
J. van Beek kwam in 1928 als 
joch van acht wonen aan de 
Meeuwenstraat op het Noor-
dereiland. Zijn vader werkte 
bij de expeditie van  brouwerij 
d’Oranjeboom in de Oranje-
boomstraat, waar hij werd 
aangesproken als ‘Baasbeek’. 
De man wilde graag  dichter-
bij de brouwerij wonen, dus 
werd er in 1936 verhuisd naar 
de tweede etage van de Prins 
Hendrikkade 140b. 

Ongeveer tegelijkertijd kwam onder 
hen familie Van Woenzel  wonen. Het 
gezin bestond uit vier grote zonen in de 
leeftijd van 30 jaar en een kleindochter 
van anderhalf. Haar moeder, gehuwd 
met Dik van Woenzel, was al jong 
overleden. Vader Dik en dochter keerden 
toen terug in het (groot)ouderlijk huis. 

maker en had zijn zaak op het gedeelte 
van de Prins Hendrikkade tussen de 
Tulpstraat en de Van der Takstraat. De 
familie Van Woenzel had jarenlang in 
de Entrepotstraat gewoond. Het gezin 
van de zeeman telde acht kinderen. Toen 
vier van hen getrouwd waren, volgde 
verhuizing naar de Hillevliet. Slechts 

tige’ buurt niet wennen en verlangden 
terug naar Feijenoord. Het werd dus 
de Prins Hendrikkade, waar ook Jaap 
van Woenzel junior ging wonen nadat 
hij was getrouwd. Hij overleed in 1971 
op de leeftijd van 64 jaar. Moeder Van 
Woenzel bereikte de gezegende leeftijd 
van honderd jaar. Zelf vond ze dat geen 
zegen, omdat ze zes van haar kinderen 
had overleefd.

Gegijzeld
Op 10 mei 1940 zagen vader en zoon 
Van Beek, die wakker waren geworden 
van het geronk van vliegtuigen, tot hun 
schrik een vliegtuig met een hakenkruis 
landen in de Koningshaven. Het duo 
besefte dat de vrees voor een oorlog 
werkelijkheid geworden was. Van Beek 
senior besloot niettemin naar zijn werk 
te gaan en was een der laatsten die de 
Koninginnebrug mochten passeren. 
Kort daarna draaiden de Duitsers de 

terblijvers op het eiland geen kant meer 
op. Ook niet over de Willemsbrug naar 

het centrum, want daar lagen en vochten 
mariniers. De eilanders waren gevangen 
en van het ene op het andere moment 
gijzelaars geworden.
Van Beek en het gezin Van Woenzel 
bekeken de situatie op straat, maar niet 
meer toen de kogels hen rond de oren 

lijk op de grond bij Van Woenzel. De 
dag daarna, zaterdag 11 mei, werd het 
schieten heviger en stond de buurt rond 
het Prinsenhoofd, Meeuwenstraat, Prins 
Hendrikstraat en het westelijk deel van 
de Prinsenlaan in brand. Duitse soldaten 
zochten dekking in de huizen, ook in 
die van Van Woenzel en Van Beek. De 
twee gezinnen en tal van buurtgenoten 
vluchtten in de richting van de Van 
der Takstraat. Hun hoop was vergeefs 

ninginnebrug naar het veiliger lijkende 
Feijenoord. Niemand mocht er door. Tot 

stalling van Jaap van Woenzel. De dag 
daarop werd met vreugde geconstateerd 
dat het woonpand heel was gebleven en 
hoewel de buitendeur open stond, was er 
niets uit de woningen verdwenen.

In veiligheid

tuigen lagen op de straat vlaggen met 
een hakenkruis. Gesneuvelde soldaten 
werden begraven in een tijdelijk graf in 
het midden van het plantsoen van het 

dagmorgen hoorde Van Woenzel dat er 
onderhandelingen gaande waren. Later 
die dag mochten vrouwen en kinderen 
de Koninginnebrug over, maar niet Van 
Beek junior. Kort voor het uitbreken van 
de oorlog was hij ernstig ziek geweest. 

mandant in het hofje van de Van der 
Takstraat en vroeg hem of junior de brug 
over mocht. Op een klein brief schreef 
hij in het Duits: ‘Direct doorlaten’.
Samen met moeder ging junior naar 
de brouwerij, waar ze met tranen in 
de ogen vader in de armen vlogen. De 
Oranjeboomstraat stond op dat moment 
vol met militairen en oorlogsmateriaal. 
Moeder en zoon Van Beek zaten tijdens 
het bombardement op de binnenstad in 
de veilige schuilkelder van de brouwerij. 
Niet alleen burgers schuilden er, Duitse 
soldaten eisten ook een plek op. De 

gen, misschien van angst, aan een stuk 
door. Vader en zoon Van Beek klommen 
‘s avonds op het dak van de brouwerij 
en zagen hoe de stad tot aan de einder in 

lijk beeld, dat ze het hun leven lang niet 
meer konden vergeten. 

Rein Wolters

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Angstige gezinnen in fietsenstalling Jaap van Woenzel
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “   www.deloet.nl    0180661559

SHIFT_expectations

LAAT UW NATUURLIJKE LACH WEER ZIEN
ONTSPANNEN LEVEN MET EEN MOOI EN GEZOND GEBIT OP TANDIMPLANTATEN?

Mooie en gezonde tanden vormen een onmisbaar onderdeel van onze persoonlijke 
uitstraling. Ze geven u zelfvertrouwen en een stralende lach. Wanneer tanden en/of kiezen 
ontbreken voelt dat onprettig. Het beperkt u bij het eten, duidelijk en enthousiast praten. 

Een tandimplantaat is:
een duurzame, effectieve en natuurlijke oplossing voor het vervangen van ontbrekende 
tanden en kiezen. Implantaten bieden een oplossing voor kronen, bruggen of volledig 
kunstgebit en voelen net zo aan als uw natuurlijke tanden. Een implantaat is net zo groot 
als een natuurlijke tandwortel. Het is gemaakt van titanium, een metaal dat goed verdragen 
wordt en als lichaamseigen weefsel wordt opgenomen in uw kaak. 

Een implantaatgedragen prothese:
vereist bij een tandeloze onderkaak doorgaans 
een eigen bijdrage van  180,00 en wordt verder 
vergoed vanuit de basisverzekering. In andere 
gevallen is uw eigen bijdrage geheel afhankelijk 
van de wijze waarop u bent verzekerd. Laat u 
goed informeren door de specialist en vraag om 
een kostenoverzicht bij het behandelplan dat met u 
wordt opgesteld. 

“Ik had vroeger met mijn kunstgebit constant problemen met 
eten en praten. Mijn gebit schoot vaak los, wat erg onplezierig 
was en waarvoor ik mij schaamde. Sinds mijn prothese op 
implantaten gesteund is, blijft die perfect zitten. Eten, lachen en 
spreken gaat nu weer probleemloos”.

Mevrouw Jacobs, 63 jaar

“Een paar jaar geleden begonnen mijn tandvleesproblemen. 
Vier van mijn tanden en kiezen worden getrokken. Ik wilde 
een zo natuurlijk mogelijke oplossing. Daarom heb ik gekozen 
voor implantaten. Voor de operatie had ik mijn twijfels, ik wist 
niet hoeveel pijn het zou doen. Gelukkig waren mijn twijfels 
ongegrond: de ingreep verliep pijnloos. Ik kan weer hartelijk 
lachen en zou elk moment opnieuw voor implantaten kiezen”.

Heidi Smit, 56 jaar

Wilt u graag meer weten over een behandeling met implantaten, bezoekt u dan de open dag 
van Tandartsenpraktijk Oude Westen & Cool op zaterdag 17 mei 2008.

U bent van harte welkom tussen 11.00 – 15.00 uur in onze praktijk aan de 
St. Mariastraat 75 in Rotterdam.

Meer informatie vindt u ook op www.natuurlijk-aantrekkelijk.nl
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Cox Column

Thuis

Een tijdje terug dacht ik opeens: Wat zit 
ik nou toch te tobben met die zoetjes? 
Ik ga gewoon suiker gebruiken, ergens 
zal wel weer te lezen staan dat dat 
slecht is, maar ze kunnen me wat. Dus 
heb ik een prachtig doosje suikerklont-
jes naast mijn Senseo staan, rietsuiker 
uiteraard, we steunen de derde wereld, 
en nou komt ie: Ik doe zo’n klontje in 
de beker, druk op de knop en manoeu-
vreer de beker zo dat het klontje recht 

ademloos toe hoe genoemd klontje uit 
elkaar valt. En dat dan bij elke beker 

acht. Cafeïnevrij, dat wel natuurlijk. 

Ik ben trouwens heel blij met mijn huis, 

gaan, dat je het bij terugkomst thuis 

weer lekker naar je zin hebt. Het water 
uit de kraan is lekker koud, je stoelgang 
is weer regelmatig en je kan weer een 
bruine boterham met ouwe kaas maken.

Het was geweldig in Thailand, daar 
niet van. Ik had naar de krant ook een 
stukje gestuurd, laten doen door een 
internetdeskundige, maar dat schijnt 
toch ergens mis gegaan te zijn, het is 
nooit aangekomen. In Bangkok werden 
we opgevangen door een plaatselijke 
vriend, laten we hem Alexander noe-
men, en die liet ons twee dagen lang een 
en ander van die enorme stad zien. Dus 
in de bloedhitte het prachtige koninklijk 
paleis bekeken, over de rivier gevaren 
en ’s avonds de hoerententen bezocht, 
nou ja, een dan. Die meisjes zijn hele-
maal niet eenkennig, er stonden er gelijk 

acht om ons heen, die behalve mij ook 
mijn vriendin begonnen te masseren. 
Nou, dat hoefde van haar niet. ’n Biertje 
weg gegeven en gauw de straat weer op. 
Je ziet veel oudere westerse heren met 
mooie Thaise grietjes, of jongens. Wat 
moet je er van zeggen of denken? Als ze 
allebei ’n paar dagen gelukkig zijn, is er 
misschien wel niks aan de hand. Verba-
zingwekkend is altijd weer wat die men-
sen in zo’n stad kunnen. Derde wereld, 
maar wel een wegennet, grotendeels 
over viaducten hoog boven de begane 
grond, waar je u tegen zegt. Duizenden 
automobielen, en nergens enig idee over 
bijvoorbeeld de CO2- uitstoot, waar wij 
ons zo druk over maken. Die mensen 
zijn arm en willen alleen maar zo rijk 
worden als wij. Ik kan ze geen ongelijk 
geven. Derde wereld, maar wel een 
metronet om koud van te worden. 

Prachtige wagons, uiteraard schoon en 
onbeschadigd, met binnenin televisie-
schermen met reclame en mededelingen. 
En alles is spotgoedkoop. ’s Avonds is er 
in een aantal straten een enorme markt, 

waar werkelijk alles te koop is en, 
zoals gezegd, voor weinig.
Dat moeten we blijven doen mensen, 
reizen, over de grens kijken en ons 
verbazen. Zien dat er nog wel meer op 
de wereld is dan verpakkingstaks, de 
eredivisie of Rita Verdonk. 
Maar voorlopig blijf ik weer even 
thuis, ik zit al vier dagen in de tuin, en 
met het weer dat we nu hebben is het 
nergens lekkerder

Er heeft zich weer een nieuwe gekte in mij geworteld, die zich 
manifesteert in dat schemergebied tussen ’s ochtends opstaan 
en echt wakker worden, die “twilightzone” waarin je allerlei din-
gen doet, het dekbed terugslaan, de balkondeuren open gooien, 
scheren, koffie zetten, waarvan het lijkt dat je dat vijf minuten 
geleden ook allemaal hebt gedaan, in plaats van 24 uur geleden. 

Voor het eerst konden lezers van De Oud-Rotterdammer vorige week woensdag winkelen op een 
speciale koopavond in alle regiofilialen van winkelwarenhuis Hema. De opkomst was nog niet 
groots. Verwonderlijk was dat niet op die prachtige lentedag met  tropische temperaturen. Die 
combinatie nodigt niet echt uit tot winkelen, zelfs niet met de belofte van vijftien procent kas-
sakorting.

Een echtpaar dat naamloos wil blijven 
en actief is in een wijkcentrum in de 

rond met de laatste editie van De 

Oud-Rotterdammer in de hand. “Wij 
verspreiden de krant onder de bezoe-
kers van ons centrum”, vertelt hij. “Een 
héérlijke krant met aansprekende foto’s 

die we spellen tot de laatste punt”, 
vult zij aan. “We hebben onderhemden 
gekocht, met die korting scheelt dat 
toch een paar euro.”
Het bevriende duo Adrie de Groot (52) 
en Leo de Wilde (62) genoot in het 
restaurant van het Verrassingsmenu 

Willem Sevenhuysen voor lezers van 
DOR was samengesteld. “Héérlijk en 
dat voor maar een paar euro”, grijnst 
Leo. Zijn vriendin Adrie: “En de 

geboren en getogen Rotterdammer én 
gepensioneerd spuitgast die 33 jaar 
dienst heeft gedaan op de kazerne aan 
de Baan. Zij woont in Nieuwerkerk 
aan den IJssel en is een fan van De 
Oud-Rotterdammer. Hij trouwens ook. 
“Een héérlijke krant, die we elke keer 
opnieuw verzwelgen.”

