
Veel oudere Rotterdammers 
waren ooit hartstochtelijk 
lezer van Rotterdamse dag-
bladen als het Rotterdams 
Nieuwsblad of de (‘rooie’) 
krant Het Vrije Volk. Deze 
twee tegenpolen op de 
Rotterdamse markt zijn in 
1991, de eerste jaren nog 
succesvol, samengegaan 
in het Rotterdams Dagblad 
(RD). Door een steeds verder 
dalend abonneebestand, 
moest in 2005 weer een 
nieuwe oplossing worden 
gevonden. Het RD ging op in 
een fusie van randstadkran-
ten, waarbij het Algemeen 
Dagblad de leiding kreeg. 
Van het oorspronkelijke HVV 
en RN resteert dus nu nog 
alleen de editie AD Rotter-
dams Dagblad.

Dit tot onvrede van vele (bekende) 
journalisten die ooit in de ‘kraamka-
mers’ van HVV en RD zijn begonnen. 
Daarom hebben zij een tabloidkrant 
met de toepasselijke naam De Laatste 
volgeschreven met herinneringen, 
analyses en anekdotes over het jour-
nalistieke vak in Rotterdam. Uiteraard 
ontbreekt daarin niet de doorslagge-
vende rol van de trouwe Rotterdamse 
lezers, die in de jaren ’60 en ’70 zo 
aan hun dagelijkse krantje waren 
gehecht dat zij in hun beleving géén 
abonnement hadden, maar ‘lid’ waren 
van Het Vrije Volk. Eind jaren ’50, 
toen Het Vrije Volk nog de grootste 
krant van Nederland was, werd het 
dagblad in vooral de Rotterdamse 
arbeiderswijken bijna brievenbus aan 
brievenbus bezorgd.

Sociaal
De bezorger van de krant kwam we-
kelijks langs de deur om het ‘lidmaat-
schap’ van HVV, en vaak ook van 
de Vara en/of de PvdA, te innen. Die 
zogenoemde ‘rooie familie’ vormde 
een zeer sociaal geheel, want een ieder 
lette op de ander en er waren vaak 
onderlinge ontspanningsbijeenkomsten 
met Sinterklaas, uitvoeringen van 
Stem des Volks, vieringen op 1 mei, 
enz.

In het verlengde daarvan organiseerde 
Het Vrije Volk in wijken wielerrondes 
(organisator was wijlen Willem Hol-
lander), voetbal- of bokswedstrijden in 
Odeon aan de Gouvernestraat. Even-
eens ter ontwikkeling en ontspanning 
van de arbeider.
Zoals gesteld, de bezorger van HVV 
was vaak ook de sociale hulp voor 
gezinnen die het niet breed hadden. 
Algemeen bekend is dat in de jaren 
’50 en begin jaren ’60 nogal ‘soepel’ 
werd omgegaan met lezers die geen 
geld hadden om hun weekabonnement 
te betalen.
De bezorger, die dondersgoed wist hoe 
de vlag er voorhing, noteerde ’in zijn 
boekje’ dat bijvoorbeeld een familie in 
Crooswijk geen geld had om de krant 
te voldoen. Pas als na maanden bleek 
dat er nog steeds geen geld was, werd 
besloten HVV niet meer te bezorgen.
Indien echter weer een paar weken het 
abonnementsgeld - of een deel daarvan 
– werd afgedragen, kreeg men weer 
maandenlang de krant dagelijks, al dan 
niet gratis, in de bus.

Bolwerk
Het moge duidelijk zijn dat van de 
oplage in Rotterdam een behoorlijk 

deel ‘onbetaald’ bleef. Pas bij de 
latere inningen per maand of kwartaal 
werd harder en sneller ingegrepen bij 
wanbetaling. In de acceptgiroperiode 
en met de opkomst van de televisie 
(‘beeld-religie’) verdween de sociale 
kant van het lezen en bezorgen van 
kranten.
Het verdwijnen van het zuilenstelsel in 
Nederland – ieder geloof of ongeloof 
had zijn eigen krant en politieke rich-
ting – was de belangrijkste oorzaak dat 
Het Vrije Volk zijn landelijke uitgave 
in 1971 moest opgeven en zich terug-
trok op zijn grootste ‘rode bolwerk’; 
Rotterdam en omgeving.
In de eerste jaren onder leiding van 
hoofdredacteur Herman Wigbold 
– beroemd vanwege zijn kritische 
reportages in Achter het Nieuws van 
de Vara over onze militaire rol in 
voormalig Nederlands Indië -  bedroeg 
de oplage van HVV nog bijna 170.000 
exemplaren.
Die liep van lieverlee terug naar 
65.000 in 1991. De Rotterdamse 
arbeidersgezinnen ontwikkelden zich 
en lieten zich niet meer in een ‘hokje’ 
duwen. De nieuwe generatie ‘gast-
arbeiders’ uit ‘vreemde’ landen had 
nauwelijks behoefte aan een Neder-

landstalige krant. 
Het Rotterdams Nieuwsblad, de 
enige en andere overgebleven puur 
Rotterdamse krant, kende een zelfde 
oplagedaling. Niet zozeer vanwege 
de conservatieve opvattingen in het 
algemeen, maar door het samenwerken 
met de ‘kakkrant’ Haagse Courant, 
waarvan de invloed behoorlijk 
merkbaar was in de redactionele 
kolommen van het RN dat zijn titel 
bleef behouden. In 1991 was het RN 
– trouwens heel sterk op havengebied 
en in Rotterdamse kneuterigheid – ook 
al teruggezakt tot een oplage van 
amper 50.000.

Hart
Onontkoombaar was dat van deze 
twee écht Rotterdamse kranten één 
nieuwe werd gemaakt: het Rotterdams 
Dagblad werd geboren. In de eerste 
jaren steeg de oplage zelfs nog naar 
115.000. Door de televisie en de 
internetrevolutie ging het ook met deze 
krant op den duur weer bergafwaarts. 
Toen in 2005 de oplage was gezakt tot 
70.000 werd het Rotterdams Dagblad 
opgeslokt door de ‘aartsvijand’, het 
landelijk gerichte Algemeen Dagblad, 
dat, mede door de gratis kranten bij 

stations, ook zwaar lezersverlies had 
geleden.
Zo ontstond de editie AD Rotterdams 
Dagblad. Maar de volstrekt nieuwe 
populariteitsformule, veel te veel 
gericht op jongeren, kon het tij niet 
keren. De oplage is in de bijna 2,5 
jaar van zijn bestaan wederom met 15 
tot 20 procent gedaald.
De laatste tijd richt AD Nieuwsmedia 
zich, met minder popie-jopie-stukken, 
weer méér op ouderen en dus op het 
terrein van De Oud-Rotterdammer. 
Het AD Rotterdams Dagblad kan die 
nostalgische uitstraling echter nooit 
evenaren.
In DE LAATSTE hebben de ex- en 
oudere journalisten van Het Vrije 
Volk en het Rotterdams Dagblad dat 
satirisch tot uitdrukking gebracht. 
De Rotterdamse illustrator Djanko 
(Herman Jan Couwenberg) tekende 
een krantenlezend mannetje vóór 
het beeld van Zadkine in Rotterdam. 
Krant zonder hart, dus!
Dat kan van De Oud-Rotterdammer in 
ieder geval niet worden gezegd!

Hans Roodenburg

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

De krant zorgde voor sociale binding
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Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?
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Op zoek naar een leuke functie
op parttime of fulltimebasis?

De Broekman Group is op zoek naar nieuwe collega’s
voor diverse functies. Binnen onze organisatie zijn er volop 

mogelijkheden van schoolverlater tot 50+-er!

Kijk voor meer informatie op:
www.broekman-group.nl

of bel met Sietse Barendregt -010-4873215-
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Cox Column

Toen ik eind vorig jaar in Hoogvliet ging werken zag ik voor het 
eerst “De Oud Rotterdammer”. Toen ik het las, dacht ik: “Via 
dat blad moet ik meer te weten kunnen komen over de ramp 
met Loodsboot 19 in de vroege ochtend van 11 mei 1940.”

Een paar jaar gelden bezochten we (een 
aantal leden van amateur-theatergroep 
Inter Nos uit Sliedrecht ) museum “De 
Dubbelde Palmboom” in Delfshaven. 
We speelden daar het moordspel: een 
aantal acteurs was verdachte in een 
moordzaak, die zich in een nagebouwd 
straatje in het museum had afgespeeld. 
Aan de bezoekers (in groepjes van een 
man of 5/6) de taak deze moord op te 
lossen door de acteurs te ondervragen.
Napratend bij een borrel in een naburig 
café ontstond het idee iets dergelijks 
zelf te ontwikkelen. Na enig denk-
werk kwamen we uit op een spel in 
het “Nationaal Baggermuseum” in 
onze woonplaats Sliedrecht. Daarbij 
besloten we “iets” te gaan doen met het 
goudstavenverhaal. Een gebeurtenis die 
ons dorp kort na de Tweede Wereldoor-
log enige tijd in haar greep hield.

Baren goud in 
Nieuwe Waterweg
Zoals ik schreef kwam op 11 mei 1940, 
vlak bij wat nu de Zevenmanshaven 
in Vlaardingen is, Loodsboot 19 tot 
zinken. Van de 22 opvarenden van de 
Loodsboot (waaronder drie Engelse 
militairen) overleefden slechts zes 
mensen de ramp.

Het schip vervoerde een deel van de 
goudvoorraad, afkomstig uit de Bij-
bank van de Nederlandsche Bank aan 
de Boompjes, naar Hoek van Holland. 
Vandaar zou het met een Engelse torpe-
dobootjager naar Engeland getranspor-
teerd worden.
Het goud kwam voor een deel op 
de bodem van de Nieuwe Waterweg 
terecht. Bij de berging van het schip 
en daarop volgende baggerwerkzaam-
heden werd al een groot deel van het 
goud teruggevonden. Maar toen de 
Duitsers het goud in beslag namen, 
werden de baggerwerkzaamheden 
gestaakt. Na de oorlog werd het 
baggerwerk voortgezet. De controle 
bleek lang niet zo sterk als tijdens de 
meidagen van ’40. Een ooggetuige 
vertelde dat de goudstaven op een sta-
peltje op het dek van het baggerschip 
lagen. En zo kon het gebeuren dat vier 
baren goud door baggeraars werden 
ontvreemd. Een plaatselijke krant in 
Sliedrecht beschreef de rechtszaken 
van toen in geuren en kleuren en 
daarbij werden naam en toenaam van 
de betrokkenen genoemd.

Goudkoorts
Deze gebeurtenissen vormden de 

aanleiding voor het speurspel “Goud-
koorts” dat nu in het “Nationaal Bag-
germuseum” kan worden gespeeld.
Het is me in de afgelopen jaren gelukt 
heel veel informatie over het goud, de 
Loodsboot, de diefstal en van alles er 
om heen te verzamelen. Ik ben erg ge-
fascineerd geraakt door het verhaal en 
probeer dus echt “alles” te achterhalen.
Zo is er deze foto, afkomstig uit het 
archief van de Nederlandse Bank en 
waarschijnlijk gemaakt door ene A. 
van Rosse. U ziet hier enkele mannen 
met een goudstaaf in hun handen. De 
foto is afgelopen jaren gepubliceerd 
in een aantal kranten in de regio Dor-

drecht. Via een reactie ben ik erachter 
gekomen dat de foto gemaakt moet 
zijn in de Merwehaven. De centrale 
op de achtergrond is – volgens mijn 
zegsman - de elektriciteitscentrale aan 
de Galileïstraat. 
Over wie er op de foto staan, lopen de 
meningen uiteen. Het zouden bagge-
raars kunnen zijn, het zouden ook men-
sen van het Rotterdamse Havenbedrijf 
kunnen zijn (de baggeraars droegen 
namelijk in de regel geen petten). Het 
is ook helemaal niet gezegd dat de 
mannen op de foto ook maar iets van 
doen hebben gehad met de diefstal.
U begrijpt het na deze inleiding 

natuurlijk al …. wie heeft nog meer 
informatie over het goudtransport en 
over de gebeurtenissen met de Loods-
boot? Wie kan me helpen aan een foto 
van de Boompjes met daarop zowel de 
Bijbank als de Willemsbrug? Wie her-
kent de mannen op deze foto? Wat zijn 
of waren hun namen en functies? Klopt 
de informatie over de elektriciteitscen-
trale? Leeft de fotograaf nog?
Heel erg benieuwd of er reacties 
komen.

Gerrit Venis, 
Alewijnsweer 4, 3363 JL  Sliedrecht
gerrit.venis@chello.nl, 06 46 43 82 57

- Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw had de Aelbrechtskade een belangrijk inzamelpunt voor schillenboeren. Op de achtergrond de 
Mathenesserdijk Foto’s collectie Rein Wolters -

Goud in de Nieuwe Waterweg

Cruijffie

Neem een verder tamelijk goed pro-
gramma als ‘De wereld draait door’. De 
gasten die erin zitten wonen allemaal 
om de hoek. Laatst zat er een trut in, ik 
had er nog nooit van gehoord, maar in 
het kringetje was ze kennelijk wereld-
beroemd. Brandt Corstius heette het 
mens. Ongetwijfeld “de dochter van”, 
want die inteelt houdt ook nooit op. Een 
van de boeken van W.F. Hermans heet 
naar die vader, “Malle Hugo”, en daarin 

bot. Maar goed, het gaat nou over de 
dochter, tenminste dat neem ik aan. Ook 
op de televisie zie je bij de aftiteling 
namen waarbij je denkt: “Ah, er is weer 
een koekoeksjong in het nest gelegd”. 
Maar die troela dus was “helemaal 
naar Rotterdam geweest” alwaar ze 

echter weer heel snel de terugtocht had 
aanvaard, want “in Rotterdam kon je 
nergens lunchen”. Ik heb ’t met m’n 
eigen oren gehoord. Vroeger zou ik in 
blinde woede zijn ontstoken, en had 
het wicht het liefst aan haar haren langs 
tenminste twintig opperbeste lunch-
adresjes gesleept, alwaar ik haar twintig 
keer een Croque Madame door de strot 
had geduwd zodat ze gezellig de trein 
terug onder kon kotsen. Tegenwoordig 
glimlach ik maar wijs. Eens zal al die 
domheid zich wreken. Eens zal al die 
vooringenomenheid, die onwetendheid, 
die gettomentaliteit zijn tol eisen. 

Van de hoofdstedelijke profvoetbalclub, 
(de enige die ze hebben, al het andere 
betaald voetbal is er failliet gegaan, 

vandaar dat in die stad “Vijftig jaar 
betaald voetbal” is gevierd) hoorden wij 
ook jarenlang niet anders dan hosanna 
en botertje tot de doelpaal. Goed, in 
Eindhoven werden ze wel elk jaar 
kampioen, maar dat was slechts tijdelijk. 
Goed, zij haalden wel ongeveer elke 
twee jaar een absolute toptrainer in huis 
die prompt weer werd ontslagen, maar 
dat zat effe tegen. En okee, ze hadden 
een nieuw stadion gebouwd waar wer-
kelijk niémand iets positiefs over wist 
te melden, met de ene grasmat na de 
andere waar een zesdeklas amateurclub 
zich nog voor zou schamen, maar we 
moesten niet zo zeuren. 
Ze hadden hun eigen legioen paladijnen, 
zoals daar zijn de Volkskrant, daar is ie 
weer, Frits Barend plus koekoeksjong, 
Tom Egbers, Jack van Gelder, de Tele-
graaf, alle sportredacties in Hilversum 
en zo kan ik nog even doorgaan, die de 
loftrompet bleven steken, zeker niet in 
het minst tot hun eigen glorie. (Zie met 
hoeveel verbazing er wordt gereageerd 
als er eens een bekende Nederlander in 
de uitzending zit die bekent voor PSV te 
zijn, of nog erger, voor Feyenoord.)
En wat bleek nu dit seizoen? Het is daar 

in Nul 20 een hopeloze puinhoop. Dat 
gaf behalve grote schrik meteen weer 
stof voor eindeloos gelul op radio en 
televisie. Er kwam een commissie die 
in een rapport de vinger op de vele 
wonde plekken legde, en als je las wat 
er in dat rapport stond, dan geloofde je 
je ogen niet. 
Toen kwam Cruijff binnen op een 
vergadering, vermoedelijk was hij ver-
keerd gereden, maar nee, geloof het of 
niet, ALLES WAS OPGELOST! Het 
Journaal, Nova, Pauw en Witteman, 
alle kranten in paginagrote artikelen, 
ieder was het erover eens, de Verlosser 
was daar. Nou weten we allemaal hoe 
het met die eerste Verlosser is afgelo-
pen, maar daar ging het nu niet om. 

Ik schreef in de aanvang van dit stukje 
dat alles me tóch nog enigszins heeft 
verbaasd. Je zou toch, in je onschuld,
wat meer gezond verstand verwach-
ten. Nee dus. Ik heb maar weer wijs 
geglimlacht.

Hoe het met u is weet ik natuurlijk niet, maar ik heb me de laatste 
weken tóch nog enigszins verbaasd over al het gedoe rond Cruijff. Ik 
weet het, de media zitten in Mokum, dus alles wat daar gebeurt is 
wereldnieuws, en wat er buiten Mokum gebeurt is eigenlijk totaal niet 
belangrijk. Voor een krant als de Volkskrant is er na de Overtoom eigen-
lijk niets meer. (Tevergeefs zijn de woorden van Jules Deelder: “Behalve 
Amsterdammers interesseert het NIEMAND iets wat er in Amsterdam 
gebeurt.”) Als er iemand in Mokum een scheet laat, wordt die door de 
plaatselijke, maar helaas ook landelijke redacties opgeblazen tot een 
donderslag, waarbij men ook nog weet te vermelden dat ie naar Chanel 
5 rook.
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Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Let op: Er zijn nog enkele 
kaarten voor de modeshow van 
12 maart verkrijgbaar.
Kaarten à 5,00
De modeshow wordt ‘s-morgens 
en ‘s-middag gehouden

Mode in maat 36-50
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

b
sbensbensen

M O D E

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

Mode voor
ieder moment

OP ZONDAG GESLOTEN

DE GROOTSTE VAN NEDERLANDVervangen van uw inbouwapparatuur?

Ook dat kan...bij Budgetplan!

