestel gekregen 
met hetzelfde euvel! Nu wil ik mijn 
geld terug. Hoe moet ik handelen?

Een leverancier is op grond van de 

garantieverplichtingen én consumen-
tenwetten gehouden om een deugdelijk 
product te leveren. Dat betekent dat 
als u een product koopt, en het is niet 
in orde, de leverancier/winkelier in 
de gelegenheid gesteld moet worden 
een goed product af te leveren. Dat 
betekent niet automatisch dat u uw 
geld kan terugeisen als de leverancier 
het niet lukt een deugdelijk apparaat 
te leveren. U hebt ook een koopover-
eenkomst gesloten waarbij u zich hebt 
verplicht een product af te nemen. 
In de praktijk zullen echter vele 
goede leveranciers na een reeks van 
problemen met een product niet zo 
moeilijk doen om u het aankoopbedrag 
terug te betalen. Spreek ook daarop de 
leverancier aan!
Komt u er met de leverancier niet uit, 
dan moet u onderzoeken of de kwestie 
is voor te leggen aan de geschillen-
commissie  van de branche waartoe 
de leverancier behoort. Het is ook 
verstandig om eerst na te gaan of het 
euvel niet door iets anders is ontstaan, 
bijvoorbeeld door uw aansluitingen. 

Nog niet van elkaar verlost bij alimentatie
Door Francis van Leeuwen

Alimentatie herinnert de gescheiden 
partners maandelijks aan elkaar. Dit 
kan een kwelling zijn, waar u liever 
niet aan denkt of inmiddels een rou-
tine waar u nauwelijks meer bewust 
mee bezig bent, maar op bepaalde 
momenten is het zinvol langer stil te 
staan bij eventuele veranderingen in 
uw situatie.

Jaarlijks wordt per 1 januari de 
alimentatie verhoogd, tenzij u 
in overleg hebt afgesproken dat 
wijziging achterwege blijft. U dient 
hier zelf op te letten. Voor 2008 is het 
indexeringspercentage vastgesteld op 
2,2 procent.

Indien u alimentatie betaalt of 
ontvangt, is het zinvol periodiek te 
beoordelen of de situatie gewijzigd 
is, bijvoorbeeld doordat een van u 
beiden is gaan samenwonen, uw 
inkomen of uw vaste lasten zijn 
gewijzigd of omdat u 65 jaar wordt.
Als u nu aan het scheiden bent, raad 
ik aan niet alleen afspraken voor 
de korte termijn te maken, maar 
ook vooruit te lopen op bijvoor-
beeld (vroeg)pensioen. Het gebeurt 
regelmatig dat mensen achteraf 

beseffen dat zij zich ten tijde van de 
echtscheiding nauwelijks hebben 
gerealiseerd wat de gevolgen van 
bepaalde afspraken voor de toekomst 
zijn.

Het is aan te bevelen in een conve-
nant op te nemen dat men voorne-
mens is vervroegd met pensioen te 
gaan en vooruit te lopen op de gevol-
gen daarvan. Omdat bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
vaak bij beide partijen onzekerheid 
ontstaat over de fi nanciële gevolgen, 
is het goed te worden geadviseerd 
door een gespecialiseerd advocaat.
Ik ben van mening dat het van 
belang is dat u zelf goed oplet dat 
in het convenant ook met toekomst-
verwachtingen rekening wordt 
gehouden. Vaak gebeurt dit niet en 
achteraf is het meestal niet meer 
recht te breien.   

Wellicht betaalt u al jarenlang 
alimentatie en vraagt u zich wel eens 
af of het einde ooit in zicht is. In de 
wet is sinds 1994 een tweedeling 
ontstaan door de oude situaties en de 
vanaf dat moment geldende nieuwe 
gevallen. 

Indien al vóór 1994 een alimenta-
tieplicht bestond, is een maximale 
alimentatieduur vastgesteld van 
vijftien jaar vanaf het moment dat 
de verplichting tot betaling voor het 
eerst is ingegaan. De rechter kijkt 
of het niet onredelijk is voor de ali-
mentatieontvanger dat de alimentatie 
stopt, rekening houdend met alle 
omstandigheden. Hij kan eventueel 
een afbouwregeling vaststellen. De 
alimentatie zal dan alleen in uitzon-
deringsgevallen eindigen, hetgeen 
mijns inziens juist zeer onredelijk 
kan zijn in bepaalde omstandighe-
den. 

Sinds 1994 is vastgelegd dat als na 1 
juli 1994 voor het eerst alimentatie 
werd vastgesteld, deze maximaal 
twaalf  jaar verschuldigd is vanaf 
de datum van inschrijving van de 
echtscheidingsbeschikking bij de 
burgerlijke stand. Na twaalf  jaar 
eindigt de alimentatie automatisch, 
tenzij de alimentatieontvanger tijdig 
aan de bel trekt en goed gemotiveerd 
om verlenging vraagt aan de rechter. 
Reden zou kunnen zijn dat men door 
leeftijd, gezondheidstoestand of ar-
beidsverleden niet in staat is geweest 

zelf te werken en daardoor niet in 
eigen levensonderhoud kan voorzien. 
Als men van mening is dat deze situ-
atie op hem of haar van toepassing 
is, dient men snel te handelen. Er 
moet namelijk binnen drie maanden 
na de beëindiging van de alimentatie 
een beroep op deze omstandigheden 
worden gedaan.

Met name in de oude situaties 
kunnen naar mijn oordeel scheve 
situaties ontstaan, zeker gezien 
de huidige regeling. In bepaalde 
gevallen wordt al ruim dertig jaar 
alimentatie voldaan en dan kan het 

toch wel heel verstandig zijn te laten 
bekijken of daar op grond van de 
redelijkheid niet een einde aan zou 
kunnen komen. Ik kan u zeker aan-
raden een deskundige te raadplegen 
om uw rechten en plichten eens te 
laten beoordelen.

(Mr. F.M.O. van Leeuwen is van het 
advocatenkantoor Van den Herik & 
Verhulst in Rotterdam en zal in de 
toekomst regelmatig op deze opinie-
pagina onderwerpen behandelen die 
voor  ouderen spelen)
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BRUILOFTEN & PARTIJEN TOT 350 PERSONEN
UITERMATE GESCHIKT VOOR UW BEDRIJFSFEESTEN

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

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

RESTAURANT

(reserveer tijdig)

In verband met de constante vraag naar 
specialiteiten hebben wij besloten om vanaf 

30 oktober 2007:

Menu’s a la Carte te serveren
Ruime keuze uit diverse gerechten uit de keukens van:
MALEISIË, SZECHUAN, CANTON, PEKING, 

INDONESIË EN THAILAND

INTRODUCTIE PRIJS 
VOOR LEZERS VAN DE OUD-ROTTERDAMMER

ALLEEN MAANDAGAVOND 
(VAN 17.00 TOT 22.00 UUR)                                                      € 15.00  P.P.
 

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 

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

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

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

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

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

Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
Komt ook aan huis, nu ter kennismaking een 

complete gelaatsbehandeling 

voor maar 25 euro
Behandeling bestaat uit: huidanalyse, reiniging, 
epileren, massage, masker en een dag-creme.
Aanbieding is geldig t/m 14-12-2007.

Bel voor een afspraak:
0624-609389 na 18.00 uur

Ook voor het verven van wimpers/wenkbrauwen, 
harsen van kin/bovenlip.
Of voor manicure, div. ontspanningsmassage’s kunt 
u bij ons terecht, vraag naar de mogelijkheden.

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 11 december 2007 pagina 9

Nieuwe foto
Ditmaal weer eens een voetbalfoto. Hij is gemaakt in 1969. Om welke wedstrijd gaat het 
hier? En wie geeft wie nou bloemen en waarom?

Oplossing foto 27 november
Sinterklaas maakt hier zijn opwachting bij de opening van het Nederlands biljartkam-
pioenschap ereklasse driebanden op 26 november 1959 in het Groothandelsgebouw in 
Rotterdam. Er wordt gespeeld in 
de biljartzaal van Engels, waar 
de Rotterdamse biljarter Bert 
Teegelaar de scepter zwaaide. 
Van links naar rechts zien we: 
Bert Teegelaar en Henny de 
Ruyter (op de voorgrond); 
staand: Jan Broekhuizen, M. 
Heinsman, Herman Popeijus, Jan 

Sweering, Gerard Lorist en Cees van Oosterhout. Henny de Ruyter uit Waalwijk behaalde hier zijn 
eerste nationale titel. Er zouden er nog vele volgen. Bert Teegelaar – in 1958 nog kampioen - eindigde 
‘in eigen huis’ op de vierde plaats.

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

In de loop van de jaren zestig en 
zeventig kwam daar verandering in. 
De inkomens stegen, zodat het veel 
minder nodig was dat de kinderen 
op hun 15e gingen meeverdienen en 
vanuit de overheid werd steeds meer 
gestimuleerd dat de jeugd zo lang 
mogelijk bleef leren. Er kwam vol-
wassenenonderwijs, zoals de bekende 
Moedermavo. Of de Volksuniversi-
teit, met ook cursussen over allerlei 
onderwerpen. Wat voegt HOVO hier 
aan toe?
“Het HOVO gaat verder, dieper. Het 
is onderwijs op universitair niveau 
voor alle 50-plussers die willen en 
kunnen leren, maar vroeger niet 
mochten. Wij gaan ervan uit dat de 
algemene kennis en ontwikkeling 
van deze mensen door hun leeftijd en 

ervaring zodanig is dat zij ook zonder 
specifi eke vooropleiding het hoge 
niveau kunnen volgen en begrijpen.” 
Bovendien is het meer gericht op 
de wetenschap – “het willen weten” 
- en op interesse in de wereld om ons 
heen dan op de loopbaan.

Alle lagen
En inderdaad komen mensen uit alle 
lagen van de bevolking op het HOVO 
af, ongeacht opleiding of werkerva-
ring; dus niet alleen de professor in 
de Wijsbegeerte die zich interesseert 
voor de militaire geschiedenis van 
Nederland, maar ook de altijd-buiten-
lopende postbode, die meer wil weten 
over verschijnselen in de dampkring 
die hij waarnam op zijn ronde.
“De mensen willen een beetje inhalen 

wat zij gemist hebben, doordat ze 
jong moesten gaan werken. Nu 
krijgen ze de kans verder te leren, 
zich verder te ontwikkelen op een 
gebied dat hun interesse heeft. En het 
is te overzien qua duur: een cursus 
of lezingencyclus duurt slechts één 
semester en telkens komen andere 
onderwerpen aan bod.”
Geen studie Sociale wetenschappen, 
maar wél dit jaar een serie lezingen 
over Rebellie in de jaren vijftig; 
geen Wiskunde, wél alles over het 
Getal. Er worden ‘deel’onderwerpen 
op elk denkbaar gebied behandeld, 
vaak door docenten of hoogleraren 
– waaronder ook hele bekende, zoals 
professor Ab Osterhaus, van de EUR. 

Sociale contacten
Bij een cursus gaat het om onderwijs 
voor meestal maximaal 30 mensen, 
met zelfstudie, huiswerk en soms 
een tentamen voor degenen die dat 
willen. Een lezingencyclus is een 
serie hoorcolleges. Het motto is 
hier: achterover leunen en lekker 
luisteren – zonder huiswerk of andere 
verplichtingen. Sommige lezingen of 
cursussen kunnen worden gecombi-
neerd met excursies, tentoonstelling-

bezoek of een studiereis; dat is echter 
nooit verplicht.
“We merken ook dat veel mensen 
het opdoen van sociale contacten een 
prettige bijkomstigheid vinden; de 
pauzes zijn bewust lang en er zijn al 
aardig wat vriendschappen ontstaan. 
Doordat men elkaar beter leert 
kennen, worden ook de discussies 
tijdens de colleges veel levendiger. 
Weer anderen vinden het prettig op 
deze manier structuur in hun leven 
te houden na pensionering; som-
migen volgen meerdere cursussen 
per semester. Door dit onderwijs en 
alles eromheen voelen mensen zich 
prettiger, gelukkiger. Ook hebben we 
een reductiefonds voor mensen die 
het niet zo breed hebben.”

Op 17 december wordt de jaarlijkse 
Winterlezing gegeven, zodat be-
langstellenden kunnen kennismaken 
met HOVO; waarbij de bekende 
hoogleraar Fik Meijer spreekt over 
de Romeinen en de zee.
Snel aanmelden dus (zie elders in de 
krant) want u weet: je bent nooit te 
oud om te leren.

Els Beekmans

Het ultieme Gemiste Kansen-onderwijs voor iedereen:

HOVO, oftewel 
Hoger Onderwijs 
Voor Ouderen
Misschien was HOVAO een betere naam geweest: Hoger On-
derwijs Voor Alle Ouderen, van postbode tot professor; want 
dàt is van het begin af aan de opzet geweest van HOVO. Het 
is in 1988 begonnen door de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
op basis van een Frans idee, aldus drs. Carolien van Bergen, 
projectleider HOVO. “Mensen moesten vroeger al jong gaan 
werken: er was geen geld om te leren of de ouders vonden 
het niet nodig, met name voor meisjes, die toch maar het 
huishouden gingen doen. Soms mochten meisjes juist wél 
doorleren, maar jongens niet.” 

Vuilnisbak stil 
bewijs dat iemand 
alleenstaand was
In de jaren vijftig werd een eind 
gemaakt aan het op velerlei wijze 
langs de stoeprand neerzetten van 
huisvuil. De een deed dat in een 
houten afvalkistje met deksel, de 
ander in een jute zak of doos of los op 
straat. De gemeente verordonneerde 
dat huisvuil voortaan gestopt moest 
worden in een beschikbaar gestelde 
zinken afvalemmer. Gezinnen kregen 
een hele emmer en alleenstaanden een 
halve. De vuilnisbak vertelde of ie-
mand alleenstaand was. Over privacy 
gesproken!

De emmer kreeg op de ophaaldag 
met gesloten deksel een plek langs 
de stoeprand, dus zonder kop, want 
dan stond de deksel half overeind. In 
de Zestienhovenstraat in Bergpolder 
werd daar, gezien bijgaande foto, de 
hand mee gelicht. De inhoud werd 
gestort in een vuilniswagen, waarvan 
de bak na verloop van tijd verticaal 
werd gedraaid om nog meer te kun-
nen laden.
Achter de vuilniswagen reed meestal 
een karretje van een schoonmaak-
dienst, waarvan de berijder gemerkte 
vuilnisbakken reinigde. Door dat 
merktekentje wist de schoonmaker 
dat er voor zijn werk werd betaald.
Voor knullen waren de vuilnisemmers 
een gewild doelwit om ze na een 
aanloop met een karatetrap omver te 
kegelen. Maar owee als een agent dat 
zag. Dan was je de pineut en kon je 
op je vrije woensdagmiddag op het 
bureau strafregels komen schrijven. 
Menig jongen heeft dat meerdere 
keren zuchtend moeten ondergaan.

Foto collectie Rein Wolters
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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

rotterdampas

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

Prettige feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar voor al onze cliëntele
Strevelsweg 852
3083 LV  Rotterdam
Telefoon:  010 - 844 75 19
E-mail:  g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl 

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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.

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.

Is op zoek naar u… 

Beukelsdijk 11B
3021 AA Rotterdam
T. 010 - 276 23 87
E. rotterdam@65plus.nl

Voor alle functies geldt m/v, leeftijd vanaf
65 jaar.

• Financiële experts;
• Dynamische techneuten;
• Project managers;
• Chauffeur groot rijbewijs;
• Vakmensen op allerlei gebied;
• Handige klussers;
• Engineers;

Kortom; alle 65plussers met zin in een
leuke baan nodigen wij uit zich bij ons in
te schrijven.

www.65plus.nl

kleurrijke mensen vergrijzen niet

Uitzendbureau

plus

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.

1988 - 2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

STARTMETZOEKEN.NLSTARTMETZOEKEN.NL
DIRECT DE JUISTE SITE!

Vind de juiste bedrijven en adviseurs in uw gemeente makkelijk en snel

www.starteenuitvaart.nl
Adverteren: info@startmetzoeken.nl of 010-4424061

De grootste woon- & lifestyle
outlet groothandel van de Randstad

BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER
Cash & Carry voor bedrijven

U heeft wel een inkooppas nodig, maar met welke inkooppas
dan ook of gewoon een inschrijving van de KvK, kunt u bij ons
aan de balie een BH&L-pas krijgen.

Kijk op www.berkelrodehl.nl
Veilingweg 54  Berkel en Rodenrijs  010 - 503 29 32

7 dagen in de week geopend

ELK WEEKEND OPEN DAGEN
op vertoon van deze advertentie gratis kopje koffie of thee.

GROTE KERSTSHOW.
TWEEDE KERSTDAG GEOPEND!
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In 1992 werd het koor opgericht. Het derde 
lustrum is reden voor een jubileumconcert op 
vrijdag 28 december in het Isala Theater in 
Capelle aan den IJssel. “Er is plaats voor 512 
bezoekers. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, 
maar niet veel meer”, waarschuwt Vermeu-
len. “We verwachten een volle bak.”
Op donderdagavond repeteert het koor in de 
aula van het Heer Bokel College aan de Heer 
Bokelweg in Rotterdam. Soms blijven voor-
bijgangers staan om te kijken “wat die ruim 
zestig mannen aan het doen zijn”. Achter de 
verlichte ramen op een verhoging zwaaien 
ze fanatiek met hun armen, zingen uit volle 
borst en wuiven met een steekhoed. Wie wat 
langer gluurt, ziet hoe het enthousiasme van 
de leden van het vierstemmige close harmo-
nykoor afstraalt.

Veel gevraagd
In Nederland zijn ongeveer twintig bar-

bershopkoren actief. De Mainport Bar-
bershop Singers onderscheiden zich door hun 
kwaliteit en veelzijdige repertoire, waarvan 
doordachte choreografie onderdeel is. Het 
koor heeft een prima reputatie opgebouwd, 
grote bekendheid verworven en is veel 
gevraagd. 
“Ons koor heeft gezonde ambitie om verder 
te komen, maar het plezier staat natuurlijk 
voorop. We mikken op een plaats bij de beste 
drie koren van Nederland en daar doen we 
ons best voor. Onze leden houden van zingen 
en doen niets liever dan hun enthousiasme 
voor het genre Barbershop over te brengen 
op anderen. Daar oefenen ze hard voor, jaar 
na jaar, sommigen zelfs al vijftien jaar.”
Vermeulen verder: “In 1997 werd een derde 
plaats behaald bij een landelijke wedstrijd 
tussen barbershopkoren en in 2006 bereikten 
we een vijfde plaats. Ons koor heeft vele 
hoogtepunten op de palmares. Denk maar 

aan de optredens met Gerard Cox in de 
Doelen, op tv bij de Vara en voor RTV-Rijn-
mond. Bijzonder waren ook de optredens in 
Diergaarde Blijdorp bij de opening van het 
Oceanium.”