Trappelen
Annelies Theissen en Els Prins dartelen 
tussen de rekken met modieuze shirts. 
Annelies werkt als informatrice in de 

bibliotheek van Hoek van Holland. 
“Jullie moeten meer kranten gaan 
drukken, hóór, en om de week gaan 
verschijnen”, geeft ze ruchtbaarheid 
aan haar wens. “De mensen staan 
te trappelen op de dag dat de krant 
uitkomt. Ik pak dan maar een aantal 
kranten achter de balie, want anders is 
de hele voorraad in een keer op.”
Els Prins is ook een geboren en 

getogen Rotterdamse, maar woont in 
Engeland. “Regelmatig kom ik naar 
schoonzus Annelies in Rotterdam en 
dan gaan we winkelen. Zeker nu er 
dit kortingsbuitenkansje is door De 
Oud-Rotterdammer.” Annelies Theis-
sen tot slot: “Blijf doorgaan met de 
DOR, want die voorziet in een enorme 
behoefte.”

- De schoonzussen Els Prins (links) en Annelies Theissen maakten dankbaar gebruik van de 
speciale koopavond bij de Hema. -

Rustig winkelen op extra 
DOR-koopavond bij Hema

Oud-Rotterdammer. Foto’s Ellie Schop -
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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

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VI ERBANNENSTRAAT 1
N I EUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WA LENBURG ERWEG  83  -  ROTTERDA M 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOS WIJ KS EWEG  66B
ROTTERDA M -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW. T I MMERMAN-NATUURSTEEN. NL

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

UITGEBREIDE COLLECTIE 
PAKJES EN JAPONNETJES 
OOK VOOR FEESTELIJKE 

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362

     40PlusRelatie.nl 
Voor een betrouwbare partner!
  Bel: 015-8894807 (lid BER) 

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

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

Dames en 
heren kapsalon

Knippen 
                                 voor maar 
Knippen, verven
kort haar            

65+ korting wo. 
hele perm.            

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREED-
SCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

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

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was dat nou 64”
Ik had niet verwacht, dat mijn tekst bij de Waar-was-dat-nou-
foto 64 zulke emotionele reacties zou opleveren. In soms zeer 
harde woorden werd mij verweten niets te weten over welke 
straat en buurt ik schreef, ook werden begrippen als ‘woning-
nood’ naar voren gebracht.

Eerst even de gewraakte tekst: “…….
Niets is minder waar; de kinderen op 
deze foto had ik mijn vriendjes en 
vriendinnetjes kunnen noemen, als 
mijn ouders het goed gevonden hadden 
dat ik eind jaren ’40 met hen had ge-
speeld. Was het de doodskop tegen de 
gevel of was het het (a)sociale gedrag 
van de volwassen bewoners, die mij 
dit stukje Rotterdam tot ‘verboden 
gebied’ liet ervaren?”

Twee dingen gooiden boze (ex) steeg-
bewoners me voor de voeten:
a) ik noemde hun ouders a-sociaal;
b) in de jaren ’40 was er nog helemaal 

geen doodskop in de Wijde Steeg;
c) de kinderen op de foto waren of 

in de veertiger jaren heel klein of
zelfs nog niet geboren.

Het was de door mijn ouders 
opgevoerde reden mij niet in de 
steeg te laten spelen. Hun standpunt 
nuanceerde ik uit eigen ervaring tot 
een (a)sociaal gedrag. Maar daarmee 
zijn de pispotten die over m’n hoofd 
werden uitgestort als ik door de steeg 
naar Bakker Poot onderweg was, 
niet verklaard. Met de kinderen op 
de foto bedoelde ik de kinderen uit 
de Wijdesteeg in mijn jeugd. Mag de 
doodskop dan door mijn ouders niet 
als reden aan mij genoemd zijn, mijn 
10 jaar jongere zusje heeft dat later 
wel gehoord. Het leuke is, dat heel 
veel Delfshavenbewoners denken dat 
de doodskop ‘altijd’ in de steeg heeft 
gehangen. Zelfs bij rondleidingen 
werd de doodskop getoond en daarbij 
kwam dan het verhaal, dat ooit in het 
pandje een pesthuis had gezeten.
Tussen de Wijde Steeg-bewoners en de 
bewoners van de Schans bestonden de 
onwaarschijnlijkste maatschappelijke 
en sociale verschillen, die ik tot op de 
dag van vandaag nog niet begrijp.
O ja, de ‘woningnood’ kende ik maar 
al te goed: op nummer 35a in de 
Schans bewoonden mijn ouders met 
hun kinderen (3 dochters, 1 zoon) en 
het kind van de ongehuwde 17-jarige 
dochter een driekamerwoning: woon-
kamer 3 x 4, slaapkamer 2.30 x 1.80, 
slaapkamer 2 x 1.80, in de woonkamer 
gebouwde bedstee 2 x 1.40, keuken 2 
x 2 meter. Ook de Wijde Steeg kende 
ik heel goed; los van de ervaringen aan 
het einde van de veertiger jaren had ik 
in de steeg ook de stalling voor mijn 

1954 en 1959 m’n Victoria Vicky in 
het laatste pandje rechts gezet.

Nu de oplossingen:
Y.M. den Ouden, Het Kasteel 198 b, 
7325 PP Apeldoorn: “De foto is uit 
Delfshaven en de steeg heet ‘Wijde 
Steeg’.”
Andre Bernds (Leersum): “Delfsha-

ven, de Wijde Steeg gezien vanuit de 
Schans.”
P.Hiemstra (Barendrecht): “Volgens 
mij is het een hofje aan de Oranje-
boomstraat.” (Volgens mij is dit niet 
juist. AvdS).
Hans den Hamer (Dinteloord): “Wéér 
een echt zoekertje hoor! Het is de Wij-
desteeg, een doorgang vanaf de Schans 
naar de Aelbrechtskolk! Als de foto-
graaf een ietsie meer naar links had 
gekiekt, was de oplossing wat makke-
lijker geweest. Ik kende op Delfshaven 
(jij legde de link!) geen soortgelijke 
doodlopende steegjes en dat maakte 
het nog eens en nog eens bekijken van 
deze plaat juist interessanter! Ik kwam 
wel eens in de Schans op weg naar de 
Spanjaardstraat, maar herkende deze 
steeg toch niet; wij liepen toentertijd 
over het Piet Heynsplein over de brug 
van de Kolk en door het “poortje” 
rechtdoor! (Dit poortje wordt nu de 
Tovertunnel genoemd. AvdS). Uit-
eindelijk ontdekte ik de lantarenpaal 
links en begreep dat het een doorgang 

moest zijn! Daar deze buurt ook niet 
echt mijn toenmalige speelterrein was 
(meer Coolhaven) moest ik een beroep 
doen op een van de fotoboeken van 
Rotterdam.”
C. Hoogendoorn: ‘”Wij woonden 
voor de oorlog in de Schans op 61, 
tegenover de achterkant van de Henkes 
jeneverstokerij. Daarna verhuisd naar 
de 1ste Schansstraat 18 op de hoek 
van de Schans, waar ik het uitbreken 
van de oorlog heb meegemaakt. 
Mijn grootouders van moeders kant 
woonden in de Schans op 23 tegenover 

of stepten wij naar de Aelbrechtskolk 
en dan door het poortje terug naar de 
Schans, dat poortje kwam uit recht 
tegenover de 1ste Schansstraat. Naast 
de poort had je het transportbedrijf van 
Nijman, die toen nog met sleperswa-
gens reed. De mest van de paarden 
ging naar de  ijzer- en kopergieterij die 
ernaast gevestigd was. De mest werd 
gebruikt om door het vormzand te 
mengen, dan bleef de vormmatrijs niet 
plakken als hij er uit gehaald werd.”
Ton Willemsen: “Volgens mij is deze 
foto de Haarlemmersteeg, gezien vanaf 
de Schiekade. Onder de huizen van de 
Schiekade was een poortje, waardoor 
je in dit Steegje kon komen. De kerk 
op de achtergrond moet dan de Prove-
nierskerk zijn, aan de Proveniersingel. 
Het steegje stond erom bekend, dat er 
met Koninginnedag en Bevrijdingsdag 

een gezellig straatfeest met spelletjes 
gehouden werd.”
Jan Weeda (Maassluis): “Met de foto 
van opgave no. 63 gaan we ongeveer 
55 jaar terug in de tijd toen ik wel 
eens met een jeugdvriend meeging 
naar zijn getrouwde oudere broer die 
‘woonruimte’ had gevonden in de 
Wijdesteeg, tussen de Aelbrechtskolk 
en De Schans. Echt riant was het niet, 
maar ik denk dat het pasgetrouwde 
stel allang blij was dat het een plek 
voor zichzelf had. Later verhuisden 
ze naar ‘woonruimte’ om de hoek van 
de steeg in De Schans - kan ook bij 

de volgende steeg zijn geweest -, die 
‘woning’ lag beneden het straatni-
veau en was met een houten trap te 
bereiken. Ook die ruimte was verre 
van riant. Nadien kwam ik daar vrij 
regelmatig als ‘zeeverkenner’ bij groep 
30, die als onderkomen een afgedankte 
mijnenveger had.”
Ph. Tromper: “De Wijdesteeg van de 
Aelbrechtskolk naar de Schans. Op het 
holletje van de Schans richting Wij-
desteeg nam de heer J.F. Roovers met 
zijn zomerregenjas over de arm deze 
foto van ons. De foto is omstreeks 
zomer 1957 genomen, beslist niet 
eerder of later, want op 8 september 
1958 werd er aan de linkerkant van de 
deur een bord geschroefd met de tekst 
“onbewoonbaar verklaarde woning”. 
De vrouwen die op nummer 8 uit het 
raam hangen (rechts boven ) zijn de 
zussen Boekhorst. Het jongetje dat met 
ons altijd speelde, helemaal achter in 
de steeg is mij helaas niet geheel be-
kend, ik zelf dacht aan de achternaam 
Casteleijns of zoiets?
Onze ouders Flip en Martha Tromper 
trouwden 4 oktober 1950 en er was 
ernstige woningnood in die jaren. Zo 
konden zij pas op 29 oktober 1951 in 
de Wijdesteeg nummer 6, op de eerste 
verdieping een halve woning (rechts) 
en zolder huren voor twee gulden. 
Later kregen zij de hele eerste verdie-
ping en de hele zolder ter beschikking. 
De zolderverdieping werd gebruikt 

als speelplaats met schommels en al. 
Het dak lekte op sommige plaatsen 
als het regende. Op de begane grond 
woonde volgens m’n oudste broer een 
zekere oude heer Leenman. Het pandje 
achter in de steeg was bewoond door 
pottenbakster en kunstenares Olga; 
achter dat raam stond haar pottenbak-
kersdraaitafel. Van haar kregen we 
meestal snoepjes na het roepen van 
‘pottenbakker, pottenbakker hebbie 
een snoepie’. Zo had ik meer van 
die koek-  en snoepadresjes in m’n 
kindertijd. De vrouw die uit het raam 
hangt van nummer 6 is onze moeder 
Martha Tromper, geboren Bezemer. 
Het jongetje vooraan op de foto is 
mijn oudste broer Rob. Het meisje dat 
in de deuropening zit is mijn jongere 
zus Toos. Het blonde jongetje voor de 
deur op de stoep ben ik zelf Flip jr. Het 
een na laatste jongetje is m’n  een jaar 
oudere broer Joop, helaas op 16-jarige 
leeftijd overleden op Moederdag 11 

mei 1969 na een noodlottig verkeers-

tijd in de Wijdesteeg; wij leerden 

en/of zondag huurde onze vader 

aan de Schans. Als het warm werd, 
gingen teil en waterslang naar buiten. 
Met Bertus, die taxichauffeur was 
bij taxibedrijf Piet van Veen op de Ael-
brechtskolk, mocht ik soms meerijden. 
En bij Swartz Kogellagers (waar nu 
een bruidswinkel zit ) kreeg ik een 
boterbiesje. Op de plek van de huidige 
Aldi was vroeger een fabriek waar ze 
bakkerij-deegmachines maakten. Daar 
kwam ik ook om te helpen als 3- of 
4-jarig ventje. Op den duur was ik een 
beetje de mascotte van deze werkmen-
sen, want ik kreeg een heus ketelpak 
(overall) van ze. En als het schafttijd 
was ook een boterham.”

Nieuwe opgave no. 66

Eens een Rotterdammer, altijd een Rotterdammer. 
Deze uitspraak bewijst de bijna 80-jarige Truus Gehasse-Visser uit 
Roermond. Zij zond mij een foto van de omgeving van een ijzeren hek, 

woonde, kende ze bijna elke straatsteen en winkelier, maar ook de schippers 
+ familie van de binnenschepen.

Waar was dat nou?
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, 
verwijs ik hen naar www.ditisrotjeknor.nl.

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 26 mei 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam

Het e-mailadres is: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

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

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

Waxoyl 
(Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:

Hendrick Staetsweg 257
3067 VS  ROTTERDAM
Tel  010 2123710
Fax 010 2123711
E-mail info@zorg-op-maat.nl
Internet www.zorg-op-maat.nl

Persoonlijke 
 verzorging

Verpleging
Stoma verzorging
Ondersteunende

 begeleiding
Activerende begeleiding

Zorg voor particulieren, 
AWBZ geïndiceerden en diegene met een 

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Huishoudelijke
 verzorging

Gezelschap
Aanvragen indicatie
PGB administratie
Zorg tot 24 uur 

 per dag
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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’.