Alle grote merken fornuizen zoals Boretti, Smeg, 
M-systems en Solitaire. Fornuizen vanaf 999.-

Bekend van

TV Rijnmond

Koelkasten
Nis 88 cm vanaf 269.-
Nis 102 cm vanaf 349.-
Nis 122 cm vanaf 399.-
Nis 178 cm vanaf 499.-

Vaatwassers
vanaf 
399.-

Koken
Keramische kookplaat vanaf 349.-
Inductie kookplaat vanaf 499.-
Gaskookplaat vanaf 99.-

Meer dan 
50 ovens

Inbouw-magnetron vanaf 199.-
Combimagnetrons vanaf 499.-

Grote partij
afzuigkappen

Honderden inbouwapparaten uit voorraad leverbaar

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362

ONDERHOUD AAN UW GAS 
OPENHAARD MINIMAAL 1x PER JAAR

BEL STEEVENS-ZOON BV, STRIJEN
OOK VOOR LEVEREN VAN HOUT, GAS, ELECTRAHAARDEN

078-674 41 47
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON 10%KORTING

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 NATU U R S TE E N

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  R O TTER DAM 
TELEFOON (010 )  4660368 / 4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NAT U U R STEEN .N L
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was 
dat nou 59”
Bij het samenstellen van deze 
rubriek kijk ik links en rechts 
naar ‘leuke’ foto’s. Soms laat 
ik me beïnvloeden door het 
nostalgische karakter, een 
andere keer is het het drome-
rige, dat in 2008 vervangen is 
door veel verkeer en nog meer 
geparkeerd blik.
Bij opgave 59 was het niet 
anders: de Ogierssingel zag er dorps uit en ik zag me in ge-
dachten een pilsje drinken op het buitenterras van het café. 
Een café, waar volgens Zuiddeskundige Rein Wolters, de 
bakermat lag van zendpiraat Paradise TV. De straat is niet echt 
de drukste van Rotterdam, maar om het geheel nog dorps te 
noemen……? Wat voor mij een ‘leuke’ foto was, leverde hon-
derden reacties op met net zoveel persoonlijke herinneringen. 
Voor alle inzenders was het niet een singel; neen, het was dé 
Ogierssingel!

Jan Sparreboom (Ridderkerk): 
“Dit stukje vredig Rotterdam is 
volgens mij de Ogierssingel. Tot 
aan mijn trouwen woonde ik aan 
het Vaarzeveld bij mijn ouders. Dit 
was de laatste straat van Tuindorp 
Vreewijk. Vanuit het huis keek je op 
de Ogierssingel, waar mooie huizen 
stonden en staan. Een huis had de 
tekst met Narekozo (Na regen komt 
zonneschijn). Ook was er destijds 
een bakkerij gevestigd. Ik heb deze 
bakker nog geholpen bij het verkopen 
van zijn brood. Je mocht pas om 
10.00 uur vertrekken met een handkar 
waarin het brood nog warm was. 
Naast het café was een zandweg met 
veel weilanden, die uitkwam op de 
Dordtse Straatweg.”
Carmen v.d.Male-Heesakker 
(Maassluis): “Ik woonde toen in het 
verlengde van de Ogierssingel, n.l. 
de Blindeweg: een landweggetje dat 
naar de Oude Dordtse Straatweg liep. 
Op een winteravond was er bij ons 
ingebroken; het geld dat toen bij ons 
gestolen was, vond een speurhond 
van de politie diezelfde avond terugin 
de kassa van het café. Het huis naast 
het café was de RK kapel OLV van 
Fatima, een dependance van de 
H.Kruisvinding, met op de bovenver-
dieping een kleuterschool. In 1963 
zijn wij verhuisd naar Hillegersberg, 
daar wij weg moesten omdat Lom-
bardijen toen werd gebouwd.”
Karin de Laet: “Dat was een ver-
rassing, een foto van mijn huis in 
De Oud Rotterdammer. Het huis 
met het café is Ogierssingel 61 in 
Rotterdam Lombardijen. Deze foto 
is waarschijnlijk van vóór de Tweede 
Wereldoorlog. In die tijd was het café 
meen ik van Bram v.d. Wind en het 
was het laatste huis van Rotterdam. 
Daarna begonnen de weilanden en 
boerderijen van Barendrecht. In 
de oorlog is na het bombardement 
tegenover dit huis dorp Smeetsland 
gebouwd voor de vluchtelingen en 
daklozen uit het centrum van de stad. 
Ergens tussen 1955 en 1960 kochten 

mijn grootouders het huis en mijn 
oma had er een textielwinkel. De 
winkel van de familie De Laet was 
erg bekend in het ‘dorp’. Mijn vader 
en moeder begonnen in 1963, toen ik 
geboren ben, een patatzaak in wat op 
de foto nog het café is. Een snackbar 
‘avant la lettre’ dus; het hele dorp 
kwam hier (soms met emmers tege-
lijk) patat halen. Ik woonde dus al als 
peuter in dit huis, met mijn ouders en 
grootouders; ik heb veel om het huis 
gespeeld en was vaak bij mijn opa, 
die achter het huis zijn duivenhokken 
had. Er stond een kast vol prijzen die 
opa met de duiven gewonnen had. 
Al snel werd het minder landelijk. Er 
kwam een rij nieuwbouwwoningen 
naast het huis en uiteindelijk heel 
Lombardijen en IJsselmonde. Later 
zijn wij verhuisd en is het pand 
verhuurd. Er heeft lang een snackbar 
in gezeten en uiteindelijk ook nog een 
shoarmazaak. Toen het onderhoud 
voor mijn oma te zwaar werd, heb ik 
het huis gekocht en ik woon er nu al 
veertien jaar met mijn gezin. Het café 
is nu mijn keuken en er staan hoge 
kastanjebomen naast het huis.”
Han Steenbeek, Dreischorstraat 
79, 3086 PA Rotterdam: “Ik dacht 
eerst aan Schiebroek, maar kreeg 
toen een ‘brainwave’. Is het niet de 
Ogierssingel? (Zeg Han, ’t is niet de 
bedoeling dat je mij de vragen stelt. 
Je hebt inmiddels begrepen, dat jouw 
brainwave goed was en daarom komt 
de Rotterdamse attentie jouw kant op. 
AvdS). 
Mevr. H.K. van der Kroef: “Op de 
Ogierssingel woonde de familie 
Degenaar, een weduwe met een groot 
gezin. De woning werd verkocht aan 
de orde van de Paters Kruisheren, die 
er een Kapel stichtten t.b.v. de uit-
breiding van IJsselmonde. Daardoor 
nam het aantal Roomskatholieken 
aldaar toe en was er behoefte aan 
een kerkruimte. Pater Wester was 
daar destijds hoofd. Later is het pand 
doorverkocht en werd er een horeca-
bedrijf in gevestigd.”

Willem Ouweneel: “Deze foto is lang 
geleden genomen op de Ogierssingel 
in Smeetsland dat binnenkort ter ziele 
is. Ik kan geen jaartal noemen, maar 
wij woonden aan de rechterkant op 
het laatste huisnummer 80. Op de 
foto zie je het café van Verhoeven. 
Het was tevens een ijssalon; of er 
toen al patat gebakken werd, kan ik 
me niet herinneren. Later werd dit 
café overgenomen door Bram van der 
Windt als ik me die namen nog goed 
herinner, later heeft er ook nog café 
De Kooperen Cent ingezeten en is er 
ooit nog een vrouw doodgeschoten 
vanuit een rijdende auto. Er heeft ook 
ooit een patatkraam gestaan en in het 
woonhuis heeft nog een textielzaak 
gezeten van de familie de Laet. In het 
tweede huis zat ooit een Katholieke 
kapel, die met de kerst met grote luid-
sprekers uit het raam de klokken liet 
luiden. Op woensdagmiddag gingen 

heel wat in die tijd als niet-katholiek. 
In het derde huis zat een ouderwets 
postkantoortje en in het vierde huis 
een melkboer. Ik hoor nog steeds 

vroeg in kratten werden aangevoerd. 
Ernaast woonde timmerman Van 
Dijk. Op de hoek links van het niet 
zichtbare gedeelte van de Ogierssin-
gel had je de boerderij van de familie 
Van Hengel, die tevens melk, boter, 
kaas en eieren per paard en wagen 
aan huis bezorgde. Later hebben 
ze een winkel gehad op de Bierens 
de Haanweg. In het tweede huis zit 
tegenwoordig een dameskapsalon. En 
in de winter konden we voor de deur 
schaatsen, dat was natuurlijk heerlijk. 
De naam van de houdster van het 
postkantoortje was mevr. Verschoor 
en de naam van de melkboer was 
Visser.”
Sjaak Groeneweg: “De Ogierssingel! 
Hier hield Rotterdam op en was de 
grens tussen stad en platteland. De 
foto is richting Vreewijk genomen. 
Daar was eerst een dijk, die werd 
afgegraven toen het nooddorp werd 
gebouwd en er een vrije toegang was 
naar de Langegeer. In het verlengde 
van de Ogierssingel lag een wit 
bruggetje met daarna twee smalle 
weggetjes, genaamd de Blindeweg en 
de Bredeweg. De een ging richting 
Dordtsestraatweg, de ander richting 
café Sport aan de Hordijk, aan het be-
gin van de 1e Barendrechtseweg. Dit 
weggetje liep dwars door de lande-

rijen. Hier begon echt het boerenland. 
Nu is er de wijk Lombardijen.
In de eerste woning op de foto zat 
ijssalon Wout, die in de oorlogsjaren 
een soort (slag)room verkocht waar 
je een lekker vol gevoel van kreeg, 
maar na een oprisping  was de lucht 
er weer uit en had je weer honger. 
Verderop was de katholieke kapel, 
waar later een café in gevestigd was 
(of is). Aan de andere kant van de 
singel ligt het nooddorp Smeetsland, 
waar ik vanaf 1943 tot 1960 gewoond 
heb op de Ogierssingel nummer 2. 
Deze woningen zijn afgebroken en 
als ik het wel heb gaat dit in 2010 
voor het hele dorp gebeuren.”
Familie Baan: “Wat leuk om ons 
eigen huis op de foto van opgave 

no. 59 te zien. Dit is natuurlijk de 
Ogierssingel in Lombardijen. Zelf 
wonen wij op nummer 49, waar vroe-
ger de melkboer zat. Het is het vierde 
huis van links. Hoe het café heette is 
ons onbekend, maar later werd het 
een snackbar. Het huis rechts van het 
café is thans Helga’s haarmode en 
eerder was hetzelfde huis een café 
(de Kooperen Cent) en een kapel. Het 
café staat nu al jaren te koop en lijkt 
niet van eigenaar te willen wisselen. 
Onze buren op nummer 53 wonen 
in het oude postkantoor. Het is nog 
steeds heerlijk om op de Ogierssingel 
te wonen”! (Wie is toch Karin de 
Laet, die van het café een keuken 
heeft gemaakt? Praten u en Karin 
over hetzelfde pand? AvdS). 

Nieuwe opgave no. 61

Diverse onderwerpen, met name straten, pleinen en wegen, zijn in deze 
rubriek gepasseerd. Maar aan de haven, waar Rotterdam z’n bestaan aan te 
danken had en heeft, heb ik geen aandacht geschonken. Tot vandaag!
Van Elly van der Merwe uit Rozenburg ontving ik een foto van een plek, waar 
haar grootvader tot 1966 heeft gewerkt. Eerlijk gezegd kende ik deze locatie 
niet als scheepswerf, maar enige naspeuringen op Internet lieten zien dat de 
werf internationale bekendheid had.
Alles speelde zich destijds in Rotterdam af en vandaar dat de naam van het 
bedrijf ook een bekende Rotterdamse naam is.
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl .

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór
17 maart 2008 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

TOEN NU
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte

Droomvlucht Slaapcomfort; 
      omdat vakkundig advies, 
           optimale service en persoonlijke 
              benadering bij ons 
                vanzelfsprekend zijn!

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Openingstijden:
Ma  13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.  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

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 & M éér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

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.   09.30 - 21.00 uur
Za.  09.30 - 17.00 uur
Zo.  gesloten

GEEN
AANBETALING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
   &
BEZORGING

&

MAATWERK 
IN MATRAS 
ADVIES

I.v.m. nieuwecollectie:20/50% korting
op matrassen enledikantenuit de toon-zaal.

In luxe Alcantara, 
5 jaar garantie, 
uit voorraad 
leverbaar

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

€ 599,-

Relaxen

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e Rusten

              Draai-
       Relaxfauteuil Bornhölm
Geheel leder
van € 1795,- nu voor € 995,-

Incl. voetstoel

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
  (2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

      BOXSPRING
COMBINATIE

180X200CM
INCL. 2X PULLMAN MATRAS
INCL. LUXE MATRASTOPPER
(DIAMAND)
   VAN 2250,- 

    NU VOOR 1595,-
NÚ EEN
GRATIS

CAR
COMFORTER

T.W.V. € 199,-
BIJ AANSCHAF

 VAN EEN 
TEMPUR®COMBIMATRAS

Geldig t/m 31 maart 2008.
Deze actie is niet geldig bij een combi-

matras van 15 cm. Vraag naar de voorwaarden

Orthopedische hoofd-
kussens en druk-
verlagende matrassen

Uw Tempur regiodealer

ALS BESTE
GETEST!

CONSUMENTENGIDS
DECEMBER 2007

MATRAS STERRE



Fiscale zaken

Geen belasting over
hypotheekvrij huis
Mijn eigen huis wordt dit jaar hypo-
theekvrij. Ik leef nu van een volledige 
WAO-uitkering. Een kennis vertelde 
mij dat ik dan aangeslagen word voor 
de vermogensbelasting. Klopt dit?

Nee, uw kennis is niet goed op de 

PGB is belastingvrij
bij doorbetalingen
Hoe wordt het persoonsgebonden bud-
get (PGB) verrekend bij de aangifte 
van de inkomstenbelastingen? Waar 
moet de verkrijger dat invullen? Valt 
dat onder box 1 onder overige  inkom-

sten? En hoe gaat het bij de persoon 
die wordt betaald voor de hulp?

de kosten voor de ingehuurde diensten 

Fiscale partner
worden met vader
Ik heb het huis van mijn ouders 
gekocht. Voortaan ga ik de hypo-
theeklasten betalen. Ik vraag mij af of 

worden beschouwd zodat ik samen 
met hem belastingaangifte kan doen. 
Mijn vader is  60 jaar en ik ben 25 
jaar oud. 

Voorheffing belasting
over alimentatie
Een vriendin van mij is gescheiden. 
Zij ontvangt van haar ex per maand 

inkomen. Zij heeft namelijk een baan-
tje van 20 uur per week. Over haar 
alimentatie moet zij belasting betalen. 
Is het mogelijk dat de belastingdienst 
dat maandelijks inhoudt zodat zij 
niet in de verleiding komt alles op te 
maken?

Voordeeltje voor
rijke 65-plusser
Ik heb in 2007 aardig wat spaargeld 
en andere waardevolle bezittingen 
waardoor ik waarschijnlijk in box 3 
boven de vrijstelling belasting moet 
betalen. Krijg ik als 65-plusser een 
extra vrijgesteld deel?

Beloning voor
vrijwilligerswerk
Omdat ik nauwelijks meer werk, doe 
ik als vrijwilliger veel voor ouderen. 
Sommige instanties, zoals zorgcentra, 
geven mij daarvoor een heel kleine 
vergoeding om bij te dragen in de 
kosten om ergens te komen of naar 
toe te gaan. Hoeveel mag men mij in 
totaal per jaar betalen zonder dat ik 
daarover belasting moet afdragen?
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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’.

Belastingaangifte door ouderen loont!
Door Hans Roodenburg

Mensen die verplicht aangifte inkomstenbelasting over 2007 moeten doen, hebben – als ze geen uitstel vragen – nog tot 1 april de tijd. 
Aan ouderen met extra kosten valt het sowieso aan te raden te kijken of zij belastinggeld kunnen terugkrijgen. 
Nadere reacties of vragen kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Hulp van organisaties:
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
  Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
  Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
  De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen  

 van de familie, makelaar en / of woningstichting
  Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
  Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
  Gelijk contact: 010-8424225 / 06-29103430  
  per email bontes@upcmail.nl
Zie ook www.woningontruiming.net

(naast de apotheek)

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

O P E N H U I S
Loop vrijblijvend binnen voor informatie over de mogelijkheden tijdens ons:

Zaterdag 15 maart 2008 van 10.00 -15.00 uur
Maak op deze dag een afspraak en ontvang een waardebon voor een presentje - Nagenoeg pijnloos en nauwkeurig 

implanteren (tot op 0,01 mm)
- Geen hechtingen
- Directe plaatsing noodvoorziening
- Soms meteen plaatsing
 definitieve voorziening
- Zeer korte 
 behandeling
- Geen onnodige 
 bottransplantaties

Voordelen computergestuurd 
implanteren door erkende
implantologen:

“In één dag 
mooie tanden”

Nieuw!!

Tijdens open huis GRATIS prothesereiniging tegen inlevering van deze advertentie

GROTE COLLECTIE EIGEN IMPORT TAPIJTEN UIT IRAN (PERZISCH), 
INDIA, AFGHANISTAN, PAKISTAN, CHINA EN NEPAL.

TEVENS KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR REPARATIE, RESTAURA-
TIE EN REINIGING VAN UW NIEUWE EN OUDE OOSTERSE TAPIJTEN.

KOM EENS BIJ ONS BINNEN KIJKEN EN LAAT U INSPIREREN.

BIJ INLEVERING VAN ADVERTENTIE KRIJGT U EXTRA 5% KORTING
RUIM AANBOD TAPIJTEN VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT, 
IN DIVERSE DESSINS, MATTEN EN KLEUREN TEGEN 
AANTREKKELIJKE PRIJZEN.

RUIME COLLECTIE VAN HELE MOOIE GROTE TAPIJTEN

GOUDSESINGEL 60
3011 KD  ROTTERDAM
TEL. 010 - 414 40 02
HERIZ@VERSATEL.NL

15 TOT 50% KORTING OPRUIMING T/M 23 MAART

OPENINGSTIJDEN:
MA  13.00 TOT 18.00 UUR
DI T/M VRIJ 10.00 TOT 18.00 UUR
ZAT  10.00 TOT 17.00 UUR

EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 
VANAF 13.00 UUR TOT 17.00 UUR.

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22Lage prijzen - beste service

Philips 42PFL9732D/10 
107 cm Perfect Pixel HD LCD Flat TV 
with Ambilight Surround
- Full LCD HD Display 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD Engine for unrivalled sharpness and clarity
- 100Hz Clear LCD for superb motion sharpness (3ms)
- Ambilight Surround for an immersive viweing experience
- HD Natural Motion for judder free 1080p images
- USB and Memory-Card slot for instantly playing multimedia
- 3 HDMI inputs for easy full HD Connectivity

Minimaal 300,- retour voor uw 
spelende TV  
u betaalt 2499,-2799,-

GRATIS taxatie van uw huidige televisie t.b.v. inruil
GRATIS bezorging | GRATIS montage | GRATIS installatie | GRATIS uitleg



Tot in de jaren tachtig was dat 
anders. Toen was er nog volop be-
drijvigheid op de kade. Bijvoorbeeld 
ter hoogte van de Mathenesserbrug. 
Daar brachten de schillenboeren hun 
dagopbrengst naar het inzamel-
punt. De voedselresten werden er 
gesorteerd, in zakken geladen en 
vervolgens met een bootje afgevoerd 
naar boeren in het achterland. Die 
gebruikten het afval als bijvoer voor 
koeien en schapen. 