Speerpunt
Het koor staat onder leiding van Tatjana 
Mitrokhina en voor de choreografie tekent 
Barbara Fleischmann. De derde vrouw in het 
mannengezelschap is Anna Hol, die optreedt 
als scout en algeheel verzorgster.
Over het zingen zegt Erik Vermeulen: “Je 
gaat er intensief in op en dat zet problemen 
en stress van je af.” 
Een van de andere speerpunten is de vriend-
schappelijke sfeer bij de leden onderling. 
“Het is één grote vriendenclub”, verwoordt 
Vermeulen.
Aan het jubileumconcert werken mee; 
het damesbarbershopkoor Sound Waves, 
de kwartetten Done Deal en Handsome 3 
en het popkoor Mikado. Aanvang 20.15 
uur. Toegang 15 euro inclusief garderobe, 
pauzedrankje en programmaboekje. Kaarten 
verkrijgbaar via 0618-606953 of e-mail: 
cj.esbach@hetnet.nl
Het koor lijft graag nieuwe zangers in. 
Inlichtingen bij Co van Schaik: 010-4112230 
of 0651-790365, die ook de boekingen voor 
optredens regelt.

Oer-Rotterdamse Mainport Barber-
shop Singers club van vrienden
“We zijn er trots op een Rotterdams koor te zijn, met een Nederlandsta-
lige medley op het repertoire, waarmee we onze liefde voor Rotterdam 
bezingen. Ook willen we ‘Ketelbinkie’ weer in het programma opnemen”, 
vertelt de 47-jarige Erik Vermeulen. In het dagelijks leven verdient de 
geboren en getogen Rotterdammer zijn brood als computerdeskundige. 
Daarbij verzorgt hij de public relations voor Mainport Barbershop Singers. 
“Onze leden komen voornamelijk uit Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook 
uit Gorinchem en Hazerswoude. Onderling plezier en natuurlijk het zingen 
zelf zijn de drijfveren van ons succes.”

- De Mainport Barbershop Singers repeteren elke donderdagavond fanatiek onder leiding van dirigente Tatjana Mitrokhina en choreografe Barbara Fleischmann  Foto Ellie Schop -

- Het koor in de outfit waarin het optreedt met in het midden dirigente Tatjana Mitrokhina Foto Mainport Barbershop Singers -

De Oud-Rotterdammer ruimt de rest van het jaar in de 
krant een hoekje in ter gelegenheid van het Architec-
tuurjaar. Deze ruimte wordt gevuld met korte beschrij-
vingen en foto’s van markante Rotterdamse gebouwen, 
afkomstig uit het boekje Rotterdamse architectuur, per 
fiets of boot.

Kop van Katendrecht

Katendrecht
Architect: DKV Architecten
Realisatiedatum: 2001- 2003

Eén god, twee torens. Poseidon en Neptunus zijn res-
pectievelijk de Griekse en de Romeinse god van de zee. 
Van oorsprong was Katendrecht een op zich zelf staand 
dorp. Pas in de 19e eeuw werden er havens omheen 
gegraven en kreeg het een meer industriële bestemming. 
Katendrecht werd een schiereiland.
Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw was Ka-
tendrecht het domein van de rode lichtjes. Onder druk 
van de bevolking heeft de gemeente er alles aan gedaan 
om Katendrecht hiervan te bevrijden.
Momenteel is de wijk op aan het krabbelen uit een diep 
dal. 
Door het vertrek van het bedrijf Hanno is er een enorme 
strook grond vrij gekomen. Er wordt flink gesloopt, 
gerenoveerd en nieuw gebouwd. 
Op de kop van Katendrecht is een complex met twee 
woontorens gerealiseerd, Poseidon en Neptunus. Het 
complex bevat ook 23 stadswoningen, die gesitueerd 
zijn rondom de halfverdiepte parkeergarage. Het dak 
van de parkeergarage is een soort plein. De entreepar-
tijen van de torens liggen aan het plein. De ene toren 
bevat drie woningen per laag, de andere twee. Dit laatste 
bleek beter te verkopen. 
Spectaculair is dat de torens gebouwd zijn op een onder-
bouw van 4 lagen, maar wel even 11 meter oversteken. 
Aan de kant van het binnenterrein ondersteunen kolom-
men de bovenbouw.
De gevels van de flats zijn naar het westen gekeerd, 
waardoor er, althans voorlopig, zicht is op havenkranen. 
Door middel van een soort harmonica-systeem kunnen 
de ramen maximaal worden opengezet.
De overige ramen verspringen ten opzichte van elkaar. 
Dit heeft een constructieve reden: door de grote over-
stekken moest er erg veel betonstaal worden toegepast 
in de zijgevels. 

(Foto Lucy Craamer)
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

€ 319.500 k.k
Schiedam
Schaffelaarweg 5
Ruime 4 kamer woning (helft van dubbel) met garage,
mogelijkheid tot parkeren op eigen terrein en royale achtertuin.

Bouwjaar 2001 Tuingerichte woonkamer

Vloerverwarming Volledig geïsoleerd 

In prijs 
VERLAAGD

€ 219.500 k.k
Schiedam
Stadhouderskd 5
Schitterend gelegen 3 kamer appartement op de 1e verdieping in
modern appartementencomplex, met ruim terras aan het water.

Uitzicht over het water Terras op het zuid-westen

Actieve VVE Eigen parkeerplaats

€ 234.500 k.k
Ridderkerk
Bizetstraat 1 n
Direct woonklaar 3 kamer appartement op de 3e verdieping (met
lift). Ruim balkon op het zuidoosten en een berging.

Bouwjaar 2007 Complete keuken

Ruime badkamer Volledig geïsoleerd

Denkt u dan eens aan Elektro Groeneweg. Een 
bekende naam in de elektrotechniek, maar wij 
doen meer!!!!

Ook voor een adequate en profesionele bevei-
liging met doormelding, bent u bij ons aan het 
juiste adres.

Hebben wij uw huis beveiligd, dan kunt u weer 
rustig slapen.

Voelt u zich wel eens onveilig in uw 
huis en heeft u altijd al het idee gehad 

om hier eens iets aan te doen?

Elektro Groeneweg Installatie B.V.
Anthonetta Kuijlstraat 32-34
3066 GS  Rotterdam

Tel. 010-2867111

KUNT U NIET 
MEER VOOR UW 

(TROPISCHE)
VOGELTJE(S) 

ZORGEN??

WIJ BIEDEN ZE
GRAAG ONDER-

DAK!

BEL
06-13535058

 

Is uw skivaardigheid nog wat het was?
Nee? Ga dan mee met MDSA (Meer Dan Sport Alleen) naar het beroemde skigebied Alpe 
d’ Huez in Frankrijk en beleef een onbezorgde skivakantie waarin u in uw eigen tempo 
de draad weer oppakt. MDSA geeft ski-instructie met veel persoonlijke aandacht! U reist 
met eigen vervoer naar Alpe d’ Huez, waar MDSA verder álles voor u heeft geregeld. De 
reissom is inclusief 20 uur skiles van een Nederlandse instructeur, een zesdaagse skipas, 
diner en ontbijt (bereid door eigen kok), appartement met eigen badkamer en toilet, linnen, 
toeristenbelasting en reserveringskosten.

Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen 5% korting
Wees er snel bij, want er is slechts plaats voor maximaal 16 personen!!!

Van 19 t/m 26 januari 2008
Voor dit unieke arrangement 

betaalt u  775,- p.p. 
op basis van een tweepersoonskamer.

Voor meer informatie en boekingen: 
Henny Blokpoel, 06-27108120
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Jazz on film in het 
Bibliotheektheater
Donderdag 13 december wordt een 
‘surprise jazzmovie’ vertoond in het 
Bibliotheektheater. Met o.a. Tommy 
Dorsey, Charlie Barnet, Mel Powell, 
Louis Armstrong, Lionel Hampton en 
The Golden Gate Quartet (1948). 

Het betreft de derde aflevering uit 
‘Jazz-on-film’, een serie met oude 
unieke jazzfilms. De films zijn op 
donderdagmiddag vanaf 14.00 te 
bewonderen in het Bibliotheektheater 
te Rotterdam. 

Reserveren is niet mogelijk: de 
kaartverkoop vindt plaats op de dag 
van de voorstelling vanaf een uur voor 
aanvang van de voorstelling bij de 
kassa van het Bibliotheektheater.

Een korting van € 1,- op de toegangs-
prijs is geldig voor CJP, R’damPas, 
Studenten Uit Pas, 65-plussers, leden 
Bibliotheek Rotterdam en conservato-
riumstudenten. 

Bibliotheektheater, Hoogstraat 110
Aanvang: 14.00 uur
Toegang: € 5,-; met korting € 4,-
Kaarten: aan de zaal vanaf een uur 
voor aanvang.

Een ondernemend type is ze altijd 
geweest. Jarenlang runde Hennie een 
ruitersportzaak in Bergschenhoek, 
waar ze tweedehands paardrijdarti-
kelen verkocht. Op een goede dag 
haalde ze een bezem door de garage 
en zette daar de eerste stellingen 
voor haar winkeltje neer.  Het bleek 
een gat in de markt, want  vooral 
kinderen groeien vaak sneller uit 

hun ruiterkleding dan ze het kunnen 
verslijten. Het liep zo goed, dat er al 
na een aantal jaar ideeën waren voor 
uitbreiding. 
Door privéomstandigheden is het 
van die uitbreiding nooit gekomen en 
heeft Hennie het zelfstandig onder-
nemerschap achter zich moeten laten. 
Ze verkocht haar winkel in Berg-
schenhoek en richtte zich volledig op 
de opvoeding van haar kinderen. Nu 
haar zoons prima voor zichzelf kun-
nen zorgen, heeft Hennie weer ruimte 
om voor zichzelf te beginnen. “Ik kan 
nu weer gaan en staan waar ik wil.” 

Sportief
En als je weer kunt gaan en staan 
waar je wilt, waar ga je dan naartoe? 
Precies, op vakantie! Maar Hen-
nie gaat niet luieren aan het strand. 
Ze heeft het idee opgevat compleet 
verzorgde skireizen naar het sneeuw-
zekere Alpe d’Huez  te organiseren 
en deze persoonlijk te begeleiden. De 
eerste stap was daarom het behalen 
van de benodigde diploma’s om als 
skilerares de piste op te gaan. 
Hennie is sportief aangelegd. Ze 
heeft een achtergrond in de danswe-
reld en gaf een tijdlang les op een 

sportschool. Haar reizen richten zich 
echter ook op mensen die minder 
sportief en prestatiegericht zijn 
ingesteld. De bedoeling is skilessen 
op maat aan te bieden om zo in alle 
rust te leren skiën in je eigen tempo 
of je vastgeroeste vaardigheden weer 
wat op te poetsen. Het idee erachter 
is dat veel mensen graag (nog) eens 
zouden gaan skiën, maar huiverig 
zijn zich aan te sluiten bij skileraren 
die hun pupillen het liefst aan het 
eind van dag één zelfstandig de berg 
zien afsuizen. 

Niet buitenspel
Toch vindt Hennie dat men zich 
hierdoor niet moet laten tegenhou-
den de piste op te gaan. “Je kunt 
nog zoveel, waarom zou je jezelf 
nu al buiten spel zetten? Je moet je 
alleen niet meer willen meten met 
iemand van 22.” Door in haar lessen 
het tempo laag en de begeleiding 

goed te houden, wordt het risico op 
blessures beperkt. Al vooraf neemt 
ze haar deelnemers een dag mee 
naar de piste in Bergschenhoek voor 
een ‘ski warm-up’ en op de plaats 
van bestemming zal ze van te voren 
uitkienen welke pistes geschikt zijn 
voor haar gezelschap. 
Ook over de accommodatie is goed 
nagedacht. Op tweehonderd meter 
van de piste staat een schitterend 
chalet, waar alles aanwezig is voor 
een ontspannen vakantie. Het biedt 
de luxe van kamers met eigen bad-
kamer, maar ook de gezelligheid van 
een chalet met gezamenlijke woon-
kamer en keuken. Ontbijt en diner 
worden verzorgd, maar een chalet 
biedt tevens het voordeel dat men er 
zijn eigen flesje wijn kan nuttigen 
bij de open haard. “Het moet vooral 
gezellig zijn!”

Nathalie Wallast

Nieuwe start 
op lange latten
Bijna een halve eeuw oud is ze en toe aan een nieuwe start. 
Hennie Blokpoel pakt het bijltje van het zelfstandig onder-
nemerschap weer op en ditmaal bindt ze daarvoor de lange 
latten onder. Ze gaat zich richten op het organiseren van 
skireizen met extra persoonlijke aandacht en begeleiding van 
de deelnemers.

- Hennie Blokpoel.  Foto Fred Wallast -

Voor mij was het leuk nieuwe 
inspiratie op te doen en voor mijn 
moeder was het een verzetje; het 
viel tenslotte niet mee een dochter 
van bijna 16 alleen op te voeden. We 
konden daar de kerststallen bewon-
deren (een fenomeen dat we hier niet 
kenden), om 1 uur naar de nachtmis 
en daarna zou hij ons terug brengen 
naar Rotterdam. 
Na enkele kerststallen te hebben 
bezichtigd en vóór de nachtmis werd 
ons duidelijk dat mijnheer de leraar 
hele andere plannen met ons voor 

had. Toen we te kennen gaven dat we 
ons aan het oorspronkelijke plan wil-
den houden, maakte hij rechtsomkeer 
en begon ons uit te schelden voor 
domme koeien, ons bezoekje Ant-
werpen eindigde ergens net buiten 
de stad langs de snelweg. Natuurlijk 
had ik het weer gedaan, want ik wilde 
zonodig ‘avonturen’, Drie uur lang 
hebben we lopen ruziën, giebelen en 
weer ruzie maken, waarin slechts een 
enkele auto voorbij kwam die in ons 
zicht vaak langzamer ging rijden en 
dan weer gas gaf. Uiteindelijk om 

ongeveer vier uur ‘s nachts stopte 
een lelijke eend bij ons, met vier per-
sonen, die vroegen wat de madam-
mekes op dit tijdstip in de nacht aan 
‘t doen waren.

Hulpvaardig
Ze waren heel verontwaardigd over 
wat er gebeurd was en vonden dat je 
dit een ander toch niet kunt aandoen 
in de Kerstnacht. Zij boden ons 
aan mee te rijden naar Rotterdam, 
het zou weliswaar een beetje krap 
worden, maar dan konden we gelijk 
wat opwarmen (en zij ook, want het 
kacheltje was kapot). In de auto ver-
telden ze dat we op een berucht stuk 
van de autoweg liepen, omdat daar ‘s 
nachts de meiskes van plezier rond 
tippelden. Omdat die waarschijnlijk 
allemaal een paar vrije dagen hadden 
genomen, wisten wij daar niets van, 
maar dit verklaarde wel het rijgedrag 
van sommige chauffeurs die ons 
gepasseerd waren. Van de rit weet ik 

alleen nog dat we het lekker warm 
hadden en ongeveer alle kerstliedjes 
hebben gezongen die we kenden. Om 
kwart voor zes ‘s morgens kwamen 
we bij de Leuvehavenbrug aan. We 
stapten uit, omdat we wisten dat 
er dag en nacht een brugwachter 
aanwezig was. 
Die liet ons boven wachten, waar 
mijn moeder bij een bakkie koffie 
haar verhaal vertelde, terwijl we op 
de taxi wachtten die hij voor ons be-
steld had. Hoewel hij van mijn moe-

ders leeftijd was, kregen we als van 
een liefhebbende vader te horen dat 
we heel naïef waren geweest, maar er 
een goede les aan hadden gehad en 
gelukkig zonder kleerscheuren door 
dit avontuur waren gekomen. 
Van dit laatste ben ik niet helemaal 
overtuigd want er is voor mij maar 
één auto en dat is de 2 CV en op de 
een of andere manier roepen som-
mige kerstliedjes altijd een gevoel 
van heimwee op.

Ons kerstverhaal uit de zestiger jaren begint op kerstavond. 
We hadden net gegeten en besloten gezellig samen thuis 
te blijven. Rond acht uur ging de bel. Ik trok aan het touw, 
waardoor twee verdiepingen lager de buitendeur openging en 
riep: “Wie is daar?” “Woont hier de familie Wesdijk?”, was de 
wedervraag. Het bleek de leraar van een bekende schriftelijke 
tekenacademie te zijn en naar aanleiding van mijn werk wilde 
hij eens met mijn ouders praten. Hoewel het nu vreemd lijkt, 
eindigde het gesprek met een voorstel of wij met hem mee 
naar Antwerpen wilden gaan. En daar begon het avontuur.

Een angstig kerstavontuur

- Het chalet in Alpe d’Huez -
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Weet je nog....

Ze kochten een RET-bus, haalden 
de banken eruit en maakten er een 
knus woninkje van. Ze hadden 
één dochter, maar toen de tweede 
dochter geboren werd, hebben ze er 
een slaapkamer aangebouwd. Ook 
waren er gezinnen die een treinwa-

gon omgebouwd hadden. Ik kan me 
nog herinneren dat mijn oma vaak 
op woensdag met de bus van Van 
Gogh op visite ging en dat ik met 
mijn nichtje Tineke meeliep vanuit 
de Prins Alexanderschool naar haar 
huis. Het was een eind lopen, maar 
we hadden afleiding genoeg onder-
weg. We kwamen langs café Bok 
van ome Jan en tante Maartje, boer 
Gravestein waar Arie v.d.Linde 
(groenteboer) zijn paard stalde en 
de huizen van melkboer Valstar en 
kaasboer van Breeschoten. Deze 
huizen staan er nog steeds en ook 
café Bok, maar dat is al jaren geen 

café meer. Dan langs de familie Van 
Zessen, een groot gezin waarvan 
de kinderen ook bij ons op school 
zaten, groenteboer Slegtenhorst, 
aardappelhandel Kruithof, tuinder 
Paul, boer Hoogland en de kleine 
huisjes waar Greetje Kolf, Greetje 

Elderhorst en de familie Vermeer 
woonden. Aan het eind van het 
rechte stuk, waar de bocht naar 
links ging, moest je een brug-
getje over (ik hoorde dat je hier 
een krooskoppie kreeg, want dan 
pakten de jongens je bij je benen en 
doopten je vanaf de brug zo met je 
hoofd in het kroos) bij de boerderij 
van Voorsluis, waar nu ongeveer 
halverwege de Nieuwe Ommoord-
seweg is. Rechts van het bruggetje 
was de boerderij van De Leede (de 
opa van mijn man), dan Adriaan 
de Leede, de familie Verhage, 
Arie Visser, Koos Visser, Dick 

Waasdorp, Jan van Tilburg (heeft 
eerst aan de linkerkant gestaan), 
Meindert Brandwijk en nog twee 
gezinnen.

Zorgen
Het was er reuze gezellig, maar 
natuurlijk hadden de ouders ook 
hun zorgen, vooral in de winter, 
want de boel was daar snel bevro-
ren. De waterleiding, de afvoer, 
maar ook de WC. In de zomer was 
het er heerlijk en voor de kinderen 
een Eldorado. Ik kwam er vaak 
spelen, hutten bouwen, op het land 
met een stokje gaten prikken in de 
koeienvlaaien of van stenen een 
oventje maken. Dan kregen we van 
mijn tante een koekenpan en boter 
en bakten we aardappelen, brood of 
appels. Vaak was het half verbrand, 
want het vuur was niet te temperen, 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Willem van Tilburg, de vader 
van ome Jan en z’n broer Bep reden 
met een vrachtwagen, die melkbus-
sen bij de boeren ophaalden. Die 
stonden langs de kant van de weg, 
werden op de wagen getild (zwaar 
werk) en naar de RMI gebracht. 
Ome Jan moest ook wel eens 
rijden en dan mochten wij mee, 
dat was genieten, want er waren 
nog niet veel mensen met een auto. 
Opa Willem is op een dag van de 
wagen gevallen en heeft zijn heup 

gebroken, hij heeft daarna nooit 
meer goed kunnen lopen. Op een 
dag ontdekten ze dat er een zwerf-
hond onder hun bus kwam slapen, 
mijn tante was een beetje bang van 
dieren, maar toen het winter werd 
mocht hij toch wel binnen slapen.