Voor mensen ouder dan 65 jaar is 
de AOW de basis. Netto komt dit 
ouderdomspensioen overeen met het 
bestaansminimum van de bijstand, 
maar zonder de verplichting werk 
te zoeken en andere inkomsten te 
verrekenen.

Het komt echter steeds meer voor 
dat mensen op 65 jaar minder dan 
de AOW krijgen. Dat kan gebeuren 
doordat zij vele jaren in het buiten-
land zijn gevestigd geweest en zich 
niet vrijwillig hebben bijverzekerd 
voor de volle AOW-uitkering. Een 
nog grotere groep zijn de immigran-
ten – of zoals vroeger vaak aangeduid 
‘gastarbeiders’ – die op latere leeftijd 
naar Nederland zijn gekomen en niet 
tussen hun 15de en 65ste in ons land 
gevestigd zijn geweest.

De ‘golf’ buitenlandse werknemers 
die pas in de jaren ’60 en ’70 naar Ne-
derland is gehaald, zal in het komende 
decennium worden getroffen door 
kortingen op de AOW.
Als zij inmiddels met werk in Neder-
land een aanvullend bedrijfspensioen 

hebben opgebouwd, dan wordt hun 
‘gat’ in de AOW door dat pensioen 
nog enigszins opgevuld. Niettemin 
gaan zij – als zij nog een betaalde 
baan hadden - op hun 65ste qua netto 
besteedbaar inkomen er waarschijn-
lijk zeer aanzienlijk op achteruit. 
Nog erger is het als zij alléén AOW 
krijgen dat is gekort doordat zij niet 
voldoen aan de vereiste vijftig jaar 
van vestiging in Nederland. We ne-
men als voorbeeld een Marokkaan die 
op 25-jarige leeftijd naar Nederland 
is gekomen om te werken bij een 
(vaak kleine) werkgever die géén 
bedrijfspensioen biedt of als kleine 
zelfstandige hier is gevestigd. Nog 
méér komt voor dat de echtgenote 
van deze Marokkaan helemaal geen 
werk heeft gehad dus ook helemaal 
geen bedrijfspensioenrechten heeft 
opgebouwd.

In het geval van dit Marokkaanse 
echtpaar worden ze op 65-jarige 
leeftijd gekort op hun AOW-uitkering 
(én eventuele toeslag) met 20 procent. 
Dat betekent dat dit echtpaar netto per 
maand circa 1000 euro aan inkomen 

krijgt. Zij zakken dus onder het 
sociaal minimum.
Het vangnet is dan een aanvulling 
(bijstand) van de sociale dienst in de 
gemeente. Als men ouder is dan 65 
jaar geldt weliswaar dan niet meer 
de arbeidsverplichting, maar andere 
inkomsten en vermogen boven een 
bepaalde grens (zoals het eigen huis) 
moeten eerst worden aangesproken 
(‘opgegeten’).

Nemen we wederom het Marok-
kaanse echtpaar met een onvolledige 
AOW als voorbeeld, dan vult de soci-
ale dienst dit aan tot maximaal netto 
het bedrag dat ouderen krijgen bij 
ongekorte AOW. Dat betekent dat het 

per maand te besteden krijgt, maar 

maar in ieder geval gelijk aan het 
bestaansminimum in Nederland. Een 
door een onvolledige AOW getroffen 
alleenstaande krijgt een aanvulling tot 

Maar hebben zij meer spaargeld of 
ander vermogen boven de vrijstel-

eenoudergezinnen) dan zullen ze eerst 
daarop moeten interen.

De aanvulling uit de bijstand voor 
AOW’ers vervalt overigens als zij in 
het buitenland gaan wonen of naar 
hun land van herkomst terugkeren. 
Dat betekent dat als het Marokkaanse 
voorbeeldechtpaar terugkeert naar 
hun geboorteland zij écht niet meer 
krijgen dan hun ‘kale’ AOW van 
omstreeks 1000 euro netto. Overigens 
menen veel Nederlandse politici dat 
zij in een ‘goedkoop’ land daarvan 
nog heel goed van hun oude dag kun-
nen genieten.

Voor alle AOW-verzekerden bestaat 
natuurlijk de mogelijkheid zich bij 
te verzekeren voor de ontbrekende 
verzekeringsjaren. 
Voor de mensen – zoals het Marok-
kaanse echtpaar – moet men zich 
daarvoor wel binnen vijf jaar na 
vestiging in Nederland bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) melden. 
Nog even afgezien van de (hoge) 

extra premie die men moet betalen, 
zullen dat weinig ‘gastarbeiders’ heb-
ben gedaan.

Conclusie: het zijn voornamelijk de 
naar Nederland gekomen buiten-
landse werknemers – en niet te 
vergeten de Surinaamse instroom 
- die op hun 65ste worden gekort op 
hun AOW. Dezelfde korting krijgen 
ook de Nederlanders die jaren in 
het buitenland hebben gewerkt. Zij 
hoeven zich minder zorgen te maken, 
omdat zij meestal wel voldoende 
bedrijfspensioen hebben opgebouwd 
of zelf vermogen hebben.

Nadere informatie over onvolledige 
AOW is in Rotterdam te krijgen 
op tel. 010 4174010. Persoonlijke 
gegevens zijn ook te krijgen op het 
kantoor van de SVB  aan de Posthu-
malaan 100 in Rotterdam. Geldige 
legitimatie is verplicht.
    

Van de geeuwhonger hoeft niemand in Nederland meer om te komen. Toch kunnen zich schrijnende gevallen van armoede voordoen als inwoners 65 jaar wor-
den. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

‘Gastarbeiders’ getroffen door onvolledige AOW
Door Hans Roodenburg

Erf- en schenkingsrecht

Stiefmoeder aan de
haal met geld vader
Mijn moeder is in 1988 overleden. 
Met mijn vader was ze op moment 
van overlijden in gemeenschap van 
goederen getrouwd en zij hadden een 
testament op de langstlevende. In 
1991 is mijn vader hertrouwd met een 
weduwe met vier kinderen. Samen met 
mijn stiefmoeder had mijn vader ook 
een testament op de langstlevende. 
In 2007 overleed mijn vader. Nu zijn 
mijn beide ouders dood en is het bezit 
van mijn ouders in handen van mijn 
stiefmoeder. Ik heb wel een vordering, 
maar krijg pas iets als mijn stiefmoe-
der overlijdt. Ook persoonlijke herin-
neringen aan mijn moeder blijven tot 
die tijd bij mijn stiefmoeder. Is het 
mogelijk dat er op het moment dat 
mijn stiefmoeder overlijdt niets meer 
over is van het bezit van mijn ouders? 
Of dat zij bij leven haar eigen vier 
kinderen alles toespeelt?

Het kan inderdaad dat er niks meer 
‘te halen’ is als uw stiefmoeder is 
overleden. Is dat wel het geval dan 
zal eerst het vorderingsdeel, dat u 
op uw vader had, uitbetaald moeten 
worden. Vaak staat in testamenten 

(niet in het wettelijk erfrecht) ook dat 
als de langstlevende (uw vader dus) 
uit een vorig huwelijk is overleden, de 
vordering tot uitbetaling moet komen 
aan de kinderen. Was dat kennelijk bij 
uw vader niet het geval?

Schenking toezeggen
en jaar uitstellen
Jaarlijks geef ik aan mijn kinderen de 
voor dat jaar belastingvrije gift. Dit 
jaar zit ik een beetje krap. Volgend 
jaar zal dat beter zijn. Is er een con-
structie mogelijk, dat ik ze schriftelijk 
bevestig dat ze de schenking van dit 
jaar tegoed houden en dus volgend 
jaar een dubbele portie ontvangen?

Nee, de belastingvrije schenking is 
aan een maximum per kalenderjaar 
gebonden. Er zijn wel constructies 
mogelijk, vastgelegd in een akte bij de 
notaris, waarin u de jaarlijkse schen-
king op papier doet en die vervolgens 
terugleent van uw kinderen. Maar dat 
heeft alleen maar zin als u de schen-
kingen jaar in jaar uit wil gaan doen 
met de bedoeling aan het eind van de 
rit successierechten te beperken. Er 
spelen daarbij ook nog rentebetalingen 

gaat te ver om dit allemaal hier uit te 
leggen.

Een tip: misschien moet u met uw 
beslissing voor uw schenking dit 
jaar wachten tot het eind van het 
kalenderjaar. 

Samenlevingskwesties

Van één grote woning
twee huizen maken
Mijn vrouw en ik wonen al meer 
dan drie decennia op een prachtige 
locatie, bestaande uit een hoofd- 
en bijgebouw in het buitengebied 
waar we ook samen oud hopen te 
worden. Onze kinderen zijn inmid-
dels uit huis en we zouden nu graag 
willen ‘krimpen’ en een deel van de 
behuizing en de grote tuin gaan delen 
met bijvoorbeeld een bij ons passend 
echtpaar van onze leeftijd (55+). Ons 
aanvankelijk plan was om het bij- en 
hoofdgebouw te splitsen in twee 
geheel onafhankelijke wooneenheden. 
Dit plan is helaas door de gemeente 
tot tweemaal toe afgewezen. Men 
stelde dat er alleen een woonvergun-
ning zit op het hoofdgebouw en dat 
we wel het hoofd- en bijgebouw tot 
een grote wooneenheid zouden mogen 
verbouwen, waarbij men echter de 
term ‘inwoning’ bezigde. Maar dit is 
niet de woonvorm die ons voor ogen 
staat. We willen graag met andere 

bewonen, maar ieder zelfstandig. Wat 
moeten we doen?
Laat u niet ontmoedigen door de 
opmerking van de gemeente dat u uw 
(grote) woning niet mag opsplitsen 
tot twee aparte woonheden. Vraag 
gewoon een splitsingsvergunning aan 
en/of - indien nodig - een wijziging 
van het ter plaatse geldende bestem-
mingsplan. De meeste gemeenten 
stellen wel een aantal voorwaarden 
aan het maken van twee zelfstandige 
woonheden uit één woongebouw, 
maar uit uw uitgebreide beschrijving 
maken wij op dat u aan die voorwaar-
den kunt voldoen.
We weten niet hoe oud u beiden bent 
en in welke gezondheid u verkeert, 
maar met een ingrijpende verbouwing, 
splitsing en het vinden van een koper 
of huurder van het gesplitste pand, 
haalt u zich natuurlijk erg veel op 
uw hals. Dat zult u zich ook moeten 
realiseren. Misschien valt toch wel 
de verkoop van het hele complex te 
overwegen en met de opbrengst een 
mooi appartement in een senioren- of 
verzorgingscomplex te kopen. Indien 
u goed met de kinderen omgaat en zij 
kunnen hierover meedenken, dan is 
het zeker ook aan te raden hen hierbij 
te betrekken.

Onbewoond koophuis
van buren verpauperd
Ik heb als huurder rechten en plichten. 
Naast ons staat een koophuis dat 
al drie jaar leeg staat, waarvan de 
ramen zijn dichtgeplakt met kranten 
en de tuin niet om aan te zien is! Kan 
hiertegen wat gedaan worden en bij 
wie moet ik zijn?

U zult de eigenaren van het huis op 
hun verplichtingen moeten wijzen 
binnen een redelijke termijn het huis 
te verkopen en in orde te maken. 
Aan de hand van hun antwoord zou u 
echter hooguit kunnen beslissen tegen 
hen juridische stappen te ondernemen 
dat verpaupering dreigt. Als het huis 
al drie jaar leeg staat en er niks aan 
wordt gedaan, is het wel een vreemde 
kwestie. U zou ook eens bij uw 
gemeente (afdeling volkshuisvesting) 
kunnen informeren of het huis aan 
alle regels van de gemeente voldoet 
(bijvoorbeeld: is het voor sloop 
bestemd?) en erop wijzen dat het al 
drie jaar een zooitje is. Als u niet weet 
wie de eigenaren zijn, dan kunt u dat 
achterhalen bij het kadaster.



Pagina 8 Dinsdag 13 mei 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

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

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

ZONDAG GEOPEND VAN 12:00 TOT 17:30 UUR

WOONMALL ALEXANDRIUM III
Rotterdam-Alexander, 010-2204437
www.quattrokeukenenbad.nl

*Vraag naar de voorwaarden bij de adviseur.

VERBOUWINGS-
UITVERKOOP

KEUKENS, APPARATUUR, 
SANITAIR EN TEGELS

TOT 80% KORTING

elke dag genieten

*

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

EIGEN IMPORT

3 JARIGE BESTAAN
TOT 30% KORTING

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.

 REINIGING  TAXATIES VAN UW 
 REPARATIE NIEUWE EN OUDE TAPIJTEN

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

55-plus en op zoek 
naar een nieuwe 

uitdaging?
Ontdek uw talenten op de 

cursus Ongekend Talent van 
Pluspunt. Start binnenkort.