Nadat de schillenboeren waren 
verdwenen, nam oud-ijzerhandel 
Van Leeuwen bezit van de kade 
voor opslag van te recyclen metalen, 

lompen en papier. Het bedrijf splitste 
zich later op en verplaatste zich naar 
de Sluisjesdijk, Boezembocht en 
Waalhaven o.z. De kade is nu inge-
richt als wandelgebied. Waar vroeger 
vaten en balen lagen opgeslagen, 
staan nu zitbanken. Wat dat betreft 
is Het Nieuwe Westen er best op 
vooruitgegaan.
De Aelbrechtskade is de westelijke 
grensstraat van de wijk en mag 
gerekend worden tot een van de 
oudste van Rotterdam. De kade 
werd 23 maart 1886 vernoemd naar 
Aelbrecht van Beieren, die leefde 
van 1330 tot 1404. Hij was graaf van 

Henegouwen, Holland en Zeeland. 
Delfshaven heeft aan hem het 
ontstaan te danken. De stad Delft 
ontving van Aelbrecht van Beieren 
op 8 september 1389 een privilege 
tot het graven van een kanaal tussen 
Overschie en de Nieuwe Maas: de 
Delfshavense Schie. Voor de vereni-
ging van Delfshaven met Rotterdam 
in 1886, heetten de Aelbrechtskade 
en de Aelbrechtskolk Oosterschie-
dijk en Kolk. Van de Aelbrechtskade 
van het begin van de vorige eeuw is 
vrijwel niets meer terug te vinden. 
Veel van de panden zijn gesloopt om 
nieuwe te kunnen bouwen.
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Nieuwe foto
Deze foto is gemaakt in 1953 en het gaat er nogal feestelijk aan toe. Wat is hier 
aan de hand en wie is de man op de schouders?

Oplossing foto 19 februari 2008
Op 8 september 1965 speelde Feyenoord voor de Europacup tegen Real Madrid. 
Het Spaanse elftal logeerde in het Hilton Hotel en de spelers maakten af en toe een 
wandelingetje over de Lijnbaan. Zo zien we hier een van de beroemdste voetballers 
ooit, te weten de Hongaar Ferenc Puskas (1927-2006). Natuurlijk werd Puskas belaagd 
door handtekeningenjagers. Het is moeilijk te onderscheiden, maar de jongen die op de 
foto op de handtekening van Puskas wacht, is de 11-jarige Jan Everse. Jawel, dezelfde 
die nu trainer van FC Zwolle is. Puskas kwam op zijn wandeling ook nog Faas Wilkes 
tegen. Zij kenden elkaar van vroeger en hun ontmoeting was allerhartelijkst. De 
wedstrijd in de Kuip verliep wat minder vriendelijk. Feyenoord won met 2-1, maar het 
einde werd ontsierd door 
een massale schoppartij. 
Aanleiding was een 
grove charge van de 
Spaanse back Miera op 

Coen Moulijn. Wie herinnert zich die televisiebeelden niet, met midvoor Piet Kruiver 
in een bedenkelijke hoofdrol? De koninklijke gasten Bernhard, Beatrix en Claus keken 

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

Nieuw boek schetst 
inspirerend beeld 
van het beroep van 
verzorgende
“Wie zorgt er straks voor mij?” bevat 12 ver-
halen over verlangen en vertedering, kracht 
en kwetsbaarheid: verteld door vrouwen en 
mannen, van alle leeftijden, afkomstig uit 
diverse culturen en werkzaam in verpleeg-
huizen, zorgcentra en de thuiszorg. Aan de 
basis van de verhalen staan vele gesprekken 
met verzorgenden (in opleiding). Het boek 
ademt de sfeer van deze gesprekken: harte-
lijk, openhartig en hartveroverend. 

De verhalen in dit boek maken de lezer 
duidelijk waar het in de zorg om zou moeten 
gaan: om menswaardigheid en lotsverbon-
denheid, om het besef dat ieder mens kwets-
baar is, om toewijding en barmhartigheid, 
om ontmoetingen tussen mensen. Opdat 
verzorgenden en de mensen die aan hun 
zorgen zijn toevertrouwd dagelijks zinvolle 
bladzijden kunnen toevoegen aan het boek 
van hun leven.
Het boek maakt onderdeel uit van een project 
onder de gelijknamige titel “Wie zorgt er 
straks voor mij?” Dit project beoogt een 
zoektocht naar de vraag wat er werkelijk in 
de ouderenzorg aan de hand is: Hoe kan het 

zorg in de samenleving bestaat, terwijl vele 
duizenden verzorgenden elke dag hun hele 
ziel en zaligheid in hun werk leggen?
De schrijvers van dit boek zijn hun zoektocht 
begonnen bij verzorgenden, omdat zij het 
hart vormen van ouderenzorg. Zij beogen 
met hun project meer (jonge) mensen te 
interesseren voor het vak van verzorgende en 
op die manier het dreigende personeelstekort 
af te wenden. 
De schrijvers hebben een ruime ervaring in 
de ouderenzorg: resp. als onderwijsdirecteur 
en hoofd Personeel & Organisatie.

Technische gegevens
Wie zorgt er straks voor mij? Portretten van 
verzorgenden
door Hans Hoogerheide & Ad de Jongh
ISBN 978-905740-078-0, geb., ca 100 blz, 

Verschijnt maart 2008

Meer informatie
Anneke van Schie (Uitgeverij Kavanah)
info@kavanah.nl
Hans Hoogerheide (Mozaïek Advies & 
Coaching)
mozaiekadviesencoaching@xs4all.nl
Ad de Jongh (Zadkine College)
addejongh@home.nl

Aelbrechtskade in West 
was drukke handelskade
De functie van overslagkade 
heeft de Aelbrechtskade 
reeds lang niet meer. Ook 
niet als aanmeerplek voor 
schippers die op de Schie-
damseweg hun boodschap-
pen gingen doen. Er meert 
nauwelijks nog een binnen-
schip aan langs de kaden 
van de Delfshavense Schie.

- Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw had de Aelbrechtskade een belangrijk inzamelpunt voor schillenboeren. Op de achtergrond de 
Mathenesserdijk Foto’s collectie Rein Wolters -

- Foto’s, met een Delfshavense Schie met veel aangemeerde schepen langs de Aelbrechtskade 
zoals deze in de jaren dertig, zijn nu niet meer te maken -
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T!P-Kaders

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

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

’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!

De OudDe Oud

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN  
ANTIQUARIAAT 
& UITGEVERIJ  ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30 
(010) 2847362 of (010) 2763852 of  0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.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

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.

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

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

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

Visgilde Voordeel

Gezinszak Kibbeling
met saus 6,50
Zeeuwse Visrolletjes
100 gram 1,85
Bosje Sprot                  1,60

Wegens omstandig-
heden te koop:
In nieuwstaat verkerende Tourcaravan 
merk: Eriba 491 type nova   Bouwjaar 
1994. Lengte: 6.34 mr.  Breedte :  2.20 mr.
Rechte zithoek vóór  - Vast bed – alle toe-
behoren. Koelkast-3pits gasstel, 2 gasfl.
(w.v.1 nieuw) Gas. Veel extra’s  Voortent-
rolzonwering-beveiligd slot. Staat mo-
menteel in overdekte stalling- betaald tot 
sept.2008 
Vraagprijs :   5250,--   
telefoon: 06 – 2366 2412

BENT U OP 
ZOEK NAAR 
ONZE SAAR?

wij bieden:

kinderopvang aan huis
Onze Saar staat thuis voor u 
klaar als gastouder. Zo blijven uw 
kinderen lekker thuis terwijl u 
zelf aan het werk bent. Ook voor 
buitenschoolse opvang.

Onze Saar Gastouder is een erkend gastouder-
bureau en voldoet aan de wettelijke eisen voor 
gastouderopvang (i.v.m. kinderopvangtoeslag).

zorg aan huis
Onze Saar staat thuis voor u 
klaar met thuiszorg en regelt de 
persoonlijke zorg wanneer u door 
ouderdom, ziekte of handicap niet 
meer zo goed uit de voeten kunt.

Onze Saar Thuiszorg werkt met professionele 
Saren. Ook met een PGB kunt u gebruik maken 
van Onze Saar.

hulp in huis
Onze Saar staat thuis voor u klaar 
als hulp in de huishouding, zoals 
wassen, strijken, schoonmaken en 
het voorbereiden van maaltijden.

meer weten?
Onze Saar
postbus 299
3000 AG Rotterdam
info@onzesaar.nl

staat thuis voor u klaar!

0900 - ONZESAAR
0900 669 37 22 10 cent p.m.

www.onzesaar.nl

uitvaartbloemisterij .nl
Brands Bloemenhal
Crooswijkseweg 65b

010-4125679

     40PlusRelatie.nl 
Voor een betrouwbare partner!
  Bel: 015-8894807 (lid BER) 
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Het evenement was gespreid over 
een groot deel van het stadscentrum 
dat vol zat met attracties. Op het 
Weena was Havodam aangelegd, de 
kleinste haven ter wereld. Dit was 
een 200 meter lange maquette van 
de Rotterdamse haven. Alles was 
op schaal nagebouwd en (aanvanke-
lijk) door het publiek in beweging 
te zetten. Naarmate het evenement 
vorderde, bleek er steeds minder 

nog te werken en ook niet meer te 
repareren. 
Dwars door het centrum liep een 
kabelbaan, waaruit iedereen alles 
op zijn of haar gemak kon bekij-
ken zonder de last van vermoeide 
voeten. De Euromast was verhoogd 
met de SpaceTower tot 180 meter 
en aan de Leuvehaven bevond zich 

Harderwijk. 

Overal in de stad waren op straat 
polyester koepeltjes neergezet, con-
tainers met foto’s, cafés, eettentjes en 
winkeltjes. Er werd een gigantisch 
programma aan feestelijkheden en 
activiteiten afgewerkt: wijkfeesten, 
muziekuitvoeringen, dansfestijnen, 
sportbijeenkomsten. De stad leefde 
en bruiste, mede door de inzet van 
vele vrijwilligers van onder meer 
buurt-, speeltuin-, sport- en wijkver-
enigingen.

-
stellingen gegeven. Het is geruime 
tijd na de festiviteiten in Rotterdam 

versleept naar Scharendijke in 
Zeeland, waar het nog een aantal 
jaren een toeristische attractie was. 
De deelgemeente Charlois heeft 
zich nog sterk gemaakt voor behoud 
van de Havodam attractie door die 
een plek te geven bij de Dokhaven 
en het Charloisse Hoofd. Toen dat 
onmogelijk bleek, en de voorkeur 
was gegeven aan woningbouw, is 
de maquette voor zover bekend nog 
geruime tijd te bezichtigen geweest 
aan de voet van de Brouwersdam.

Dolfijnen spartelden in Dolfirodam 
bij viering C’70
In 1970 vierde Rotterdam uitbundig de 25-jarige bevrijding van 
Nederland van de Duitse onderdrukking. Als er één stad in Neder-
land heeft geleden onder het Duitse juk, dan is het Rotterdam wel 
geweest. Die viering kreeg de naam Communicatie 1970, kortweg 
C’70 en werd gehouden van mei tot september 1970. 

Weet je nog....

Door de inzet en geestdrift van Coby 
Verbeek groeide de club snel. Niet 

alleen uit de buurt van het Afrikaan-
derplein stroomden de leden toe, ook 

uit Tuindorp, Bloemhof en Charlois. 
Vanaf 1957 werd jaarlijks een 
uitvoering gegeven in Sarto, het 
Verenigingsgebouw aan het Afri-
kaanderplein. De dames van Velzen 
en Bokmans maakten een schat aan 
toneelkostuums. 
Jeanne van Oers putte zich in het 
clubblad over de voorstelling van 
5 en 6 april 1959 uit in lyrische 
opmerkingen aan het adres van de 
dansers van het eerste uur. “Meer lof 

toezwaaien dan de verslaggever van 
de Maasbodepers dit heeft gedaan kan 
ik niet”, schreef ze. Ze bracht hulde 
aan de danseressen van de “Sonate 
Pathetique”van Beethoven, “Pas de 
trois”en de “Serenade van Binge”. 
Belangrijke gebeurtenis was de ope-
ning van Hoogboven, een studio met 
spiegelwand op de eerste etage van 
de gymnastiekzaal tussen Sarto en het 
zusterklooster . 
Op 7 mei vierde de groep het tienjarig 

jubileum in de Grote Schouwburg 
aan het Zuidplein met meer dan 100 
medewerkenden. 
In 1963 werd het 12,5 jarig bestaan 
gevierd met een uitvoering in de HBS 
aan het Afrikaanderplein. Daarna ging 
de leiding over in jongere handen, 
want de meesten “ouderen” waren al 
uitgevlogen. 
De jubileumuitvoering voor het 
vijftienjarig bestaan, eveneens in de 
Grote Schouwburg bleek achteraf het 
slotapplaus, want door de tijdgeest 

-

Het bleek onmogelijk het niveau van 
de groep te behouden zonder de drij-
vende krachten van het eerste uur. 
Vol goede herinneringen denken wij 
terug aan die tijd, de lessen, de optre-
dens, de hectiek achter de schermen 
en .... het applaus. 

Ria Bokmans

De balletgroep van Coby Verbeek werd in 1951 opgericht, 
nadat ter opluistering van een operette voor het 12,5 jarig 
priesterfeest van kapelaan Rozestraten de prille groep 
‘Aufforderung zum Tanz’ opvoerde. Musicus Anton van 
Deursen schreef de muziek voor de operette Sneeuwwitje. 
Coby Verbeek, volksdansspecialiste, werd gevraagd een 
dans te verzorgen ter verfraaiing van de operette. Vanaf 
dat moment volgden belangstellende meisjes enthousiast 
haar balletlessen in de gymzaal aan het Afrikaanderplein.

De balletgroep van Coby Verbeek
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TUINCORRECT
Voor al uw

tuinwerkzaamheden o.a.
 Aanleg
 Onderhoud
 Schuttingbouw
 Vijvers
 Alle soorten bestratingen
 Ophogen
 Schoonmaken en fatsoeneren
 Blokhutten

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN 
WIJ 65+ KORTING

Van klein klusje tot 
complete aanleg.

Garantie op al onze 
werkzaamheden en materialen.

Wij zijn gespecialiseerd 
in de aanleg van 

onderhoudsvrije tuinen!!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro

per maand
Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Polyanderweg 19

Christiaanhuygensweg 2
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden
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UW OUDE 

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD 

GELD WAARD!

INRUIL TOT
450,-!

U HEEFT

AL EEN

RELAXFAUTEUIL

VANAF 

495,-

Dedicated to everybody

Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie. 
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is. 
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten. 

als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

A) 91% garantie op structureel herstel
B) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
C) professionele en persoonlijke begeleiding
D) Ruime parkeermogelijkheden.
E)

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA Rotterdam, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl 

Ga actief uw klachten te lijfFam. Boom

Zo van het land,
naar de klant
Geopend vrijdag en zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur

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

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!



Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (8)

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 bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. 
Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.
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Balkonscène
Feyenoord maakte glorieuze seizoenen mee in 
het honderdjarige bestaan van de club van ‘rood 
en wit van Zuid’. Menig voetbalfanaat herinnert 
zich 7 mei 1970. Die dag werd het elftal van 
Feyenoord ontvangen op het Rotterdamse stad-
huis vanwege het behalen van de Europa Cup 
voor landskampioenen. Dat gebeurde de avond 
ervoor in het Italiaanse Milaan waar Feyenoord 
met 2-1 te sterk was voor Celtic uit Schotland.
Na het behalen van de titel stroomden tiendui-
zenden enthousiaste mensen de straat op. Niet 
alleen de Hofpleinfontein werd ’s avonds laat 
voor even massaal publieksbezit, maar ook de 
Beijerlandselaan en Groene Hilledijk op Zuid 
kregen meer publiek te verwerken dan op zater-
dagmiddag. Henk Hartog legde het allemaal 

vast, ook de landing op Zestienhoven, de rit 
naar de Coolsingel met de balkonscène op het 
stadhuis en natuurlijk de triomfantelijke rijtour 
door Zuid. De helden werden toegejuicht door 
vele tienduizenden aanhangers, die bezit hadden 
genomen van lantaarnpalen en bouwkranen om 
toch vooral maar één glimp van de spelers te 
kunnen opvangen. Burgemeester Wim Thomas-
sen ging op de schouders en publiekslieveling 
Coen Moulijn (op de foto met geknakte tulpen) 
was een stralend middelpunt. Zo’n happening 
zal menigeen best eens willen overdoen, zeker 
omdat er alleen maar dolle feestvreugde was 
en zich, ondanks de massaliteit, nauwelijks een 
incident voordeed.

bekende namen als gast, zoals 
tekstdichter Kees Korbijn, gemeen-
tearchivaris Jantje Steenhuis, jazz-
drummer Tony Viola, Rotterdams 
Schildersbeest Rinus Blomsteel, 
dichter/schrijver Frans Vogel, 
horeca-uitbaatster Anna ‘De Fles’ 
Vingerhoets, uitgever Willem Don-
ker, Radio Rijnmond-verslaggever 
Jack Kerklaan, Rotterdam Airport 
directeur Roland Wondolleck en 
eerste burger Ivo Opstelten.
Als het trammetje tijdens de tv-
opnamen bij het Hofplein letterlijk 
door de bocht vliegt, voelt hostess 
Desiree de burgemeester aan de 
tand over zijn Leidse periode, 
toen nog als student. Desiree: “In 
die tijd zat u met zo’n 50 man in 
een roemrucht studentenhuis met 
zogenaamde zelfmoordkamertjes. 
De lijfspreuk daar was; ‘Zij die er 
goed over nadenken’ en ‘Wij zijn 
zo fout’. Hoe fout was u toen?’
Opstelten, lachend: “In die periode 
hielden wij goede feesten en tsja, 
daar is wel eens wat fout gegaan. 
Dus ik ben daarin ook wel eens uit 
de bocht gevlogen. Dat was toen, 
maar past beslist niet meer in deze 
tijd.’’ Waar Ivo Opstelten overigens 
ook niet zo goed in was, zo blijkt 
uit een trailer die hij ooit voor de 
Spido maakte als burgemeester 

van Rotterdam, is zijn taalgebruik. 
Met name in het Engels en Duits, 
haast hilarisch. Enkele grondige 
cursussen in deze populaire Euro-
pese talen zouden hem zeker geen 
kwaad doen.

Smaak

veel smaak, humor en acteertalent 

gemaakt. Daarin zit een klein 
glansrolletje van ‘Neerlands oudste 
soapactrice’, de 88-jarige Sjaan 
Poulissen. Verder met Jan Vleghaar 

trambestuurder Jan Jager, Wim de 
Boek als chef van de  RET-remise 
en fantastische muzikale omlijs-
tingen van  Jos Valster & Co en 
dameskoor De Krijsende Krengen. 
Op de achtergrond Martin en 
Astrid van artiestencafé De Ridder, 
vakbondsman Hans Goossen en 
zeker niet te vergeten Rotterdams 
cineast Paul Hošek, cameraregie en 
montage, samen met radiopresenta-
trice Caroline Dijk.
Alle, elk dertig minuten durende, 

-

ochtenden om half negen uitgezon-
den op de lokale zender Rotterdam 
TV, frequentie 67+ op de kabel 
net voorbij TV Rijnmond, ETV en 
RNN7.
De uitzendingen worden horizon-
taal herhaald van zondag tot en 
met vrijdag, ook om half negen ‘s 
ochtends. Lijn 10 presenteert haar 
programma ook voor de late kijkers 
in de Rotterdamse nachten. Om 
twee uur in het weekend en om één 
uur door de week via de nachtelijke 
kabel tv. De eerste uitzending is 
deze week te zien over de Rotter-
damse jazzdrummer Tony Viola.
www.lijn10.tv 

Jim Postma

Opstelten door de bocht 
in oude tramlijn 10
“Het mooiste dat in je leven kan gebeuren, is burgemeester 
worden van Rotterdam. En het is mij gebeurd, zeg maar 
overkomen’’, zegt Ivo Opstelten in de nieuwe televisieserie 
Lijn 10. Zelden is de burgemeester zo openhartig geweest 
als in het vraaggesprek met Caroline Dijk, alias hostess De-
siree. Vanaf deze week is de serie in tien afleveringen met 
tien verschillende prominente Rotterdammers te zien via de 
stichting Ontbijt TV Rotterdam op kanaal 67+.