Plezier
Meindert Brandwijk heeft mijn 
oom nog eens het leven gered. 
Ome Jan werkte op Terbregge bij 
de Firma Bossché en toen ze daar 
op een vrijdag iets te vieren had-
den, werd na werktijd een biertje 
gedronken. Daarna op de fiets 
huiswaarts. Meindert, die ook op 
weg naar huis was, zag hem nog net 
voor hem de Ommoordseweg op 

rijden, maar toen ook hij de hoek 
om kwam was ome Jan nergens 
meer te zien. Gelukkig een stukje 
verder zag hij zijn fiets liggen en 
nog net zijn laarzen boven water uit 
steken. Hij had een biertje teveel op 
en stond op z’n kop in de modder. 
Meindert heeft hem eruit gehaald 
en samen met Arie Visser, die met 
de auto langs kwam, veilig thuis 
gebracht. Het is een van de vele 
gebeurtenissen die later nogal eens 
de revue passeerden op verjaarda-
gen en partijen, want dat ze bovenal 
veel plezier gehad hebben op dat 
bussenkamp staat als een paal 
boven water. Regelmatig zie ik nog 
mensen die er gewoond hebben, 
want ze zijn toch een beetje in de 
buurt blijven wonen. Maar er zijn 
ook al enkelen overleden, zoals 
mijn Ome Jan.
Dit is een verhaal van een verdwe-
nen stukje Rotterdam waar ik met 
veel plezier op terug kijk en ik hoop 
dat tante Henny nog vele gelukkige 
jaren in haar nieuwe flat zal hebben.

Francien de Leede
Rietstapstraat 34
3056 LS Rotterdam

Mijn tante Henny is bijna 80 en net verhuisd naar een 
prachtige flat. Bij zo’n verhuizing komt er van alles 
naar boven; spullen, foto’s, maar vooral herinnerin-
gen. Toen ze pas getrouwd was met Jan van Tilburg, in 
1951, woonde ze in bij haar ouders in de Oost Pieter-
manstraat. Na een jaar hadden ze het geluk dat ze een 
plaatsje konden krijgen aan de Ommoordseweg; op het 
bussenkamp zoals men het noemde.

Het bussenkamp aan 
de Ommoordseweg

- Mijn nichtje Tineke en ikzelf voor de bus van mijn oom en tante -

- Oma en haar zus Gré, tante Henny, Tineke en ikzel -

- Links het bruggetje waarover je op het bussenkamp kwam -

Van Senus werd in 1900 geboren in 
Kralingen, als zoon van een bekende 
Kralingse apotheker. Hij ontwikkelde 
zich vanaf april 1929 tot een zeer geliefde 
dorpsdokter, waar je niet omheen kom. Hij 
was zwaargebouwd, had een grote zwarte 
baard en altijd een sigaar tussen de lippen. 
De praktijkruimte was in zijn statige huis 
aan de ‘s-Gravenweg, waar zijn vrouw, 
ook eeuwig met een filtersigaret tussen de 
lippen, de apotheek bestierde.
Han van Senus en zijn broers waren allen 

goede tot uitblinkende spelers. Er zijn 
jaren geweest, dat zij gevieren in het eerste 
zevental van het Rotterdamse De Maas 
uitkwamen, maar meer jaren waren het, dat 
de oudste broer, Roel van Senus, voor het 
Utrechtse UZC, speelde en zij aldus tegen-
standers werden in het veld. Dat waren de 
gloriedagen van de toenmalige eersteklas-
ser uit Rotterdam. 
Han van Senus speelde 16 interlands en 
was tot op hoge leeftijd te vinden in het 
Kralings zwembad om tijdens een training 

een balletje mee te gooien, of als toeschou-
wer bij het jaarlijkse polotoernooi van De 
Maas. A.H.C. van Senus overleed in 1976. 

De naar hem vernoemde straat komt te lig-
gen in een woonwijk, die wordt gebouwd 
tussen de ’s-Gravenweg en de Ringvaart, 
vlak bij de voormalige dokterswoning en 
krijgt de naam Dokter van Senusdreef.

Peter van Zwienen

Straat vernoemd naar dr. A.H.C. van Senus
In Capelle aan den IJssel wordt een straat 
vernoemd naar dr. A.H.C.(Han) van Senus, in 
de twintigste eeuw huisarts in die plaats, maar 
ook met een groot aantal patiënten in  het Rot-
terdamse Kralingen-oost. Daarnaast genoot hij 
bekendheid als waterpoloër en aanvoerder van 
het Nederlands zevental. Samen met zijn broers 
Piet en Roel nam hij deel aan de Olympische 
Spelen in Parijs in 1924 en vier jaar later in 
Amsterdam. In beide gevallen zonder veel suc-
ces, grotendeels te wijten aan een gebrekkige 
voorbereiding van het team.



Oude tijden herleven in de decembermaand....
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Zwartjanstraat 79-81
3035 AM Rotterdam

Tel.: 010 - 285 74 64
Fax: 010 - 285 74 65

www.afratapijthuis.nl

VINYL • TAPIJT • LAMINAAT

heeft alles om dieren te plezieren
3e Pijnackerstraat 9 
3035 CK Rotterdam
Tel.: 010 - 465 71 66

Fax: 010 - 465 54 20
E: info@riavdhoven.nl

I: www.riavdhoven.nl

Nog nooit hadden we gehoord van kunstkerstbomen. De 
piek en de ballen waren breekbaar.
Alles in de boom was zilver. Nieuw engelenhaar was het 
enige dat nodig was omdat we dit elk jaar lieten zitten 
bij het aftuigen van de boom in de eerste week van janu-
ari. Echte kaarsen in de boom waren in de loop van de 
jaren vijftig al vervangen door grote elektrische kaarsen. 
Op 6 december maakten de winkeliers overuren om het 
rood van Sint Nicolaas te veranderen in kerstgroen.

Als Rotterdam Noord ging “statten” bleef men in de 
buurt. De Noordmolenstraat, Zwartjanstraat, Benthui-
zerstraat, Bergweg en zijstraten, waren toen al wat we 
vandaag kerstmarkten noemen. Een bonte verzameling 
van gezelligheid waar het winkelende publiek in de 
juiste stemming werd gebracht.

Vandaag is het niet anders. Je kan niet bedenken wat je er niet kan 
vinden om er ook dit jaar weer een mooie kerst van te maken.

Kerst in het Oude Noorden

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Drie beschermingen in één glas gecombineerd. 
Uw dealer:

Noordmolenstraat 38-40
3035 RK Rotterdam

Telefoon: 010 - 466 30 99

SIN
DS

1904

LEDER EN FOURNITUREN

www.striederlederwaren.nl

Noordmolenstraat 3 3035 RC Rotterdam
Tel: 010 - 265 16 18 Fax: 010 - 265 16 18

Een geschenk
vol

roma
ntiek

hunkemoller.com

2e artikel
50% korting

Deze aanbieding is geldig van t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij Hunkemöller 
in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst 

geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met 
andere acties en aanbiedingen.

Tegen inlevering van deze advertentie:

MODE TRENDS 
2008

Zwartjanstraat 70a

ton&
tieneke

WINKELWERKPLAATS GOUD & ZILVER
ZWART JANSTRAAT 85 - 3035 AM  ROTTERDAM  
T 010 46577164 - E INFO@TONENTIENEKE.NL 

W WWW.TONENTIENEKE.NL

Raats
ALLE DAGEN IN 
DE MAAND DECEMBER

extra koopavond op donderdag 20 december.
kerstkoopzondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur.

Zwart Janstraat 105, 3035 AN Rotterdam, 010 - 465 50 19 • www.parfumerie-raats.nl

Deze aanbieding is geldig van 27 november t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij 
Hunkemöller in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst 

geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

De Clerqstraat 92-94
Amsterdam 020 - 612 26 52
Jarmuiden 22
Amsterdam 020 - 411 78 12
Vrije Markt Cuijk-Korte Ooijen 3
Cuijk 06 - 52 64 84 50
Grand Bazar, Hal 28 unit: 28053
Beverwijk 06 - 52 64 84 49

GORDIIIIIJJJJJJJJJNNNNENPPPPPPAAAAALLLLLEEEEEIISS
Noordmolenstraat 35b • 3065 RE Rotterdam

Tel.: 010 - 265 15 95

w w w . a r e n a w o n i n g i n t e r i e u r . n l

Reformhuis W.van Mastrigt
Zwart Janstraat  130
3035 AZ Rotterdam

tel: 010-4660974
fax:010-4698090

Gespecialiseerd in Glutenvrije Producten
Homeopathie-Vitaminen – Voedingssupple-

menten- Noten en Zuidvruchten.



Pagina 16 Dinsdag 11 december 2007 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

De hoofdprijs van de biljartclub in Café De Uitweg was een kerstkal-
koen. Bij banketbakkerij Slob kocht je de lekkerste chipolatapud-
ding. Het leek erop, of er op iedere hoek van de straat kerstbomen 
werden verkocht. Voor paling op de toastjes stapte je binnen bij 
Verbaan. Zelfs schoenmakerij Koetsier repareerde zolen en hak-
ken onder de kerstboom. Met een keus uit wel 1000 creatieve 
kerststukjes bij bloemisterij Kouwen kocht je na lang treuzelen 
het stukje met de kerstroos voor je eerste vriendinnetje van je 
eerst verdiende salaris.

Vanaf de Straatweg tot aan Allan, waar het hoofdkantoor van de RET was 
gevestigd, was de Kleiweg één lange sliert kerstwinkels. En dat is het eigenlijk 
nog steeds. Natuurlijk is er aardig wat veranderd. Maar ook nu weet de Klei-
weg het winkelend publiek in een uitstekende kerststemming te brengen. 

Kerst op de Kleiweg
         ��������	
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Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

Tabac &
Gifts

Janssen

Het adres voor:
Rookwaren

 Wenskaarten
Telefoonkaarten

Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten

Kleiweg 73, 3051 GJ  Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

Kleiweg 48b - Rotterdam

You&Be
De leukste winkel op de Kleiweg en met 
de meeste nostalgie waar de klant de 
klant nog is. Altijd wat anders en altijd wat 
nieuws, nu Disney figuren en Betty Boop 
origineel en goedkoop, Jarco honden en 
katten voer puur natuur.
Heel de maand december:

3 kaarsen halen, 2 betalen

Kleiweg 30 - Rotterdam - 0104189531

SENNA’S SPORTSHOP
GROOT IN SPORTPRIJZEN EN VECHT-
SPORTMATERIALEN&BEDRUKKINGEN

Senna Sportshop voor:

- Alle sportartikelen
- Tevens zijn wij gespecialiseerd in  
   vechtsportmaterialen
- Excl. dealer van cusley- en windy 
- Bedrukkingen zoals t’shirts-borden-   
  mokken-cap’s-canvas foto’s
- Banners en kleuren foto’s 
  in groot formaat.
- Bij ons kunt u terecht voor alle 
  sportprijzen voor alle sporten

Je regelt ‘t op hetJe regelt ‘t op het

Openingstijden winkel:  
Ma t/m Vr. 8.30 u tot 18.00 u
Za.  8.30 u tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor: 
Ma t/m Do. 8.30 u tot 17.00 u
Vr.  8.30 tot 18.00 u 
Za  8.30 u tot 14.00 u

Kleiweg 147, 3051 GN Rotterdam
Winkel : 010 2850 850  Postkantoor: 010 4189 723

Email: bruna8066@bruna.nl         Internet : www.bruna.nl

Bruna wenst alle lezers 
fijne feestdagen en vooral 
een gezond 2008

MIEDEMA & zn.  /  Henk de JongM
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamer-
stoelen, 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.

RESTAURATIE
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verste-

vigen 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 bie-
zen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan 
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit 
gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

LEERSPECIALIST
In leer zijn wij groots. Wij stofferen met de beste kwa-
liteit leer al uw banken, stoelen en Chesterfield meube-
len. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden, 
kleine scheurtjes en beschadigingen. Wij laten oud leer 
herleven door het in te kleuren op natuurbasis. Dit is 
alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een groet 
collectie leer op voorraad.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhui-
zingen aan. Desgewenst hoeft u zelf niets te doen, wij 
kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van 

alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle 
gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet 
schoonmaken, spullen uitpakken en plaatsen. Het op-
hangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van 
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samen-
werkingsverband met twee erkende bedrijven voor het 
verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en behang-
werk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook 
kunt u een gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de 
kosten. 

KUSSENSERVICE
Doorgezakte bank, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Veelal binnen 24 uur weer terug bezorgd. Gratis halen 
en brengen, altijd 3 jaar garantie, grote collecties stof 
en leer, uitsluitend beste kwaliteit materiaal, service en 
kwaliteit en geen aanbetalingen.

GRATIS
OPHALEN EN

TERUG BEZORGEN
ALTIJD 3 JAAR

GARANTIE

Bel voor meer informatie of een vrij-
blijvende afspraak bij u thuis. 010-218 88 76 

of kom even langs in onze winkel.

Kleiweg 135, Rotterdam-Hillegersberg, tel. 010-218 88 76, www.miedemaenzn.nl
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur en zaterdag 11.00 - 16.00 uur

LIJSTENMAKERIJ EN KUNSTHANDEL

Ate l i e r  
Le Bouc l i e r

Tot ziens op de Kleiweg 201

3051 XJ Rotterdam Tel.: 010 - 41 86 163

KLEIWEG 201, TEL. 010-4186163, ROTTERDAM

Ons assortiment bestaat uit meer 
dan 600 soorten lijsten en na uw 
keus gemaakt te hebben kunnen 

wij binnen een week helpen

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf

ROTTERDAM

Tel. 010-4229538, Fax 010-4611576

Kleiweg 3a en 5a
3051 GP Rotterdam

Telefoon: 010-4180405
www.dekozijnenmeester.nl

Speciaal voor de feestdagen voor U! Verwen Uzelf…. 
En kies één van onze voordelige heerlijke 
Hair & Beauty arrangementen             vanaf € 90,-

Deze advertentie is geldig van 17 december tot en met 31 december 2007. 
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsbonnen.

Voor info: Hairart - Beauty & Nails 
 Kleiweg 52b
 3051 GT Rotterdam
 010-4181410 

KLEIWEG 21a, TEL. 010-2182028, ROTTERDAM

Kerstactie
Tegen inlevering van deze bon. Ontvangt 

u t/m 24 december van 8 tot 12 uur:

       25%     
            korting

op alle behandelingen

Openingstijden: maandag 10-19 uur 
dins-zaterdag 8-19 uur, 

vrijdag tot 21 uur

Wij werken 
met en zonder 
afspraak

Wenst u 
prettige kerstdagen

Binnenkort gaat de 
kleiweg op de schop. 

dus onthoud wij 
halen en brengen.
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Galerie van Eijck
Witte de Withstraat 21 , Rotterdam

Grote sorteering Rotterdamse etsen.
www.eijck.nl 

Kerst in Centrum - West

     

LABORATORIUM SCHEERS

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
VOOR KUNSTGEBITTEN

EN REPARATIES

OOK VOOR KLIKGEBITTEN 
OP IMPLANTATEN

VOOR DE MEEST
NATUURLIJKE PROTHESE

SCHIEDAMSEWEG 28
bij lage Erfbrug

3025 AB
Rotterdam

010 - 477 46 30

Eetcafe Moèd, een gezellig eetcafe in de sfeer 
van een engelse pub. Waar je kan genieten 

van een goede maaltijd, en van partij biljart of 
darten. Ook worden alle ere-divisie wedstrij-
den live op een groot scherm vertoont. Nu 

geheel in kerstsfeer. 

Reserveer nu voor de kerst 010-4151776

Waar je onder het genot van een drankje 
kan biljarten 
of live kijken 
naar alle 
eredivisie 
wedstrijden. 
Nu geheel in 
kerstsfeer. 

Dus kom snel 
eens langs. 

Cafe de Grootste Slok 
het gezelligste oud bruin cafe in Delftshaven

Schiedamseweg  48, 3025AC Rotterdam

Lage prijzen - beste service

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Nu 10% 
extra korting op onze al zeer lage prijzen

Uitsluitend: 
Schiedamseweg 58a • Rotterdam-west 

Tel.: 010 - 476 91 56 

Eesteklas groente en fruit en vele andere specialiteiten 

Vleeswaren . kaas . melk 
Belegdebroodjes . heerlijke verse salades

en stamppotten 

Karel Doormanstaat 360   tel: 010-4133513

www.vreugdenhilfruit.nl

Dessus dessous de qualité depuis 1893 
Quality clothing since 1893

Mijn Petit Bateau, zacht en comfortabel

Petit Bateau
Karel Doormanstraat 340

3012 GR Rotterdam
tel: 010-2409317

KAREL DOORMANSTRAAT 398
3012 GR ROTTERDAM
TEL: 010-433 00 22 
WWW.ACTIVELIFE.NL

MET ACTIVE LIFE 
GEZOND HET NIEUWE JAAR IN!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON ONTVANGT U
10% KORTING OP ALLE WANDELSCHOENEN*

10%
KORTING

*DEZE ACTIE IS GELDIG T/M 31-03-08

Hiervoor kunt u 
terecht bij OCA 

fysiotherapie

OCA Rotterdam is 
gespecialiseerd in de 
behandelingen van 
aandoeningen
van het bewegings-
apparaat en van 
chronische ziekten
 
Heer Bokelweg 10, 
tel. 010-4430090
info@ocarotterdam.nl
www.ocarotterdam.nl

BOEKHANDEL SNOEK
                              

* BOEKEN * TIJDSCHRIFTEN 
* CD’S

* DVD’S * ANSICHTEN

 TEVENS ETSEN EN ZEEFDRUKKEN 
VAN ROTTERDAM !

MEENT 126, 3011 JS ROTTERDAM, 010-4139666
INFO@BOEKHANDELSNOEK.NL
WWW.BOEKHANDELSNOEK.NL

10 % KORTING
OP
SINTERKLAAS-
IJSTAART!

Karel Doormanstraat 334,  Tel. 010-4126658 

Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam
tel. 010-4334442
fax. 010-4120498

ZAANSE JUWELIERS

my little star
opa’s en oma’s & oom’s en tante’s 
papa’s en mama’s verwen uw 
nieuwste familielid met mooie 
kleding of schoentjes met de 
feestdagen.

ons adres is frits ruystraat 50d
3061 mg rotterdam kralingen
tevens zijn wij november en 
december op vrijdag avond 
geopend.
we heten u van harte welkom en 
graag tot ziens.