Meer informatie: 

010 – 467 17 11 of 
www.pluspuntrotterdam.nl 

Fam. Boom

Zo van het land,
naar de klant

Geopend vrijdag 
en zaterdag
van 09.00 tot 
17.00 uur

Nu ook Hollandse Aardbeien



Wie heeft er niet in de trapauto 
van de PTT gezeten, waarmee je 
post moest ophalen bij de brieven-

de stempeljongens of –meisjes. 
Deze stempelden de kaart en dan 
moest je ze weer bezorgen; dit 
speelde zich allemaal af op een 
oppervlakte van 50 vierkante 
meter.
De plastic bouwdozen van 
de nieuwste DAF; honderden 
kinderen bouwden iedere dag 
deze auto. Verder het poppenthe-
ater van Guido van Dett en zijn 
vrouw; eerst zelf een pop maken 
en er daarna een voorstelling mee 
geven.
Niet te vergeten het knippen, 
plakken en schilderen van diverse 

trots mee naar huis nam.
Pannenkoeken bakken konden 
we er ook en baden in een grote 
vijver in de sporthal; ieder half 
uur gingen er nieuwe kinderen in. 

de zwembroekjes en badpakjes 
aan Jeugdland, voor zo lang dat 
duurde. Ieder half uur een nieuwe 
groep erin met dezelfde zwem-
broek of badpak. Op het laatst was 
het geen water meer, maar urine. 
Dan werd het verschoond met 
behulp van de brandslang en ging 
het weer een halve dag mee.

Etenskaart
Tegen de middag, als je maag ging 
knorren, kocht je een etenskaart 
waarmee je een krentenbol, een 

een kop Knorr soep, een reep 
chocola en als laatste een glas 
melk kon krijgen.
De stand van Coca Cola was een 
grote bunker, opgebouwd van 
honderden volle houten Cola-krat-
jes. De Brintastand was een oud 
pannenkoekenhuisje met grote 
tafels ervoor. Aan die tafels kon 
je je bord Brinta eten. Aan het 

eind van de dag zat er misschien 
wel tien centimeter op de vloer 
geplakt. In de melkstand hing 
een wat zurige lucht door de 
gemorste melk, maar de melk was 
er heerlijk.
‘s Avonds weer op de tram naar 
huis en ‘s morgens weer in de rij 
voor toegang en een etenskaart.
      Theo Kessenich

De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 13 mei 2008 pagina 9

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

Jeugdland
Wie herinnert zich Jeugdland niet. Het kinderparadijs 
in de Energiehal aan de Westzeedijk. De Energiehal 
was overgebleven van de E55 en de eerste sporthal in 
Rotterdam. In de jaren 60 moesten de kinderen een 
vakantiebesteding hebben en de Raad Lichamelijke 
Opvoeding, de voorloper van Sport en Recreatie van de 
gemeente Rotterdam organiseerde een groot kinderfes-
tijn; Jeugdland.

Nieuwe foto
Deze foto dateert uit 1942. Het is oorlogstijd, maar gelukkig gaan vele sportwedstrij-
den gewoon door. Het wielrennen neemt daarbij een belangrijke plaats in. We zien 
hier een mooi overzicht van strijdende renners in Rotterdam. Het is misschien niet 
gemakkelijk te zien, maar waar in de Maasstad wordt deze wedstrijd verreden?

Oplossing foto 29 april 2008
Eigenlijk zou het Nederlands Elftal alle thuiswedstrijden 
in het Stadion Feijenoord moeten spelen, want daar is het 
elftal in de loop der tijden het meest succesvol gebleken. 
Geen enkel ander stadion wint het van de Kuip als het om 
Oranje-overwinningen gaat. Sinds 1957 kan er ook bij 
kunstlicht gespeeld worden, zoals hier op 17 april 1963. 
Het Nederlands Elftal wint die avond in een vriendschap-
pelijke wedstrijd met 1-0 van Frankrijk. Het doelpunt 
komt van Henk Groot van Ajax. Uniek is dat er op deze 
foto zeven spelers voorkomen die ooit in Feyenoord 
hebben gespeeld. Het antwoord op de vraag hoeveel 
Feyenoorders die avond voor Oranje uitkwamen, is vijf. 

Staand v.l.n.r.: Fons van Wissen (PSV), Guus Haak (ADO), Jan Klaassens (Fey-

(Ajax); zittend v.l.n.r.: Sjaak Swart (Ajax), Henk Groot (Ajax), Piet Kruiver (Fey-
enoord), Rinus Bennaars (Feyenoord) en Coen Moulijn (Feyenoord).
Guus Haak en Henk Groot zouden enkele maanden later de gelederen van Feyenoord 
komen versterken. De overwinning op het gerespecteerde Frankrijk kwam bondscoach 
Elek Schwartz goed uit. Hij stond nogal onder druk vanwege zijn defensieve tactiek. 
Grote man in de wedstrijd was Coen Moulijn. Coen passeerde de vermaarde rechts-
back Jean Wendling voortdurend alsof hij er niet stond. 

- Mijn vader met het uitdelen van de krentenbollen -

Oude Binnenweg 
in nieuw jasje
In september vorig jaar werd het startschot gegeven 
voor het in de ‘oude’ staat terugbrengen van de Oude 
Binnenweg. Nieuwe bestrating en herverdeling van 
de bankjes, bomen en lantaarnpalen moeten ervoor 
zorgen dat de Oude Binnenweg zijn oude karakter 
terug krijgt.

Een dergelijk herinrichtingsplan levert in eerste 
instantie altijd een hoop ellende op. Opgebroken 
straten en andere obstakels maakten het winkelen 
op de Oude Binnenweg er niet prettiger op. De 
ondernemers van de winkelstraat hebben het tijdens 
de werkzaamheden behoorlijk te verduren gehad. 
Inmiddels schijnt de zon weer op de Oude Binnen-
weg. Diverse nieuwe ondernemers hebben een plekje 
gevonden tussen de langer gevestigde winkeliers. De 
straat straalt een nostalgische sfeer uit en het is er 
prettig vertoeven. 
De inmiddels twee jaar actieve winkeliersvereniging 
heeft de opknapbeurt van de straat aangegrepen 
om weer eens iets te vieren. Vanaf 21 mei tot 1 juni 
zijn er voor het winkelend publiek de zogenaamde 
Rode Loper Dagen. Tijdens deze dagen ontvangt een 
klant bij iedere deelnemende onderneming een lot, 

ondernemers zelf wordt 1 juni een gezellige barbecue 
georganiseerd.
De nieuwe aanblik van de straat, het mooie weer en 
de vele terrasjes en niet te vergeten de spetterende 
actie van de winkeliersvereniging zijn redenen te over 
de Oude Binnenweg een bezoekje te brengen.

De Stamgast
Oude Binnenweg 140a

3012 JH Rotterdam
Tel. 010-2133957

Het enige café dat 
van een rode loper 

houdt en 5 jaar bestaat
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T!P-Kaders

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

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

Pengasius naar keuze 
per stuk 2,25                  3 stuks 6,00
Zeebaars-
pakketje 
100 gram 3,25

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 29  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

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

3 Hallen vol meubels tegen betaalbare prijzen!
van KLASSIEK tot MODERN

WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
BANKSTELLEN
FAUTEUILS 

LEDIKANTEN
LINNLENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASEN

KLEINMEUBELEN

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

Gratis parkeren
Gratis eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griffioen”
010-404 64 97 / 404 64 59c.v. decor shop

D e s i g n  v e r w a r m i n g

Showrooms:
Woonmall Alexandrium III
Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

www.cvdecorshop.nl
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Zoals die keer toen de groep knullen 
van een jaar of acht de Koningin-
nebrug overstak naar het stationnetje 
van de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM) aan de Rose-
straat 123. Bij het optrekken van de 
trein naar Spijkenisse sprongen ze 
op de laatste wagon en reden mee 
tot het moment dat ze nog van de 
steeds sneller rijdende trein konden 
springen.
“Levensgevaarlijk”, beseft de musi-
cus/dirigent en docent in ruste jaren 
later in zijn woning in Melissant. In 
één adem vertelt De Lange: “Nog ge-
vaarlijker was de zwaar met onkruid 
begroeide spoordijk tussen de Oran-
jeboomstraat en Rosestraat, waar per 
etmaal 250 treinen passeerden. Op 
het gedeelte tussen Roentgenstraat 
en Steven Hoogendijkstraat was een 
rijtje huizen weggebombardeerd. 
Over de restanten heen klommen 
we tegen de spoordijk omhoog. Er 
was geen afzetting. Robbie was het 
eerst boven, stak de rails over en liet 
zich schreeuwend als een dronken 
kamikazepiloot aan de andere kant 
als een sneeuwbal naar beneden rol-
len. Ineens was hij verdwenen. Waar 
was Robbie nou gebleven? Aan zijn 
handen en met grote angstige ogen 
hing hij aan de rand van een diep en 
donker gat. Snel verlosten we hem 
uit zijn benarde positie. In het grind 
naast de spoorrails bleef hij een poos 
nasidderen van zijn nare ervaring. 
Ondertussen onderzochten wij het gat 
met de betonnen rand. Verder deden 
we niets, gingen naar huis en besloten 

er met niemand over te praten.”

Nietig
“Met een zaklamp de volgende dag 
opnieuw de dijk op. Van weerskanten 
kwamen treinen. Wat voelden we 
ons nietig bij die langs denderende 
massa staal. Nog suizebollend van 
het lawaai bescheen ons lichtbun-
deltje op zo’n tien meter diepte de 

vochtige ruimte. Naar onze mening 
een gebruikte schuilbunker met 
allerlei afval en veel gebroken glas. 
Ook ontdekten we een trap van 
dikke en roestige krammen. Om de 
negentig centimeter zaten die in de 

muur, een behoorlijke stap voor onze 
korte beentjes. Niettemin daalden we 
een voor een af naar de glibberige 
ondergrond diep onder de spoordijk 
en dachten we aan de onderduikers 
die hier benauwde momenten moeten 

hebben doorgemaakt. Tegelijk glom-
men we trots van onze ontdekking, 
maar dat konden we bij elkaar niet 
zien, doordat de zaklamp plotseling 
de geest gaf. Akelig donker was het 
ineens met boven ons dat kleine licht-
punt. Wat hoog, een andere uitweg 
was er niet. Iedereen wilde tegelijk 
naar boven en trappelde van paniek 
bij de onderste sport. Met moeite 
hield ik mijn hoofd koel en maakte 
als laatste de klim naar boven. Het 
onvermijdelijke gebeurde. Bij de 
afzet door de jongen voor mij brak de 
vijfde kram af. Het ijzeren ding trof 
me pijnlijk op de rechterschouder. 
Tegelijk drong door dat ik nu een 
groot probleem had het daglicht te 
bereiken. Ik voelde geen kram meer 
en de laatste jongen was al over de 
rand. Roepen was vergeefs, ze hoor-
den me niet.”

Gered
“Angst bekroop me. Het enige dat 
ik hoorde was mijn eigen snelle 

ademhaling. Wel was er telkens dof 
gerommel van passerende treinen. 
Onwillekeurig dwaalden mijn ge-
dachten af naar vriendjes die eerder 
hun leven verloren. Of door water, 
of in het verkeer, maar niemand was 
omgekomen door gevangenschap 
in een diepe bunker, waarvan het 
bestaan onbekend was. Zou ik ooit 
gevonden worden?
Na ruim twee uur riep een stem: 
“Ben je daar?” Op mijn “ja” klom 
hij behoedzaam naar beneden. “Pak 
mijn arm.” Met moeite kreeg ik mijn 
verkrampte hand los van het ijzer 
en stak deze naar boven. Hij greep 
mijn pols en trok me omhoog met 
alle kracht die in hem was. Ik kon 
de sport grijpen waarop hij stond en 
die vervaarlijk kraakte. Mijn redder 
klom naar boven en enige momenten 
later liet ik me naast hem in het gras 
vallen. Er denderde weer een trein 

langs, maar nu klonk de herrie me als 
prachtige muziek in de oren. Het was 
Rubert die me gered had, de leider 
van onze groep. Het tellen van de 
koppen door hem bij terugkomst op 
het Eiland is mijn redding geworden. 
“Ga naar huis, ik zie je morgen wel”, 
was het enige dat hij zei.”
Op latere leeftijd is Anton de Lange 
vergeefs gaan zoeken naar de her-
komst van de bunker. De schuilplek 
blijft hem intrigeren en spookt al-
maar door zijn geheugen. Misschien 
zijn er lezers van De Oud-Rotterdam-
mer die herinneringen aan de bunker 
hebben. Wellicht bij het bouwen of 
in de jaren negentig betrokken bij het 
afgraven van de spoordijk voor de 
Willemsspoortunnel. 
De Lange is bereikbaar via 
a.lange81@chello.nl, uiteraard is de 
redactie van De Oud-Rotterdammer 
ook nieuwsgierig naar reacties.

In de ban van raadselachtige 
schuilbunker in spoordijk Rosestraat
In de Agniesestraat werd hij in 1944 geboren, maar het groot-
ste deel van zijn jeugd bracht Anton J. de Lange door op het 
Noordereiland en daarna Heijplaat. Vanuit de ouderlijke woning 
aan de Sleephellingstraat 20a schooierden hij en zijn vriendjes 
door de buurt. Zonder het te beseffen deden ze aan levensge-
vaarlijke waaghalzerij. In zijn in 2005 verschenen en (tijdelijk?) 
uitverkochte boek “Schooieren” somt hij er een aantal op, die 
hij en zijn vrienden in hun jeugdige onschuld en enthousiasme 
bijna het leven hebben gekost.

-Bij het vertrek van de RTM-tram klom de groep op de achterste wagon, piepte een stuk 
mee en beklom daarna (rechts) in de Rosestraat de spoordijk naar de schuilbunker. 