Mijn oma
Mijn oma, mevrouw Ligthart-Krijgsman 
werd zondag 2 maart 90 jaar. Afgelopen 
oktober is zij bet-overgrootmoeder geworden 
en zo hebben wij nu vijf generaties. Zij (en 
ik ook wel) is hier natuurlijk hartstikke trots 
op. Zij heeft de eerste 50 jaar van haar leven 
in Rotterdam gewoond; eerst op Zuid en later 
in Overschie. Dit jaar is voor haar nóg een 
jubileum, want zij woont nu alweer 40 jaar in 
Barendrecht. Zij woont nog steeds op zich-
zelf en doet behalve één ochtend thuiszorg 

nog steeds!!! De Oud-Rotterdammer haalt zij 
dus nog altijd zelf bij de bibliotheek.

Nieuwe tv-serie:

Kaartje 
van 
veertig 
jaar 
geleden

In de vorige DOR 
werd stilgestaan bij 
het alweer veertig jaar rijden van de Rot-
terdamse metro. Ook werd aandacht besteed 
aan het ticket dat alle Rotterdammers kregen 
toegezonden voor het maken van een gratis 
rit met de metro. Dit was een geschenk van 
het gemeentebestuur. Bijgaand zo’n ticket 
dat pas toegang gaf tot de perrons als bij het 
passeren van de tourniquet de magneetstrip 
er automatisch was afgeknipt.

- Ivo Opstelten met secretaressen, kamerheer en woordvoerder (Edmond Messchaert), alsmede hostess Desiree en conducteur 
Wijnand de Jager (gespeeld door Jan Vleghaar) Foto’s: Wim de Boek -
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Maandmenu:
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Nagerecht:
Irish koffie
Bavarois 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.

Kangaroe biefstuk 
met rode wijn saus

Garnalen in pittige knoflookolie

Vrijdag 7 maart:
De Juf (Nederpop)

Zaterdag 8 maart:
Different (70-80 muziek)

Vrijdag 14 maart:
Fulflavor (div. genres)

Zaterdag 15 maart:
Jerry Hoeby en band (Soulmuziek)

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

De Tourmalijn, een unieke evenementenlocatie op het water!

voortref

S

drankje

W

drankje.

hot
s

Feestelijke varen en brunchen 
op eerste paasdag

Avontuur voor de hele familie of gewoon lekker met z’n twee!
Vertrek en aankomst Haringvliet, nabij de Oude Haven
Inschepen: vanaf 10.30 uur
Varen en brunchen: 11.00 – 13.00
Volwassenen € 28,50 en kinderen € 22,50
Reserveren via www.rederijthor.nl 
of 010- 412 64 82

7700’’ss & 8800’’ss CCrruuiissee
oopp ddee TToouurrmmaalliijjnn
Varen door het havengebied van Rotterdam

de 70’s & 80’s!!!

Kom op alle éérste vrijdagen van de maand

om de 70’s & 80’s cruise te beleven!

Kijk op onze website:
www.detourmalijn.nl , bel met 06-17157392 of stuur een mail naar 
info@detourmalijn.nl  voor meer informatie en meld je aan voor een 
boardingpas.

Entree: rverkoop)

bij voldoende aanmeldingen gaan we varen door het havengebied van Rotterdam)

Data van deze party: Schip open: 21.00 uur 
Varen:       22.30 – 00.30 uur
Einde: 01.00 uur

      7 maart 2008
       4 april 2008 

Na vele verzoeken is ie er dan eindelijk!!
De 70’s – 80’s cruise op de Tourmalijn. 

met muziek uit 

aan boord van Event Cruiser de Tourmalijn,
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Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitste-
kend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van 
éénmalige optredens of een kleine serie voorstellingen van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en podia in de stad en regio. 
De Oud-Rotterdammer informeert u hierover op deze pagina.

NADIA - dansvoorstelling

HAVENSTAD OPERETTE 

€

€

€

€

€

€

 €

Door onze ervaring en persoon-
lijke service kunnen wij u de   
juiste vakantie adviseren.

Maak een afspraak, ook 
‘s avonds zijn wij voor u geopend.

Voor De Oud-Rotterdammer-
lezers hebben wij speciale en   
bijzondere aanbiedingen. 
Vraag ernaar!

Reisbureau Weeren
 Rösener Manzstraat 75, 3026 TM  ROTTERDAM 

tel.  010-4159688
www.reisbureauweeren.nl

Onder de titel ‘Zon, zee en het zuiden’ is van 15 maart tot 1 juni in Museum Oud-Overschie ‘De Hoop 
doet Leven’ een expositie ingericht van het kunstcollectief In Hoger Sferen. De opening wordt zaterdag 
15 maart om 14.00 uur verricht door Reinier Kalmijn. Voor de muzikale omlijsting van de opening tekent 
Victor Snijtsheuvel met muziek op snaarinstrumenten.

Het kunstcollectief bestaat uit Piem Aukes, Babs van Herk 
en Marianne van der Lecq. Zij tonen schilderijen in acryl, 
olieverf en gemengde techniek. Het trio presenteert zich 
als collectief, maar in hun werk wordt duidelijk dat het drie 
totaal verschillende persoonlijkheden zijn.

Het museum is gevestigd aan de Overschiese Dorpsstraat 
134-140 en is elke zondag van 14.00 tot 17.00 uur gratis 
toegankelijk. Voorts staan de deuren elke eerste zaterdag van 
de maand gastvrij open. Voor informatie: info@museumoud-
overschie.nl of www.museumoudoverschie.nl

Zon, zee en het zuiden in museum Oud-Overschie

T H E A T E R P R O G R A M M A

Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW
Rotterdam
www.theaterzuid-
plein.nl

Kassa
010 20 30 203 

ma t/m vr 
12.00 tot 17.00 

telefonisch tot 
18.00 u, 

za
15.00 tot 17.00

telefonisch tot 
18.00 u.

Ook kunt u per mail 
kassa@
theaterzuidplein.nl
kaarten bestellen.

UITGEDOKTERD | Han Römer, Carolien van den Berg, David Goddyn e.a.
do 20 mrt
komedie
20.00 uur
Grote Zaal
€ 21,50  | € 20,-

Uitgedokterd (naar ‘Serial Killers’ van 
James Griffin) is een spitsvondige komedie 
die op zeer geestige wijze een inkijkje 
geeft in de cynische, ontluisterende wereld 
van (soap)schrijvers. 

Op de werkvloer van de populaire zieken-
huissoap ‘Hartenzeer’ heerst een eeuwig-
durende vete tussen de makers en acteurs. 
De schrijvers houden het privé-leven van 
de acteurs nauwlettend in de gaten ter 
inspiratie voor de serie. Als de kijkcijfers 
dalen, stijgt de druk om te scoren. Op 
de schrijftafel wordt het personage Van 
Ginniken geofferd en zo de acteur Frank 
Lomans te grazen genomen. Deze pikt dat 
niet… Ook met Marleen Stolz, Arnoud 
Bos, Lieke Antonisen en Anna Drijver.

Zie voor meer informatie: www.theaterzuidplein.nl of www.lennykuhr.nl.com.

LASTMINUTEACTIE
voor de lezers van De Oud Rotterdammer 

€ 2,50  korting*
onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ 
aan de kassa van Theater Zuidplein. Geen 
restitutie op reeds gekochte kaarten en niet in 
combinatie met andere kortingsacties. 
Kassa 010 20 30 203
* U betaalt dan € 19,- per kaartje i.p.v. € 21,50

PIETER TIDDENS met Laatste keer kindercabaret (6+)

Zo 23 mrt
kindercabaret
14.00 uur
Grote Zaal
€ 11,- | € 9,-

Zoals cabaretiers voor volwassenen de 
draak steken met politici en bekende per-
soonlijkheden, zo bespot Pieter Tiddens 
in zijn kindercabaretshows ‘vips’ voor 
kinderen. Hij maakt zijn publiek aan het 
lachen en leert ze om nee te zeggen als 
anderen over hen heen lopen. 

Opa’s en Oma’s zorg dat u er deze keer 
bij bent met uw kleinkind, want dit is De 
laatste keer kindercabaret.

fotograaf: Martijn Schroeversl 

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West

Bel voor inlichtingen 
of  reserveringen 010 - 4151776 

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

en van partij biljart of darten. 

Ook is het mogelijk om bij ons 
op zondag een besloten feest te 

organiseren.

Vrijdag 8 maart 2008 wordt de 100e verjaardag van Internationale Vrouwendag in Rotterdam gevierd met 
een groot feest. 
Het vrouwenfeest start om 19 uur in pop-en cultuurpodium Arminius (Museumpark 3), met hapjes en 
drankjes. Wethouder Kaya zal daarna het feest openen. Om 24 uur is het feest afgelopen. Er zijn spette-
rende optredens van onder andere Time Out en buikdansgroep Arabesk. De dag is een herdenking van de 
eerste staking van vrouwen die plaatsvond op deze dag in 1908. De staking vond plaats in New York en 
was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De staking was het prille begin 
van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de vrouwendiscriminatie.

Internationale Vrouwendag

Bezoek ook eens het gastenboek van
www.deoudrotterdammer.nl

de plek waar oud-rotterdammers 
elkaar ontmoeten
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The Common Four

- The Common Four. Met van links naar rechts John van der Meulen, Ron van der Linden, Arie de Zeeuw en John van der Linden   -

Ze waren wereldberoemd in de Papendrechtsestraat in 
Pendrecht, waar ze in eerste instantie in 1966 regelmatig 
te horen waren als ze aan het repeteren waren in een ga-
ragebox. De jongens noemde de groep The Common Four.

De beatband bestond uit John van 
der Meulen (slaggitaar), Arie de 
Zeeuw (basgitaar), Ron van der 
Linden (drums) en z´n broer John 
(sologitaar). ”We begonnen aan-
vankelijk akoestisch”, meldt John 
van der Linden. “Een tijdje later 
werd de boel elektrisch versterkt. 
De vader van de bassist was een 
techneut. Hij bouwde voor ons 
ook van die grote speakerkasten.” 
Nadat de drummer de beschik-
king kreeg over een echt drumstel, 
kon de band van start. “De eerste 
optredens waren in die garage 
en daarna traden we op in zaal 
Bredevoorde aan de Slinge”, zegt 
Van der Linden.

Aangepast
The Common Four stond in de 
tweede helft van de zestiger jaren 
voorts op de podia van onder meer 
de zaal onder de St. Bavokerk, 
De Open Hof en in een zaal in de 
Van Vollenhovenstraat. Van der 
Linden weet zich ook nog een 
optreden te herinneren in Berkel 
en Rodenrijs. “En we speelden ook 
een keer in de recreatiezaal van het 
Jan Meertenshuis, voor allemaal 
ouwetjes”, zegt hij. “Toen hebben 
we ons repertoire maar een beetje 
aangepast.” Het waren nummers 
van met name The Beatles, The 
Kinks en The Shadows die de 
groep vertolkten. “Vanzelfspre-

kend stond ook Gloria van Them 
op ons speellijstje”, aldus Van der 
Linden. “Want welke band speelde 
dat nummer niet? Bovendien 
hadden we eigen instrumentale 
composities.” 
De groep had korte tijd een zan-
geres binnen de gelederen. “Lydia 
Duimelaar was haar naam. Maar 
die combinatie beviel ons niet”, 
licht Van der Linden toe.

Langspeelplaat
Curieus is dat van The Common 
Four in 1969 een langspeelplaat is 
verschenen, waarvan slechts één 
exemplaar werd gemaakt. Van der 
Linden: “In die tijd woonde bij ons 

in de straat Eddy van der Hoest. 
Hij was geluidsman bij de NTS. 
Op een Koninginnedag speelden 
wij in de garage en daar heeft hij 
toen opnamen van gemaakt. Er 
liepen vier of vijf draden naar zijn 
kamer, waar een bandrecorder met 
vier sporen stond om het op te 
nemen. Een stuk of twaalf num-
mers heeft hij toen op een lp laten 
zetten.” 

Maar helaas, de plaat is kwijt. “Hij 
is al jaren spoorloos, niemand 
weet waar dat ding gebleven is”, 
treurt hij. Uiteraard wil Van der 
Linden weten of iemand die lang-
speelplaat van The Common Four 

in zijn bezit heeft. Daarnaast zou 
de oud-gitarist dolgraag weer in 
contact komen met bassist  Arie 
de Zeeuw. “Die hebben we na 
het uiteengaan van de band nooit 
meer gezien. Volgens mij is hij 
destijds in Utrecht gaan wonen.” 

Reacties of bijdragen voor 
deze rubriek kunt u sturen naar: 
ed.vanhelten@hotmail.com  

deel 25

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

Van KLASSIEK tot MODERN
EIKEN – KERSEN – NOTEN - KOLONIAAL

   VERBREE MEUBELEN 3500M2
         Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk

Geopend: Dinsdag t/m/ Vrijdag   9.30-17.30 uur                    
Vrijdagkoopavond      18.30-20.30 uur

                    Zaterdag                  9.30-16.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl      

3 Hallen vol meubelen
Tegen betaalbare prijzen!

Gratis parkeren
Gratis eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien ZEE,  STRAND, 
NATUUR, 

LUXE, 
WONEN?

W W W.WO N E N I N O O S T VO O R N E.N L

PLUIMVEEBEDRIJF 

DIJKSHOORN   

      DAGELIJKS VERSE GRAANEIEREN
           OOK KIP EN KIPPRODUCTEN

WOLLEFOPPENWEG 101, 
2761 DL OUD VERLAAT (GEM. ZEVENHUIZEN) 

TELEFOON 010 - 455 05 57
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Weet je nog....

Ik reed wel eens mee met de bestel-
wagen van grossierderij Feijenoord 
v/h weduwe F. Donjacour uit de 
Pantserstraat in Rotterdam. Natuurlijk 
het liefst als chauffeur Kees Peters 
chocolade, koekjes, biscuits of jam-

op de buitenroute, waaronder bakker 
Huygen. Zijn bestelling moesten we 
naar de meelzolder sjouwen. Nieuws-
gierig snuffelde ik daar tussen de 
geopende balen, kisten en dozen met 
rozijnen, krenten en walnoten. Stie-
kem stopte ik van alles een beetje in 

mijn broekzak. Op het vervolg van de 
route deelde ik het lekkers met Kees 
Peters. De vierde keer werd ik betrapt 
door de bakker, die mijn ‘diefstal’ 
hoog opnam. Van directeur ‘meneer’ 
Tom Barg van Donjacour mocht ik 
niet meer meerijden, waardoor een 
van mijn lijnen voor het ontdekken 
van Rotterdam en omstreken afgesne-
den werd. 

Dorpsdijk
Kees Peters nam, als er tijd voor was, 
na bakker Huygen een binnenroute 

naar de volgende klant in Poortugaal. 
Die route voerde via de Dorpsdijk 
langs Maasoord (het latere Delta 
Psychiatrisch Ziekenhuis) naar de Al-
brandswaardsedijk 2 (hoek Welhoek-
sedijk) naar het levensmiddelenwin-
keltje van J. Romeyn. Daarna volgde 
J. Tieleman op 107 (tegenover de 
toegang tot Maasoord) die tabak, si-
garen, sigaretten en kruidenierswaren 
verkocht. In Rhoon werden, voordat 
we in Poortugaal bij de klanten stop-
ten, op de Dorpsdijk onder meer de 
winkels en bedrijven gepasseerd van 
schilder en lakspuiter J.P. Selle & Zn , 
de consumptie-ijshandel Ervo van R. 
van Opstal , schoenmaker P. Wessing , 
brood- en banketbakkerij M. Huijgen 
Hzn  en J.J. Overbeeke in petroleum 
en huishoudelijke artikelen . Ook 
herinner ik mij het garagebedrijf én 
rijwielhandel van H. Struijk  (later ga-

ragehouder W. Palsgraaf), het timmer- 
en aannemingsbedrijf van J.D. Sense, 
ijzerwerkbedrijf en smederij A.W. van 
Kempen , schoenmaker Q. Maas , het 
vervoersbedrijf van C. Heezen  en het 
aannemersbedrijf van Gebr. W.G. en 
G.W. Geeve . Even verderop had je 
manufacturen- en meubelhandel van 
N.D. Kranenburg , woninginrichter en 
meubelstoffenhandelaar W. Kaptein , 
de rooms-katholieke kerk en parochie 
van de Willibrordusparochie op 

234-236, de St.-Aloysiuschool op 
238 (nu centrum ’t Veerhuys) en ca-
féslijterij Havenzicht van H. Heezen 
aan de Dorpsdijk 248. Het passeren 
geschiedde in een rustig tempo, want 
het wegdek was hobbelig en er lagen 
altijd wel hopen dierlijke uitwerpselen 
te dampen. Kees Peters maakte dan 
slaloms, want hij voelde niets voor 
strontspetters op het koetswerk van 
zijn Peugeot.

Mijn eerste kennismaking met Rhoon, toen nog een idyl-
lisch en ongerept dijkdorpje met veel boeren, nauwelijks 
buitenlui, maar wel kletterende paardenhoeven en de geur 
van mest, betrof in 1955 de brood- en banketbakkerij van 
J. Huygen. Zijn bedrijf stond aan de Parallelweg 1 op de 
hoek van de Dorpsdijk, waar nu het kantoor van notaris 
Dekker is gevestigd.

Rhoon taboe na jatten 
krenten en rozijnen

- Chauffeur Kees Peters (rechts) bij zijn Peugeot omstreeks 1955. Hij poseert met Nico 

Aan het begin van deze winter zag ik 
in een huis-aan-huis blad dat er weer 
toegangskaarten voor de plaatselijke 
natuurijsbaan gereserveerd konden 
worden. Nee, het was niet in Rot-
terdam, maar in een van de plaatsen 
in de omgeving. Waar is de tijd 
gebleven van bekende Rotterdamse 
ijsverenigingen als de Kralingse 
IJsclub, de Charloisse IJsclub en 
Thialf IJsselmonde? Voor zover u het 
nog niet wist, ze bestaan niet meer. 
Het waren ijsclubs van respectabele 
leeftijd. Honderdduizenden liefheb-
bers hebben er in de loop der tijden 
hun baantjes getrokken. 
Zo werd de IJsclub Kralingen al in 
1879 opgericht. De club maakte van 
1888 tot 1975 gebruik van de alom 
bekende ijsbaan aan de Kralingse 
Plaslaan. Daarna werd het terrein 
opgehoogd en geschikt gemaakt voor 
tennisbanen. Bij vorst konden de 
banen worden opgespoten, maar van-
wege praktische problemen en hoge 
kosten is daar in 1994 mee gestopt. 
Nu staan er huizen op de voormalige 
ijsbaan. In Charlois was de IJsclub 
eveneens een begrip. De baan bij 
de molen aan de Kromme Zandweg 
bood velen jarenlang ijspret. Ook 
werd de baan gebruikt voor trainin-
gen van getalenteerde hardrijders. Zo 
werd daar in 1946 de latere Europees 
kampioen Kees Broekman ontdekt. 