Kraag omhoog en handen diep in je zakken. Kerstinkopen deed je 
niet even tussendoor. Winkelen voor kerstmis duurde drie weken 
lang. Een vorm van uitgaan was het bijna. Ook toen kon het geld 
maar één keer worden uitgegeven. Nieuwe kleren hoorden daar 
in ieder geval bij. De kapper ook. Jezelf en anderen verwennen. 
Met kerstmis mocht dat. Sieraden, boeken, elpee’s en bijzondere 
dingen uit bijzondere winkels. In en rondom het Centrum en wat 
verder naar het Westen zaten er tientallen, nee honderden. De 
kerstmuziek liep met je mee. Uit iedere winkel kwam muziek. 
White Christmas van Bing Crosby is van alle tijden. Ook het 
dromen van “eindelijk een witte kerst”.

40 jaar later is er nog weinig veranderd. Honderden winkels 
heten u welkom. Alles wordt er aan gedaan om de laatste weken 
van het jaar zalig te maken. Wanneer u goed luistert, hoort u Bing 
Crosby nog steeds op de achtergrond meezingen.

van 999,-

699,-

LG LCD TV 32 LC 51
Een 82 cm LCD-TV van LG.1366 X 768 pixels 
en XD-Engine voor een perfect scherp beeld. 
Nieuw model met zeer snelle reactietijd van 
maar liefst 5 Milliseconde voor het goed 

weergeven van de snelste 
beelden. 2-HDMI aansluitin-
gen en 1080p input voor het 
beste beeld In 94 cm 899,- 
in 66 cm 599,-

Voor Kerstmis dit jaar, staat KAPSALON 
BOTERMANS weer volledig voor u klaar

Karel Doormanstraat 449, 3012 GH  Rotterdam
Tel. 010-4138573 (ook zonder afspraak mogelijk)

Tegen inlevering van deze bon, 
ontvangt u 10% korting op 
een kleurbehandeling en een
GRATIS produkt
van Kerastase 30ml. 
            (geldig t/m 24 december 2007)
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BRASSERIE VRIJENBURG
-    Kopje koffi  e of een drankje
- Lunch/diner
- Receptie, bruiloft of feestje
- 3-gangen menu vanaf € 14,75

- Tegen inlevering van deze advertentie 

 krijg u een gratis kopje koffi  e

Brasserie Vrijenburg met zijn gemoedelijke bediening en zijn sfeer-
volle inrichting heet  u van harte welkom. Wij zijn gelegen aan de 
Vrijenburgweg 2 te Barendrecht, het verlengde van de Langenhorst.

Kerst op Zuid

manicures/pedicures/nagels/make-
up/harsbehandelingen 

Nailshop Beautiful Elvire

Ma t/m VR volgens afspraak Lid ProVoet, Lid Het Nagelgilde

Schopenhauerweg 5, 3076 DT Rotterdam

WWW.NAILSHOPBEAUTIFULELVIRE.COM

Tel: 010-4195180

REISBUREAU

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE MET KORTING !!!
Als lezer(-es) van de Oud-Rotterdammer 
ontvangt u bij boeking van uw 
zomervakantie 4% korting op de reissom
Vul onderstaande bon in en stuur deze op per post of mail:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnr(-s)

Emailadres

Geboortedatum

U ontvangt dan per omgaande uw eigen Reas-voordeelpas en profiteert per 
omgaande mee van de kortingsregeling !

Dorpsweg 98-100 – 3083LE – Rotterdam 
tel.nr.: 010-4814488 / fax: 010-4818817
mail: info@reasreizen.nl
Bezoek ook onze website: www.reasreizen.nl
“We show you the World”

SCHILDERWERK  �  BOUWKUNDIGONDERHOUD  �  GLASVERWERKING
METAALCONSERVERING  �  BETONREPARATIE

S C H I L D E R B E D R I J F

N. VAN DER HAM

SCHILDERSBEDRIJF N. VAN DER HAM HEEFT RUIM 60 JAAR ERVARING IN TOTAAL-
ONDERHOUD VAN WONINGEN, KANTOORGEBOUWEN, SCHOLEN, HAVENINSTALLATIES, 

BRUGGEN EN TUNNELS WAARBIJ PRESTATIE, KWALITEIT EN PRIJS CENTRAAL STAAN.

HEKENDORPSTRAAT 40 � 3079 DX  ROTTERDAM � TEL. 010-413 81 31
E-MAIL INFO@NVANDERHAM.NL � WWW.NVANDERHAM.NL

Er was nog maar één brug en één tunnel. Zuid had z’n eigen 
stad om kerstinkopen te doen. De Beijerlandselaan en Groene 
Hilledijk liepen in elkaar over. Logisch dus dat de winkeliers 
besloten de winkelpromenade voortaan Boulevard-Zuid te 
gaan noemen. De kerstversiering stond bekend als de mooi-
ste van Rotterdam. Wie heen en terug liep was voorzien van 
alle boodschappen die nodig waren om van de laatste weken 
van het jaar een feest te maken.

Twee nieuwe bruggen later is Boulevard-Zuid nog steeds de 
winkelpromenade van Zuid.  Er is veel veranderd. De Boule-
vard is misschien wel de meest internationale winkelstraat 
van Nederland geworden. Vandaag “heen en weer” over de 
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk is een wereldreis vol 
verrassingen, met aan het eind nog steeds een boodschap-
pentas vol producten die van de laatste weken van het jaar 
een feest maken. Wat niet is veranderd, is de gastvrijheid van 
de winkeliers. 

Wat een reacties hebben wij ontvangen 
op onze eerste oproep om uw bijzon-
dere, spannende, leuke verhaal aan 
ons te doen toekomen! Dit heeft ons zo 
enthousiast gemaakt dat wij een vervolg 
hieraan willen geven.

Help mee aan een bijzonder boekje
Wij hebben al heel wat verhalen ontvan-
gen, maar zouden graag nog meer ver-
halen ontvangen, zodat wij van al deze 
verhalen een bijzonder boekje kunnen 
maken. Helpt u ook mee? Verhalen die 
nu nog veelal ontbreken zijn verhalen 
over Recreatiecentrum Oostervant en 
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring. 
Uiteraard zijn de verhalen over het Oos-
telijk Zwembad en het Van Maanenbad 
nog steeds van harte welkom. 

Mail of stuur uw verhaal
Mail of stuur nu uw meest bijzondere, 
leukste, spannendste verhaal vóór 31 
december 2007 aan de Sportfondsenba-
den Rotterdam en ontvang voor uw ver-
haal of verhalen een vrijkaartje voor het 
zwembad van uw keuze. En dat is nog 
niet alles! Onder alle verhalen verloten 
wij een diner voor twee personen. 
Zorg ervoor dat uw verhaal is voorzien 
van uw naam, adres, plaats, telefoon-
nummer, (eventueel)
e-mailadres en het zwembad waar u 
graag een vrijkaartje voor ontvangt. 
Iedereen ontvangt persoonlijk bericht. 
Bovendien wordt de winnaar van het di-
ner in de tweede editie van de Oud-Rot-
terdammer 2008 bekend gemaakt. 

De Sportfondsenbaden 
Rotterdam wensen u 

fi jne feestdagen en een 
spetterend 2008!

Per e-mail: m.wijsman@sportfondsen.nl

Per post: Sportfondsenbaden Rotterdam
T.a.v. mevrouw M. Wijsman
Antwoordnummer 5440
3000 VB  Rotterdam
(postzegel niet nodig)

Groetjes uit de 
Sportfondsenbaden 
Rotterdam II

De ingezonden verhalen kunnen gebruikt worden voor 
plaatsing in onze nieuwsbrieven of andere marketingdoeleinden. 
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Toen ik door de deur van Brasserie 
De Kroon stapte, hoorde ik een 
hartelijk en gemeend ‘Goedenavond’ 
en ondervond meteen een behaaglijk 
warme atmosfeer. Ik stapte in een uit 
z’n krachten gegroeide huiskamer, 
waar de muziek zacht, maar niet hin-
derlijk, aanwezig was. Aan diverse 
tafeltjes zaten meer gasten die de 
storm getrotseerd hadden; het geheel 
kreeg al direct van mij het stempel 
‘gezellig’.
Toen ik aan een tafeltje bij het raam 
zat en op de Nieuwe Maas de golven 
hoog zag opspatten, viel mij de uit-
stekende isolatie van deze brasserie 
op. Waar ik buiten de wind aan plan-
ten, struiken en water zag rukken, 
zat ik aan de andere kant van het glas 
aan het verleden te denken.
In mijn jeugd zat Café Schiemond op 
deze plaats; een zeer donkerbruine 
kroeg die gewoon verdwijnen moest. 
Het aantal keren dat ik in ‘Schie-
mond’ geweest ben loopt zeker niet 
in de tientallen. Maar de Heen en 
Weer naar Heijplaat heb ik duizen-

den keren vanaf Schiemond  zien 
verdwijnen. Ook passeerden daar 
bij de Schiemond grote en kleinere 
zeeschepen; de ‘gewone’ zeeschepen 
kwamen uit of waren op weg naar 
de Maas-, Rijn-, Katendrechtse-, 
Jobs- of Schiehaven. De niet zo 
gewone, als ‘Willem Ruys’, ‘Nieuw 
Amsterdam’ of ‘Statendam’, hadden 
hun vaste havenplekje als basis.
Dit soort zeeschepen zag ik bij 
Brasserie De Kroon niet voorbij 
komen, al zag ik wel een schip in 
de sleepkabels van Kotug-slepers 
hangen. Kustvaarders en binnen-
vaartschepen varen echter in 2007, 
bijna op de stoep van, de brasserie 
voorbij. ‘Mijn’ tafeltje schijnt mij een 
uitstekende plek om tijdens de lunch, 
High Tea of Diner te gaan zitten. 
Rotterdam, nee onze Havenstad Rot-
terdam trekt hier live, in full colour 
en in breedbeeld aan de ogen voorbij.

Eten
Maar ik was niet voor het kijken 
gekomen. Er moest gegeten worden! 

Een eenvoudige, maar zeer gevari-
eerde kaart toonde diverse vlees-, 
vis- en vegetarische maaltijden. De 
prijzen bij deze hoofdschotels blijven 
allemaal onder de € 20 steken. Mij 
viel het maandgerecht op: voor € 
19,90 kon ik kiezen voor een voorge-
recht (Garnalencocktail of Soep van 
de Dag), een hoofdmaaltijd (Wiener 
Schnitzel met ‘alles d’rop of eraan’ 
of een Spaans pannetje mosselen) en 
dessert (Peche Melba of een Italiaans 
puddinkje). Ik ging voor dit maand-
menu, met de nadruk op de garnalen, 
de mosselen en de pudding. Vanaf 
dit moment zwijg ik: het gebodene 
streelde de smaakpapillen.
Wanneer dit een culinaire rubriek zou 
zijn, moet ik nu over de kwalitei-
ten van de kok spreken en over de 

soorten sauzen en dressings die hij 
de hoofdmaaltijd deed vergezellen. 
Dat doe ik niet! Op z’n Rotterdams 
zeg ik: Ik heb niet gegeten, ik heb 
ontiegelijk genoten.
Ik ben met de Kerstdagen al onder-
dak, maar anders zou ik toch aan 
De Kroon denken. Zij presenteren 
namelijk een Kerstdiner voor € 46,50 
per persoon, waar je u tegen zegt.

Brasserie De Kroon is een aanwinst 
in Rotterdam-west. De brasserie is 
zeker alles waard om uit de regio 
richting Rotterdam-Schiemond af te 
zakken. Brasserie De Kroon - Schie-
mond 40B, 3024EE Rotterdam - Tel. 
010-4762910 (http://www.brasserie-
kroon.nl)
Aad van der Struijs

Een vorkje meeprikken.....
Als de wind met kracht 7 of 8 blaast en de regenbuien de ramen 
striemen, is het net niet het geschikte tijdstip gezellig een 
avondje buiten de deur te gaan eten. Maar de afspraak stond 
vast en dus trotseerde ik de weergoden. Door de stormachtige 
wind werd mijn stukje zilvergrijze blik vanzelf naar de kop van 
Schiemond geblazen en daar vond ik genoeg ruimte om mijn 
voiture gratis te parkeren.

Natuurlijk gluurde je als jonge knul 
vanaf de Willemsbrug in de zwem-
baden, zeker naar de vrouwen die 
aan het duiken en zwemmen waren. 
Ook probeerde je in de kleedhokjes 
te kijken in de hoop een glimp op 
te vangen van onbedekt vrouwelijk 
schoon. Verder dan hoop kwam het 
nooit. Weliswaar staken voeten en 
een hoofd onder en boven het houten 
deurtje uit, maar alles daartussen 
bleef onzichtbaar.
Het bad aan de Maaskade heb ik 
nooit bezocht. Wel dat in het Mal-
legat, gedwongen door vader. Die 
zou me ‘wel eens eventjes’ leren 
zwemmen en afhelpen van mijn 

watervrees. Die had ik sinds bijna 
verdrinken in de Maashaven bij het 
opvissen van bananen. Die werden 
bij het lossen overboord gekieperd en 
dreven naar een hoekje bij de hulp-
post van de GG&GD, waar anderen 
en ik ze eruit haalden.
Vader zal het allemaal best goed 
hebben bedoeld, maar gelukt is het 
hem niet om mij van mijn vrees af 
te helpen en al helemaal niet om mij 
de zwemkunst bij te brengen. Hij 
dacht de vrees te laten verdwijnen 
door mij in het bassin te gooien en 
te laten spartelen. Het enige dat hij 
bereikte was dat mijn vrees en angst 
alleen maar erger werden. Verder dan 

angstig rondlopen langs de spijlen 
van het éénmeterbad ben ik nooit 
gekomen. Wat me daarbij wel opviel 
waren de plekken stookolie en soms 
ook drollen die het zwembad binnen-
drongen. Op een keer was ik behoor-
lijk met olie besmeurd geraakt. Op 
mijn klagen en blijvende angst voor 
het water besloot vader zijn pogingen 
te staken. Op zondagmorgen hoefde 
ik tot mijn grote geluk niet meer op 

de bagagedrager van zijn fiets de rit 
naar het Mallegat te maken.
De watervrees is er nog steeds, 
zwemmen heb ik nooit geleerd, 
maar varen over zee en rivier en wat 
daarmee te maken heeft is mijn lust 
en leven.

Rein Wolters

Stookolie en 
drollen dreven 
in het zwembad
Tot in de jaren zestig had Rotterdam drie drijvende houten 
zwembaden. Twee hiervan (eentje voor mannen en eentje voor 
vrouwen) lagen aangemeerd langs de Maaskade aan weerszij-
den van het bruggenhoofd van de (oude) Willemsbrug. De derde 
lag in het Mallegat, het insteekhaventje bij café Rijnvaarthuis 
aan de Stadionweg.

- Het zwembad voor mannen (later gemengd) lag aan de westkant van het bruggenhoofd, samen 
met drijvende bokken en op vracht wachtende binnenvaartschepen Foto collectie Rein Wolters -

Expo ‘Winters 
Overschie’ 
in museum
‘Winters Overschie’ is de verzamel-
naam van een tot 9 maart te bezich-
tigen drieluikexpositie in museum 
Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’. 
Het eerste aspect is de ‘schoonheid 
van de winter, zoals die naar voren 
komt in verschillende schilderijen en 
tekeningen. De winter leent zich ook 
bijzonder voor het maken van foto’s 
en dat is het tweede aspect. Het derde 
besteedt aandacht aan winterse kleding 
en voorwerpen.
De expositie maakt ook duidelijk dat 
witte sneeuw lelijkheid kan verdoe-
zelen. IJs en gladheid veroorzaken 
ongemak, doch ook plezier. Het wer-
ken buitenshuis wordt moeilijker en de 
door de samenstellers tentoongestelde 
voorwerpen geven een indruk van de 
manier waarop men het winterse onge-
mak het hoofd bood en van het plezier 
van de ongewone omstandigheden.
Bij ijsgang in de Schie kon de spoe-
ling (voedselrijk afvalproduct van 
distilleerderijen) niet meer over water 
naar de boerderijen vervoerd worden. 
Dan werden grote op karren geplaatste 
kisten gebruikt en overgeladen, zoals 
op de foto op de Overschieseweg, toen 
nog Schiedamseweg geheten. 
Gevestigd aan de Overschiese Dorps-
straat 134-140 en open op zondag en 
elke eerste zaterdag van 14.00 tot 17.00 
uur. Voor informatie: 010-4158864, 
www.museumoudoverschie.nl en 
info@museumoudoverschie.nl

Foto museum ‘De Hoop doet Leven’

Nogmaals de 
winnaars van 
De Stromen Pubquiz 
finale ‘07
In de vorige uitgave van de krant ging 
er iets mis met het onderschrift van de 
foto van het team van De Plussenburgh 
dat naar huis ging met De Stromen 
Pubquiz Bokaal 2007. De bokaal én de 
bloemen gingen naar mevrouw Valken-
burg en de echtparen Sta en Piepers. 
Nogmaals van harte! Ook namens De 
Oud-Rotterdammer.
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SHIFT_expectations

OP = OP

 1.750 
CONTANTE 
KORTING

NOG 
18 STUKS

DE NISSAN PRIMERA 
VANAF 19.995

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

Maandmenu:
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Nagerecht:
Dessert van de dag
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 14 december:
Glenda Peters (winnares soundmix show (Randy Crawford)

Zaterdag 15 december:
A.B. Mulholland (trip to memory lane)

Vrijdag 21 december:
Rick (heerlijke meezingers)

Zaterdag 22 december:
Traveller (70-80’s muziek)

Gebakken runder entrecote met een
saus van roquefort kaas

Lauw warme eendenborstfilet op een
bedje sla met een dressing van sinasappel

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem.
Kent u Paul niet, dan betaalt u teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a 12 euro all-
in, wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

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

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95
Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen

Waxoyl 
(Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!
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Pozitiev Blijfe, 
themabijeenkomst 
over gebruik 
hulpmiddelen
Maandag 17 december organiseert 
Pluspunt van 11.00 tot 15.30 uur 
onder de titel ‘Pozitiev Blijfe’ een 
themabijeenkomst voor senioren over 
het gebruik van hulpmiddelen. De 
bijeenkomst vindt plaats in Theater ‘t 
Kapelletje, Van der Sluijsstraat 176 in 
Rotterdam. De bijeenkomst is gratis en 
bezoekers krijgen een lunch aangebo-
den.

Gerda Paul van MEE geeft een inlei-
ding over het gebruik van hulpmid-
delen als rollators en gehoorapparaten. 
Hoe vraag je het aan en wat zijn de 
vergoedingsmogelijkheden?
Na de lunch speelt theatergroep 
Nocturne de tragikomedie ‘Pozitiev 
Blijfe’. Het stuk gaat over theater-
groep Nazomer die mag optreden voor 
omroep Max. Koortsachtig wordt 
gebrainstormd en gerepeteerd. Halen 
ze de deadline? ‘Pozitiev Blijfe’ is een 
tragikomedie over eenzaamheid, eeu-
wige vriendschap, geldgebrek, digitale 
verbijstering en laatste kansen.

Na de voorstelling is er met de spelers 
een debat over het gebruik van hulp-
middelen. Voelt u zich eigenlijk nog te 
jong voor een rollator? Bent u bang als 
gehandicapte gezien te worden als u 
een gehoorapparaat nodig heeft? 

U kunt zich opgeven bij 
Pluspunt, 010 - 467 17 11 of 
info@pluspuntrotterdam.nl.