Foto collectie H. van der Schoor -

- Vader De Lange fotografeerde in 1948 zijn gezin kort nadat het van de 
Agniesestraat was verhuisd naar het Noordereiland. Vlnr. Anton, Ria, moeder Maria, 

Rob en Georg. Privéfoto -

- Even voorbij het treinportaal moet rechts in de dijk de schuilbunker zijn geweest waar Anton de Lange zijn hachelijke avontuur beleefde. 
Op de achtergrond de dwars staande huizen in de Steven Hoogendijkstraat. Foto collectie Rein Wolters -

- Anton de Lange zou na 55 jaar het raadsel van de bunker in de spoordijk graag zien 
opgelost. Foto Ellie Schop -
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET

RET Servicewinkel maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
Coolsingel 141 09:00 - 18:30 (op 09:00 - 17:00 12:00 - 17:00

koopavonden tot 21:00) 

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

Stationsplein Centraal Station 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 12:00 - 17:00  

Metrostation 07:00 - 21:00 (op 09:00 - 19:00 10:30 - 18:30

Beurs/Churchillplein koopavonden tot 21:30) 

Metrostation Zuidplein 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00

Metrostation Spijkenisse Centrum 06:30 - 18:30 08:00 - 18:15 09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

Metrostation Capelsebrug 07:00 - 18:30 08:00 - 17:30  09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!

Adressen en openingstijden
Klantenbarometer

Vorige maand werd de uitslag van de OV-
klantenbarometer bekend. In de OV-Klanten-
barometer geven reizigers rapportcijfers aan 
verschillende aspecten die met hun reis te 
maken hebben. Dit loopt uiteen van de kans 
op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Het 
onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder trein-, 
bus-, tram- en metropassagiers voor de grotere 
stadsvervoerders. In totaal worden jaarlijks 
in circa 8.000 ritten zo’n 85.000 bruikbare 
enquêtes afgenomen. De bus scoorde gemiddeld 
een 7,2.  De waardering van de reizigers is reden 
voor voorzichtige tevredenheid. Maar zeker geen 
reden achterover te leunen. De RET gaat door 
op de ingeslagen weg om nog hogere cijfers te 
halen. En met de komst van nieuw materieel zal 
de waardering zeker toenemen. 

Probeer nu gratis MaandKorting!
Afgelopen maandag is een actie gestart in 
het kader van het reisproduct MaandKorting 
(voorheen kortingsmaandkaart). Maand-
Korting geeft 20% korting en is gratis uit te 
proberen. Deze actie loopt t/m donderdag 
5 juni.

Wat moet je doen voor de actie? 
• Product MaandKorting bij een verkoop- en 

oplaadautomaat laden op de persoonlijke OV-
chipkaart en de aankoopbon opsturen naar RET 
(i.c.m. ingevulde coupon uit de folder). Je krijgt 
vervolgens € 6 op je rekening gestort. 

• Of: MaandKorting 20% direct gratis bij V&I op 
de persoonlijke OV-chipkaart laten zetten. 

MaandKorting
De prijs voor MaandKorting 20% is normaal € 6. 
Hiermee krijgt de reiziger een maand lang 20% 

korting op al zijn reizen op saldo (voltarief) bij de 
RET. Voor € 22,- krijgt de reiziger 40% korting. 
MaandKorting is verkrijgbaar bij alle oplaadauto-
maten en is alleen te gebruiken op een persoon-
lijke OV-chipkaart. De korting die de reiziger krijgt, 
wordt verrekend bij het uitchecken aan het einde 
van de reis over het totale reisbedrag (basis- en 
kilometertarief).

RET ReisCalculator 
Met de RET ReisCalculator bereken je op basis van 
jouw reisgedrag eenvoudig welk vervoerbewijs 
voor jou het voordeligst is. Zo zie je direct hoeveel 
je maandelijks bespaart met MaandKorting. De RET 
ReisCalculator is te vinden op de homepage van 
www.ret.nl onder “snel naar”.

Fast Ferry

Vrijdag 2 mei werd de Fast Ferry van de 
RET feestelijk geopend. De Fast Ferry gaat 
varen tussen Hoek van Holland – Maas-
vlakte – Europoort.

De eerste periode vaart een tijdelijke boot en 
in de week van 13 juli gaat een echte RET Fast 
Ferry varen. De Fast Ferry is ideaal om een lekker 
fi etstochtje te maken. Vanaf Hoek van Holland 
vaart de ferry in ongeveer drie kwartier naar de 
Maasvlakte. Een leuke route om vanaf daar weer 
terug te fi etsen naar Hoek van Holland.

Geeft de kaartle-

zer een rood licht en 

negatief geluidsignaal bij het 

inchecken?

Controleer dan of u voldoende saldo heeft 

(0 euro of meer).

Heeft u voldoende saldo, maar kunt u 

toch niet inchecken? Ga dan naar een RET 

Verkoop- & Informatiepunt.

Hier kunnen ze de kaart nakijken en indien 

mogelijk herstellen. Houd de OV-chip-

kaart bij gebruik gescheiden van andere 

chipkaarten om storingen te voorkomen 

(bijvoorbeeld 2e OV-chipkaart, biblio-

theek- of toegangspas).

Mijn kaart
doet het niet.

Wat nu?

Check de feiten!

AED-apparatuur redt levens

Woensdag 7 mei 2008 is op metrosta-
tion Beurs de eerste van zeventien AED’s 
(Automatische Externe Defi brillator) 
opgehangen. RET-directeur de heer A. van 
Bavel onderstreepte het belang voor de 
veiligheid en hulp aan de RET-klanten.

De heer H. Stam van de Hartstichting Nederland 
hing de eerste AED op in het kastje naast de SOS-
zuil. De heer Meijer van de Stichting Kloppend 
Hart uit Rotterdam juicht het initiatief van de RET 
een warm hart toe.

De RET-medewerkers die dagelijks op de stations 
aanwezig zijn krijgen allemaal een speciale op-
leiding om de apparatuur bedienen. Er is ook een 
postercampagne gestart met daarop de verwijzing 
dat de AED apparatuur diverse metrostations 
opgehangen is.
Met de nieuwe AED-apparatuur kunnen men-

senlevens gered worden. Wanneer een reiziger 
getroffen wordt door een hartstilstand kan met 
de AED het hart weer op gang gebracht worden. 
Voorwaarde is wel dat dit binnen zes minuten na 
de intreden van de hartstilstand gebeurt. Dankzij 
de aanwezigheid van de defi brilatoren kan er nu 
tijdig gereageerd worden.

Bij poortjes met 

stempelautomaten kan 

inderdaad oponthoud ont-

staan. Het gebruik van papieren vervoerbe-

wijzen bij de poortjes zorgt voor vertraging.

Stempelen duurt langer dan het lezen van 

de OV-chipkaart. U passeert de poortjes 

dus het snelst met een OV-chipkaart 

reizen, is de doorstroom bij alle poortjes 

optimaal.

Check de feiten!

Ik sta
in de fi le

bij de poortjes

Handig om 
te weten

RET
kloppend hart
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Feyenoord betaalde in 1958 134.000 

in die tijd een enorm bedrag. Het 
was de eerste Ajacied die de overstap 
naar de grote concurrent maakte. PG 
kon bij Feyenoord meer verdienen en 
wilde bovendien voor zoveel moge-
lijk toeschouwers spelen. Eddy was 

altijd rust en vertrouwen uit. Zijn 
specialiteit was het afstoppen van een 
doorgebroken aanvaller. Hij stortte 
zich in dat soort situaties onvervaard 

zijn lichaam naar buiten draaide om 
blessures te voorkomen.

Feyenoord heeft ook in latere jaren 
uitstekende keepers gehad. We 

Eddy Treijtel en Jerzy Dudek. De van 
Sparta voor 550.000 gulden overge-
nomen Ed de Goey had evenwel nog 

lengte. Hij heeft in de beginjaren 
negentig fantastische wedstrijden 
voor Feyenoord gespeeld.

Verdedigers
Rinus Israël is een tweede Amster-
dammer die in Rotterdam furore 

-

Hij kreeg niet voor niets de bijnaam 
IJzeren Rinus. In zijn dromen - heeft 
hij eens onthuld - zag hij al zijn 

toonde hij niet de minste conside-
ratie.
Voor de tweede plaats in het hart van 
de Feyenoord-defensie heb ik lang 
zitten aarzelen tussen Ivan Nielsen en 

na zijn vertrek bij Feyenoord op 34-

begaafd en in de lucht bijna niet te 
kloppen. Vanwege zijn opbouwende 
kwaliteiten krijgt hij de voorkeur 

Metgod zouden overigens ook niet 
misstaan in het beste Feyenoord-
team vanaf het begin van het betaald 
voetbal.
Over de bezetting van de twee 
backplaatsen kan men lang twisten. 

Haak en Wim Rijsbergen dringen 
zich het eerste op. Na lang wikken en 
wegen kies ik op rechts voor de laat-
ste. Mede omdat ik Ben Wijnstekers 

arbeid voor Coen Moulijn heeft be-

gekund. Technisch gezien moesten 

mag niet blijven dat hij een fantasti-

en dat hij een paar maanden daarvoor 
in een wedstrijd tegen zijn oude 
club Ajax geschiedenis schreef door 
met een diagonaal schot het enige 
doelpunt te scoren.

Middenveld
In de middenlinie van Feyenoords 
keurkorps staan Wim van Hanegem 
en Wim Jansen niet ter discussie. 
In de tijd dat ze beiden in Hendrik-

Grote Wim en Kleine Wim onver-
brekelijk aan elkaar verbonden. In 

Jansen technisch directeur was en 

barst gekomen...
Kandidaten genoeg voor de derde 
plaats op het middenveld. Reinier 

Zijn verblijf in de Kuip was van 
korte duur. Zijn beste tijd sleet hij in 

Schouten zorgde hij in de periode 
1957-1960 voor verrukkelijke staal-
tjes voetbal. Daarom Kees Rijvers!

Aanval
In de aanval is de keuze van Coen 

Moulijn buiten kijf. Dat geldt eigen-
lijk ook voor  Ruud Gullit op rechts. 

inbreng minstens zo groot.
Feyenoord heeft vele internationaal 

de Zweden Harry Bild en Henrik 
-

Hongaar Kiprich en de Argentijn 

prominente en productieve Neder-

Kuyt en Pierre van Hooijdonk. Om 
aan het wikken en wegen een einde 
te maken houden we het volgens het 
principe `de meeste stemmen gelden’ 
op de onvergetelijke Ove Kindvall.
Samenvattend komen we tot het 
volgende dreamteam: (in 4-3-3 
formatie):
Pieters Graafland; Rijsbergen, 
Ramljak, Israël, Wijnstekers; 
Jansen, Rijvers, Van Hanegem; 
Gullit, Kindvall, Moulijn.

Bent u het niet eens niet met deze 
keuze. Laat het ons weten per brief 
of liever nog per email.

Het dreamteam 
van Feyenoord (1954-2008)
Sinds de invoering van het betaald voetbal, in november 1954, 
heeft Feyenoord een moeilijk te schatten aantal voetballers 
onder contract gehad. Het is een heidens karwei uit die vele 
honderden spelers het sterkst mogelijke team te kiezen. Een 
elftal dat in de hedendaagse competitie ongetwijfeld kampioen 
zou worden. Een droomteam, waarin de keuze van Coen Mou-
lijn, Wim van Hanegem en Rinus Israel onbetwistbaar is, maar 
de bezetting van de andere plaatsen tot heftige discussie zou 
kunnen leiden. Dat is nu precies de bedoeling van dit artikel. 
Vindt u dat wij een speler over het hoofd hebben gezien of zijn 
kwaliteiten hebben onderschat, laat het de redactie van De 
Oud-Rotterdammer weten.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (13)

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.

Hilton
Op 30 mei is het 45 jaar geleden dat Hilton Rotter-
dam werd geopend. Voor Rotterdam was het een 
mijlpaal in de geschiedenis van de wederopbouw 
van de stad. Op de achtergrond het oude gebouw 
van Shell-Tankers (1e paal op 16 december 1957) 
en ook de afzettingen voor de metrotunnelbouw 
tussen Centraal Station en Coolsingel. 
De opening van Hilton geschiedde onder grote 
belangstelling door burgemeestersvrouw mr. J.M. 
van Walsum-Quispel in de stijl van een tewater-
lating. Vandaar het anker op de foto dat symboli-
seerde dat de Hilton Hotelketen vanaf dat moment 
onlosmakelijk met Rotterdam verbonden was. 
Conrad N. Hilton was daarbij aanwezig. De dag 

-
vangst ten deel. Hilton bood burgemeester Gerard 
van Walsum geschenken aan van zijn collega’s van 
New York en San Francisco.
De eerste paal voor Hilton aan het Weena werd 

geslagen op 1 juli 1960. De architect van het 
eigentijdse gebouw was H.A. Maaskant. Rotter-
dam ondersteunde de bouw van het hotel met één 
miljoen gulden. Hilton werd vanaf de opening niet 

Zoals op 3 januari 1964 toen afscheid werd geno-
men van B. van Krimpen als directeur van Stadion 
Feijenoord.

scheepsbouwer Cor Verolme en de directie van 
het Rijn-Schelde-Verolmeconcern. Inzet was de 
ontvangst die Verolme in Hilton hield vanwege het 
25-jarig bestaan van zijn Verolme Machinefabriek 
IJsselmonde. Op 31 oktober 1994 werd Hilton 
gebruikt voor het elfde Hartengala. De daarbij be-
horende Grote Prijs der Stad Rotterdam werd door 
burgemeester Bram Peper uitgereikt aan zangeres 
Willeke Alberti en acteur Pieter Lutz.