Het gebeurde door Siem Heiden, de 
man die in 1933 het wereldrecord 
op de vijf kilometer verbeterde. Op 
de plaats waar zich in Charlois het 
ijsclubterrein bevond, staat nu een 
kinderboerderij. 
De IJsclub Thialf – opgericht in 1901 
– kende prominente leden als Siem 
Heiden en Teun Hooftman. Zij reden 
vaak internationale wedstrijden en 
waren dus niet altijd op de eigen baan 
aan de Smeetlandsedijk te vinden. 
Vele IJsselmondenaren bewaren 
goede herinneringen aan Thialf. In 
1998 viel het doek voor de ijsclub. 

Nederlandse 
kampioenschap
Weinigen weten nog dat de Kralingse 
ijsbaan tweemaal – in 1947 en 1956 
- het toneel was van het Nederlands 
kampioenschap. Het jaar 1956 was 
bijzonder, want toen werd de Rot-
terdammer Wim de Graaff (1931) 
nationaal kampioen. Het toernooi 
vond plaats op 4 en 5 februari 1956. 
De sterkste rijders, onder wie De 
Graaff, waren net terug van de Olym-
pische Spelen in Cortina d’Ampezzo. 
Volgens Het Vrije Volk was ‘het weer 
op zaterdag prima, maar de baan klef, 
waardoor scherpe tijden bij voorbaat 
waren uitgesloten’. Na de 500 meter 
en de vijf kilometer stond Wim de 
Graaff op de vijfde plaats. Op zondag 

sloeg het weer om. Het dooide en het 
motregende. De 1.500 meter ging 
nog. Over de prestaties van De Graaff 
meldde Het Vrije Volk: ‘De Graaff 
startte op de 1500 meter in de vierde 
rit en kwam met een, onder deze 
omstandigheden, goede tijd voor 
de dag (2 min. 36.3 sec.)’. Over de 
tien kilometer schreef de krant: ‘De 
10.000 meter, die ‘s middags om 1 
uur begon, werd een ware marteling 
voor de rijders. Het ijs werd elke 

minuut slechter’. Nu had De Graaff 
het geluk dat hij in de eerste rit moest 
uitkomen. Zijn tijd was 23.21.7 
waarmee hij Reinier Paping ruim 
versloeg (25.18.1). Voor de rijders die 
daarna kwamen, was het geen doen 
meer. Kees Broekman, toch niet de 
minste op de lange afstanden, kwam 
niet verder dan 26.18.6. Eindstand: 
1. Wim de Graaff, 2. Jeen van den 
Berg en 3. Gerard Maarse. Rotterdam 
mocht trots zijn op zijn kampioen, al 
gebiedt de eerlijkheid te melden dat 
Wim wel erg geholpen was door de 
verslechterende weersomstandighe-
den. De Graaff nam in zijn loopbaan 
deel aan vele Europese en wereld-

kampioen-
schappen en was ook 
present op de Olympische Winterspe-
len in Squaw Valley in 1960. In 1961 
bezat hij voor enkele maanden het 
Nederlands record (45.8 sec.) op de 
500 meter. Later was hij nog trainer 
van de herenkernploeg en werd hij 
bekend door zijn sportwinkels.
En hoe staat het anno 2008 met de 
plannen voor een ijsbaan in Rot-
terdam? Het lijkt er op dat er in 2010 
een 400-meter baan gaat komen op 
sportcomplex Varkenoord. Maar je 
zou bijna zeggen ‘Eerst zien en dan 
geloven’!

Schaatsen in Rotterdam
IJsbanen en Rotterdam passen al een tijdje niet echt meer bij elkaar. Nederland kent tal van ste-
den met een kunstijsbaan voor hardrijders, maar de Maasstad is daar nog steeds niet bij. Toch is 
het nog niet zo lang geleden dat Rotterdam bloeiende ijsclubs kende en er belangrijke kampioen-
schappen werden gehouden. 
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Koperwiek, Centrum Passage 55-57,Capelle a/d IJssel, 010-4588170

Reigerhof 84, Nieuwerkerk a/d IJssel

Hesseplaats 72, Rotterdam-Ommoord

Keizerswaard, Rotterdam

Zuidwijk, Rotterdam

Sterrenburg, PA de Kokplein 128, Dordrecht-Sterrenburg

TRUI

€79,95

OVERHEMD

LANGE MOUW

€ 45,-

KORTE MOUW

€39,95

BROEKEN VAN

MEYER EN MAC

VANAF €69,95

Wij hebben een grote collectie Casa Moda shirts, Meyer

broeken, Falke sokken en Alan Red t-shirts, tevens

verkopen wij jacks van Stone Cast en Reset.

Daarnaast zijn wij dealer van Esprit Collection, de klassieke

Esprit. Naast al deze merken hebben wij een zeer

ruim aanbod in goede scherp geprijsde artikelen in alle

produkten die wij leveren van sok tot kostuum.

AANBIEDING

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

UITGEVERIJ VOET

Dorpsstraat 158 2903 LB  Capelle a/d IJssel tel:  (010) 2847362  www.uitgeverijvoet.nl 
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Rotterdam door de tijd  Prijs per deel  €19,95
deel 1  Scheepvaartkwartier, Cool en Stationsbuurt 
deel 2  Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier  
deel 3  Kralingen en Kralingseveer  
deel 4  Oude Westen, Middelland 
 en het Nieuwe westen
deel 5  Crooswijk, Nieuw Crooswijk en Goudsewijk 
deel 6  Oude Noorden, Agniesebuurt 
 en Provenierswijk

deel 7  Overschie
deel 8  Rotterdam Zuid Deelgemeente Charlois
deel 9  Kleiwegkwartier en Schiebroek 
deel 10  Hillegersberg en Terbregge  
deel 11  Rotterdam Zuid Deelgemeente Feijenoord 
deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, 
 Spangen

100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 1 € 19,95 
100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 2 € 19,95    
Rotterdam in 3D, Stereofoto’s van Rotterdam 1858 – 1930 € 19,95

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

WWW.DOMINICUSGEDENKTEKENS.NL

natuursteen, brons, rvs of glas
voor ieder budget en van klassiek tot modern

Bezoek onze showroom in de regio

Madame Curiestraat 10         Burg. van Walsumweg 530  
3316GN Dordrecht                3011 MZ Rotterdam, 
T. 078-6182888                     T. 010-2709009

Dominicus
Specialist in Gedenktekens

Westkapelle       Goes       Dordrecht       Rotterdam       Amsterdam       Den Haag       Zoetermeer
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Omdat Smeetsland toen nog aan 
de rand van de polders lag, was het 
gewoonte na het rooien van de aard-
appels op het land met een tas of em-
mer de achtergebleven aardappels te 
gaan rapen. Dat spaarde onze ouders 
weer geld uit. Maar omstreeks 1960 
begon de bouw van Lombardijen. 
Geen polders meer om Smeetsland, 
maar bij het spelen in de bouw was 

het vooral spannend de bewakers 

aanbouw te komen.
Pas later, in het vervolgonderwijs, 
kwamen we meer in aanraking met 
jongeren uit andere buurten van Zuid. 
Ik zat vier jaar op de huishoud- en 
industrieschool aan de Roerdomplaan 
in Charlois en daar kreeg ik vriendin-
nen uit Vreewijk en Lombardijen. ‘s 

in de winter ging veel jeugd met bus 
49 naar school. Ik weet niet of dat zo 
was, maar het leek erop dat scholen 
op dezelfde tijd uitgingen. Zo ont-
moette ik mijn eerste echte vriendje 
in de bus. Hij woonde aan het einde 
van de West-Varkenoordseweg. De 
bus zat in de namiddag vol jongens 
van de technische scholen en meisjes 
van de huishoudschool. Ik denk dat 
de chauffeurs op die buslijn ook 
niet altijd blij waren met zo’n groep 
uitgelaten jongeren achter in hun bus. 
Hoewel, als wij tot de orde werden 
geroepen, werd er wel geluisterd naar 
hem.

Hangplek
“Uitgaan deden we naar bioscoop 
Colosseum, waar toen menige 

en in de pauze was er dan een man 
op het podium die op het pijpenor-
gel speelde. Doordat je meer jeugd 
leerde kennen uit de andere wijken, 
kwam die ook naar Smeetsland toe. 
Wij hadden onze eigen hangplek, 
het pleintje bij schoenmaker Egeter. 
Daar kon je zitten op de rand van 
zijn etalage, maar je stond zo ook 
mooi uit het zicht van je ouders. 
Volgens mij was de hangjeugd voor 
de schoenmaker nooit een probleem. 
Ik kan me niet herinneren dat we 

daar ooit zijn weg gejaagd. Zijn 
dochter Klazien stond er ook vaak 
bij. In zomervakanties gingen we met 
jongens en meisjes uit het dorp op de 

de oude Maas. Nu is het een mooi 
recreatiegebied maar toen moesten 
we nog via weilanden om bij het 
kleine zandstrandje te komen.”

Inwonen
“De bouw van Lombardijen gaf meer 
mogelijkheden tot contacten met 
andere jongeren. Er werd al vrij snel 
een jeugdopbouwwerker aangesteld. 
De gemeente plaatste een bouwkeet 
waar op zaterdagavond een bandje 
uit de omgeving kwam spelen. Dan-
sen gebeurde er onder toezicht.
Eind 1966 ben ik getrouwd en ging 
inwonen bij mijn schoonouders 
in Lombardijen. Mijn ouders zijn 
begin zeventiger jaren naar Vree-
wijk verhuisd; zij hadden de hoop 
opgegeven ooit dat beloofde nieuwe 
huis te krijgen. En gelijk hadden ze, 
want anno 2008 is ons oude huis aan 
de Clement Tolstraat nog steeds be-
woond. Mijn zusje en ik vinden nog 
steeds dat er geen leukere plek was in 
Rotterdam om op te groeien dan daar 
in Smeetsland.”

Mijn jeugd in Smeetsland (3)

Natte voeten als je de overkant 
van de sloot net niet haalde
“Als één van de weinige gezinnen in het dorp hadden wij een 
kleurtje. Mijn moeder was half Indisch, maar ik kan me niet 
herinneren dat wij daar mee gepest werden. Wel gebeurde 
dat toen ik op de lagere school een bril moest gaan dragen 
op advies van de schoolarts. Maar daar heb ik geen pest-
trauma aan overgehouden. De Molenvliet was altijd leuk voor 
slootje springen met de daarbij behorende natte voeten als je 
de overkant net niet haalde.”

- Joke Hagendoorn en haar ouders bij de ingang van hun woning in Smeets-
land Foto’s Joke Hagendoorn -

- Kerstdiner voor de Smeetslandse jeugd in 1964 in een clubgebouw aan de Dreef, georga-
niseerd door het opbouwwerk van Lombardijen -

Joke Hagedoorn schreef een lang verhaal over haar jeugd in Smeetsland in de jaren vijftig en zestig. Een alleraardigste herinnering aan dit aan het ver-
dwijnende stukje van de Rotterdamse wijk Lombardijen, dat in 1941 werd gebouwd als nooddorp. Haar verhaal is verwerkt in een trilogie. Vandaag als slot 

deze maand een uitnodiging en toegangsbewijs.

Weet je nog....

Naast ons woonde de familie Peter-
sen, vrienden van mijn ouders, een 
heel leuk gezin. Ik herinner mij ook 
de families Hollemans en Paulus-
sen, de kruidenierswinkel van Leurs, 
Pietje Jansen, Mientje Meijer en Fie 
Köpp. De sleepdienst Cor Derksen, 
waar de kapiteins van de sleepboten 
die in de Nassauhaven lagen, hun 
orders kwamen ophalen, om de sleep-

schepen naar Duitsland te brengen.
De dochters Gon en Ciska waren onze 
vriendinnen. Ook Jan Trotsen, die ‘s 
zondags met een grote Feijenoord-
vlag naar het stadion liep, iedereen 
kende hem. Verderop de zaak van 
Van Deursen, in scheepsvictualiën en 
op de hoek het café waar veel Duitse 
kapiteins hun borreltje kwamen 
drinken. De kasteleinse was dacht ik 

ook van Duitse afkomst. Om de hoek 

en Dick Pietersen, de melkwinkel van 
Gré Ham, slagerij De Wachten, siga-

-
kamp voor brood en banket. Verderop 
in de Nijverheidstraat slagerij Hoepel 
en drogisterij Vijfwinkel. Naast ons 
op nummer 13 was de levensmid-
delenzaak van mijn oom,  A.v.d.Veen, 
die na de oorlog naar Amerika 
emigreerde. Toen nam mijn vader zijn 
zaak over en ging ik van school om 
het bedrijf weer op te starten, wat met 
hard werken is gelukt.

Proviandvaarder
Er werd een proviandboot gekocht om 

de schippers te bevoorraden,die naar 
Duitsland voeren. Deze nieuwe boot 
was de eerste proviandboot met een 
grote koelkast aan boord. Ook was 
mijn vader de eerste proviandvaarder 
die accijnsvrije pakketten leverde aan 
de schippers.
Ik spreek steeds over proviandvaar-
der, want zo stonden wij ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel. Een 
parlevink is een scharrelvogeltje en 
wij brachten hoofdzakelijk vanuit de 
winkel op de Feijenoordkade, klaarge-
maakte bestellingen naar de schepen 
in alle havens van Rotterdam.
Ikzelf ben ook met een schipper 
getrouwd, maar na korte tijd, aan de 
wal terug een levensmiddelenzaak in 

de Paul Krugerstraat begonnen samen 
met mijn man.
Op de Feijenoordkade, links van onze  
winkel, woonde de familie Everaars 
en de familie Van de Velde met hun 

bedrijf van John Derksen, daarnaast 
Gerard Jansen, machinefabriek en de 
sleepdienst van Woerden. 
Nu ik er enige tijd geleden nog eens 
geweest ben, is er helaas niets meer 
van terug te vinden. De gevels staan 
er nog wel, maar mijn heerlijke 
onbezorgde jeugd zijn nu nog slechts 
herinneringen.

Riet van Lith-v.d.Veen.

Ik ben de oudste dochter van Lammy van der Veen, gebo-
ren in de Dillenburgstraat en opgegroeid op de Feijenoord-
kade. Toen kon je overal op straat spelen en stonden er 
nog geen geparkeerde auto’s. Dus touwtjespringen, stel-
ten, diabolo zo hoog mogelijk opgooien en weer opvangen, 
knikkeren, buut, diefie met verlos en bokspringen. Een 
heerlijke onbezorgde jeugd met de kinderen uit de buurt.

De Feijenoordkade 
en proviandvaarder
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U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

40 APPARTEMENTEN 
EN 4 PENTHOUSES

t e  h u u r  i n  H i l l e g e r s b e r g

Weids wonen in een wereldstad 
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de Rotterdamse deel-
gemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het middelste gebouw van de drie 
appartementencomplexen die samen Het Bergse Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair 
uitzicht. En wilt u nog dichter bij de natuur zitten? Pak dan de fi ets of maak een heerlijke wandeling. 
U loopt vanuit de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig 
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van Hillegersberg, is een 
luxueus shoppinggebied.

ruime 2- en 3-kamerappartementen • oppervlakten van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 • luxe 
afwerkingniveau • zeer ruim terras • al vanaf  726,- per maand, inclusief eigen par-
keerplaats • geniet van de voordelen van huren!

010 - 404 01 26

Verhuurinformatie:

w w w. d o u g l a s s p a r . n l

Kijk voor meer informatie over dit project op

VERHUUR GESTART!

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

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur 
LOPEND BUFFET  € 7,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan, 
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet, 
Kip ”Mountain Spring“, Babi pangang, Kip met Kerrysaus,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen, 
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat , 
Nasi, Bami, Mihoen.

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen € 8,95 p.p. 
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.       
Tevens uitgebreid à la carte menu. 
OPEN: ma. 16.00-22.00 uur, 
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
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De zwerftochten in mijn kinderjaren 
voerden door vrijwel alle straten van 
de Afrikaanderwijk, die evenals an-
dere wijken een extreem kort straatje 
op de plattegrond had staan. Deze eer 
gold de hellende Beyersstraat tussen 
de Bothastraat en de lager gelegen 
Jacominastraat. De Beyersstraat 
had een lengte van maar zo’n veertig 
meter.

Twee grote toegangsdeuren aan de zijde van 
de Brede Hilledijk hadden altijd mijn extra 
aandacht. Daar bevond zich het transportbedrijf 
van A. Hoekman, dat later verhuisde naar de 
Sluisjesdijk. Vrachtauto’s en alles dat met hijsen 
of takelen te maken heeft, vond ik altijd heel 
interessant, trouwens nog steeds. In het pand 
stonden tot halverwege 1963 ook enige bezorg-
wagens gestald van Van Berkel’s Melkinrichting. 
Die ruimte werd verlaten nadat het zuivelbedrijf 
een nieuwe en ruime remise had geopend aan de 
Dynamostraat op het industrieterrein Vreewijk.

Roddel
Het blok panden in de Beyersstraat is omstreeks 
1922 gebouwd door Rotterdamse aannemer 
A.L. Luyten en viel in de jaren tachtig onder de 
slopersmoker. Op de hoek met de Bothastraat 
zat de kleine kruidenierszaak van Geluk, later 
Blondé. Het was een echte volkszaak waar de 
roddels van de buurt over de toonbank gingen. 
Die waren op straat soms aanleiding voor een 

spontane kiftpartij tussen buurvrouwen van de 
Bothastraat en Beyersstraat. Al snel stond in zo’n 
geval een joelende kring rond de kemphanen, die 
op elkaar insloegen, aan haren trokken, bespuw-
den en probeerden met vingernagels een stevig 
bloedende, liefst blijvende, herinnering achter te 
laten op het gezicht van de ander.
In de Beyersstraat woonden onder anderen de 
gezinnen van Deel, Kusters, Zilverschoon en 
Roerdinkholder. In de straat was ook het verf-
pakhuis van Van Peppel, ooit doelman van Xe-
rxes. Op nummer 12 verkocht de familie Arom 
snoep in een kleine winkel naast de woning van 
de bekende bloemenkoopman Dirk Bos.
In de Bothastraat werkte Wijther Barendrecht als 

Maasdam. De vloer van zijn uitgiftestation was 
altijd doornat van het water, dat hij drie keer per 
dag spoot. Met de verzilverde capsules, die niet 

in het aangrenzende pakhuis, vulde ik papieren 
zakken, die ik weer op school inleverde voor ’de 
missie’.

Lompen
Naast de melkremise, waar vrijwel alle melk-
boeren uit de omgeving dagelijks hun voorraad 
afhaalden, was het altijd drukke en ook tot de 
nok gevulde pakhuis van lompenhandelaar en 
grossier Vermeulen. Lorrenboeren, die aan hun 
handel kwamen door schreeuwend door de stra-
ten te gaan, leverden bij hem lompen, metalen en 
rond Kerstmis ook vellen van geslachte konijnen 

in. Het was er de gehele dag een komen en 
gaan van lorrenboeren. In de winter verwarmde 
Vermeulen zijn pakhuis door een vuur te stoken 
in een oude oliedrum met gaten. Stinken deed 
dat als een beerput, maar warm werd het er wel 
door.