Bertus (62) en Mary (59) de Reus 
uit Zwijndrecht weten dat als geen 
ander. Elk jaar staat bij hen pension 
Berg-Iep van Koos en Gerda van 
den Berg op het vakantieprogramma. 
“Het is er héérlijk vertoeven in een 
prachtige omgeving”, vertelt Bertus 
enthousiast. Zijn vrouw: “Je komt 
bij Koos en Gerda helemaal tot rust. 
Bij hen ben je werkelijk gast en niets 
is ze teveel om het je naar de zin te 
maken.”

Op een vakantiereis naar Polen 
belandde het in Rotterdam geboren 
en getogen echtpaar toevallig in 
Berg-Iep in het plaatsje Harrachov 
in het noordoosten van de Bohemen, 
langs de grens met Polen. Sindsdien 
is het lieflijke en karakteristieke dorp 
bij hen uitermate in trek voor zowel 
de zomer- als wintervakantie.
Bertus en Mary de Reus zijn bij 
Koos en Gerda graag geziene gasten 
geworden, maar dat geldt ook voor 

tal van andere vaste gasten uit Rot-
terdam en de Rijnmond. 
Koos over zijn pension: “Zeven jaar 
geleden zijn we hier neergestreken. 
Bewust, want in Nederland was het 
voor Gerda en mij een beetje te druk 
geworden met allerlei andere mensen 
en een wirwar aan regels. Wij liepen 
trouwens al jaren rond met het idee 
iets anders te gaan doen met ons le-
ven. Nadat wij verschillende locaties 
hadden bekeken in Europa hebben 
wij dus voor Tsjechië gekozen, een 
prachtig land met nog veel mogelijk-
heden, een opkomende economie en 
bovenal betaalbaar.”
Koos en Gerda verkochten hun fiet-
sen- en bromfietsenzaak in Lopiker-
kapel en trokken naar Tsjechië.
Pension Berg-Iep biedt plaats aan 
dertig gasten en beschikt naast 
tweepersoonskamers ook over 

meerpersoons familiekamers die al-
len voorzien zijn van tv en een eigen 
douche en toilet. Koos en Gerda bie-
den in principe logies en ontbijt aan, 
maar half pension is ook mogelijk 
door nauwe samenwerking met een 
restaurant op vijf minuten lopen. 
Berg-iep ligt op 950 kilometer van 
Nederland en de liefhebber kan er ’s 
winters skiën tot aan de voordeur. ’s 
Zomers nodigt de omgeving uit tot 
prachtige wandelingen, mountain-
biken, cultuur snuiven of heerlijk 
luieren in de zon bij een waterval of 
een van de vele stroompjes. Koos en 
Gerda hebben op vrijwel elke wens 
wel een antwoord.
Voor informatie: 00420-481528199, 
mobiel: 00420-606631640 of 
00420-606631638, e-mail: pen-
siondebergiep@tiscali.cz en 
www.pensiondebergiep.cz 

Pension Berg-Iep van Koos 
en Gerda in trek als vakantiestek
Tsjechië is een vakantieland in ontwikkeling. Het biedt 50-
plussers tal van mogelijkheden die variëren van een rustig 
verblijf tot een extra sportieve vakantie. Steeds meer Rijn-
monders zetten Tsjechië op hun vakantieprogramma. De 
vrees voor ‘het onbekende en de taal’ zijn voor sommigen een 
barrière om niet naar Tsjechië te reizen, maar dat hoeft geen 
beletsel te zijn bij pension Berg-Iep van Koos en Gerda van 
den Berg in Harrachov. Bij hen wordt Nederlands gesproken 
en er zijn ook enkele puur Nederlandse gewoonten overge-
waaid. 

- De pensionhouders, Gerda en Koos van den Berg, en hun hond Max in de 
sneeuw die al volop valt in Tsjechië. Privéfoto -

- Het fraaie pension in een dik pak sneeuw met auto’s met Nederlandse 
kentekenplaten voor de deur. Privéfoto -

‘Vader zoop als een ketter. Straal-
bezopen kwam hij thuis op zater-
dagmiddag. Zonder weekgeld, want 
dat lag in de kassa bij verschillende 
cafés in de buurt. Moeder schold 
hem verrot. Zijn brallende dronke-
manslach maakte haar nog bozer. Bij 
hem drong niet door dat moeder nu 
ellende kreeg met de waterstoker, 
melkboer, bakker, verzekeringsbode 
en huisbaas. Die moest ze, voor de 

zoveelste keer, afschepen met niks.
Pa’s gelal maakte haar zo woest, dat 
ze de enkele uren daarvoor opge-
tuigde kerstboom oppakte en naar 
zijn hoofd smeet. Kennelijk was 
hij toch niet zo afgeserveerd als hij 
acteerde. In een flits ontweek hij de 
boom, die vervolgens dwars door 
de ruit van driehoog naar beneden 
keilde. Geknakt lag die op straat met 
alle ballen en kaarsen aan gruzelen. 

Nauwelijks een half uur later werd 
de boom, weer enigszins gefatsoe-
neerd, door buren boven gebracht. 
Bovendien met nieuwe kaarsen en 
prachtig gekleurde ballen. Moeder 
kreeg ingezameld geld toegestopt 
voor de noodzakelijke boodschappen. 
Ons gezin met vier kinderen vierde 
toch nog een leuk kerstfeest.
Burenhulp was toen de gewoonste 
zaak van de wereld. Overigens bleef 

vader niet lang meer bij ons, Moeder 
zette hem aan de deur, want hij kon 
de drank niet laten staan. Bovendien 
had hij, zo bleek, al een poos een 
vruchtbare verhouding met een 
buffetjuffrouw van een café op het 
Noordereiland. Zij had al een kind 
van hem en was ook nog eens in 
verwachting van een tweede.’

- De Rosestraat eind jaren zestig. Foto verzameling Rein Wolters -

Kerstboom 
keilde door 
ruit de straat op
Twee reünies zijn in de jaren tachtig gehouden voor ex-be-
woners van de ‘oude’ Rosestraat. Na afbraak kwam aan de 
westkant een nieuwe Rosestraat. In niets lijkt die op de oude, 
waaraan vele herinneringen en anekdotes kleven. Die kwamen 
boven tijdens de reünies. Rein Wolters tekende er enkele op.
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Uniek kerstconcert 
in Breepleinkerk
Zaterdag 15 december geeft het be-
kende koor Chapeau een kerstconcert 
in de Breepleinkerk, dat afwijkt van 
de meeste traditionele kerstconcerten. 
Chapeau heeft zich, dankzij haar 
dirigent Gerard Brëas (bekend van de 
New London Chorale, de Christmas 
Proms en de Goede Doelenconcer-
ten) verzekerd van de medewerking 
van het geweldige mannenensemble 
Orpheus uit de Oekraïne. Dit ensemble 
bestaat uit acht professionele zangers 
en zij geven slechts acht concerten in 
Nederland. Daarnaast zingt zangeres 
Margaret Roest met haar prachtige 
dramatische stem de sterren van de 
hemel. Onlangs schitterde zij in de 
RAI, samen met Ernst Daniël Smid 
in de hoofdrol van de opera Nabucco 
van Verdi.  Samen met het koor zingt 
zij o.a. het wereldberoemde “Nonnen-
koor” uit Cassanova van Strauss en het 
indrukwekkende La Vergine van Verdi.

Het wordt geen avond waarbij het 
publiek passief zal blijven. Een keur 
van kerstliederen in koor- ,solo- en 
samenzang wordt ten gehore gebracht. 
Een aanrader voor een ieder die van 
koorzang en zelf van zingen houdt. 
De begeleiding is in handen van  Wim 

Loef, Arthur Postma (orgel en vleugel) 
en Han Kapaan (hobo).
Plaats: Breepleinkerk, Van Malsen-
           straat 104 te Rotterdam
Aanvang: 20.15 uur
Prijs: €10,00 (inclusief consumptie)
Datum: zaterdag 15 december 2007
Kaarten te bestellen bij:
Wil Dodde :tel. 010-5012576,   
W.Dodde2@kpnplanet.nl
Jacquelina Matthijssen: tel 0180-
647724,  jacquelina53@gmail.com
Ook verkrijgbaar aan de kerk
-----------------------------------------------

Een heerlijk 
kerstdiner
Vrijdag 14 en dinsdag 18 december 
verzorgt het Seniorenrestaurant in 
Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80 
in Ridderkerk een heerlijk kerstdiner 
voor gasten vanaf 55 jaar of die door 
een beperking niet meer zelf kunnen 
koken. Het diner begint om 17.30 uur. 
Voor 22,50 Euro wordt u verwend met 
een uitgebreid kerstmenu, een leuke 
verrassing en een heerlijk  kopje koffie 
toe. U kunt reserveren in het Senioren-
restaurant in Wijkcentrum West Boks-
doornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk. 
Tel. 0180-330.580 

Wees er snel bij, want vol is vol!

Tip: Breng gerust uw familie, buren of 
kennis mee.
In sommige gevallen is het mogelijk in 
aanmerking te komen voor een gere-
duceerde maaltijdprijs. Informatie kunt 
krijgen bij de S.W.O.R. Schoutstraat 5 
of tel.nr.: 0180-432350
-----------------------------------------------

Kerstconcert door 
Xandra Willis & 
Friends
De bekende Rotterdamse zangeres 
Xandra Willis verzorgt zondag 16 
december met haar muziekvrien-
den Friends een kerstconcert in het 
Bibliotheektheater aan de Hoogstraat 
110 in Rotterdam. Onder het genot van 
Glühwein bieden Xandra & Friends 
een sfeervolle vocale kerstmiddag. 
Aanvang 15.00 uur. Entree 7 euro.

Toegangsbewijzen zijn te reserveren 
via e-mail kerstconcert@live.nl of 
010-8422329. 
Zie ook www.xandrawillis.com
-----------------------------------------------

Kerstzang 
in de Laurens 
Onder de titel “He is Born” organiseert 
het Christelijk Gemengd regiokoor 
“Debarim” op vrijdag 14 december 
voor de twaalfde maal een Kerstcon-
cert in de Grote of St.Laurenskerk 
in Rotterdam. Aan deze avond in dit 

monumentale kerkgebouw wordt 
medewerking verleend door:
Een groot samengesteld gemengd koor 
(200 stemmen) o.l.v. Vincent van Dam, 
het bekende mannenkoor “Ichthus” 
(130 stemmen) o.l.v. Martin Zonnen-
berg, alsmede een aantal solisten. De 
algehele muzikale leiding is in handen 
van Vincent van Dam.
Er is een programma samengesteld dat 
een prachtige kooravond belooft!
Kaarten hiervoor kunt u in de voorver-
koop telefonisch of via E.mail bestel-
len. Telefoon: 0180-312711
E.mail:mvannieuwpoort@kpnplanet.nl 
 b.g.g.:  010-2222211
E.mail:jovanvliet@hetnet.nl 
De toegangsprijs bedraagt 10 euro 
(excl.1 euro verz/adm.kosten) 
De Laurenskerk is verwarmd en met 
openbaar vervoer (metro,trein, tram) 
eenvoudig te bereiken. De avond 
begint om 20.00 uur en de deuren gaan 
open om 19.15 uur. 
-----------------------------------------------

Kerstconcerten 
Rotterdams 
Jongenskoor
Het Rotterdams Jongenskoor laat weer 
van zich horen. In de donkere dagen 
voor kerst staat een drietal kerstconcer-
ten op de agenda. Zondag 16 december 
vanaf 15.00 uur brengt het koor in 
samenwerking met opleidingskoor 
‘de Zangmaatjes’ en het Rotterdams 

Vocaal Ensemble het concert genaamd 
‘A Boy was born’ ten gehore in de 
Paradijskerk op de Nieuwe Binnen-
weg. Hetzelfde concert kan donderdag 
20 december vanaf 20.00 uur worden 
beluisterd in de Hoflaankerk aan de 
Hoflaan. 
Op 22 december klinkt vanaf 20.00 
uur het concert ‘Noël de guerre’ in de 
Hillegondakerk aan de Kerkdreef in 
Hillegersberg. Ter verhoging van de 
kerstsfeer wordt dit concert  gegeven 
bij kaarslicht.  Een instrumentaal 
ensemble ondersteunt het Rotterdams 
Jongenskoor. Alle concerten staan 
onder leiding van dirigent Geert van 
den Dungen en worden begeleid door 
Wouter Blacquière op orgel en piano. 
Kaarten voor 16 en 20 december 
kunnen in de voorverkoop voor  € 
10,- worden aangeschaft (CJP, 65+ en 
Rotterdampas € 7,50) via 010-4215355 
of via reserveren@jongenskoor.nl.  
Kaarten voor 22 december zijn via 
dezelfde kanalen verkrijgbaar voor € 
12,50 (CJP, 65+ en Rotterdampas € 
9,-). Indien nog voorradig, kunt u ook 
voor aanvang van het concert kaarten 
verkrijgen.

Opent winkel in Rotterdam Zuidwijk, 

Langenhorst 251, tussen Coen Moulijn, 

luxe dames en herenmode en Maison 

Claire damesmode. Hierdoor ontstaat een 

leuk straatje met mode en exotische deli-

catessen winkels in Rotterdam Zuidwijk.

Wij hebben daar de volgende 
openingsaanbiedingen:

Blauw en grijs MIX-pak 
van 196,45 voor                 119,-

Katoenen broeken 
van 55,- voor                45,-

2- paar sokken 
voor                 10,-

Diverse aanbiedingen 
in    Jacks en truien

Adressen Piet Lap herenmode: www.pietlapmode.nl

Kerstagenda

Menu
Carpaccio van runderlende met een frisse 
dressing van olijfolie ,bieslook en spekjes

***
Licht gebonden runderbouillon met verse 

tuinkruiden 
***

Gebakken zonnevis met een romige 
rozemarijnsaus

***
Verfrissende ijsdrank van bosvruchten

***
Kalfsmedaillon met Madeirasaus en 

diverse soorten paddestoelen
***

Een heerlijk kerst dessert
***

Koffie  met bonbons

€ 69,50
‘s-Gravenweg 347
2905 LB Capelle a/d IJssel
tel 010- 4503800

Restaurant Johannahoeve

Kerstmis 2007
1e kerstdag en 2e kerstdag diner dansant 
Aankomst tussen 17.30--18.00 uur
Aanvang diner ongeveer 18.30uur
De live muziek verzorgd door Wim Huisman

Proef de sfeer van onze 17e eeuwse boerderij
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Met die bus ben ik diverse keren naar Bosbad 
Hoeven in Brabant gereden. Dat was in de 
jaren zestig toen ik bestuurslid was van buurt-
vereniging Bevrijding van de Polderbuurt 
en omgeving in Hillesluis. Met de kinderen 
trokken we er één keer per jaar op uit met 
drie bussen van Daniëls States Express. Het 
bedrijf was gevestigd aan de Oranjeboom-
straat nabij de hoek met de Roentgenstraat. 
Daniëls was voor tal van verenigingen in de 
omgeving de hofleverancier. Ook de Rose-
knopjes, de damesvereniging van café Sport 
van Rob en Ca(ro)lien Bens in de Rosestraat, 
maakten een paar keer per jaar gebruik van 
de knusse bussen.
De garage en het kantoor van Daniëls en 
drie bovenwoningen werden gebouwd na het 
egaliseren van een bomkrater uit de Tweede 
Wereldoorlog. Die was ontstaan op 3 oktober 

1941 bij een bombardement op de Rose-
straat, Oranjeboomstraat en Nassaustraat. Ze 
veroorzaakten gaten in de aaneengesloten 
bebouwing en er vielen 119 doden en 550 
gewonden. Op 8 juni 1951 ging de eerste paal 
de grond in voor het pand van Daniëls. Het 
werd opgetrokken uit gemetselde bakstenen 
naar een ontwerp van architect ir. W.C. van 
Asperen.
In de jaren zeventig verhuisde het bedrijf 
naar een nieuw pand aan de Stadionweg 
53. Directeur J. Apon woonde toen aan de 
Kortgenestraat 24 in Pendrecht. Naderhand 
is zijn bedrijf gefuseerd met, naar ik meen, 
autobusbedrijf Vermaat in Hellevoetsluis. 
Het pand aan de Oranjeboomstraat, dat in 
perfecte staat verkeerde, moest na nog geen 
veertig jaar het veld ruimen voor de Willems-

spoortunnel. Dat gold trouwens voor alle 
panden aan de westkant van de straat tussen 
de Steven Hoogendijkstraat en de Nassau-
kade. Zo zie je maar wat een vergeten plaatje 
aan herinnering en gegevens kan losmaken.
Het boek is verkrijgbaar in de reguliere boek-
handel of bij uitgeverij Aprils, Markt 9, 5301 
AL Zaltbommel, 0418-512088, e-mail info@
aprilis.nl of www.aprilis.nl Prijs 29,95 euro. 
ISBN 978.90.5994.188.5. 

Rein Wolters

Vergeten foto van Daniëls States Expresse 
maakt herinneringen los
Dat een foto schijnbaar vergeten 
herinneringen naar boven kan 
halen, komt meer dan eens voor. 
Het overkwam me bij neuzen in 
het recent bij uitgeverij Aprilis te 
Zaltbommel verschenen boek ‘DAF 
80 jaar – Historie op kaart in beeld 
gebracht’. In het 192 pagina’s tel-
lende en met ruim tweehonderd 
afbeeldingen geïllustreerde boek 
van Leon Zijlmans trof ik bijgaande 
foto aan van een DAF-touringcar 
van Daniëls States Express. 

Drankmisbruik leidde er ook toe dat mannen 
hun gezin aan de bedelstaf brachten.
Socialisten, liberalen, en protestanten ontwik-

kelden in de loop van de negentiende eeuw 
een eigen beweging die de strijd aanging 
tegen het alcoholisme. Moderne drankbe-
strijders zagen in dronkenschap niet langer 
een individueel, maar een maatschappelijk 
probleem. Studies van het alcoholisme, strijd 
voor wettelijke maatregelen en vorming van 
drankweerorganisaties kwamen tot ontwik-
keling. 
Ook katholieken zetten vanaf het einde van 
de negentiende eeuw een groot offensief 
tegen het alcoholisme op touw. De drankbe-
strijders zagen de samenhang tussen de mi-
serabele leefomstandigheden van arbeiders-
gezinnen en de drankproblematiek. Door dat 
aan te pakken wilden ze hen sociaal sterker 
te maken. Spin in het web van de katholieke 
drankbestrijding was de organisatie Sobri-
etas, die in 1899 werd opgericht. In minder 
dan dertig jaar wisten drankbestrijders niet 
minder dan 177.879 leden aan zich te binden. 
Deze leden kwamen uit heel Nederland. Man-
nen boven de zestien jaar waren verenigd in 
het Kruisverbond en vrouwen in de Maria-
vereniging. Jongens en meisjes tussen de 
twaalf en zestien jaar waren verenigd in de 
Jongensbond en in de Meisjesbond. Kinderen 
tot twaalf jaar werden samen met hun ouders 
opgenomen in de Sint Annavereniging. 
Hoewel de katholieke drankbestrijding heeft 

bijgedragen aan de emancipatie van het 
Nederlands katholicisme, was zij niet eerder 
onderwerp van een wetenschappelijke studie. 
Het boek ‘De geesel der eeuw’ voorziet in 
deze lacune. Nooit eerder gepubliceerde 
aanplakbiljetten, prentbriefkaarten en foto’s 
geven niet alleen haarscherp weer hoe binnen 
de roomse gelederen de strijd tegen ‘Koning 
Alcohol’ gestreden werd, maar zijn ook fraaie 
afspiegelingen van het rijke roomse leven in 
het algemeen. 
‘De Geesel der eeuw, katholieke drankbe-
strijding in Nederland, 1852-1945’ bevat 132 
pagina’s, honderd illustraties en is gebonden 
in harde band op formaat 22 x 22 cm.
Auteur: Chris Dols. Prijs 19,50 euro. ISBN 
978.90.5994.202.8. Het is te koop in de 
reguliere boekhandel of te bestellen bij 
uitgeverij Aprils, Markt 9, 5301 AL Zaltbom-
mel, 0418-512088. E-mail info@aprilis.nl of 
www.aprilis.nl

Grijpen naar de fles veroorzaakte gezins-
ellende en leidde soms naar de bedelstaf
Alcoholmisbruik zorgde in de 
negentiende eeuw, ook in oudere 
buurten van Rotterdam en Schie-
dam, voor veel sociale ellende. 
De fles betekende voor veel arbei-
ders een vlucht uit hun eenzijdige 
bestaan. Een gebrek aan goede 
leefomstandigheden, cultuur en 
ontspanning dreef hen weg van 
huis en naar de kroeg. Niet zelden 
gaven arbeiders een aanzienlijk 
deel van het weekloon uit aan 
drank. Hun vrouwen en kinderen 
werden hierdoor in leed en ellende 
gedompeld. 