- Wim Jansen (springend) staat niet ter discussie in het dreamteam. 
Hans Kraay (2e van rechts) haalde het net niet. -
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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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

www.huis-ontruiming.nl

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

email: info@huis-ontruiming.nl

Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

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

Ook te koop gevraagd: Geheel of gedeeltelijke inboedels.

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

Wij werken door het gehele land.

Meer informatie:  

Telefoonnummer 010 - 750 67 00
www.pwsrotterdam.nl

De Kristal/Nesselande
Zorgeloos wonen aan het water

levensloopbestendige woningen 
 nabij metrostation

2-kamerwoningen aan de noordzijde  
 van het complex

enkele woningen met balkon
huurprijzen vanaf e 604,- per maand

 excl. servicekosten
per direct beschikbaar - Cypruslaan

 OPEN HUIS: 

 VRIJDAG 16 MEI 

 van 13.00 - 16.00 uur 

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

Mooie 82 cm design LCD ktv van JVC met een 
perfect beeld. LCD-TV met W-XGA scherm en 
DynaPix Plus Picture Engine voor prachtige 
en natuurlijke weergave, 2x HDMI-aansluiting 
voor het beste beeld en geluid en HD-Ready 
voor de toekomstige verandering naar het 
digitale HDTV. Teletekst met 100 pag. geheu-
gen. 10Watt totaal vermogen en 3D cinema 
sound zorgen voor een goed geluid.

van 999,-

nu 699,-

JVC BREEDBEELD LCD KTV

- Advertorial -

Electrostore 25 jaar
Toevallig loopt ons 25-jarig bestaan parallel met de 
EK – 2008. Electrostore begon in 1983 in Schiedam 
en al snel kwam de drang een vestiging in Rot-
terdam te openen.
Momenteel zijn dat twee vestigingen en wel één op 
Zuid en één in Rotterdam-West.
Als Oud-Rotterdammers zijn wij mede door onze 
persoonlijke interesse in electronica en techniek 
een begrip in Rotterdam en omstreken. Wij kunnen 
elke vraag beantwoorden. De service die wij bieden 
is uniek te noemen. Alle artikelen worden gratis 
bezorgd,aangesloten, ingesteld en persoonlijk 
begeleid. Wij hebben er verstand van en doen nooit 
moeilijk. Overal komen onze klanten vandaan, 
zelfs Zeeland en Noord-Brabant behoren tot ons 
vaste klantengebied. Wij nodigen u dan ook uit een 
bezoekje te brengen in één onze beide vestigingen. 

Neem de advertentie uit deze krant mee en ontvang 
een waardevolle attentie.
U zult versteld staan van het ruime assortiment 
kleuren TV’s-geluidsinstallaties-koelkasten- was-
automaten en computers. Het adres vindt u in de 
advertentie hieronder.



Eenmaal binnen was het één groot 
feest van herkenning, zoals voor de 
65-jarige Carla van Driel, die vanaf 
haar geboorte tot aan haar trouwen 
heeft gewoond in de 1ste Opbouw-
straat 2. “Het is nu 48 jaar geleden, 
ik was zeventien, dat ik vertrok uit 
Smeetsland en trouwde met mijn 
Beppie van Leeuwen. Hij woonde in 
een ander nooddorp, het Brabantse 
Dorp, in Charlois en we zijn nog 
steeds gelukkig.”
Hennie Buijtendijk en Joke Hagen-
doorn namen vorig jaar het initiatief 
voor de reünie, want Smeetsland, dat 

in 1940 gebouwd was als tijdelijk 
nooddorp, is nu binnen enkele jaren 
écht verdwenen. Een aantal wonin-
gen is al afgebroken en er zijn er nu 
zo’n honderdvijftig dichtgemetseld”,  
vertelde een vertegenwoordigster 
van huisbaas Com-Wonen. De 
corporatie heeft zich opgewor-
pen als sponsor van de reünie en 
bedacht Hennie en Joke met een 
mooie ruiker als beloning voor hun 
organisatie. Van de honderden op de 
sportvloer kreeg het duo een staande 
ovatie.
Maar ook De Oud-Rotterdammer 
droeg een steen bij door het publi-
ceren van drie grote verhalen met 

herinneringen van Joke Hagendoorn. 
Zij ontving honderden reacties uit 
alle uithoeken van de wereld. “Het 
inspelen van DOR was fantastisch. 
In aanvang dachten we aan 50 tot 
75 bezoekers. Nu hadden we bijna 
vijfhonderd aanmeldingen. Zonder 
de geweldige publicaties was ons dat 
nimmer gelukt. Hennie en ik zijn de 
DOR-hoofdredactie dankbaar voor 
de geboden mogelijkheid.”
De verhalen kwamen breed los en 
tentoongestelde en meegebrachte 
foto’s werden met veel belangstel-
ling bekeken en gingen van hand tot 
hand. Zanger Perry Zuidam zorgde 
voor muzikale verstrooiing. Of er 

wellicht nog een bijeenkomst komt, 
durft Joke Hagendoorn niet te belo-
ven. Aarzelend: “Misschien over een 
jaar of tien, als er een nieuw dorp 
Smeetsland staat.”
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Mooie affiche voor 
Kroon fietsen
Reclame is zo oud als ‘De weg naar Kralin-
gen’, om maar eens een cliché te gebruiken. 
Maar er is reclame én aansprekende reclame. 
Dat geldt voor nú en tóen. Handelsmaat-
schappij R.S. Stokvis & Zonen wist als geen 
ander bedrijf dat op goede en aansprekende 
wijze reclame maken leidde tot hogere omzet 
en winst. 
Het in 1844 opgerichte handelsbedrijf had 
in hoogtijjaren vestigingen in Groningen, 
Amsterdam en de Westzeedijk in Rotterdam. 
Daar produceerde en verkocht men rijwielen 

Solex. Destijds was het een héél bekend en 

het merk Nederlandsche Kroon. Huishoude-
lijke apparaten als wasmachines en geisers 
werden op de markt gebracht onder de merk-
namen Erres en Fasto, de afkorting van F.A. 

als Amstel, RAP en Puch door Stokvis 
geïmporteerd of geproduceerd. Ook haalde 
het bedrijf het Engelse automerk Austin naar 
Nederland. Stokvis was een ondernemer 

door Will H. Bradley en deze hing overal in 
Nederland.

Zang bij herdenking 
bombardement
De Mainport Barbershop Singers brengen 
woensdag 14 mei om 19:30 uur een stemmig 
repertoire bij de herdenking van het bombar-
dement op Rotterdam van 14 Mei 1940. Het 
optreden vindt plaats tijdens de herdenking 
bij het Yarden Crematorium Zuid en is voor 
iedereen toegankelijk. 

Rotterdamse 
boekenmarkt
Bibliotheek Rotterdam organiseert in sa-
menwerking met de dienst Stadstoezicht een 
grote tweedehands boekenmarkt op zondag 
25 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Plaats van 
handeling is de Binnenrotte naast de Centrale 
Bibliotheek. Antiquariaten en boekhande-
laren uit het hele land zorgen met circa 60 
kramen voor een fraaie collectie boeken, 
oude prenten en strips. 

Reünie Smeetsland mede 
dankzij DOR groot succes
Meer dan vierhonderd mensen bezochten zaterdag 19 april 
de reünie van Smeetsland. Ruim voor het aanvangsuur 
dromde een ongeduldige file wachtenden voor de deur van 
Sporthal de Enk in Vreewijk. Ze kwamen overal vandaan, 
zelfs uit Australië, Noorwegen en Amerika. 

- Velen herkenden elkaar pas na het bekijken van het naambordje dat iedereen op de borst meedroeg 
Foto Ellie Schop -

- Henny Buijtendijk (links) en Joke Hagendoorn 
(rechts) werden door Mieke de Goede van 

Com-Wonen in de bloemen gezet voor hun inzet 
Foto Ellie Schop -

- Veel belangstelling voor elkaar en natuurlijk ook 
voor de panelen met foto’s Foto Ellie Schop -

- Carla van Driel, sinds 48 jaar Carla van 
Leeuwen-vanDriel, bij haar ouderlijk huis kort 

voordat ze ging trouwen Privéfoto -

Raymond Beekman heeft er een 
boek over geschreven waar bij wijze 
van spreken de diesel afdruipt. Hij 
beschrijft het ontstaan van FTF en 
hoe belangrijk dit Nederlandse merk 
voor zware transporten was. Veel 
FTF-trekkers kwamen ook voor 

onderhoud bij Floor in Nijkerk, 
waar auteur Beekman werkte. De 
bedrijven, die het specialistische 
garagebedrijf tot haar klantenkring 
mocht rekenen, waren onder anderen 
het Rotterdamse transportbedrijf 
Doornbos, Lensveld uit Vlaardingen, 

Nederhorst uit Papendrecht, Stoof 
Breda, Hak Ridderkerk en havenbe-
drijf ECT Rotterdam. De voertuigen 
van deze en vele andere bedrijven 
zag Raymond geregeld in een voor 
hem interessante tijd die hij zegt 
nimmer te vergeten. Zoals hij al in 
een eerder boek heeft aangegeven, 
werd hij gegrepen door het merk. 
Meestal waren de FTF’s beladen 
met zware kranen, waaronder veel 
rupskranen. 
Een FTF met een dieplader, een 
zware vracht, veel sturende assen 

en natuurlijk het markante Detroit 
dieselgeluid dat een FTF produ-
ceerde. Indrukwekkender kan het 
voor Beekman en de vele fans van 
de FTF niet zijn. ‘De FTF en het 
zware werk’ omvat 156 pagina’s en 
250 illustraties in fullcolour. Auteur: 
Raymond Beekman. Prijs 24,90 
euro. Verkrijgbaar in de reguliere 
boekhandel of bij uitgeverij Aprils, 
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel 
0418-512088, info@aprilis.nl of 
www.aprilis.nl

Fraai boek over FTF-trucks 
en het zware werk
Vrachtwagens, trekkers en noem maar op zijn al lang 
niet meer bijzonder. Hooguit wordt nog gekeken naar de 
stroomlijn van een nieuw model, maar daar is het wel mee 
gedaan. Anders was dat in het verleden, als een zwaar 
transport passeerde. Met bewondering werd gekeken naar 
de trekkers van Floor’s Truck Trailer Fabriek, kortweg FTF, 
die het zware werk klaarden. Het waren vernuftige monu-
menten van kracht en techniek.

- De V12-FTF van Doornbos Rotterdam was uitgerust met een Mack-tandemstel en een Kirkstall vooras. 
De wagen is van 1975 -

- Dit was het werk waar een FTF zeer geschikt voor was. Dit is de eerste met een V12 Detroit dieselmotor 
die Stoof Breda in 1970 gebruikte voor het transport van deze enorme gaskolom -

- De omslag van het 
boek toont dat het 

om bijzondere trek-
kers en trailers gaat. 

Foto’s uitgeverij 
Aprilis -
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Taxiservice

Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl

BELGIË / ARDENNEN

LUXEMBURG

4/6/8-daagse autoreis 
incl. uitgebreid ontbijtbuffet
v.a. € 149 !!

4/5-daagse autoreis 
incl. halfpension 
v.a. € 139 !!

SPECIAAL VOOR LEZERS 

VAN DE OUD ROTTERDAMMER: 

GÉÉN RESERVERINGS-
KOSTEN

à € 15 PER BOEKING

LAAGSTE PRIJS OP DE 

NEDERLANDSE MARKT!!

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.

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
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Over vakantie gesproken .........in 1948 besloten mijn zus en zwa-
ger, Annie en Cor Veenman-Joosse, mijn pas verworven vriendje 
Adri Driessen en ik een huisje te huren in het Kruininger Gors. 
Wat hadden we weinig eisen toen! Er ontbrak niets in het huisje, 
er was ook niets te veel. Maar een pret dat we hadden. Als 
kleine kinderen speelden we ’s avonds stilstaand krijgertje rond 
het huisje of we vermaakten ons best met een emmer en een 
bal die daarin terecht moest komen. Pret voor tien. 

Toen we er kwamen, lagen er strozak-
ken die we zelf moesten vullen. Het 
niezen was niet van de lucht, maar het 
sliep best wel lekker. Bovendien was 
de oorlog net voorbij en de ontberingen 
lagen nog vers in het geheugen. Onze 
moeder ging ook mee, omdat pa op 
zee was. Zo deden we dat vier jaar, 
totdat wij zelf gingen trouwen en op 
zolder konden gaan wonen vanwege 
het huizentekort. Toen besloten we ons 
gespaarde geld voor de bruiloft maar 
op te maken aan het kopen van een ei-
gen zomerhuisje. Er was wel het een en 
ander aan te renoveren en daar wilden 
we het weekend voor gebruiken. Maar 
zonder eigen vervoer moesten we daar 
wel blijven overnachten en dat was nu 
net iets wat niet mocht van de kamplei-
ding, omdat we nog niet getrouwd wa-
ren. Er moest een chaperonne mee, dus 
moeders werd opgetrommeld en ging 
dan maar mee, anders konden we niet 
opschieten. Kom daar nu maar eens 

om! De kampbeheerder in die tijd was 
de heer Braal. En we kregen inderdaad 
’s nachts controle. We hebben ongeveer 
twintig jaar van dat huisje genoten. 