Ravotten
Aan de overkant van de straat, op het terrein van 
de verffabriek Hillesluis van Sissingh beschikte 
Nico over een pakhuisje waar hij zijn lompen en 
metalen bewaarde tot de prijs voor hem aantrek-
kelijk was om te verkopen aan de groothandel. 
Nico woonde in de Steinwegstraat en liep 
voorover door een gebochelde rug. Hij was een 
van de bekendste opkopers van afvalstoffen in 
de Afrikaanderwijk. Ook een van de eerlijkste en 
bovenal een vriendelijk mens.
Op de hoek Bothastraat en Brede Hilledijk was 
het drukke buurtcafé De Viking van Huub Wolfs, 
die zijn eigen producten bepaald niet versmaad-
de. Even voorbij zijn nering opereerde een voor 
die tijd nogal groot bedrijf, dat handkarren en 

woonde Nol Steenbakkers, een klasgenoot, die 
altijd geld op zak had dat hij doorgaans, met mij 
in zijn kielzog, spendeerde in de snoepwinkel 

de Wetstraat en Paul Krugerstraat.
Tussen en óp de twee- en driewielers was het 
heerlijk spelen en ravotten. Maar niet langer dan 
totdat de beheerder je onder de nieuwste vloeken 
en de dreiging van een stuk hout verjoeg. -   Op de plek van de auto’s waren de woningen en pakhuizen in de 

Beyersstraat. De panden zijn de achterkant van de Brede Hilledijk -

-   De Brede Hilledijk in de 
jaren vijftig met rechtsboven de 

hoek van de Bothastraat- 
Foto’s collectie Rein Wolters -

- De Bothastraat in verval in de jaren zeventig. Op de voorgrond wachten de lorrenpakhuizen op de sloper. 
Op deze plek is nu Zwembad Afrikaanderwijk -

Welkom bij opname 
DVD voor Blue Dia-
monds’ Riem de Wolff
Zondagmiddag 30 maart 2008 worden 
er van Blue Diamonds’ Riem de Wolff 
, begeleid door de band Windfall, 
opnamen gemaakt tijdens een concert in 
partycentrum Flamingo aan de Lengweg 
in Hoogvliet. De live registratie is voor 
een DVD met een mix van oude Blue 
Diamondshits, aangevuld met enkele 

Verder komen op de DVD een mini-
documentaire over Riem vanaf zijn 
aankomst als kind in Nederland tot aan 
het heden, vele sfeerbeelden zoals Riem 
privé en repetities. Het is mogelijk het 
door zeven camera’s te registreren optre-
den live mee te maken. Joop van der Hor 
verzorgt de presentatie van het concert, 
dat duurt van 14.00 tot 17.30 uur. 
Er is slechts een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. 
Die kosten 7,50 euro en zijn te bestellen 
via www.bluediamonds.nl

Kunstexpositie bij 
tennisver. Plaswijck

Zaterdag 8 en zondag 9 maart toont 

den IJssel éénmalig een uitgebreide en 
gevarieerde collectie kunstwerken van 

Nico Vrielink, Peter Klashorst, Ekaterina 
Moré, Walasse Ting e.v.a. tegen speciale 
prijzen in het clubhuis van tennisvereni-
ging Plaswijck, bij het Plaswijckpark te 
Rotterdam.
Keuze uit meer dan 250 werken 

koop zijn tegen betaalbare prijzen, ver 
beneden de normale galeriewaarde en 
volledig op echtheid gegarandeerd. Uw 
kans dus een origineel kunstwerk te 
bezitten tegen een betaalbare prijs.
Openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur. 

aan kunst, op 8 of 9 maart, ontvangt 
u GRATIS een prachtige handgesig-

Jacques Tange is in 2005 uitgekozen tot 
Nederlands kunstenaar van het jaar.
Adres: Tennispark Plaswijck, Plaswijck-

Meer informatie: www.artxcel.com

Roddelende 
en kiftende buurvrouwen

Joop van der Hor (rechts) en Riem de Wolff in 
actie tijdens het Kuipfestival in het Maasgebouw 
in 2006. Op 30 maart staan ze weer samen op 
het podium Archieffoto Rein Wolters
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Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

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

“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
®
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door Aad van der Struijs

Een ongeluk komt nooit alleen
Regelmatige meekijkers in het Spionnetje, weten dat ik alles ‘dat los en vast zit’ bekijk 

-
ke, maar ook heel persoonlijke zaken aan de orde komen. Van fout geplaatste verkeers-

en gebruik ik o.a. mijn dagboek om u op de hoogte te stellen.

Zaterdag 23 februari gingen 
mijn vrienden, Willy, John en de 
kinderen,  ‘s morgens vroeg naar 
Stolwijk om de stacaravans zo-
mergereed te maken. Daar ik wat 
‘hyper’ word van schoonmaak-
werkzaamheden waaraan ik zelf 
niet kan bijdragen, werd besloten 
mij ‘s avonds of de volgende och-
tend op te halen voor een weekje 
krokusvakantie. Weliswaar was 
het geen daverend lenteweer, maar 
met verwachte temperaturen van 
rond de 15 graden zou het best uit 
te houden zijn. (Dankzij Willy en 
John Bakker, met hun vier zonen, 
kan ik, ondanks mijn lichamelijke 
handicap, nog steeds ‘meedoen’).  
Rond 12 uur stond mijn nieuwe 
benedenbuurvrouw voor de deur. 
Ze woonde weliswaar nog niet 
in haar pas verworven huis, maar 
na veel verven en behangen was 
men nu bezig de inboedel in huis 
te brengen. Echter: uit het plafond 
van haar gang en de woonkamer 
druppelde water en de pas aange-
brachte stuclaag kwam op som-
mige plekken naar beneden. Ik liet 
haar mijn kurkdroge gang zien en 
zei dat ik niets van lekkage wist.
Zij verdween, ik maakte verder 
toilet en liep vanuit mijn slaapka-
mer door de gang naar de woon-

maken. In de gang voelde de vloer 
onder m’n voeten wat ‘week’ aan, 
maar toen ik op de scheiding van 
gang en kamer het water onder 
het linoleum vandaan zag golven, 
begreep ik waarom ik geen 
vaste grond onder m’n voeten had 
gevoeld. Met het water kwam een 
stank die ‘neus-verdovend’ was; 
het leek of ik in de toiletruimte van 
een zwervershol was.

P  a  n  i  e  k !
Ik belde direct het ‘alarmnummer’ 
van mijn ‘huisbaas’ (Patrimo-
nium Woning Stichting = PWS) 
en binnen één minuut had ik een 
deskundige aan de telefoon, die me 
zei geen zorgen te maken. Daarna 
belde ik Willy en John in Stolwijk 
om te vertellen wat er aan de hand 
was. Hun mededeling was kort: 
We komen eraan!   
De door PWS ingeseinde loodgie-
ter, verscheen binnen 20 minuten. 
Het water golfde door! Deze 
loodgieter, Roel de Man van de 

rust. Alles zou in orde komen!   
Willy en John waren nog geen 15 
minuten later bij me, terwijl ook 
mijn buren Riet en Jan de Heer, 
alsmede Tannie en Henk Paulus bij 
mij binnenkwamen, omdat ‘er iets 
aan de hand was’. Hun vraag was: 
Kunnen we helpen?
Roel de Man lokaliseerde vrij snel 
het lek in de ‘afvoerbuizenkoker’ 
die in mijn huis zit. John was erbij 
om hem de exacte plaats te wijzen. 
Een mokerhamer en daarna een 
gipszaag zorgden ervoor, dat 
de koker vanaf mijn verdieping 
bereikbaar was en we zagen een 
rioolbuis, die twee centimeter 

naar beneden verschoven was. 
Een rioolbuis die al het afvalwater 
van zeven verdiepingen boven 
me verwerkt. En vanuit de twee 
centimeters tussenruimte liep het 
rioolwater, inclusief zeepresten en 
drollen, bij mij de gang in.
Lawaai
Roel had het lek snel verholpen 
(3-5 uur breek- en sloopwerk), 
maar de ellende in huis was zeker 
niet weg. Willy zocht contact met 
haar zwager en mijn kennis Roelof 
Gankema, in het dagelijks leven 
verzekeringsschade-expert, en 
deze zei me, dat ik even m’n ver-
zekeringspapieren moest opzoe-
ken, maar hij was onderweg.
Toen Roelof kwam, waren de 
papieren er. Hij bekeek ze en 
daarna wist Roelof Gangkema, 
na enkele telefoontjes, dat er een 
schoonmaakploeg onderweg was. 
Dat klopte helemaal, want binnen 
een half uur belden vertegenwoor-

Met alle mogelijke apparatuur 
stonden Leila (uit Libanon) en ??? 
(uit Marokko) in m’n huis. Tijd 

hadden ze niet. Eerst moesten ze 
hun, door de verzekeringsmaat-
schappij opgedragen, werk doen.   
Rond 21.30 uur was iedereen de 
deur uit. In mijn huis stonden 
elektrische machines te brommen: 
zij haalden het vocht uit mijn 

betonnen vloer én strooiden wat 
lekkere lucht rond.
Mijn huis ruikt nu, als de toilet-
ruimte van een goedkoop bordeel. 
Met die lucht is te leven; het 
lawaai van de draaiende motoren 
houdt mij echter wakker.

Klantvriendelijkheid
Drie dagen later kwam de schade-
expert en hij constateerde, dat de 
schoonmaakploeg circa 120 vier-
kante meter vloerbedekking had 
moeten wegsnijden. Ook vertelde 
hij me, dat ondanks de droog-
machines die stonden te draaien, 
het zeker acht tot tien weken zou 
duren voordat er verantwoord 
nieuwe vloerbedekking  gelegd 
kon worden.
Na die mededeling was ik dub-
bel blij met de eerder gedane 
telefonische mededeling van PWS, 
dat men alles op alles zou zetten 
om mij op zeer korte termijn een 
nieuw appartement te bezorgen. 
Los van het feit, dat ik op blote 
voeten (een goede therapie voor 
mijn handicap) niet op nat beton 
kan lopen, is het nu al één week 
durende gedreun en gezoem van 
de machines niet langer vol te 
houden.
Mijn verzekering vergoedt de 
materiële schade, maar men wil 
graag weten hoeveel momenteel de 
vloerbedekking kost, die ik op de 
vloer had liggen. Vandaar dat ik op 
dinsdag 26 februari met Willy ‘de 
stad’ inging, om in de winkels van 
2003 te vragen wat zij nu bereke-
nen. Bij Tabego in de Noordmo-
lenstraat 30, een woninginrichting-
bedrijf dat je nooit zonder klanten 
ziet, herkende de verkoper mij niet 
alleen, hij wist ook nog het merk 
en type te noemen dat ik in 2003 
gekocht had.
Over betrokkenheid bij een klant 
gesproken!

Inschattingsfout
Op weg naar huis bespraken Willy 

en ik de vlotte gang van zaken. 
‘k Was bijna thuis en naderde de 
kruising Rochussenstraat/Claes de 
Vrieselaan. Ik kwam vanaf de ’s 
Gravendijkwal en zag op de krui-
sing een auto die van de G.J. de 
Jonghweg was gekomen. Hij stond 
doodstil voor de ‘haaientanden’ 
om andere auto’s en mij voorrang 
te verlenen. Toen ik voor hem 
langs reed, zag ik in m’n linker 
ooghoek, dat de auto ineens een 
sprong naar voren maakte. Direct 
daarop volgde een hevige knal en 

veel metaal- en glasgerinkel.
Toen de papieren in orde waren 
gemaakt, zei de uit Oude Tonge 
afkomstige chauffeur (nee, neen, 
nee…..we noemen geen namen), 
dat hij de lengte van m’n auto 
verkeerd had ingeschat. We heb-
ben daarover zitten lachen: ik rijd 
niet in een Amerikaanse limousine, 
maar in een eenvoudige Suzuki 
Wagon. Dié auto is iets langer dan 
een Smart!
Vandaag kreeg ik bericht van Care 
aan de Abraham van Stolkweg, dat 

de expert reparatie heeft goedge-
keurd. Het schadebedrag ‘hing’ 
tegen de dagwaarde van m’n auto 
aan.

Schrikken
Na afscheid te hebben genomen 
van de ‘tegenpartij’, wilde ik weg-
rijden van de plaats des onheils. 
Willy wees me echter op een 45-
50 jarige man, die zwalkend over 
het trottoir liep. Om een arm had 
hij een handdoek, waar het bloed 
uitdroop. Ook zijn spijkerbroek 
was één en al bloed.
Willy rende naar hem toe en hoor-
de dat hij in een cirkelzaag was 
gevallen. Zonder wat te zeggen 
duwde ze hem op de achterbank 
en ik ging direct richting Dijkzigt-
ziekenhuis. Onderweg belde ze 
112 en liet weten, dat we al over 
de kruising Rochussenstraat/ ’s 
Gravendijkwal reden.
Toen we bij Spoedeisende Hulp 
kwamen, stonden een dokter en 
twee verpleegkundigen al op ons 
te wachten. De man werd direct 
naar binnen gereden op een bran-
card en ik kon m’n (ongelukkige) 
rit naar huis vervolgen. Wie weet 
wie de man was? Wie weet wat er 
gebeurd is? Wie weet hoe het met 
hem afgelopen is?

Glazen bol
Nu geen Spionnetje, maar een 
toekomstvisie. Als u op 4 maart 
deze woorden leest, lig ik vanaf 
8.30 uur op de operatietafel van 
het Oogziekenhuis. Mijn ogen 
hebben dringend een medische 
behandeling nodig, maar ik zeg 
vol optimisme ‘Tot Ziens’.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Alles onder water -

- De schade -

- Hier ging het mis -

- Redderen -
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SHIFT_expectations

zonwering schiedam

Boterstraat 8-10, Schiedam
010 - 426 72 15 www.zonweringschiedam.nl

sinds 1966

Jaloezieën
Zonneschermen
Markiezen

Rolluiken
Plissé gordijnen
Raamhorren

Rolgordijnen
Gordijnjaloezieën
Reparatie en onderhoud

BEZOEKONZESHOWROOM

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie

 Voor bedrijven en particulieren
Levering Rotterdam en omstreken 

Bel: 06-22390287
Of mail naar:

info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

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

ZAANSE JUWELIERS

VOOR ROTTERDAM-FOTO’S UIT HET 
ARCHIEF VAN UITGEVERIJ VOET

WWW.FOTOVANROTTERDAM.NL

De binnenkort 65 jarige Rijsdijk runde zo tot begin negentiger 
jaren een succesvol overslagbedrijf in de Rotterdamse haven 
onder de naam Interstevedoring.
Hij deed dit bij gebrek aan een eigen overslagterminal uitslui-
tend met drijvende grijperkranen en drijvende weegtorens. 
Ondanks de niet erg coöperatieve houding van het gemeentelijk 
havenbedrijf en de openlijke tegenwerking van de toenmalige 

te maken.
Met deze zeer snelle en efficiënt werkende drijvende kranen 
(een door Rijsdijk zelf uitontwikkeld kraan- en weegtoren-
ontwerp) wist hij grote bulkcarriers vele malen sneller en goed-
koper te lossen dan de gevestigde terminals en overslagbedrij-

een machtige vloot uitgegroeid drijvend materieel kon Rijsdijk 
nu op stroom, dus midden op het water, bulklading van grote 
schepen overslaan naar lichters (o.a.rijnaken). Op de foto ziet 

en zijn drijvende kranen werden bij de concurrentie dan ook 

keer meer....

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER

     de boeien omringd door drie drijvende kranen, 

     drie drijvende weegtorens en een hopperzuiger 

     van Rijsdijks stuwadoorsbedrijf Interstevedoring 

     veevoer lossend in drie lichters en een coaster.

1

3
Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

1988 - 2007

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307
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Zwaanshals
 Met belangstelling heb ik uw stukje 
over het Zwaanshals gelezen. Ik ben 
er geboren in 1924 op nummer 176, 
tegenover de Raephorststraat, naast 
de zand- en grinthandel van oom 
Nico, waar mijn vader als zandschip-

Het pand waarin wij woonden was 
van een familielid en veel familiele-
den van mijn moeders kant woonden 
er. Wij woonden op 176a, oma Van 
Herpen op 176b, mijn overgrootmoe-
der op 174 en een dochter hiervan op 
172. In de winkels onder de woonhui-
zen zat de slagerij van A. van Herpen, 
die later verhuisd is naar de Bergse 
Dorpsstraat in Hillegersberg. Aan de 
overzijde, op de hoek met de Raep-
horststraat zat de rijwiel- en sportzaak 
van Adr van Herpen.
Het was een gezellige tijd  en over 
speelgoed hoefde ik niet te klagen, 

-

van te maken waren er voldoende.
De lagere schooltijd bracht ik door in 
de Dr.de Visserschool in de Pynac-
kerstraat. In mijn klas zaten illustere 
voerbalnamen, zoals Faas Wilkes, 
Toon Moulijn, een oom van Coen en 
Toon Everse uit de bekende voel-
balfamilie, terwijl mijn naam, Henk 
Schouten later ook een bekende naam 
werd.

H.Schouten
henkenanschouten@hetnet.nl

------------------------------------------
Schietbaanlaan
En altijd hoop je, als er weer een 

nieuwe ‘Oud-Rotterdammer’ is, dat 
er iets over jouw buurtje in staat. Tot 
mijn grote vreugde stond er in het 
laatste nummer iets over de Schiet-
baanlaan.
Ik ben daar geboren, op tien stappen 
van de winkel van de familie Suijker. 
Later woonden we boven de kleuter-
school op nummer 98. Helaas is daar 
niets van terug te vinden, alles is zó 
veranderd.
Al woonden we in dezelfde straat, 
melkboer Suijker kwam tóch aan de 

klant in de winkel, waar ik vaak iets 
moest halen voor mijn moeder. Door 
de foto was ik weer even terug in 
de tijd, met vier bekende gezichten. 
Gonnie, leuk dat je dit stukje schreef. 
Doe de groeten aan je zus Corry. Ik 
heb genoten van die ouwe herinne-
ringen.

Corry van der Donk-de Reuver
Ebbekruid 34
3068 RT Rotterdam

-------------------------------------------
’t Kruispunt
In het artikel over ’t  Sluissie stond 
iets over een spoorwagon. Volgens 
mij was die van Henk Hoek. Zijn 
broer had een patatkraam bij het be-
gin van de oprit van de Varkenoord-
sebocht. Café ’t Kruispunt was van 
mijn moeder; ik ben boven het café 
geboren. Op de hoek van de Hilledijk 
zat het café van Goof Meijer, die, net 
als zijn broer Frits, in mijn kindertijd 
kelner bij ons was. Bij de bushalte 
was het café van mevrouw De Vries 
(tante Greet). Haar zoon had later 

een café in de Keizerswaard. Aan de 
overkant had je de danszaal van Greet 
Henne, met de uitgang aan de West 
Varkenoordseweg en verderop zat 
autorijschool Everstein.
Ik zou graag weten of er nog mensen 
zijn die verhalen of foto’s hebben 
over ’t Kruispunt.