Het Zee-
kaartenboek
Zeekaarten uit de zestiende tot en met de achttiende 
eeuw waren bedoeld om zeilschepen de weg over zee 
te kunnen laten vinden. De cartografen besteedden 
zeer veel aandacht aan de uitvoering van deze kaarten. 
Het Maritiem Museum Rotterdam bezit een enorme 
collectie zeekaarten, die onlangs werd verrijkt met de 
in Engeland aangekochte Corpus Christi-collectie: een 
unieke en uiterst kostbare verzameling zeventiende-
eeuwse zeekaarten van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie. Deze aanwinst was de aanleiding voor 
de verschijning van het boek Het Zeekaartenboek, dat 
werd samengesteld door museummedewerker Sjoerd 
de Meer. Diverse auteurs hebben bijdragen aan het 
boek geleverd.

Het is een geweldig boek geworden, met prachtige 
afbeeldingen van talloze kaarten uit de museumcollec-
tie en met een tekst die een bijzonder duidelijk inzicht 
biedt waarom en waarvoor de zeekaarten werden 
gemaakt. Amsterdam was veruit de belangrijkste 
cartografiestad. Bekende namen van zeekaartenmakers 
die daar hebben gewerkt zijn  Lucas Jansz. Waghe-
naar (die als eerste in 1584 met zijn, tot West-Europa 
beperkte zeekaart Spieghel der Zeevaerdt kwam), 
Petrus Plancius, Willem Jansz. Blaeu (en ook diens 
zoon en kleinzoon) en de firma Van Keulen. Maar ook 
Rotterdam had in de zeventiende eeuw een cartograaf 
van enige bekendheid. Het was Pieter van Alphen, die 
via zijn boekhandel ‘In de Vierighe Colom’ zeekaarten 
uitgaf. Zijn ‘Nieuwe Zee-atlas of water-Weerelt’’is een 
schitterend staaltje van kusten en zeeën tussen India en 
Japan.
Vooral de met de hand getekende zeekaarten op 
perkament en papier - die vaak werden voorzien van 
fraaie kompasrozen en landverkenningen, zoals steden 
en bergen - waren het summum van wat de cartografen 
presteerden. Zo’n twee eeuwen hebben de Nederlandse 
cartografen hun vakkennis in hun vele zeekaarten 
vastgelegd. De firma Van Keulen was de laatste die de 
markt met haar wereldwijde zeekaarten heeft beheerst.
Het Zeekaartenboek is voor iedereen die van de zee, de 
maritieme historie en de prestaties van de vaderlandse 
cartografen houdt een voortreffelijk - in kleur geïl-
lustreerd - boek dat men niet mag missen.
                                                                                         
       
Het Zeekaartenboek is een uitgave van Walburg Pers. 
Het boek telt 126 pagina’s en kost 19,50 euro.

Bram Oosterwijk

- Deze foto maakte veel herinneringen los van touringcarbedrijf 
Daniëls States Express. Foto Leon Zijlmans/Uitgeverij Aprilis -

- De Roseknopjes van café Sport in de Rose Spoorstraat bij de touringcar, die hen in de jaren zestig naar een leuke bestemming 
bracht. In het midden, met grote rozet, Ca(ro)lien Bens. Foto Rein Wolters -

- De omslag van 
‘De geesel der 
eeuw’ Illustraties 
Chris Dols/uitgeverij 
Aprilis -

- De jongen belooft zijn moeder nimmer een druppel 
alcohol te drinken. De vader des huizes zorgt kennelijk 

voor veel ellende en druipt af -
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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

DINSDAG

PERMANENTDAG
STUDENTENDAG

WOENSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

föhnen,wassen
& watergolven

VRIJDAG

KLEURINGSDAG

DONDERDAG10%
KORTING
op deze dagen

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

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

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

Visgilde Voordeel

Zalmfi let
(kweek Noorwegen)        250 gram € 4,50
Ovenschotel van de Week 100 gram

Visvariatie in
witte wijnsaus 1,85
Maaltijd van de Week 500 gram

Wokschotel Visgilde 1,80
Salade van de Week 100 gram

Forelsalade 2.95

Hesseplaats

wk50

Soul Serenade

- Soul Serenade, tijdens de presentatie van hun single in platenzaak Dankert op de 
Coolsingel. Met achter de toonbank, van links naar rechts: Peter Berkhout, Harry Kort-

hals, Jan Pappaiuanno, Henk Vos, Jos den Held, Rinus van der Berg, John den Blanken 
en Bert van der Wiel.   -

deel 20

Aanvankelijk heette de band Frank and Burt & the Soul Serenade, later werd 
dat Rick & Burt & the Soul Serenade. Toen uiteindelijk alleen de naam Soul 
Serenade overbleef kwamen tevens de successen.

Soul Serenade was één van de Rot-
terdamse bands die eind zestiger ja-
ren ook een graantje mee pikte van 
de populariteit van de uit Amerika 
overgewaaide soulmuziek. De door-
gaans tien leden tellende formatie 
wist op het juiste moment, medio 
1968, op de podia toe te slaan. Met 
een bij de soulsound behorende bla-
zerssectie en een wervelende show 
speelden de Rotterdammers overal 
in het land de zalen plat. 
Het was Bert van der Wiel, 
voorheen zanger van de beatgroep 
Tie-Pies, die besloot met een aantal 
muzikanten uit deze formatie het 
roer om te gooien. “Alles was 
plotseling soul wat de klok sloeg, 
dus wij gingen daar ook in mee. We 
droegen allemaal een wit pak en 
dan was ‘t  zoveel mogelijk swin-

gen op het podium”, licht hij toe. 

Knoppen
Nadat ex-zanger Eddy Nelson 
(Eddy Nelson and the Eddysons) 
manager van de band was geworden 
en Soul Serenade te boeken was 
bij concert-organisator Paul Acket, 
ging het als een trein. Van der Wiel: 
“We hebben zo’n beetje met alle 
bekende popgroepen uit die tijd 
op de Nederlandse podia gestaan”. 
Memorabel noemt hij een concert 
van Soul Serenade in De Doelen. 
“We stonden toen in het voorpro-
gramma van The Small Faces. Toen 
we ’s middags hadden gesound-
checked, hadden we al het gevoel 
dat we een goed optreden zouden 
gaan neerzetten. En dat werd ‘t. Die 
Small Faces hadden alle knoppen 

van de versterkers op tien gezet. 
Dat was in die zaal niet om aan te 
horen. Die gasten konden bij wijze 
van spreken gelijk naar huis. Wij 
hadden veel meer succes dan die 
Engelse topband”.
Dat er in die turbulente jaren bij 
sommige groepen ook wel eens een 
instrument naar de knoppen ging, 
zag Van der Wiel toen hij met Soul 
Serenade in Honselersdijk met een 
andere Engelse groep, The Nice, op 
de planken stond. “Die staken aan 
het slot van hun optreden hun orgel 
compleet in de fi k…”.

Single
Onder leiding van Eddy Nelson, die 
zich ging manifesteren als producer 
en later Eddy Owens heette, ging 
Soul Serenade de studio in. Re-

sultaat was de single Face to Face 
with Heartache. De presentatie van 
de single vond plaats in platenzaak 
Dankert op de Coolsingel. Op de 
vraag of het enige plaatje dat de 
band maakte vervolgens een beetje 
werd verkocht, zegt Van der Wiel: 
“Een beetje niet”. De plaat fl opte, 
maar de groep zat nog altijd niet om 
werk verlegen.
Drie jaar stond Soul Serenade op 
de planken. Toen de soulmuziek 
z’n beste tijd had gehad, kwam er 
ook een eind aan het bestaan van 
de groep. 

Van der Wiel wist na het ter ziele 
gaan van de band nog niet dat hij 
korte tijd later als zanger van de Ne-
derlandse Abba-kloon Champagne 
nóg meer en internationaal succes-

sen zou gaan boeken. Champagne 
had in het begin van de zeventiger 
jaren enkele dikke hits, onder meer 
met Rock-and-Roll Star.
Niettemin zegt Van der Wiel de 
beste herinneringen te hebben 
overgehouden aan Soul Serenade: 
”Omdat met die band gewoon mijn 
leukste muzikale periode was”.
 

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? Het 
adres is: Beat aan de Maas Postbus 
28059  3003 KB Rotterdam. Of 
mail: ed.vanhelten@hotmail.com. 
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Door regen moest bakkersknecht Ton 
plassen en kreeg hij een hoge stem
Bakkers en melkboeren waren tot in de 
jaren tachtig begrippen op straat, soms 
waren het zelfs wandelende sociale en 
maatschappelijke instituten. Vrijwel al-
les van hun klanten wisten de bezorgers 
het eerst, leuke en natuurlijk ook ver-
velende dingen als overlijden en schei-
den. Maar hij sprak er pas over mee als 
anderen er over begonnen. En dan nog 
met mate, want een roddelende bakker 
of melkboer wilde niemand aan de deur. 
Meestal hadden ze ook een knechtje, die 
hen voor of na schooltijd en in de vakan-
tie kwam helpen.

Zo’n knechtje was Ton de Lange. Als joch van 
een jaar of twaalf fi etste hij in 1956 vanaf zijn 
ouderlijke woning aan de Van Kinsbergenstraat 
op Heijplaat naar de Gouwstraat in Oud-Char-
lois. Daar bleef hij net zolang voor de poort 
van de brood- en banketbakkerij van Van der 
Meer & Schoep rondhangen, totdat een van de 
bezorgers hem meenam als knechtje. Samen 
met zijn ‘baas’ duwde hij de zware bakkerskar 
ratelend over de klinkers van Charlois. Dat viel 
soms niet mee, vooral niet als het gesneeuwd 
of geijzeld had, want dan gleed het alle kanten 
op. De taak van de baas was dan een dubbele. 
Hij moest niet alleen zijn kar in bedwang hou-
den, maar ook zijn knecht in de kraag grijpen 
voordat hij naar de middenweg glibberde.
Natuurlijk was het weer ook wel eens goed 
en dan viel het helpen allemaal wel mee. 
Totdat bij Ton de Lange de drang ontstond te 
plassen. Vooral als het regende kreeg hij daar 

prompt mee af te rekenen. Bij elke volgende 
klant waar hij aanbelde, klonk zijn stemmetje 
benauwder. Van zijn thuis zo volumineuze in-
gestudeerde kreet ‘De bakkerrrr’, bleef uitein-
delijk slechts een schor piepje over. Gelukkig 
waren er ook goeie klanten en mochten Ton en 
zijn baas bij hen naar het toilet.

Vertrouwen
Sommige bazen hadden zoveel vertrouwen 
in hun knechtje, dat deze af en toe de wagen 
een stukje mocht opduwen. Soms werd dat 
afgestraft, als iets te enthousiast de kar aan de 
handbeugel werd opgetild en meteen door-
sloeg naar de andere kant en daar knalde op de 
metalen opvangbeugel. Dat kon zo hard gaan 
dat de handkar terugstuiterde en het knechtje 
de greepstang op zijn hoofd kreeg.
Voor Ton was het feest als hij bezorger Piet 
de Gast mocht helpen. Hij beschikte over 

een VW-bestelbus en had niet alleen heel 
Heijplaat als wijk, maar ook de schepen aan 
steigers en pieren in de Waalhaven. Daarom 
had hij altijd een enorme vracht aan brood en 
banket bij zich. Het bezorgen op de schepen, 
die wel twaalfdik naast elkaar lagen, was 
spannend vanwege de smalle, doorbuigende 
loopplanken. Dat betekende balanceren met 
aan de arm een grote hengelmand met broden 
en andere producten. Eenmaal bij de kajuit-
deur, stond daar ter verwelkoming doorgaans 
een kwaaie scheepshond. Ton de Lange is 
enige jaren bakkersknecht gebleven. Nadat hij 
was gaan studeren, was dit stukje jongensro-
mantiek voor hem verleden tijd.

Filialen
G.K. Schoep was een van de oprichters van 
de N.V. Van der Meer & Schoep. Op de 
leeftijd van 72 jaar overleed de fi rmant op 
16 september 1943 in Ermelo. Hij maakte op 
15 april van dat jaar nog de opening mee van 
het vijftigste fi liaal van zijn bedrijf op num-
mer 571 op het herbouwde gedeelte van de 
Goudsesingel. Het was de eerste winkel die er 
na het verwoestende bombardement in gebruik 
genomen werd. 
Van der Meer & Schoep was niet het enige 
bakkersbedrijf met fi lialen. Bakkerij Ewald 
Behle, met de hoofdvestiging in de Tulpstraat 
op het Noordereiland, had in 1943 negen 
fi lialen. Het bedrijf van bakker J. Jansse Wzn 
telde in 1944 vijftien vestigingen, met de 
hoofdvestiging aan de Oranjeboomstraat 149. 
Een andere grote bakker was C. Ulrich Jzn met 
negen fi lialen.  

 -  De feestelijke stoet ging in de fi le over de (oude) Koninginnebrug naar het Noordereiland, waar ook veel klanten woonden. -

 
-  Met een optocht van 

versierde en opgetuigde 
vrachtwagens vierde bak-

ker Jansse in 1926 het 
vijftigjarig bestaan. De wagen 
staat op de Nassaukade met 

op de achtergrond het Noorder-
eiland met de Prins Hendrikkade 

en Feijenoordstraat Foto’s collectie 
Rein Wolters  -

- De optocht begon in de Oranjeboomstraat bij de moedervestiging. Op de achtergrond de in de jaren zeventig gesloopte Wilhelminakerk -

Expositie ‘Neder-
pophelden’
In Museum RockArt in Hoek van 
Holland is momenteel een prachtige 
tentoonstelling te bezichtigen over de 
geschiedenis van de Nederpop; ‘Neder-
pophelden, Pioniers van de Popmuziek 
in Nederland 1960-1970’ genaamd.

In het museum is onder meer een 
kunstwerk te bewonderen dat Ed Flier 
maakte ter nagedachtenis aan de in 
2005 overleden mondharmonicalegen-
de John Lagrand (ex-Livin’ Blues en 
-Cuby & The Blizzards). Dit kunstwerk 
bestaat uit tientallen mondharmonica’s 
uit de nalatenschap van Lagrand.
De expositie omvat vele zeldzame 
items, waaronder originele bühnekle-
ding, instrumenten, awards, posters, 
contracten en gouden platen. Tevens 
is een groot aantal Egmondgitaren en 
-versterkers te zien die onlangs aan 
de collectie van het museum werden 
toegevoegd. Verder is er een aparte 
presentatie van unieke items van het 
Holland Pop Festival Kralingen in 
1970. 

De expositie in Museum RockArt is te 
zien tot en met 29 februari 2008. Het 
museum is gevestigd aan de Zekken-
straat 42 te Hoek van Holland en is ge-
opend op donderdag- en vrijdagmiddag 
van 12.00 tot 18.00 uur, zaterdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur en iedere 
eerste zondag van de maand van 13.00 
tot 17.00 uur. Entree voor de expositie 
bedraagt € 3,50.
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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

   U heeft al een 
  abonnement voor    

      € 49,90  p/jaar

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

Misgekleund
Het was onlangs groot feest in het appartementengebouw waar ik woon. De politie 
Rotterdam-Rijnmond en ‘de huisbaas’ hadden na diverse onderzoeken en werkzaam-
heden de conclusie getrokken, dat dit gebouw een Politiekeurmerk Veilig Wonen ver-
diende. Dat de entree van dit gebouw zo lek is als een mandje, doet aan de veiligheid 
niets af: je kunt wel mooi met het kenmerk pronken.

Tijdens een bijeenkomst met de bewoners, 
waarbij hapjes en drankjes ruim aanwezig 
waren, werden ‘de versierselen’ officieel 
overhandigd. “Ga maar rustig slapen. 
Elektrische deuropeners waken over uw 
eigendommen”.
Dit gebeurde op woensdagmiddag, op 
vrijdagochtend ontdekten veel autobezit-
ters in de (verplichte!) parkeergarage van 
dit gebouw, dat ‘onbekenden’ huis hadden 
gehouden. Portiersloten waren kapot ge-
drukt, ruiten gesneuveld en nummerborden 
verdwenen. Ieder die iets had dat op een 
navigatiesysteem leek, had het nakijken. 
Ook de ingebouwde combinaties autoradio/
navigator waren niet veilig geweest; zeer 
vakkundig en bijna zonder schade waren 
deze ook meegenomen.
De in 2003 al mondeling toegezegde video-
camera’s hadden niet gewerkt. Logisch, die 
camera’s zijn er nog steeds niet! Er wordt 
nu gesproken, na het verdronken kalf, dat de 
camera’s uiterlijk in januari 2008 komen.
Wat nu de waarde van het Politiekeurmerk 
is, gaat mijn pet te boven. Iedereen loopt dit 
gebouw net zo gemakkelijk in en uit als dat 
men dat bij de Bijenkorf, Albert Heyn of de 
Gemeentebibliotheek doet. Nee, toch niet! 
Dáár wordt men nog in de gaten gehouden 
door bewakingspersoneel en/of camera’s.
Wanneer u denkt, dat de politie op die vrij-
dag of de dag erna gelijk een soort spreek-
uur in dit 55+-gebouw heeft gehouden om 
alle aangiften op nemen, hebt u het mis. “U 
kunt even(?) langs komen en dan noteren 
we uw aangifte. Nee, we kunnen geen tijd 
afspreken”.
In de parkeergarage stonden in het verleden 
ook de privé-auto’s van het personeel van 
de Zeehavenpolitie. Toen 1,5 jaar geleden 
onbekenden de banden van 3 van deze 
auto’s in de garage hadden kapot gestoken, 
kwam politiepersoneel in hun diensttijd bij 
alle bewoners van dit gebouw langs. Van 
een ieder wilde men weten wat men gezien 
en/of gehoord had.
Nu rond de 10 bewoners zelf de dupe zijn, 
is het “U kunt even(?) langs komen en dan 
noteren we uw aangifte. Nee, we kunnen 
geen tijd afspreken”.
Het keurmerk Veilig Wonen is voor mij een 
miskleun.
O ja, ook mijn auto mocht een behandeling 
ondergaan; mijn navigator lag, zoals altijd, 
gelukkig bij mij in mijn ‘redactielokaal’ op 
een bureau. Nu is de schade beperkt geble-
ven tot een kapot geslagen portierslot.