Behelpen
Elk jaar werd ik op Koninginnedag op-
gehaald door de melkboer uit het Gors, 
want ik nam mijn halve huishoudentje 
mee, vooral toen er kinderen kwamen, 
en die melkboer had een bestelauto. 
Eind september ging ik dan pas weer 
naar mijn zolder. Mijn man ging elke 
dag met de stoomtram naar zijn werk. 
Toen het oudste kind zes jaar werd 
konden we alleen met de vakanties. 
Hoewel er in Oostvoorne-dorp een 
lagere school was die Rotterdamse kin-
deren opnam, hebben wij daar nooit ge-
bruik van gemaakt. Ons adres was daar 
Berkendaal 26. Eigenlijk helemaal vrij 
met een leuke tuin eromheen. Maar het 
was vooral in het begin wel behelpen, 
want we hadden geen eigen wateraan-

sluiting en geen rioolaansluiting. Een 
paar keer per dag kon je water tappen 
uit de kraan die in het laantje stond. En 
papieren luiers, daar hadden we wel 
over gehoord, maar die gebruikte je 
alleen als je een dagje uitging.  Geen 
gas, dus koken op petroleumstellen. 
Geen elektrisch, dus gaskousjes en een 
butatankje. Die kousjes waren om de 
haverklap stuk. Ondanks al dat gemis 

hebben we fantastische vakanties be-
leefd. We zijn een keer tussendoor naar 
het Zwarte  Woud gegaan en kregen 
meteen commentaar van de heer Van 
de Ster uit ons laantje. Die vond dat we 
toch al genoeg moesten hebben aan dit 
verblijfje! De tijd was toen al aan het 
veranderen. Zo ook de eisen. Eigenlijk 
zou ik nog veel meer willen vertellen, 
maar dan wordt mijn verhaal te lang. 

Wel zou ik het leuk vinden eens in con-
tact te komen met medekampeerders 
uit die tijd (1953-1971). Dus wacht ik 
maar af en moet het voorlopig maar 
doen met mijn eigen herinneringen.

S.C. Driessen-Joosse, Zoutelande
suusdriessen@zeelandnet.nl

- De familie Driessen had niet zoveel eisen -

Pret voor tien op het Kruininger Gors

Voor de actieve 50-plussers

Voor Informatie of reservering

Kijk voor nog meer 
aanbiedingen op onze website:
www.hotelaandevaart.nl

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

          DESCENDRE
                STOELENMATTERIJ

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis

Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

’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!

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
ZAANSE JUWELIERS



Gratis
grote schoonmaak
bij u thuis?
Iedere nieuwe klant bij Onze Saar
krijgt een grote voorjaarsschoonmaak.
Deze actie loopt tot 30 juni 2008. Gaat u een contract met ons aan 
voor minimaal een jaar en 3 uur per week, dan geven wij uw huis 
een grote schoonmaakbeurt (maximaal 8 uur).

0900 ONZESAAR (0900 669 37 22 0,10 pm)

info@onzesaar.nl • www.onzesaar.nl

staat thuis voor u klaar!

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 gastouderbureau en 
voldoet aan de wettelijke eisen 
voor gastouderopvang (i.v.m. 
kinderopvangtoeslag).

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.

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

Onze Saar zorgt voor een 
vaste en zelfstandige hulp die 
past bij uw gezin. Alle Saren 
krijgen vooraf een opleiding en 
begeleiding van Onze Saar.
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Nu alle soorten laminaat GRATIS GELEGD *

Nu nieuwe collectie*
houten vloeren
v.a. € 44,95 m2
inclusief ondervloer.

Tapijt Ambiant
Crescendo van € 94,-
voor € 79,95
In 16 verschillende kleuren , 400 cm 
br, ook leverbaar op 500 cm br.

Wij hebben nu ook een nieuwe collectie behang!

Zonnige Winteraanbiedingen bij 
Woninginrichting Verschoor
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Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

WACHTEN TOT HET 
VERZORGINGSHUIS,

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

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

SPECIAL PRODUCTS



Op een dag in het voorjaar, moest 
de brug in de witte lak. Ik had er al 
een paar dagen werk aan gehad. Alle 
oude verf had ik er afgestoken, alles 
in  de zinkwit gezet en dat een paar 
dagen goed laten drogen. Het was 
heel vroeg in het voorjaar en het was 
lekker weer, dus dat liep goed. We 
lagen die dag in de Koushaven en 
van kantoor hoorde ik dat er weinig 
werk verwacht werd. Ik zocht een 
mooie ronde kwast op en maakte een 
pot witte lak van Pieter Schoen open 
en ging aan de slag. Nou was die 
brug wel een lap om te doen, maar 
na een uur of wat stond alles keurig 
in de witte lak. Terwijl ik de kwast 
schoonmaakte, kwam mijn vader, de 

van kantoor naar boord lopen. Van 
een afstandje keurde hij mijn werk, 
stak zijn duim omhoog en ik was 
toch wel trots op mijn werk. Hij 
stapte aan boord en zei “waarschuw 
Tinus maar, we moeten weg.” 

Zwijgzaam
Tinus was onze machinist. Ik ging 
naar beneden de machinekamer 
in, waar hij aan het poetsen en 

schuren was en daar aangekomen 
waarschuwde ik hem dat we weg 
moesten. Hij keek omhoog en knikte 

voor de startlucht open, liep naar 
de startklep en startte die machtig 
mooie grote driecilinder ”Deutsche 
Werke” van  twee en een halve 
meter hoog. Een prachtige langzaam 
draaiende dieselmotor, ongeveer 300 
toeren per minuut, ik hoor hem soms 
nog in mijn verbeelding draaien.Ti-
nus opende de koelwaterkraan onder 
de plaat en ik ging terug  aan dek 
om voor en achter los te gooien. We 
gingen achteruit het gat uit, de Maas 
op, en draaiden rond. Vroeger zei de 
schipper nooit veel, ook al was het 
je vader. Je moest maar afwachten 
waar je heen ging. En ja hoor, ik 
schrok me rot. We staken de rivier 
recht over de Waalhaven in. Dat 
hoefde nog niets te betekenen, want 
niet alle schepen lagen kolen te los-
sen. Er lagen er altijd wel een paar 
geladen te wachten op hun beurt. Er 
lagen zogenaamde Victorieschepen, 
afgeladen met paarden voor Polen, 
(het ijs was nog niet helemaal 
weggedooid uit de Oostzee) of 

schepen die schroot losten bij Frans 
Swarttouw. Daar gingen we graag 
naar toe, want daar kon je tussen de 
wrakken van oude auto’s wel eens 
een nog goed werkende autoradio 
vinden.

Zwart
Langzaam draaiden we de Waal-
haven in en ik begon hem toch wel 
een beetje  te knijpen. Maar het ging 
goed. We liepen rechtdoor tot achter 
in de haven en kwamen terecht bij 
pier 1, de kolenpier van de Rotter-
damse Kolen Centrale. 

De beruchtste en smerigste pier van 
de hele Waalhaven. Nergens was het 
zwarter dan daar. Nou ja, om een 
lang en verdrietig verhaal kort te 
houden, de brug was na een half uur 
niet toonbaar meer. Ik heb een dag 
later de nog verse lak er afgeboend 
met caustic soda, maar echt mooi 
is die brug niet meer geworden dat 
jaar.

         Harm Jager.       
   harm_jager@kpnplanet.nl 
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Wisseling van de 
wacht bij Historisch 
Charlois
Henk van Eijk houdt het na tien jaar voor 
gezien. De 73-jarige geboren en getogen 
Charloiser draagt de voorzittershamer van 
Stichting Historisch Charlois over aan Wim 
den Boer. Van Eijk is vanaf de oprichting in 
de beginjaren negentig bij de vrijwilligersor-
ganisatie betrokken. Dat blijft hij, want Henk 
doet maar een kleine stap terug, doordat hij 
aanblijft als vice-voorzitter.

“Het is vanwege mijn leeftijd een goede zaak 
nu dit besluit te nemen en de leiding over 
te dragen aan een jongere voorzitter”, vindt 
Henk.
Wim den Boer is 61 en heeft ruim 38 jaar in 
allerlei functies gewerkt voor de gemeente 
Rotterdam. Ook hij is een aan de Zuidhoek 
geboren en getogen Charloiser, die echter 
jaren geleden via Alblasserdam verhuisde 
naar Zwijndrecht en in die gemeente met 
zijn vrouw is geworteld in het sociaal en 
maatschappelijk leven. 
Stichting Historisch Charlois beschikt aan de 
Grondherendijk over een historisch pand dat 
is ingericht als oudheidkamer en expositie-
ruimte. De ruimte is klein en knus, eigenlijk 
veel te klein om de ruim vijftig vrijwilligers 
die er actief zijn te huisvesten. Om maar 
niet te praten van het moment dat de bijna 
tweeduizend donateurs tegelijk een bezoek 
zouden willen brengen.
Wim den Boer ziet het als een van zijn 
belangrijkste taken het huisvestingsprobleem 
op te lossen, maar ook om het rijke bezit aan 
foto’s en historisch materiaal te koesteren 
en vooral om ‘de club’ bij elkaar te houden 
en uit te breiden. Ook gaat hij proberen 
nieuwe, niet in Charlois geboren, inwoners 
via hun kinderen te interesseren voor de 
historie van Charlois. Daar worden speciale 
(school)programma’s en exposities voor op-
gezet. “Kortom”, vat Wim den Boer bondig 
samen, “genoeg werk aan de winkel.”
De wisseling van de wacht geschiedt donder-
dag 15 mei in partycentrum Hof van Charlois 
in aanwezigheid van de medewerkers. Henk 
van Eijk vertrekt daarna voor een lange 
vakantie naar het buitenland.

Vuil werk
Bij Kruwal in de Waalhaven en bij de SHV op pier 4 kon je 
goed zwart worden als je daar toevallig bij een kolenbootje 
drinkwater moest leveren. Het was 1947, er werden veel 
schepen met steenkool uit Amerika in de Waalhaven gelost 
en per Engelse collier naar Engeland vervoerd. Ik voer 
in die tijd, zo rond 1946, bij mijn vader aan boord op een 
waterboot van Hatenboer, de Maas VI.

Denise van Dongen is manager 
van het team consulenten van 
Vraagwijzer aan de Grote Hagen 
88. Deze vraagbaak bestaat nu drie 
jaar en krijgt het steeds drukker. 
De dienstverlening is intussen aan 
het veranderen. Denise: “Drie jaar 
geleden hadden we deze oudere 
mevrouw doorverwezen naar de 
instantie die maaltijden thuisbrengt. 
Nu nemen we de tijd eens na te gaan 
hoe het probleem in elkaar steekt; 
zoeken de vraag àchter de vraag. En 
we proberen mensen in contact te 
brengen met anderen in IJsselmonde 
die een klant net dat zetje in de 
goede richting kunnen geven.”

Iemand uit 
de problemen helpen
Vraagwijzer werkt samen met twin-
tig organisaties in de deelgemeente. 
Van woningbouwcorporaties tot 
maatschappelijk werk. “We kennen 
de mensen achter deze organisa-
ties”, zegt Denise. “Dat maakt de 
contacten net wat makkelijker. 
Vraagwijzer heeft veel vrijwilligers 
in de kaartenbak; mensen die graag 
de handen uit de mouwen steken 
om iemand te helpen. Soms zijn ze 
gespecialiseerd.
Denise: “We versterken nu ons 
administratieve netwerk met mensen 
die een kei zijn in het ontwarren van 

post en rekeningen. Naar deze post-
deskundigen is steeds meer vraag. 
We hadden laatst een jonge al-
lochtone moeder die problemen had 
met de taal en weinig begreep van de 
rekeningen die ze kreeg. Een vrijwil-
liger is haar toen een middagje gaan 
helpen. Zo kunnen we ook mensen 
helpen die bijvoorbeeld problemen 
hebben met de Belastingdienst.”

De Kracht van IJssel-
monde
Vraagwijzer sluit aan bij hoe 
deelgemeente IJsselmonde de 
WMO oppakt. De Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) 

mensen adviseren en begeleiden 
die eenvoudige zorg en praktische 
ondersteuning nodig hebben. Dat 
kan door mensen via Vraagwijzer 
door te verwijzen of te bemiddelen 
naar instanties die professionele zorg 
en ondersteuning kunnen bieden. 
Dat gebeurt ook, maar het kan dus 
ook anders.

Portefeuillehouder Bram van Hem-
men: “Vraagwijzer boort desgewenst 
contacten aan waar mensen zelf niet 
aan hadden gedacht. Het koppelen 
aan mensen die iemand graag van 
dienst zijn, wordt steeds belangrij-
ker. Dat werkt natuurlijk niet altijd, 
maar wel opvallend vaak. Het is de 
Kracht van IJsselmonde.”

Vraagwijzer zit aan de Grote Hagen 
88. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Tel: 
010 – 482 11 00 (24 uur per dag).
Vraagwijzer is ook te vinden op 
diverse wijkspreekuren.
Beverwaard, Trefpunt De Focus, 
Oude Watering 324, maandag van 
10.00-11.00 uur.
Lombardijen, Trefpunt Lombardijen, 
Horatiusstraat 50, woensdag van 
10.00-11.00 uur.
Hordijkerveld, Trefpunt De Dijk, 
Susannadijk 153, vrijdag van 10.00-
11.00 uur.