Henny Smit
Piet Cottaarstraat 88
3043 JR Rotterdam
smit.hennij@gmail.com
-------------------------------------------
Dansschool J.A. vd Linde
In het oproepje van de heer Lanser 
en mevrouw Rietkind herkende ik de 
dansschool waar ik in de jaren zestig 
op les zat. De heer Van der Linde 
woonde zelf achter de dansschool en 
mevrouw Buurveld woonde bij mij 
op de Brielselaan. De zoon van me-
vrouw Buurveld, Leo, en zijn vrouw 
Alie woonden boven de dansschool, 
hadden twee zoons en als ik mij niet 
vergis nog een dochtertje. De zoons 
heten Leo en Jaspert. Ik heb nog een 
foto met de broer van Alie. Hij zat 
ook op dansles, maar zijn naam ben 
ik vergeten. Leo en Alie zijn later in 
Spijkenisse les gaan geven.
Zondags na het assisteren bij de 
lessen bleef ik eten met een vrienden-
clubje totdat het vrijdansen begon. 
Met enkele van deze vrienden heb 
ik nog tot voor kort contact gehad 
en via dit vriendenclubje heb ik mijn 
man leren kennen. Ik ben ook nog 
met Joke Wolters bevriend geraakt, 
van wie ik me nog altijd afvraag of ze 
familie is van Rein Wolters. Hoe zou 
het haar zijn vergaan?
Het was een erg leuke tijd waar ik 
met plezier op terug kijk. Het carna-
valsbal, Sinterklaasfeest, kerstbal en 
niet te vergeten de Medaltest en als 
afsluiting van het dansseizoen een 
busreisje met tot slot diner en dansen 
bij de Kanonier in Brabant.
Als er iemand is die zich mij kan 
herinneren en contact wil opnemen, 
zou ik dit zeer op prijs stellen.

Joke Barendregt-Mout
Ringdijk 420d
2983 GS Ridderkerk
0180-418994

---------------------------------------------
Dansschool J.A. vd Linde
Op de dansschool van Van der Linde 
heb ik veel plezier beleefd. Het kerst-
bal en het Nieuwjaarsbal waren altijd 
druk bezocht. Volgens mij zat de 
school niet op de Brielselaan, maar in 
de Gaesbeekstraat er achter. Ik vraag 
mij af hoe het de tweelingzussen, die 
destijds assisteerden bij het dansen, is 
vergaan. 

Ton Doornik
Baarsweg 188
3192 VS Hoogvliet

----------------------------------------------
Ceintuurbaan
In DOR van 5 februari schrijft Jan 
Wannee dat hij de huizen van de 
Ceintuurbaan (afgedrukt bij het 
eerdere artikel van dhr. Fellinger) 
niet kent. Maar het is wel degelijk de 

Ceintuurbaan op die foto. Het is het 
gedeelte aan de andere kant van de 
Straatweg, naar de Rotte toe, waar het 
in die tijd doodliep. De foto is vanaf 
de Straatweg genomen tot de Willem 
van Hillegaersbergstraat (die in die 
tijd ook doodliep). Ik heb 19 jaar in 
het laatste stuk gewoond dat niet op 
de foto staat. Langs dit gedeelte van 
de Ceintuurbaan loopt nu station 
Noord. Nog een opmerking, Het Vil-
lapark ligt niet aan de Bergweg maar 
aan de Straatweg.
Rest mij nog te zeggen dat wij met 
plezier steeds weer DOR lezen en 
doorgeven aan familie.

Riet Witberg-Le Maitre
-------------------------------------------

Henk Hartog
Met ontroering las ik het stukje van 
Hans Keyzer over mijn overleden 
echtgenoot, Henk Hartog.
Ik kan mij die avond nog heel goed 

bij betrokken met passagiers. Het was 
één grote stofwolk.
Henk, die normaal gesproken 
inderdaad de beste foto’s kon maken 
(en verkopen) liet het, ook tot mijn 
verbazing, helemaal afweten. Hij ging 
van alles eerst staan bellen, politie, 
brandweer en ambulance. Ik ging met 
onze buurtjes naar buiten en toen za-
gen we, in het gras op de kop van de 
Heemraadsingel de brandweermensen 
en passagiers verdwaasd, en volgens 
mij sommigen ook gewond, zitten.
Henk fotografeerde inderdaad geen 
details. Hij sprak met de brandweer-
jongens en iedereen. Inmiddels waren 
er collega’s (concurrenten) volop 
aanwezig en Henk miste inderdaad 
zijn primeur, omdat hij niet alleen 

vent. Bedankt Hans Keyzer.
Truusje Hartog
Joh. Jongkindrade 15
2908 CC Capelle aan den IJssel

-------------------------------------------
Verdwenen orgels
Naar aanleiding van het artikel over 
de verdwenen orgels heb ik aanvul-
lende informatie. Andries Wolfferts 
(Dordrecht 1751) bouwde in 1790 
het voormalige orgel van de Sint 
Laurenskerk. Zijn ouders waren van 
Duitse afkomst. Zo’n zelfde orgel 
bouwde hij in de Grote – of Sint 
Maartenskerk in Zaltbommel.
De andere foto in de krant is van het 
orgel van de Wilhelminakerk aan de 
Oranjeboomstraat. Orgelmaker was 
D.G. Steenkuyl uit Amsterdam, die 
werd geadviseerd door de organist 
van de Oosterkerk aan de Hoogstraat, 
G.H. Vijgeboom.
Organisten in de Wilhelminakerk 
waren Frits Willebrands en Jan Bont. 
Het orgel had 27 stemme en was in 
onderhoud bij orgelmaker A.Bik uit 
Amsterdam.
Feike Asma en de zonen van Jan 
Zwart, Dirk Janszoon, Jaap, Piet en 
Willem Hendrik gaven er hun weke-
lijkse zaterdagavondorgelbespelingen.
Feike had twee registranten, Frits 

Zeemeijer en Aad van Ast. Het orgel-
comité bestond uit deze twee, samen 
met Kees Corbeth en ondergetekende.
Het orgel uit 1952 in de Putseplein-
kerk is gebouwd door Valckx en Van 
Kouteren uit Rotterdam en in gebruik 
genomen door Piet van den Kerkhof.

Sam Bredemeijer
Prinses Annalaan 184
2263 XR Leidschendam
070-3206674

---------------------------------------------
Gijsbertus Klop
Wat een leuke reportage over het 
Noordereiland. Ik heb daar tot 1955 
gewoond op het Burgemeester 
Hofmanplein, hoek Anjerstraat, 
boven de smederij van de heer Van 
de Graaf. Boven ons, op de tweede 
etage, woonden mijn grootouders, De 
Jong, die jarenlang een bloemenkiosk 
hadden op de Coolsingel. Samen met 
mijn zus bezocht ik de lagere school 
aan de Prins Hendriklaan van de heer 
Booi, een heel lieve man.
Bij een bezoek aan een markt kocht 
ik onlangs enige tweedehands 
boeken. Tot mijn verbazing zag ik 
bij thuiskomst in één van de boeken 
een rouwkaart van Gijsbertus Klop, 
overleden op 14 november 1951. 
Hij woonde op het Burgemeester 
Hofmanplein 26a. Toeval of niet?
Als er een nabestaande is van de heer 
Klop die deze rouwkaart wil hebben, 
neem dan contact op met:

Kasja van Leerzem
Drinkwaterweg 442
3063 JC Rotterdam
010-4672991

---------------------------------------------
Jazz in Rotterdam
In de jaren ’50 was er elke twee 
maanden Henk Starks Habibi-club: 
eerst in de Rivièrahal in diergaarde 
Blijdorp, later in Emporium aan de 
Kipstraat. op zondagmiddag waren er 
optredens van amateur- en beroeps-
musici als Piet Noordijk, Sander 
Sprong, Rita Reys, Wessel Ilcken, 
Toon van Vliet en Rob Madna.
In Kralingen zat van 1952 tot ’56 
de Kralingse Jazzclub . Eerst in café 
Bart van de Leylie op de Oostzeedijk, 
daarna op IJsclub Kralingen aan de 
Plaslaan. Daar veranderde de naam in 
Birdland Bopclub, naar de beroemde 
club in New York, waar sterren als 
Charlie Parker en Dizzy Gillespie 
speelden.
Het bestuur bestond destijds uit 
A. Siebel, G. Breems en Dick van 
Baarle. Men maakte op zaterdag re-
clame bij V&D. in mei ’56 kwam er 
een einde aan, doordat de belangstel-
ling terugliep.
In Rotterdam Zuid zat een jazzclub 
aan de Van Malsemstraat, die ook 
in de Spil aan de Dordtse Straatweg 
jazzmiddagen verzorgde.
Later moest je voor goede jazz naar 
Den Haag op de Solex of met de trein 
en soms mocht ik meerijden met 
Herman Schoonderwalt.
W. Zoutewelle
De la Reystraat 456
2987 XM Ridderkerk
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Spangen
Wat leuk een stukje over Spangen te lezen in De Oud-Rotterdammer van 
19 februari jl. Heel herkenbaar waren voor mij alle namen van de winkels 
uit de Da Costastraat, omdat ik de jongste dochter ben van Chocolaterie 
Den Adel. Hierbij stuur ik een foto die in de vijftiger jaren is gemaakt 
tijdens Koninginnedag voor onze winkel. De namen die op de foto staan 
zijn; voorste rij van links naar rechts; Els en Erna Osterwalder-Paula 
Rijcke en ikzelf met feestmuts op. Op de achterste rij ook van links naar 
rechts; Andre Rijcke- Kees de Hoog?, Johnny? en Jaap de Hoog?
Weet u me nog iets te vertellen over Spangen en met name de Da Costa-
straat of herkent u zich op de foto, laat het me dan a.u.b. weten.
Voor een ieder die opgegroeid is in Spangen; er bestaat een leuke website 
met veel verhalen en foto’s over Spangen: http://people.zeelandnet.nl/dek-
laproos/intro.html en dan onder het kopje Spangen 1950 kijken.

Ria Okkema- den Adel.
hendrikadenadel@kpnplanet.nl
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Wat moet 
u doen?
Maak voor een abonnement 
op de mooiste krant van 
Rotterdam 49,90 Euro over op giro 4220893 t.n.v.  
De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden!

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus

Bevrijdingsfeest?
In een oude schoenendoos vond ik twee 
foto’s, waarop mijn moeder (rechts 
(onder)) staat afgebeeld. Zij heeft altijd 
gezegd dat dit foto’s zijn van een be-
vrijdingsfeest. Zij is geboren in 1921 en 
zou dus op de foto 24/25 jaar oud zijn. 
Zij woonde in die tijd waarschijnlijk in 
de Ommoordsestraat.
Zijn er mensen die dit kunnen bevesti-
gen of meer kunnen vertellen over deze 
foto’s?

Eventuele reacties naar:
Henk Groen
Henk.groen@planet.nl

----------------------------------------------
Reünie voormalige Demon-
stratiecompagnie ( DEMCie) 
Woensdag 24 april 2008 organiseert de 
Stichting Regiment Limburgse Jagers 
een reünie in legerplaats de Harskamp 
voor de oud-leden, beroeps en dienst-
plichtig, van de Demonstratiecompagnie 

die van 1951-1975 in het Kazcplx 
Kranenburg-Zuid in Harderwijk was 
gelegerd. Opgave bij voorkeur via 
www.limburgsejagers.nl of per brief 
/kaart Reüniecomité Demcie, Ulenpas 
3, 6825 ED  Arnhem. Met DEMCie , 
naam, voorletters, adres en Liplg/pe-

10 pp (echtgenote/partner/begeleider 
welkom), over te maken op rekening 
670116877 t.n.v. Stichting Regiment 
LJ , Venlo met toevoeging van naam, 
voorletters en adres , Liplg!!!. Nadere 
informatie zie www.limburgsejagers.nl

De Limburgse Jager bd
Albert-Jan Bosch

--------------------------------------------
Gezocht
Oud klasgenoten van de Graaf Floris-
school (Graaf Florisstraat) jaargang 
1965 tot en met 1961. Tot nu toe heb 
ik maar twee mensen kunnen achterha-
len, te weten Eline van Andel en Bert 
Hogerbrug.

Peter Bazuin
peterbazuin@hotmail.com

-----------------------------------------------
Evenementen IJsselmonde 
Zijn er mensen die foto’s hebben van 
bijvoorbeeld de Sinterklaasintoch-
ten, jeugdkampen of straatfeesten in 
IJsselmonde? Ik was organisator van 
deze evenementen en wil mijn archief 
uitbreiden.

N. Zwang
Brandaanstraat 3
3077 NA Rotterdam
010-4828953

-----------------------------------------------
Kapsalon Havenstraat
Mijn vader, en daarvoor mijn opa, 
had een herenkapsalon achter het Piet 
Heinsplein. Later werd dit een dames-

kapsalon. Mijn vader, Anton Manifar-
ges, zat tevens bij de brandweer. Ik had 
ook een oudere broer, Wout. We woon-
den op nummer 81 van de Havenstraat. 
In juli 1960 zijn we naar Oostvoorne 
verhuisd, waar mijn vader op de Solex 
langs de boerenmensen ging om haren 
te knippen. Is er iemand die zich iets 
over onze familie kan herinneren?

Yvonne Manifarges
Alardusdreef 44
3235 VC Rockanje

-----------------------------------------------
Nel de Wit
Ik zoek Nel de Wit. Ze heeft bij mij 
van 1964/1966 op de Ds C.Bruntschool 
gezeten.
En nog een jaar op de huishoudschool 
Pinasplein. In die tijd van de huishoud-

dan gingen we met elkaar naar school. 
Zij woonde in de Blokmakersstraat 71? 
boven het postkantoor. We hebben veel 
lol met elkaar gehad; ik denk daar nog 
wel eens aan terug. Ik weet dat ze twee 
broers had die ouder waren dan zij. Ik 
ben benieuwd

Nel Doornenbal-Notenboom
e-mail n_dn53@hotmail.com.
0612552084
Rotterdam

-----------------------------------------------
Dr. H. Bavinckschool
Het is de bedoeling de oud-leerlin-
gen van de zesde klas uit het (la-
gere-) schooljaar 1950/1951 van de 
Dr.H.Bavinckschool (Berkelselaan, 
Rotterdam-Noord) weer met elkaar in 
contact te brengen en zo mogelijk een 
reünie te organiseren.
Geïnteresseerden kunnen zich, bij 
voorkeur per e-mail, opgeven bij
Ab van Blitterswijk, tel. 010-4185117, 
vanblitterswijk@hotmail.com of Johan 
Okkema, tel. 010-4656277, f2hjohan@
hetnet.nl
-----------------------------------------------

Gerda
Ik zoek iemand uit mijn verleden. Haar 
naam is Gerda, maar haar achternaam 
weet ik niet meer. Ik ontmoette haar in 
1954 bij het dansen in gebouw Palace. 
Ze had donkerblond haar en een zus, 
Thea. Gerda en ik staan samen op 
bijgaande foto, die in  de vorige krant 
helaas bij een verkeerd oproepje werd 
geplaatst.

Ik heet Bertus Mulder en woonde 
destijds in de Kleine Lindtstraat 10.
Misschien is er iemand die haar nog 
kent of meer weet. Reacties graag naar:

B. Mulder
Grienderwaard 282
3078 NL Rotterdam
010-4826138

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

59-3
Voor mijn man zoek ik zijn dienstmak-
ker, Alex Maas, die samen met hem in 
Havelte gelegerd was. Alex woonde 
toen in Rotterdam. Zij ontmoetten 
elkaar in de trein van Gouda naar 
Meppel. Alex zal nu ongeveer 68 zijn. 
Zij waren van de lichting 59-3 en zaten 
bij de landmacht, 45ste afdeling lichte 
luchtdoelartillerie. Op bijgaande foto 
staan nog enkele mannen, waarvan 
wij er inmiddels twee hebben terug 
gevonden.

Riet Heemsbergen
Dahliastraat 1
2761 HB Zevenhuizen
0180-632637

-----------------------------------------------
Lucifergesticht
Ik las het stukje over de Korte Kade 
en het Lucifergesticht, het meisjeshuis 
Bethanie aan de Korte Kade 125. Op 
mijn eerdere oproep reageerde nie-
mand. Achteraf is dat begrijpelijk, om-
dat het huis een soort horror-verleden 
heeft. Mevrouw H. Wolterbeek-Meijer 
benader ik wel telefonisch, omdat de 
waarheid erger is dan men verwacht.
Verder ben ik zelf op zoek naar een 

maakte van de bouw van de metro 
helaas kwijt ben. Misschien is er een 
lezer, die dit herkent.
Petra Notenboom
Nederhorst 54
3085 VW Rotterdam
notenboom3@zonnet.nl
010-4102049

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.

Gezocht
Ik heb een oude foto gevonden van een baggermolen, met mijn grootvader 
Huibert Herks op het achterdek. Is er iemand die mij meer over deze foto kan 
vertellen? Waar is hij genomen en wanneer, wie staan er nog meer op, welke 
maatschappij, enz. De foto is gemaakt door C. van Eysden,  G.J. Muiderstraat 
48 a te Rotterdam Alle informatie is welkom. Bij voorbaat dank.

Freek Herks 
freekenria.h@hetnet.nl, 078-6157602

Beeldengroep elektriciteits-
centrale Galileïstraat
Tot 1996 bevond zich op het dak van 
het 25 kV-station van de centrale 
Galileïstraat een beeldengroep. Deze 
topgevelbekroning is vervaardigd door 
de Utrechtse kunstenaar Jo Uiterwaal 
in 1950. Het is een allegorische 
voorstelling van de kolencentrale van 
destijds. De beelden zijn meer dan 2 
meter hoog. Wie kan mij helpen met 
de volgende vragen:
- Wat is de naam van het beeld?
- Waarom is voor dit type beeld 
gekozen?
- Waarom is deze beeldhouwer  gese-
lecteerd?
- Wat kostte het beeld?
Bijzonder is dat de beeldhouwer in die 
periode hoofdzakelijk  samenwerkte 
met architect S.van Ravestein (o.a. 
bekend van het Centraal Station). Voor 
het schakelhuis werkte de beeldhou-

wer dus met een andere architect, 
namelijk met A. van der Steur. Deze 
laatste is onder meer. bekend door zijn 
ontwerp van Museum Boijmans-van 
Beuningen. Rond 1950 werkte van der 
Steur weer samen met beeldhouwer 
Cor van Kralingen aan de Twentse 
bank aan de Blaak.
Ik heb al heel wat archieven door-

zocht, maar kon geen antwoorden 
vinden op deze vragen. Het houdt me 
als oud-medewerker van de centrale al 
lang bezig. 

Dick van der Velden
Hazelaardreef 65
3137CG Vlaardingen
010-4742214
dvelden@hetnet.nl
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

18 61 49 39 59
-

45 36 7 25 9 40 29 35 21 85 53 42

47 55 83 67 72 62 43 3 50 15 60 27 24 86 70

Horizontaal
1. kleine brutale jongen; 7. op hetzelfde ogenblik; 12. arrondissement (afk.); 13. 
inwendig orgaan; 14. voormalige Haagse voetbalclub; 15. maanstand (afk.); 17. opera 
van Verdi; 19. behoeftige; 21. familielid; 22. Islamitische omroepstichting (afk.); 24. 
werelddeel; 27. deel van schoen; 28. betaalmiddel; 30. familielid; 31. waterplant; 32. 
kroeg; 33. Europeaan; 35. de elektrode die zich aan de positieve pool bevindt; 37. 
stoot (stomp); 38. elastisch product (voor autobanden); 41. steen; 42. plooi of groef 
in de huid; 44. melkklier; 46. groot ongeluk; 47. Schotse rok ; 48. spijs die (in een of 
meerdere schotels) in één gang wordt opgediend; 49. brandstof; 50. insectenetend 
zoogdier; 52. aard- of grondsoort; 54. stoep langs spoorbaan bij een station; 56. 
spinrag; 58. plaats in Zuid-Holland; 61. rivier in Utrecht; 62. Franse kunstschilder; 
64. naschoolse opvang (afk.); 65. insect; 67. gevangenis; 68. zeehond; 70. kampeer-
verblijf; 72. duizend kilogram; 73. soort tennis met een pluimbal; 76. toiletartikel; 77. 
oosterlengte (afk.); 78. (kleine) rekening; 79. koraaleiland; 81. rondhout; 82. Indische 
praatvogel; 83. hoofdslagader; 84. mannelijk schaap; 86. moeilijk oplosbaar probleem; 
87. knaagdier in Noord-Europa en Siberië.