De ‘ouwerwetse’ Sinterklaas
Afgelopen woensdagavond was ik wel-
kom bij een Rotterdamse gezin, waar Sint 
Nicolaas of één van z’n Zwarte(!) Pieten 

in de nacht ervoor was langsgeweest. Men 
had surprises voor alle gezinsleden én mij 
achtergelaten.
Met mijn bijna 70jarige bas- (of sopraan-) 
stem zong ik met een stelletje ‘ongelovigen’ 
mee, dat de Stoomboot uit Spanje kwam 
en de Wind door de bomen blies. Op tafel 
stonden schaaltjes met pepernoten (die 
waren trouwens bij Bas vroeg uitverkocht!), 
stukjes marsepein en dikke speculaas. Het 
was zo’n avond als vroeger (1950-1960) bij 
mij in het ouderlijk thuis.
De gedichten bij de surprises werden lache-
rig voorgelezen, maar hielden waarheden als 
een koe in. Sommige surprises moesten met 
de modernste hulpmiddelen geopend wor-
den. Het jongste gezinslid had zich er ogen-
schijnlijk gemakkelijk vanaf gemaakt. Zijn 
gedicht luidde als: “Dit vers is kort maar 
krachtig, men noemt het zelfs bijzonder 
prachtig. Maar je moet nu naar de computer 
gaan en op de Entertoets gaan slaan. Je leest 
dan iets van een regel of elf en vindt daarna 
het cadeau vanzelf”. Toen realiseerde ik me, 
dat ik in 2007 zat.
Mijn cadeau was goed, met heel veel plak-
band, verpakt en de goe-gemeente keek me 
aan met een gezicht van: ‘Hoe gaat hij dat 
flikken met één hand?’ Anderhalf uur later 
zat ik echter in het prachtige boek van Her-
man Romer ‘Rotterdam in de jaren vijftig’ te 
bladeren.
OK, die 90 minuten 
zijn overdreven, 
maar de surprise 
(een lijst met daarin 
een Oud Rotter-
dammer en daar 
achter verborgen 
een fotoboek) heeft 
wel wat tijd gekost 
bij het uitpakken.
Dank je wel, Sinterklaas!

De herdertjes en vleesrollades
Vanaf 1948 werd ik door commerciële 
omstandigheden thuis duidelijk erop geat-
tendeerd, dat de Kerstdagen eraan kwamen. 
Al snel ná mijn verjaardag was vader met 
zijn gedachten meer bij zijn ‘zaak’, dan bij 
het gezinsgebeuren. Met ieder die het wilde 
horen besprak hij het aantal voorvoeten, len-
des en hammen die hij voor de Kerst moest 
inkopen en overlegde met mijn moeder of 
hij nu één nacht of twee nachten voor de 
Kerst zou doorwerken. Opgemerkt wordt, 
dat moeder zwaar rheuma-patiënte was en 
nooit achter de toonbank in de slagerij heeft 
gestaan.
De bestellingen voor rollades of ander 
speciaal geprepareerd vlees liepen tussen 15 
en 23 december binnen en vader kon uit het 

aantal al opmaken of het zakelijk een slechte 
of goede Kerst zou worden. Zijn inkoop 
leidde daarmee ook tot een gegarandeerde 
verkoop.
Het gebeurde regelmatig, dat ik vader niet 
meer zag na het avondeten op 23 december. 
Hij ‘verhuisde’ dan naar het Zwaanshals en 
maakte, per bestelling, de gewenste rollade 
klaar. Uiteraard was ik wel op de laatste 
koopdag voor de Kerst in de winkel om te 
helpen.
Vader heeft nooit in ‘netjes’ rond een rol-
lade geloofd, maar maakte met een soort 
vliegertouw de rollades. ’t Vlees (varkens of 
rund) lag in dikke plakken op het hakblok, 
het werd gepeperd en gezout en daarna 
opgerold. Dan begon het feest met het 
touw, speciale knopen werden gelegd en 
2-3 minuten later was de rollade klaar. Een 
papiertje met daarop de naam van de klant 
voltooide het werk. De rollade verdween in 
de koelkast. Dat de muis van de rechterhand 
van mijn vader na 20 rollades begon te 
protesteren, was iets dat vader negeerde. Tot 
bloedens toe maakte hij z’n werk af.
Op 24 december verschenen alle gemaakte 
rollades in de koel-etalage van de winkel. 
Varkensrollades uiterts rechts, rundrol-
lades links en daar tussen de niet-bestelde 
rollades. ’t Was verder heel gemakkelijk: 
klant vroeg om bestelling, zei of het varken 
of rund betrof en noemde naam. Een duik in 
de etalage leverde het gewenste resultaat op! 
Behalve natuurlijk, als de klant zei dat wel-
iswaar een varkensrollade was besteld, maar 
dat haar familie liever rund op de Kersttafel 
zag. Op zo’n moment moest je terug naar 
het middengedeelte en daar een mooi stukje 
vlees vandaan halen. Je kreeg op zo’n mo-
ment ook het beoordelen van de klant.
Bijna altijd was de klant het eens met de 
rollade die ik dan presenteerde; soms zei de 
klant, dat zij/hij liever door de echte slager 
(mijn vader!) geholpen werd. Als pa dan 
tijd had, leunde hij eerst minutenlang over 
het vlees. Uiteindelijk pakte hij een rollade 

die bij de Slagersvakschool afgekeurd zou 
zijn geworden en bij de huidige ‘Radar’ als 
té los, té zout en té verkeerd zou worden 
beoordeeld. Vader mompelde echter iets 
als “Bijna net zo mooi als de slager zelf”of 
“Een lijstje om deze prachtige rollade en de 
Nachtwacht kan naar huis gaan”. Verheugd 
zei dan de klant, dat ze dit soort rollade 
bedoelde en vader gaf me dan een trap na 
door te zeggen: “Tja, m’n zoon heeft ook 
geen verstand van vlees”.
O ja, op 1e Kerstdag om 6 uur ’s morgens 
blies mijn vader alweer z’n partijtje mee in 
het Leger des Heils Muziekkorps van Rot-
terdam-IV (later Rotterdam-Delfshaven). ’t 
Leek wel of deze man geen vermoeidheid 
kende.
Jullie allemaal Fijne Kerstdagen!

Achtergelaten strooigoed
Verleden week hoorde ik van een kun-
stenares, die afbeeldingen van homo’s en 
maskers die Mohammed (zouden) voorstel-
len had vervaardigd. Volgens de Koran mag 
je de profeet Mohammed niet in beeld tonen 
(Wie weet eigenlijk hoe deze profeet eruit 
ziet?), maar staat datzelfde niet over God 
in de protestante bijbels. Ooit hebben de 
protestanten in ons land tegen het gebruik 
van afbeeldingen van God, Maria en het 
Christuskind geprotesteerd (Beeldenstorm 
1566), maar de Rooms-Katholieken leven 
sindsdien vredig verder. ‘Deskundigen’ uit 
de Islamwereld roepen nu alles over ‘onze’ 
haat tegen de Koran en het Islamïsme’, 
maar weigeren ‘westers’ te denken. In een 
Pauw en Witteman-programma, had zo’n 
‘deskundige’ toestemming(!) gegeven om 
enkele gewraakte foto’s in de uitzending te 
tonen. Mag ik dan als Spionneur, die alle 
respect voor iedereen heeft, toch vragen 
“Wie denk je wel dat je bent”.

Spionneur
spionneur@ditisrotjeknor.nl 
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TANTE POST(BUS)
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 adresge-
gevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Geachte redactie
Kan iemand mij vertellen waarom Rot-
terdam de Maasstad wordt genoemd. De 
monding van de Maas heeft nooit door 
of langs Rotterdam gestroomd. Immers 
de Maas stroomt vanuit Limburg niet 
in de Lek, maar in de Waal en de naam 
Maasstad is dan ook onbegrijpelijk. 
De Rijn gaat verder als De Lek naar 
Rotterdam en waar de IJssel en De Lek 
samenkomen wordt vreemd genoeg de 
naam ‘Nieuwe Maas’ gebruikt. De vraag 
is ook, waarom Rotterdam ergens in de 
18de eeuw de naam Merwe of Merwede 
heeft veranderd in Nieuwe Maas. Een 
nieuwe naam als bijv. Nieuwe Rijn 

of Nieuwe Merwede lag meer voor 
de hand, net zoals de naam Rijnmond 
veel adequater en geschiedkundig 
juister is dan Maasvlakte, Maasbrug-
gen, Maasboulevard etc. Merwestad of 
Merwedestad in plaats van Maasstad 
had ook nog gekund. Ik heb hierover 
contact opgenomen met het Gemeente-
archief Rotterdam, maar zij hebben het 
probleem ook niet kunnen oplossen en 
vandaar deze e-mail aan u. Wellicht kan 
iemand de oplossing aandragen.
 
Aad Heere
Tulp 43
2925 EV Krimpen a/d IJssel

Geachte redactie,
Ik ben bezig met een boek over het 
circusleven van mijn vader, Bob Schelf-
hout. Ik gebruik daarvoor als bronnen 
vooral zijn dagboeken en artikelen. 
Echter, over een episode kan ik niet veel 
vinden, namelijk over de hongerwinter. 
In 1944 stond Circus Strassburger in 
Rotterdam. Na Dolle Dinsdag is het 
circus ondergedoken in het abattoir van 
Rotterdam. Het enige dat ik kan vinden 
is dat de Friese hengst Othello de 
lijkwagen trok waarmee de illegaliteit 
spullen vervoerde, krantjes en wapens.
Heeft iemand mogelijk meer gegevens? 
Het moet toch bijzonder zijn geweest 
dat tijdens de hongerwinter in Rot-
terdam de paardenbiefstukken bij wijze 
van spreken om de hoek stonden.
 
Met vriendelijke groet,
Andreas Schelfhout
a.schelfhout@knid.nl
------------------------------------------------
Remise Hillegersberg
Losstaand van het feit dat de remise 
in Hillegersberg eigenlijk niet mag 
verdwijnen om dat het een uitstékende 
behuizing is van RET-erfgoed, speelt 
naar mijn smaak ook nog het volgende:
Dit gebouw heeft een sterke emotionele 
waarde, doordat het in november 1944 
(toen mijn vader ook is opgepakt door 
de Duitsers) als tijdelijk onderkomen 
heeft gediend
voor de slachtoffers van de november-
1944-razzia.
Zoals te zien op de officiële plaquette 
die aan de muur van deze remise hangt.
 
Th.J. Looys
tlooys@casema.nl
Alphen aan den Rijn
------------------------------------------------
Geachte redactie
Tijdens een bezoek aan familie in 
Nederland las ik voor het eerst De 
Oud-Rotterdammer en wel jaargang 3, 
nr 20. Op pagina 25 stond een foto van 
het bekende schipperscafé “De Brug”. 
Dit café was tot midden jaren 60 het 
trefpunt voor het sleepbootpersoneeel 
van de Rotterdamse Rijnvaartrederij 
NRV. In dit café hing aan de wand 
een bord waarop de namen van de 
sleepboten stonden die de volgende dag 
moesten aanmaken voor een nieuwe reis 
naar de Ruhr. Achter de tapkast stonden 
omstreeks 1959 meestal twee dames, 
een ervan had de voornaam Kokkie. 
Net om de hoek aan de Feijenoordkade 

lagen tot medio 1966 de motorsleepbo-
ten van deze rederij. Bij de brug over de 
Nassauhaven lag tot ca. 1967 het werk-
schip Iduna van dezelfde rederij. In de 
Nassauhaven zelf lagen veel particuliere 
motorsleepboten die ook op de Rijn 
voeren. Wij noemden deze haven de 
‘Hypotheekhaven’, want waarschijnlijk 

was de een of andere motorsleepboot 
die hier lag nog niet helemaal betaald. 

J. Banning
Essen, Duitsland

Kampioens-twaalftal van “Het Zuiden”
De foto van het kampioens-twaalftal van “Het Zuiden” uit maart 1950 bracht bij mij 
het B-twaalftal van deze vereniging uit 1943/1944 in herinnering.
Via ‘reclame’ van deze vereniging op scholen (in elk geval op de ULO-B.10 aan de 
Hillevliet, waar ik van januari 1943 - juli 1944 in de 3e en 4e klas zat) was ik lid van
Het Zuiden geworden en speelde met veel plezier in het B-twaalftal. B speelde altijd 
op zaterdag. Toen ik in juni 1944 17 jaar werd moest ik eigenlijk naar het A-twaalf-
tal, maar aangezien ik van thuis niet op zondag mocht sporten, werd besloten, dat 
ik voorlopig in B mocht blijven spelen (mogelijk heeft bij die bestuursbeslissing 
meegeteld, dat ik voor mijn leeftijd nogal klein was). Ik herinner mij nog de kampi-
oenswedstrijd van het eerste twaalftal in 1944, die in het oude Feijenoord-stadion aan 
de Dordtsestraatweg/Kromme Zandweg werd gespeeld. Ik ben daar stiekem naar toe 
gegaan met mijn teamgenoten. 
Vanaf juli 1944 verbleef ik met mijn ouders in Schiedam in huis bij mijn bedlegerige 
grootmoeder, vanaf 10 november 1944 ondergedoken. Na de bevrijding kwam er 
voor mij niets meer van korfballen door werkzaamheden en lidmaatschap van een 
mannenkoor, aansluitend dienst bij de Koninklijke Marine en na de militaire dienst 
werk in Hoek van Holland, waar ik nu nog steeds woon. 
Om terug te komen op die foto van maart 1950..... De in uw artikel genoemde namen 
klinken heel bekend en in de foto meen ik verschillende gezichten te herkennen. Het 
zou mij niet verwonderen, wanneer zou blijken, dat verschillende van de afgebeelde 
spelers in 1943/1944 in B speelden, al kan ik me hen misschien ook herinneren van 
andere twaalftallen.
Ik zou het leuk vinden om eens te horen, of ik gelijk heb.  
 
Henk den Hartog
E-mail : calonhart@hetnet.nl

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (1)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam 
en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal 
een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan 
uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bij-
zondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers 
van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Pyloon als schilderijlijst

Langzaam, maar wel héél zeker ontstond na de Tweede Wereldoorlog de nu bijzondere skyline van 
Rotterdam. Nog steeds de moderne architectuur van de Nieuwe Willemsbrug opvallend tegen het in art 
nouveau-stijl gebouwde Witte Huis met zijn geglazuurde stenen. Op het Noordereiland verrees in 1979 
de eerste pyloon en die werd direct een gewild foto-object. Het Witte Huis en de St.-Laurenskerk waren 
te vereeuwigen in een ‘stalen schilderijlijst’ van bijzondere vorm. 

Het bouwen van ‘nieuwe Willem’ is niet zonder bestuurlijke slag of stoot verlopen, allerminst de finan-
ciering. Het Rijk weigerde aanvankelijk bij te dragen. De plannen voor een nieuwe oeververbinding 
circuleerden al in de jaren vijftig. Hiervoor moest op het Noordereiland grootschalig gesloopt worden 
tussen de Van der Takstraat en De Ruyterstraat. In de beginjaren zestig werden bewoners gedwongen tot 
verhuizen, waarna de in 1880 gebouwde Feijenoordstraat, Willem Barentsstraat, Prins Alexanderstraat, 
Prins Frederikplein en delen van de Maas- en Prins Hendrikkade tegen de vlakte gingen. 

Tot het bouwen in 1978 bleef de grond braak liggen. De staalbouw werd voor 28,5 miljoen gulden 
geleverd door VOF Staalbouw Willemsbrug. De bouwkosten bedroegen ongeveer 120 miljoen gulden, 
inclusief één miljoen voor Het Maasbeeld van Auke de Vries. Koningin Beatrix en kroonprins Willem 
Alexander openden de Nieuwe Willemsbrug op 1 juli 1981 nadat burgemeester André van der Louw 
even tevoren de oude na gebruik van 105 jaar voor het verkeer gesloten had verklaard.

Persoonshaven 
Onder het kopje “Weet je nog’ van 2 oktober stond een verhaal over de  Per-
soonshaven. Bijgaand een foto van de straat die ook Persoonshaven heet. Deze 
foto is bepalend voor de tijd waarover Ton van de Roer schrijft.
Mijn vader was vanaf 1948 bedrijfsleider van de RMI en jaren hebben wij 
boven de fabriek gewoond. Van de naam ‘Stinkhaventje’ is mij niets bekend. 
De geur van melk hoorde toen gewoon bij mijn leven. En de uitdrukking ‘wiens 
brood men eet, wiens woord  men spreekt’ is daar dan ook goed op van toepas-
sing.
Twintig jaar geleden ben ik met mijn vader nog eens naar de Persoonshaven 
gaan kijken. Groot was onze verbazing dat er van de fabriek niets over was 
en er nu huizen stonden. Op de andere foto zie je hoe de Persoonshaven eruit 
zag als Feyenoord op zondag thuis speelde. Mijn vader en ik gingen dan altijd 
lopend naar het stadion. Nog steeds volg ik de berichten over voornamelijk de 
oud-spelers. Het raakte me een beetje dat Cor Veldhoen overleden was. Hij was 
altijd een rots in de branding in de achterhoede van Feyenoord. 

Tineke de Groot,
Goudestein 48,
3813RH  Amersfoort
Tel.033-4806221
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Horizontaal
1. gul in het onthalen van gasten; 7. Italiaans automerk; 12. reuzenslang; 13. hoofdstad van 
Korea; 14. lidwoord; 15. maanstand (afk.); 17. kleefstof (lijm); 19. vruchtbare plaats in de 
woestijn; 21. en dergelijke (afk.); 22. bouwland; 24. plein in Alkmaar; 27. blijft na het kaas 
maken over; 28. jongensnaam; 30. internet service provider (afk.); 31. snijwerktuig; 32. 
opera van Verdi; 33. borstbeen; 35. land in Azië; 37. son altesse eminentissime (afk.); 38. 
voetbalteam; 41. waardeloze lap; 42. Europese hoofdstad; 44. geestdrift; 46. zwemvogel; 
47. berggeel; 45. eros-centrum; 49. telwoord; 50. zoon van Adam en Eva; 52. casco van 
een schip; 54. jaargetijde; 56. zangstem; 58. dessin van kleine ruitjes; 61. explosieven 
opruimingsdienst (afk.); 62. speurder naar voetbaltallent; 64. Europeaan; 65. hemellichaam; 
67. niet zoet (van wijnen); 68. kleine vrucht; 70. opbergruimte; 72. kever; 73. hoofdstad van 
Israel; 76. zandheuvel (terp); 77. eminentie (afk.); 78. wildpastei; 79. Australische struisvo-
gel; 81. familielid; 82. tijdperk; 83. dopheide (meisjesnaam); 84. griezelig; 86. Afrikaanse; 
87. Nederlandse badplaats.