Verticaal
1. houten of metalen constructie gebruikt bij het bouwen van huizen; 2. onder andere 
(afk.); 3. open plek in een bos; 4. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 5. het 
vloeibare bestanddeel van bloed; 6. toegewijde vlijt; 7. ijzeren spijl in een gevan-
genisdeur; 8. deel van een set in een tennispartij; 9. plaats in Gelderland; 10. soort 
onderwijs (afk.); 11. ruzie met rumoer (geschreeuw); 16. herkauwend zoogdier; 18. 
tweetal (muzikanten); 20. reeks; 21. raar; 23. slijk; 25. militair voertuig; 26. Duitse win-
kelketen in Nederland; 27. snaarinstrument; 29. voor het eerst voor publiek optreden; 
32. schepper van muziekstukken; 34. (koor)dans; 36. trainen; 37. jongensnaam; 39. 
het uitscheidingsproduct van de nieren; 40. neerslag; 42. (molen)klepper; 43. kleine 
groep van voorname (bevoorrechte) mensen; 45. opstootje; 46. regionale huisartsen-
vereniging (afk.); 51. lijm; 53. lidwoord; 54. geestelijk hoofd van een R.K. parochie; 
55. schoon (zuiver); 56. pier; 57. plaats in Zwitserland; 59. schilderslinnen; 60. koei-
enmaag; 62. gemiddelde inkomensklasse; 63. alles bijeengeteld of alles omvattend; 
66. aardkluit; 67. vochtig; 69. platvis; 71. grappenmaker; 73. kwaad; 74. kruisopschrift 
(afk.); 75. regel (richtsnoer); 78. Nederland (afk.); 80. jong dier; 82. uitroep van afkeer; 
85. muzieknoot.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervol-
gens 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 12 MAART 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!!

Balletgroep Coby Verbeek
Wij zoeken leden van het eerste uur van 
de balletgroep van Coby Verbeek. De 
groep is ongeveer 50 jaar geleden opge-
richt. Het zou fantastisch zijn als wij de 
oudste leden van deze groep weer eens 
kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens 
een reünie. 
Wij zoeken o.a. nog: Femia Brandt, 
Gitty Peltenburg, Anny Kraan, Niny 
Diks, Diny de Gier, Gaby Dickmann, 

Witjes, Thea Cox, Netty Buys, en 
Anton de Langen. Misschien zijn we 
iemand vergeten, wie helpt ons? 

Ria Bokmans, 0180-424499 of 
bokmans@live.nl
Riky de Bot, 078-6814797 of 
rkdpr2@hotmail.com

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

Swift Boys 
Dit verhaal en bijgaande foto stammen 
uit omstreeks 1956. Op de foto staan 

en omgeving, die voetbalden bij Swift 
Boys, dat nog altijd bestaat.
Zoals bij veel gezinnen was het ook 
bij ons geen vetpot. Als je dan als 
tienjarig jochie kwam vragen om een 
voetbaltenue, omdat je ook graag wilde 
voetballen, dan vroegen ze je of je wel 
helemaal honderd was.
Gelukkig had ik grote broers en zussen 
die de spaarpot forceerden met een mes 
en mij het geld gaven om de felbegeerde 

Crooswijkseweg. Op de foto staat het 
allereerste juniorenteam van Swift Boys 

was Jan Huisman. Ik ben benieuwd 
wie zichzelf of de anderen op de foto 
herkent. Zelf ken ik nog de namen van 
Peter van Aalst, Martin Bourguignon en 
Hennie Woerdenbach. Het zou leuk zijn 
samen herinneringen op te halen. Mis-
schien in de kantine van Swift Boys?

Nico Pijpers, Valkendaal 12
2914 RM Nieuwerkerk a.d. IJssel
0180-319815

------------------------------------------------
Gezocht
Wat is er gebeurd met Inge NoordZij. 
Haar ouders hadden vroeger een slage-
rij. Ik heb in de jaren 60 gewoond op 
de Katendrechtse Lagedijk en daarvoor 
in de Prins Frederick Hendrikstraat in 
Hillegersberg. In 1964 ben ik geëmi-
greerd naar Amerika. Zijn er nog oude 
vrienden die zich mij herinneren? Stuur 
me een e-mail.

Wil de Roos-Overkleeft
emailadres g.boskamp@comcast.net

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

Prinsekerk Blijdorp
Dit jaar bestaat de Prinsekerk 75 jaar. 
Met het oog op een herinneringsboekje 
wil ik de lezers oproepen herinneringen 
over de Prinsekerk in te sturen. De 
Prinsekerk was vele jaren middelpunt 
van gemeentewerk in Blijdorp, Berg-
polder en de Provenierswijk. Bekende 
predikanten waren Den Hartog, Van 
Waardenburg, Van Leeuwen, Stam, Vis-
ser en Huting. Er waren vele activiteiten 

en sportclubs. Stuur uw verhaal naar de 
archivaris: Ronald van der Meer. 
Mail:  pkn.archief@live.nl
--------------------------------------------
Oproep
In verband met een mogelijk dit najaar 
te houden reünie van oud-klasgenoten 
ben ik op zoek naar Dick Kramer, 

Ballegooijen, Dolf Wiemer, Kees Vis, 
Jan Esmeijer, Peter Bornkamp, Jan 
Voormolen, Philip van der Leeuw, Jan 
Kieboom, Emy van Ballegooijen van 
der Most (vader was predikant), Coster 
(van de herenmode), Rinck (vader was 
opticien). Het is best mogelijk dat ik 
enkele namen ben vergeten die dus niet 
hierbij staan. Hebben jullie interesse in 
een reünie, dan kunnen jullie contact 
opnemen met:
Peter van der Meer, Poortwacht 175, 
2353 ED Leiderdorp Tel.: 071- 5418642 
E-mail:pa.vandemeer@12move.nl
------------------------------------------------
Mohikanendiner
Naar aanleiding van de laatste edities 
van De Oud-Rotterdammer over Xerxes 

1961-1962 willen wij graag reageren.
De Mohikanencommissie van Xer-
xesDZB organiseert al ruim 20 jaar 
ieder jaar de verjaardag van onze ver-
eniging. Op vrijdag 7 maart a.s. wordt 
dit jaarlijkse feest weer gehouden in 
restaurant “Engels”. Aanvang: 17.30 uur 
met het borreluur, Om 19.30 uur diner.
Tafelpresident is dit jaar oud eerste 
elftalspeler en zanger Piet Kriesch. Hij 
stond op de foto in de krant van dinsdag 
5 februari j.l. Oud-leden van Xerxes, 
die geïnteresseerd zijn, kunnen zich 
opgeven bij Beb Teters: 010-4521838, 
e-mail: lg.teters@planet.nl

Beb Teters
------------------------------------------------
Geachte redactie
Ik ben voor de oorlog geboren in 
Rotterdam en heb als jonge jongen 
het bombardement van Rotterdam 
meegemaakt. Wij woonden vlakbij de 
Jonker Fransstraat en gelukkig is ons 
huis niet gebombardeerd. Wij woonden 
destijds in de Hendrik de Keyserstraat 
en twee huizen naast ons woonde de 
familie Bouwer of Bouwman. Toen ik 
na de bevrijding van een Amerikaanse 
of Canadese soldaat een reep chocolade 
kreeg (dat was toen heel bijzonder) en 
daarmee naar huis rende, passeerde 
ik de dochter van genoemde familie, 
Beppie genaamd. Het was een leuk 
meisje en ik deelde met haar de tablet 
chocolade. Dat was het prille begin van 
mijn eerste verkering. Het is echter na 
verloop van tijd toch uitgegaan, ben 
haar echter nooit vergeten en ben vrese-
lijk benieuwd of zij nog leeft en hoe het 

haar is vergaan.
Ook maakte ik in die tijd kennis 
met Chris Vermaas, wonende in de 
Pijperstraat. Wij hadden beiden les bij 
dezelfde leraar op harmonica en heb-
ben later nog een duo gevormd. Chris 
had destijds verkering met een heel 
knap meisje, Jenny, die prachtig kon 
rolschaatsen. Ook naar zijn levensloop 
ben ik zeer benieuwd.  
J.C.Serierse, Stormweg 2
49751 Sögel, Duitsland
------------------------------------------------

Reünie De Maastieners 
Ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan van het koor Vocalgroup WE 
(voorheen tienerkoor “De Maastieners”) 
worden enkele jubileumconcerten 
gegeven. Om van het zondagmiddag-
concert op 6 april a.s. een echte reünie 
te maken, hebben veel oud-koorleden 
zich al aangemeld. Er zijn er echter nog 
veel onvindbaar. Alle oud-leden van de 
Maastieners en Vocalgroup WE worden 
opgeroepen de bijeenkomst bij te wo-
nen en oude bekenden te ontmoeten. 
Louise Biesmeijer
010-4512974 :
l.biesmeijer@hccnet.nl

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.

Dat gezellige kroegje De Drie Ballons moet wel razend populair zijn geweest, want we ontvingen weer ruim duizend 
oplossingen per email en briefkaart. Misschien hebben al die inzenders ooit wel eens een biljartje gelegd in het café, 
want ze hadden het vrijwel allemaal bij het rechte eind met hun oplossing: 

Een biljartje leggen in De Drie Ballons.
Onder al die inzenders heeft de Oud-Rotterdammer weer tien exemplaren van het leuke boekje met de columns van 
Gerard Cox verloot en de winnaars kunnen hun prijs binnenkort in hun brievenbus verwachten.
Die winnaars zijn:
J. van Asperen, Rotterdam
M. Hilboesen, Heinenoord
A.S. Soldaat, Spijkenisse
J.Gaal, Barendrecht

A.P. Ruijgt, Numansdorp 
H.M. Versendaal-Kreuk, Ridderkerk
P. Zijderveld, Zwijndrecht
M. Kievit-Dirks, Berkel

J.B. Heitman-Wielaard, Bergschenhoek
E.H. Verhulp-van Leeuwen, Winkel
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Elke veertien dagen vindt u op  deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. 
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!

Bouw levensloopbestendige woningen ‘Nieuwe Swinshoek’ van start
Humanitas bouwt in Rockanje veelzijdige mix van 
woningen met zorg- en wijkvoorzieningen
Nadat er al enige weken op het terrein was gewerkt, vond op 
22 februari jl. de feestelijke start plaats van de bouw van ‘Nieu-
we Swinshoek’ aan de Raadhuislaan/Dwarsweg in Rockanje. 
Het gebouw wordt gerealiseerd door de Stichting Humanitas 
in samenwerking met zorginstelling Careyn en initiatiefnemer 
Catharina Stichting. Het gaat bestaan uit een mix van 132 huur- 
en koopwoningen, 36 verpleegeenheden, zorg- en wijkvoorzie-
ningen (zoals een restaurant, internethoek, theater voor klein-
kunst, dagopvang, consultatiebureau en wijkfysiotherapie) en 
een ondergrondse autostalling.

Voor en na de onthulling van 

een artist impression van het 

complex en het slaan van een 

paal door de heer Pleun Brig-

geman, voorzitter van de Cliën-

tenraad van Swinshoek, voerde 

een aantal sprekers het woord 

en aansluitend was er een ge-

zellige receptie.

Toen het huidige Swinshoek in 

1968 als bejaardenoord werd 

gebouwd, was het gebouw 

bedoeld voor huisvesting van 

vitale 65-plussers. Ondanks 

de kleine eigen behuizing van 

circa 16 m2 waren deze oorden 

in die tijd erg populair. Naast 

de kleine eigen woonruimte 

waren er gemeenschappelijke 

voorzieningen, zoals een re-

creatiezaal, maar ook een ge-

meenschappelijke badkamer 

aan het einde van de gang.

Door de tijd zijn deze bejaar-

denoorden overgegaan naar het 

huisvesten van ouderen die van 

zorg afhankelijk zijn. We gingen 

ze ‘verzorgingshuis’ noemen. 

Allengs werden de bewoners 

van steeds meer zorg afhanke-

lijk, waardoor de aanvankelijke 

woonsfeer sterk veranderde. Dit 

stelde hogere eisen aan de ruim-

ten. Denk bijvoorbeeld aan het 

toenemend aantal rolstoelen. 

Naast deze verandering van be-

woning, trad nóg een verande-

ring op, namelijk in de wensen 

van de recentere groepen oude-

ren. Men vraagt vandaag de dag 

meer wooncomfort en grotere 

zelfstandigheid. Door deze ver-

anderingen voldoen de klassieke 

verzorgingshuizen lang niet meer 

aan de eisen van deze tijd. Dit 

heeft een duidelijke afname van 

belangstelling voor deze verzor-

gingshuizen tot gevolg, hetgeen 

ook binnen Swinshoek de laatste 

jaren duidelijk te merken was.

Nu gaan we dus levensloopbe-

stendige woningen bouwen in 

Rockanje. Het had nogal wat voe-

ten in de aarde voordat wij onze 

ideeën over verantwoorde, mo-

derne huisvesting konden gaan 

realiseren. 

‘Nieuwe Swinshoek’ wordt een 

complex voor alle inkomenscate-

gorieën. Er worden zorg en dien-

sten verleend aan iedereen. Dat 

betekent dat er verschillende wo-

ningtypen gebouwd zullen wor-

den, zowel in de huur- als in de 

koopsector, uiteraard afgestemd 

op de wensen en behoeften. Het 

gaat om woningen voor mensen 

met en zonder hulpvraag.

Met de bouw is circa 22 maan-

den gemoeid. Dit betekent dat 

eind 2009 de bewoners van het 

huidige, sterk verouderde Swins-

hoek en andere geïnteresseerde 

huurders en kopers het nieuwe 

gebouw kunnen betrekken.

De sprekers: van links naar rechts: Hans Becker, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas, Koos 
Karssen, dagelijks bestuurder Stadsregio, Hans van Lith, wethouder Bernisse, Dick Moes, di-
recteur-bestuurder Catharina Stichting, Pleun Briggeman, voorzitter van de Cliëntenraad van 
Swinshoek en Ton van Overbeek, voorzitter Raad van Bestuur Careyn

Humanitas valt wéér in de prijzen
De Steenplaat landelijk in top
verzorgingshuizen met verpleging
Nadat Humanitas-Akropolis eind vorig jaar in een onderzoek 
van de Volkskrant als beste verpleeghuis van de grote steden 
uit de bus kwam, kan nu ons verzorgingshuis De Steenplaat een 
feestje vieren. Van de 229 verzorgingshuizen in Nederland met 
een verpleegunit is De Steenplaat namelijk op de tiende plaats 
geëindigd!

Humanitas zoekt kopstuk voor Zuid

De ranglijst van verzorgingshui-

zen met een verpleegafdeling is 

gebaseerd op risico-scores van 

de Inspectie voor 

de Gezondheids-

zorg. De Volks-

krant verkreeg ze 

met een beroep 

op de Wet Open-

baarheid van Be-

stuur. De Inspec-

tie toetste de ver-

pleegafdelingen 

over de kwaliteit 

van de zorg. Voor 

iedere risicovolle 

situatie werden twee punten 

toebedeeld en voor een te hoog 

ziekteverzuim en het ontbreken 

van keurmerk tien. De optelsom 

is de risico-score. Hoe hoger het 

percentage, hoe groter de kans 

op mindere kwaliteit zorg.

Uit de lijst blijkt dat er flinke kwa-

liteitsverschillen zijn. De gemid-

delde score van alle verpleeg-

afdelingen was 37 punten. De 

beste instelling behaalde slechts 

9 risicopunten; de slechtste 82. 

De Steenplaat kwam uit op 19!

Verpleegafdelingen in verzor-

gingshuizen zijn betrekkelijk 

nieuw en hebben de grens tus-

sen verpleeg- en verzorgings-

huizen vervaagd. Ze bieden 

een lichte vorm van verpleeg-

huiszorg en voorkomen vaak 

dat bewoners die achteruit 

gaan meteen moeten verhui-

zen naar een verpleeghuis.

Wij feliciteren bewoners en me-

dewerkers van De Steenplaat 

met dit resultaat!

Directeur Carolien Nijhuis snijdt met teamleider Belinda Keizer 
een taart aan om het resultaat met cliënten te vieren 

Humanitas zoekt voor verpleeghuis 

Hannie Dekhuijzen in Charlois  een  

afdelingshoofd die graag meedoet 

in de voorhoede van de zorgvernieu-

wing. Lijkt het je leuk om te werken 

in een eigentijdse, sfeervolle en vro-

lijke omgeving, vraag dan informatie 

via onze website: www.humanitas.nu

of bij Anneke Rook, .

Direct solliciteren? Schrijf uw sollicitatiebrief naar Stichting Hu-

manitas, t.a.v. mevrouw A.J. Rook, Achillesstraat 290, 3054 RL 

Rotterdam of naar 

Wonen in een parkachtige omgeving
Actieve ouderen in Lombardijen zoeken medebewoners
De Jan Meertensflat in Rotter-

dam-Lombardijen biedt oude-

ren de mogelijkheid zelfstandig 

te wonen in een beschutte om-

geving. Er zijn tal van voorzie-

ningen die de zelfstandigheid 

ondersteunen. Het restaurant 

‘De Rijmende Reiger’, een kap-

salon en een winkel voor da-

gelijkse levensbehoeften zijn 

voor iedereen toegankelijk. De 

receptie, de aanwezigheid van 

24-uurs zorg en dagverzorging 

bieden bij toenemende hulp-

behoevendheid de gewenste 

opvang. 

Daarnaast zijn er nog tal van 

recreatieve mogelijkheden, die 

merendeels door de bewoners 

zelf worden beheerd. Huisdieren 

zijn natuurlijk welkom! 

De Jan Meertensflat staat aan 

de rand van Lombardijen in een 

parkachtige om-

geving. Open-

baar vervoer 

en winkels be-

vinden zich op 

loopafstand en 

de wijkbus, ge-

huisvest in het 

zorghuis, zorgt 

ervoor dat Jan 

Meertens voor 

iedereen goed 

bereikbaar is. 

Er zijn nog enkele appartemen-

ten beschikbaar voor € 300 tot 

€ 350! Wilt u in aanmerking ko-

men, bel dan snel het PWS-team 

Humanitas: .

De Stichting Vrienden van Humanitas doet dingen voor 
bewoners en personeel die anders niet mogelijk zijn omdat 

motivatiebevorderende activiteiten. 

U kunt deze stichting helpen
legaten. Stichting Vrienden van Humanitas

Humanitas heeft altijd plaats voor:

Vrijwilligers
Student-medewerkers voor onze restaurants

Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en
Verzorgenden IG