Verticaal
1. tentoonstellingslokaal; 2. stuurboord (afk.); 3. hoogste punt; 4. egaal (effen); 5. koelinstal-
latie; 6. pier; 7. schermwapen; 8. overschot; 9. hertensoort; 10. meisjesnaam; 11. roodhuid; 
16. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 18. streling; 20. grote bijl; 21. plechtige belofte; 23. 
inkeping (groef); 25. windas; 26. rivier in Noord-Brabant; 27. deel van fiets; 29. letterkundige 
(dichter); 32. eetbare knol (pieper); 34. grote danspartij; 36. plaats in Gelderland; 37. Japan-
se munt; 39. huisbediende in livrei; 40. sterke lichtstraal; 42. Amerikaanse jazzstijl; 43. iglo; 
45. troefkaart; 46. Europa (afk.); 51. rust- en slaapplaats; 53. bloeimaand; 54. cowboy- of 
wildwestfilm; 55. naar beneden; 56. deel van auto; 57. blaasinstrument; 59. land in Azië; 60. 
Nederlands eiland; 62. ongestoord (vredig); 63. educatieve omroeporganisatie; 66. jongens-
naam; 67. tennisterm; 69. zoon van Noach; 71. niet slim; 73. tijdperk (era); 74. windrichting; 
75. durf (lef); 78. voor (in samenstelling); 80. enzovoorts (afk.); 82. landbouwwerktuig; 85. 
gewijzigde aansprakelijkheid (afk.).

Puzzel mee en win !!!
Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publice-
ren 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 19 DECEMBER 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!!

In de feestmaand december is het onvermijdelijk dat de puzzeloplossing iets te maken heeft met alle festiviteiten. 
Dat hadden heel veel puzzelaars feilloos door en dus waren er maar weinig inzenders die niet hadden ontdekt dat de 
oplossing ditmaal luidde: Sint en Piet houden van Rotterdammers.
Uit de vele honderden ingezonden oplossingen heeft de redactie van De Oud-Rotterdammer weer tien winnaars 
getrokken, die binnenkort een mooie Rotterdamse Spreukenkalender thuisgestuurd krijgen. De winnaars zijn ditmaal
A.D. de Graaf, Zwijndrecht
J. Schoonhoven, Appingedam
J. Diemers, Maassluis
A. van Aanholt-Wolfsdorff, Vierpolders
W. den Hartog, Vlaardingen,

M. Kunsel, Ridderkerk
D.Bijl, Ouddorp
Marco Hilboesen, Heinenoord
M.J.A. de Waard-Mouwen, Opeinde
J.C Sparenberg, Pernis

De bus kwam vanaf de Groenezoom 
via Buitendijk, Jan Vrijlandtsin-
gel en Ramaerstraat naar de Dirk 
Smeetslaan waar zijn eindhalte was. 
Daarna via de Herweijerstraat en Jan 
Vrijlandtsingel terug naar Buitendijk 
en zo verder. Later is de eindhalte 
verplaats naar de Herweijerstraat 
tegenover de bakker. Ook werd er 
een dienstlokaal voor de chauffeurs 
geplaatst op het grasveld waar nu 
de speeltuin is. Tevens kwamen er 
twee banken voor de mensen die op 
de bus moesten wachten. De banken 
waren later een verzamelpunt van de 
jeugd. Dus toen ook al hangjongeren. 
Daarna ging de eindhalte naar de Mr. 
Arend van de Woudenslaan tegenover 
de slagerij. Hiervoor werd speciaal 
een parkeerhaven gerealiseerd die er 
heden ten dage nog is.
 
Ik weet nog dat mijn vader, samen 
met Hennekes van sigarenmagazijn 
Insulinde, een toonbank maakte voor 
die winkel. Hennekes hield duiven. 

Als hij op vakantie ging, zorgden 
mijn broers voor de duiven. Hij was 
niet de enige met duiven. Verderop 
woonde de familie De Ruiter die ook 
een duivenhok had. Zondagsmorgens 
uitslapen was er niet bij. Elke keer 
werd je gewekt door beide heren 
die hun duiven naar binnen riepen. 
Daarbij gebruikten ze een busje 
duivenvoer waarmee flink geschud 
werd en ze riepen “Kom, kom kom 
maar, kom dan”.
 
Op de Ogierssingel had je een post-
kantoortje met een houten inrichting. 
Ook het bureau was van hout. Dat 
klonk zo lekker als er een stempel 
gezet moest worden. Naast het post-
kantoortje een kerkje en daarnaast het 
café van Bram de Windt, die eerst een 
bakkerswinkel had. Zijn beste klant 
was meneer Jansen uit de Clemen 
Tolstraat. Deze man had een houten 
been en liep telkens bij ons langs. 
Heen ging alles goed, maar terug was 
het moeilijker met zo’n houten been, 

vooral als hij er eentje teveel op had. 
In de mr. Arend v.d. Woudenslaan 
zat een waterstokerij van De Laat, 
tevens Hefbrug-winkelier. Later is de 
winkel overgegaan naar Phillipsen 
die nu als Dierenvriend zijn winkel 
heeft. De familie De Laat verhuisde 
naar de Ogierssingel waar zij het café 
ombouwden tot wolwinkel. Hun zoon 
Jacques startte een patatkraam en 
later bouwde hij de wolwinkel om tot 
cafetaria. 
 
Op nummer 50 woonde groenteboer 
Wim Mes, die eens een kleine open 
bestelauto kocht; een driewieler van 
het merk Tempo. Samen met mijn 
vader bouwde hij een stellage op 
de auto waarop zijn koopwaar kon 
worden uitgestald.
Op de hoek van Ramaerstraat en mr. 
Arens v.d. Woudenslaan had Hogen-
doorn zijn groentezaak. Hun zoon 
Adrie was een flinke gozer, die ons 
imponeerde door een fiets met zijn 
bagagedrager op zijn kin te zetten en 

met losse handen te balanceren.
Op zaterdag hielp ik de melkboer 
van Sterovita met zo’n ijzeren hond. 
Als we klaar waren reden we naar 
de Bree. Onder de Luchtbrug was 
een ruimte voor de lege flessen. 
Ook hielp ik de krantenman met het 
bezorgen van Het Vrije Volk. Hij was 
melkboer en had ‘s zaterdags weinig 
tijd de krant te bezorgen. Met mijn 
oudste broer haalde ik de 220 kranten 
op aan de Bree in een keldertje. 
Daarna samen terug naar het dorp om 
de kranten te bezorgen. Het rare was 
dat het eerste deel van de Ogierssin-
gel door een ander gedaan werd.
 
Later werkte ik bij het GEB Rotter-
dam. Via het leerlingstelsel kwam ik 
bij de installatieafdeling. Toenmalig 
vakmanmonteur Henk Bruinzeel 
vertelde dat hij had meegewerkt met 

het installeren van de woningen. 
Later ontmoette ik meer mensen uit 
het dorp. Het leukste was toen ik 
hulpje werd bij een vaste monteur 
Ed Wiersma. Ook hij had in de Dirk 
Smeetslaan gewoond. Toen de eerste 
Metrolijn bijna klaar was, kregen wij 
een klusje in het voedingsgebouwtje 
aan de Zuiderparkweg. Daar was een 
collega van de hoogspanning bezig 
met het aansluiten van zijn kabel. 
Ik herkende hem als Siem Bal die 
aan de mr. Arend v.d. Woudenslaan 
woonde. We maakte een praatje en 
toen bleek dat Ed en Siem vroeger 
nog met elkaar gespeeld hadden en 
elkaar jaren niet meer gezien hadden.
 
Herman Voorschuur
Snippendaal 11
2914 EK  Nieuwerkerk aan den 
IJssel.

Nooddorp Smeetsland
Ik ben april 1948 geboren in de Oranjeboomstraat. Drie maanden later verhuisden wij naar 
de Dirk Smeetslaan 58. Ik weet nog dat buslijn 49 een stopplaats had tegenover nummer 54 
in de Dirk Smeetslaan en zie nog mijn oma en opa op zaterdagavond uit de bus komen.

 
 -  Begin 1941 namen de eerste bewoners hun intrek in de noodwoningen van Smeetsland Foto’s Bewonersorganisatie Lombardijen. -

rotterda
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Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag 
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
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2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
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Els Beekmans, Rein Wolters.
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tenzij anders vermeld
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Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Oproepjes 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.

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk

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

Historisch Heijplaat
 
Wij zijn op zoek naar namen van personen op bijgevoegde foto voor het Heijplaatarchief. 
Wij hebben nog meerdere foto’s waar wij namen bij zoeken en die worden op onze website 
getoond. Ons archief bestaat uit meer dan 8000 foto’s (oude en resente) en beschrijvin-
gen. Wij hopen dat er mensen zijn die ons nog wat namen kunnen noemen. De zondag-
school was op de Heij nabij Heijplaat.
Rob Lampen en Chris Hodges
www.historischheijplaat.web-log.nl

Allan 
Bij de erfenis van mijn moeder zat een foto waar vermoedelijk mijn opa op staat. Deze foto is gemaakt door de firma van Oudgaarden. 
Ik heb de foto laten plaatsen in het  Algemeen Dagblad, maar heb nagenoeg geen reacties gekregen. Namelijk alleen de bevestiging dat 
het een uitje moet zijn van Allan, een oude meubelfabriek in Rotterdam, later een spoor- en tramfabriek. Mijn vraag, wanneer deze foto 
genomen is en ter gelegenheid waarvan, blijft onbeantwoord. Toen kreeg ik de tip  deze foto eens te plaatsen in De Oud-Rotterdammer. 
Misschien zijn er onder de lezers van deze krant wel mensen die mijn vragen kunnen beantwoorden.
Mevr. E.F. Bogert
bogertef@planet.nl

De Puin
Ik bezit al bijna mijn hele leven een foto waarvan ik niet meer weet hoe ik eraan ben 
gekomen. Hij is in ieder geval omstreeks 1950 in “de puin” gemaakt. Ik zou heel graag 
willen weten wie zichzelf herkent op deze foto en ter gelegenheid waarvan hij is gemaakt. 
Wie helpt mij uit de droom?
jan.bos01@kpnplanet.nl

Da Costaschool 
Hoofd van de Da Costaschool in de Vinkenstraat (oude noorden) was de heer Noordwijk. 
Deze foto is van de laatste klas in 1932. De namen van de jongens zijn o.a.Eimert de 
Bakker,Simon v.d. Kooy,Henk Mulder, Herman Geerts,Herman Nieuwenhuizen, Arie van 
Spronsen, Piet v.d.Ploeg, Jam Muieje. Van de meisjes kan ik mij nog herinneren Sjaan 
Verbeek, Coba Volmer, Ans de Heier. De klasse leraar staat links op de foto en heette mr 
Wolvekamp? Het zou leuk zijn als er nog reacties op komen, al is het al een aardig poosje 
geleden.

Geachte Rotterdammers, 
Wie heeft foto’s en artikelen nog in zijn bezit van het bezoek van de 
Graf Zeppelin aan het Vliegveld Waalhaven op de datum Zaterdag 18 
Juni 1932? Heel veel Rotterdammers herinneren zich dit gigantische 
evenement, maar er zijn zeer weinig foto’s van bekend.( ik ken 
er maar 1! )Wie zou deze foto’s c.q artikelen tijdelijk beschikbaar 
willen stellen? Vriendelijk dank van een Rotterdammer en een 
luchtvaartenthousiast.
Paul Kuster
Doelen 12, 2907 WC Capelle aan den IJssel
Tel. 010-4583540
E-mail: paul_kuster@hotmail.com
------------------------------------------------------------------------------
Reünie
Showkorps Overschie heeft 18 maart 2008 een reünie en daarvoor 
zijn we op zoek naar oud-leden. Vind je het leuk bij deze reünie 
aanwezig te zijn, stuur dan een mailtje met je naam en adres naar: 
reunie_showkorps_overschie@hotmail.com.
 
Namens Showkorps Overschie
Henny Nauta, Els de Kovel, Roelie Mittetreiner

Stien van Nieuwkasteele
Wie o wie heeft mijn moeder Stien Zijderveldt gekend en kan mij 
iets over haar vertellen? Ze was getrouwd met Jan van Nieuwkas-
teele , mijn vader (later kastelein van de Pul). We woonden in de 
Weizichtstraat 3. Ze pleegde in 1949 zelfmoord en ik was toen nog 
geen 4 jaar. Ik heb daarna even bij mijn Opa en Oma Zijderveldt in 
de Nic.Zasstraat gewoond en heb later bijna geen contact met mijn 
vader of familie gehad. Het is erg lang geleden, maar misschien 
herinnert iemand zich haar nog.
 
Cobie Storm van Nieuwkasteele
B. Gewinstraat 31c
3031 SC Rotterdam
------------------------------------------------------------------------------

Gezocht 
Bijgaande foto’s zijn gemaakt op 
een camping waarvan ik de naam 
niet meer weet in Vlierden (Noord 
Brabant) in 1966. Het meisje op 
de foto’s kwam uit Den Briel en ik 
zou graag weer met haar in contact 
komen om deze en nog andere 
foto’s aan haar te overhandigen. Zij 
moet nu ongeveer 57 jaar zijn. Wie 
weet wie zij is gelieve zich te melden 
op onderstaand emailadres. Bij 
voorbaat dank.
tonvandoorn@hetnet.nl

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

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus
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uitvaartbloemisterij .nl
Crooswijkseweg

010-4125679

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

1e en 2e Kerstdag v.a. 16.00 uur speciaal 
KERSTBUFFET € 18,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 11,95)
Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet soep of  
Tomatensoep met kalkoenfilet, Div. soorten vers fruit, Gebakken 
Chinese wan tan,  Mini loempia´s, Kerry driehoekjes, Geb.banaan, 
Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen, Cheung Pau ossehaas, Chin.garnalen
met 5 kruiden, Lo Han Tjai mixed groenten, King Do Kip, Babi P. Spek, 
Geb. aardappelschijfjes, Salade, Kip `Mountain Spring`,  Daging Rund-
vlees, Cha sieuw Chin.stijl, Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrilde zalm.
1e drankje gratis (bier, fris of wijn)

Kerstbrunchbuffet  € 14,95 p.p. 
(Kind t/m 11 jaar € 7,95)  van 12.30 uur - 15.30 uur 
Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.) 

€ 29,95 p.p. en € 33,95 p.p. 
Ook kindermenu`s. 
OPEN: ma 16.00-22.00 uur,  
di t/m zondag 14.00-22.00 uur, m.u.v. kerst

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

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

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

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

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.

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

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

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

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen, 
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker 
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de 
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen 
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet 
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar 
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

Van statafel verhuur tot 
compleet verzorgt feest
Kijk op www.partx.nl
of anders 0180 - 396492
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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!

Humanitas-Hoogvliet zingt toontje hoger
Complexcommissie Hoogvliet pakt uit met druk bezocht 
dubbel operetteconcert mét ‘Captain’s Dinner’

Bijna honderd Hoogvlietse muziekliefhebbers maakten op zon-
dag 25 november jl. met veel plezier gebruik van de gelegenheid 
om één van de twee operetteconcerten mét ‘Captain’s Dinner’ te 
bezoeken in restaurant ‘De Olijke Oliphant’ en bistro ‘De Drie To-
rens’. Onder muzikale begeleiding van Peter le Feber (piano) en 
Marco Kalkman (viool) bracht sopraan Annelies Prins, ’s middags 
samen met bariton Theo van Hoven en ’s avonds met collega-so-
praan Margreet Schuemie een verscheidenheid aan liederen uit de 
hoogtijdagen van de romantische operette ten gehore. De ope-
rettesterren van formaat beperkten zich echter niet tot hun vaste 
genre maar gaven zelfs enkele evergreens ten beste. Zang en mu-
ziek werden zeer gewaardeerd door de toehoorders, getuige het 

een daverend applaus na elke melodie. In ‘De Olijke Oliphant’ 
werd aansluitend, en in ‘De Drie Torens’ vooraf, genoten van 
een ‘Captain’s Dinner’.  De Complexcommissie en de restau-
rantmedewerkers van de Humanitasrestaurants mochten 
menig compliment in ontvangst nemen. Het oordeel was 
unaniem: volgend jaar graag weer zo’n optreden!

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

Open de luiken van uw geheugenlui

€ 11,95

Een perfect cadeau voor jong en oud
Het boek werd uitgegeven bij de opening van 

het eerste Humanitas Herinneringsmuseum in 
Humanitas-Akropolis. Het is geschreven door 
de bekende Rotterdamse journalist/publicist 
Herman Moskoviter. Het bevat meer dan 150 
afbeeldingen en veel verhalen met herin-

neringen uit vervlogen jaren. Interessant 
voor zowel jong als oud en goed te ge-

bruiken om ouderen te laten verhalen 
over wat ze hebben meegemaakt. 

Het boek is met name uitstekend te 
gebruiken als instrument bij remi-
niscentietrajecten. 
Genaaid, gebonden, 136 blz. ISBN 

978-90-803354-8-6. Om te bestellen 
belt u met Marenne Krijthe of Martijn 

Huisman: .

Thuiszorgverleden krijgt nieuwe toekomst bij 
Stichting Humanitas in het

Humanitas Thuiszorgmuseum
Humanitas bouwt in de vesti-
ging Humanitas-Bergweg het 
Rotterdamse Thuiszorgmu-
seum. Het grootste deel van de 
collectie van dit Thuiszorgmu-
seum is verkregen van de Stich-
ting Geschiedenis Rotterdamse 
Thuiszorg, die het erfgoed van 
de Rotterdamse thuiszorgin-
stelingen beheerde. Het is de 
bedoeling dat de oude situatie 
van kraamkamer, baby wegen 
en apparatuur die toentertijd in 

gebruik was in de ouderenzorg, 
op een thematische en visueel 
aantrekkelijke manier tot stand 
gebracht wordt. Zoals in alle 
herinneringsmusea van Huma-
nitas wordt de collectie gelar-
deerd  met geuren, kleuren en 
beeldmateriaal en mogen voor-
werpen en apparaten gebruikt 
en aangeraakt worden. Met de 
verbouwing wordt medio 2008 
gestart.

Zelfstandig wonen, zelfs
met een zware handicap?!
Humanitas heeft nog appartementen te huur, waar-
in u zelfstandig woont en alle zorg kan krijgen die 
nodig is, in Oosterflank, Het Lage Land en Carnisse 
(Charlois). Huurprijzen van € 350 - € 450 (exclusief 

service- en verwarmingskosten). Ook 
zijn er nog twee- en driekamer-

appartementen te koop. Prij-
zen vanaf € 135.000,- k.k.

De Stichting Vrienden van 
Humanitas is in het leven 

die dingen te kunnen doen, 
die anders niet mogelijk 
zijn omdat er in budget 

geen plaats voor is. Het 

motivatiebevorderende 
activiteiten. U begrijpt 

dat dit voor bewoners en 
personeel heel belangrijk is.

U kunt deze stichting 
helpen door schenkingen, 

Stichting Vrienden van 
Humanitas

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

Gratis entree!

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

O i ijd

Bezoek het 
Humanitas

museum

 verleden 
toekomst

Alweer nieuwe schenkin-
gen voor het Humanitas 
Herinneringsmuseum. 
Wat vindt u van dit blik, 
de pasfotocamera en het 
duiventransportkistje?