Vraagwijzer brengt 
mensen met elkaar in contact
Een oudere mevrouw komt bij Vraagwijzer en vraagt: “Kun-
nen jullie voor mij een maaltijdvoorziening organiseren, 
zodat ik ‘s avonds een maaltijd thuisgebracht krijg?”
Vervolgens gaat de Vraagwijzer-consulente met deze me-
vrouw in gesprek en dan wordt duidelijk dat zelf koken het 
probleem niet is, maar het boodschappen doen. Dat gaat 
haar steeds lastiger af. We wijzen haar op een vrijwilliger 
bij haar in de buurt. Samen doen ze nu twee keer per week 
boodschappen. En mevrouw kookt zelf weer.

- Henk van Eijk (links) doet een stapje terug ten gunste van 
Wim den Boer. Mozaïek en tekst zijn aangebracht op de gevel 

van de Oudheidkamer. Foto Ellie Schop -
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Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V

Straat:..................................................................Huisnummer:........................

Postcode:................................ Woonplaats:........................................................

Telefoon:..................................E-mail:................................................................

Geboortedatum:.......................Geboorteplaats:..................................................

Ik wil graag een extra gratis De Stromen Comfortkaart voor mijn partner

Naam:................................................................Voorletters....................M/V

Geboortedatum:.......................Geboorteplaats:..................................................

Plaats:.................................................................Datum:................................

Handtekening:....................................................................................

U kunt deze coupon ingevuld opsturen in een enveloppe zonder postzegel naar: 
De Stromen Comfortkaart, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam. Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn

Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)

Mei 2008

Informatie van De Stromen

De Stromen Kalender
Hieronder een selectie uit de acties en activiteiten van De Stromen voor de 
komende weken. Voor informatie en meer activiteiten kunt u altijd bellen naar
Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660.

Meezingen met het 120 vrouw/man tellende Meezingkoor
Doe mee aan de fantastisch gezellige meezingmanifestatie in Restaurant
Zuiderkroon in Pendrecht (Charlois) van 14.00 – 15.30 uur. Het Meezingkoor
uit Barendrecht bestaat uit 120 leden en zingt onder begeleiding van een 

pianist, drummer, basgitarist en twee accordeonisten, smartlappen, zeemansliederen, va-
derlandse liedjes en cabaretliedjes. Vrij entree. Alleen de consumpties betaalt u zelf.

Eddy Doorenbos in Concert in het Bibliotheektheater
met het combo van Jean-Louis van Dam
Een muzikale “sentimental journey” van één van Nederlands bekendste 
zangers/entertainers die niemand mag missen. Vanaf 14.00 uur bent u wel-

kom in het Bibliotheektheater (Rotterdam Centrum). De toegang is gratis. Trouwens ook een
uitstekende gelegenheid om eens kennis te maken met De Stromen.
Voor reserveringen kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam 0900 – 20 60 660.

Spectaculair meezingspektakel “Van Smartlap Tot Opera”
Vanaf 14:30 uur op de Koeweide in Kralingen-Crooswijk is heel Rotterdam
welkom op het mede door De Stromen gesponsorde spectaculaire evenement.
De toegang is vrij voor iedereen! Het Meezingspektakel vindt plaats in het

kader van de Operadagen Rotterdam 2008. Onder meer de volgende artiesten/koren zullen
voorzingen: Waldin Roes (sopraan), Jan Mulder (bariton), Smartlappenkoor 'De Tranentrek-
kers', Rotterdams Opera Koor, RET Mannenkoor, Havenstad Operette, Krijsende Krengen,
Harmonieorkest 'Hermandad'.

Wandelen naar en in het Zuiderpark
In juni is het grootste stadspark van Rotterdam Zuid op z'n mooist. Vanuit
Restaurant Zuiderkroon wandelt u onder leiding van een “Parkkenner” in een
rustig tempo naar het park en weer terug.

Vertrek vanuit Restaurant Zuiderkroon 13.30 uur, verzamelen vanaf 13.00 uur. De wande-
ling duurt ca 1,5 uur. Aanmelden bij mevrouw Elly Kamperman, via telefoonnummer:
Zuiderkroon 010 - 481 02 02. Er zijn geen kosten aan verbonden, kosten van kopje koffie
of thee is voor eigen rekening.

Officiële opening van de inloop voor Hindoestaanse Surinamers “Himmat”
die vanaf vandaag iedere donderdagmiddag en maandagmiddag (van 13.00
tot 16.00 uur) wordt georganiseerd in De Vijf Havens in Nesselande/Prins
Alexander.

Op bezoek bij de Chocolatier en zelf aan de slag
Weet u hoe chocolade wordt gemaakt en waar het oorspronkelijk vandaan
komt? Welke ingrediënten er worden gebruikt voor bonbons? En wat het ver-
schil is tussen melk en puur? Frits van Noppen eigenaar en oprichter van Het

Chocolade Atelier in Ridderkerk vertelt u er alles over tijdens deze boeiende workshop.
Daarna gaat u zelf aan de slag. Stoeien en knoeien met chocolade. Alles wat u zelf heeft
gemaakt mag mee naar huis. Zo kunt u thuis nog even nagenieten!
Speciaal voor houders van De Stromen Comfortkaart organiseert Frits van Noppen deze
chocoladeworkshop voor een miniprijs van slechts € 19,50. De workshop begint om 14.00
uur en wordt rond 16.30 uur afgerond. Geeft u zich op via email info@chocoladeatelier.nl of
via telefoonnummer 0180 - 42 05 07.

Haring met muziek
In en om het verpleeghuis “De Twee Bruggen”in Lombardijen (IJsselmonde) or-
ganiseert De Stromen een “culturele haringdag” van 10.00 tot 15.00 uur.
Onder de klanken van live muziek geniet u van heerlijke “Hollandse Nieuwe” en

lekkernijen uit verschillende werelddelen. Vrij entree. 

Eddy Doorenbos in Concert in het Zuidpleintheater
met het combo van Jean-Louis van Dam
Ook in Rotterdam Zuid kunt u genieten van de muzikale “sentimental journey”
van één van Nederlands bekendste zangers/entertainers. Vanaf 14.00 uur

bent u welkom in het gezellige intieme theater. De toegang is gratis. Voor reserveringen kunt
u bellen met Zorglijn Rotterdam 0900 – 20 60 660.

Van alle (uit)markten thuis
Dat De Stromen van alle (uit)markten thuis
is, zal u na 3 informatiepagina’s in deze krant
aardig duidelijk zijn. Na vele aangename ont-
moetingen en leuke uitjes in het voorjaar, wil-
len we het deze keer eens met u hebben over
de wijze waarop De Stromen uitvoering geeft
aan de promotie van de Kunst en Cultuur in
Rotterdam. Met bijzondere eigen initiatieven,
maar ook in samenwerking met bijvoorbeeld
de dienst Sport en Recreatie van de
Gemeente Rotterdam, vrijwilligersorganisaties,
buurttheaters en organisatoren van klein-
schalige culturele bijeenkomsten, proberen
we kunst en cultuur waaraan onze stad zo rijk
is, dichter bij de mensen én mensen bij
elkaar te brengen.  

Altijd wat leuks in de wijktheaters
en LCC’s 
Veel van die activiteiten vinden plaats in de
Locale Culturele Centra en Wijktheaters van
Rotterdam (LCC’s). In de LCC’s is er bijna
altijd wat de beleven op het gebied van de
Kunst en de Cultuur: exposities, theatervoor-
stellingen, lezingen, muzikale optredens in
alle genres, try-outs van bekende cabaretiers
en meer. Het aardige van deze theaters die
LCC’s is niet alleen dat deze bij u in de buurt
zijn gevestigd, maar ook dat de toegangsprijs
en prijs voor de drankjes nooit een barrière
vormen om weg te blijven. Bovendien krijgen
houders van De Stromen Comfortkaart in de
veel gevallen ook nog een korting. Voor de
actuele agenda van alle LCC’s en wijktheaters
raadpleegt u de website www.uitindewijk.nl

Nu we het toch over Cultuur hebben...
In Rotterdam organiseert De Stromen weke-
lijkse inlopen waar migrantenouderen terecht
kunnen voor vriendschap en gezelligheid. 
Met een jaarprogramma met onder meer

creatieve, educatieve en ontspannende acti-
viteiten, gezamenlijke uitstapjes maar ook
met hulp, advies en ondersteuning, een luis-
terend oor en informatie over allerlei voorzie-
ningen en thema’s zorgt De Stromen er voor
dat iedereen zich thuis voelt. Wie ook geïnte-
resseerd is in de cultuur van migranten aan
wie ook Rotterdam z’n grote economische
betekenis heeft te danken is uiteraard ook
van harte welkom:

• Iedere vrijdag van 13.00 – 16.00 uur:
Antilliaanse en Arubaanse inloopmiddag,
Grotekerkplein 5, Stadscentrum. 

• Iedere dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00
uur: Kaapverdiaanse inloopmiddag, Willem
van Zuylenstraat 24, Delfshaven.

• Iedere dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00
uur: Turkse (vrouwen)inloopmiddag, LCC
’t Klooster, Afrikaanderplein 7, Feijenoord.

• Iedere maandag- en donderdagmiddag
van 13.00 – 16.00 uur: Surinaamse/Hin-
doestaanste inloopmiddag, De Vijf Havens,
Nesselande/Prins Alexander.

• Iedere maandag van 9.00 – 11.00 uur:
Marokkaanse inloopochtend, ‘t Knooppunt,
Weteringstraat 275, Kralingen/Crooswijk.

De Stromen Comfortkaart
Met een lidmaatschap van De Stromen
Comfortkaart kunt u meedoen met veel acti-
viteiten en uitstapjes. Dit lidmaatschap
wordt ook in 2008 gratis aangeboden aan
alle Rotterdammers van 55 jaar en ouder.

Vul onderstaande bon in en word ook lid! 
Of bel naar Zorglijn Rotterdam: 0900 - 
20 60 660. U ontvangt dan gratis uw per-
soonlijke De Stromen Comfortkaart met een
brochure waarin u alles kunt lezen over de
voordelen en privileges die bij het lidmaat-
schap horen.

Donderdag

29
MEI

Donderdag

5
JUNI

Donderdag

12
JUNI

Dinsdag

17
JUNI

Donderdag

26
JUNI

Woensdag

28
MEI

Woensdag

4
JUNI

Zondag

1
JUNI

Over kunst en 
cultuur gesproken

OR
TD

 1
30

5
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Zomaar een spontaan idee, zomaar een groot succes. Als De Oud-Rotterdammer (DOR) iets op 
touw zet, groeit er steeds iets moois en massaals uit. Voorbeelden: de krant zelf, het Kuipfestival 
in 2006, de jubileumtramritten vorig jaar en vorige week het door honderden lezers opgeluisterde 
draaiorgelfestival bij pannenkoekenhuis De Nachtegaal in het Kralingse Bos.

Iedereen was onder de indruk, burge-
meester Ivo Opstelten in het bijzonder. 
Hij complimenteerde Fred Wallast, 
uitgever van De Oud-Rotterdammer, 
via een geluidsinstallatie voor zijn 
initiatief. De eind dit jaar scheidende 
burgervader zette zich daarna aan het 
wiel van draaiorgel De Grote Cap van 
Mina van Es en wist af en toe de juiste 
snelheid te krijgen in de Ivo Opstelten-
mars, die tien jaar geleden voor hem 
werd gecomponeerd bij zijn afscheid 
als burgemeester van Utrecht. “Ik wist 
er niet eens meer van”, wilde hij doen 
geloven.
In de omgeving van het pannenkoe-
kenhuis was legaal parkeren niet meer 
mogelijk. Twee buurtagenten lieten 
foutparkeerders ongemoeid en hun 
bonnenboek gelukkig op zak. Van verre 

klonk de onvervalste orgelmuziek door 
het in de lentezon ontluikende groen 
en kringelde op afstand al de geur van 
de DOR-soep in de neusgaten. Een 
uitgekiende dag met een héérlijke 
temperatuur. En wat een belangstel-
ling. Bijna vierhonderd fans van De 
Oud-Rotterdammer en van draaiorgel-
muziek omgaven het prachtige orgel 
en genoten van de bijzondere muziek. 
Ook Ton Roos en zijn gevolg, van het 
gelijknamige Rotterdamse orgelge-
slacht. Hij exploiteert vier draaiorgels, 
onder wie de beroemde Carpe Diem, 
waarmee hij op zaterdag altijd in het 
centrum van Schiedam actief is. “De 
Grote Cap is een geweldig orgel, niet 
alleen wat de mogelijkheden betreft, 
maar ook in omvang en gewicht. Op 
straat zouden we er daarom niet mee 

kunnen werken.”
En: “Inderdaad, ik verslof vandaag 
bewust mijn taak als orgelman, want 
ik wilde het schouwspel hier met eigen 
ogen zien.” En dat wilde iedereen, 
want het draaide uit op een massaal 
eerbetoon voor de Grote Cap. Ook de 
speciale voor deze gelegenheid ge-
perste CD ging als een warm broodje 
over de toonbank. Men stond er voor 
in de rij.”Zo druk als nu is het sinds 
het Popfestival in 1970 niet meer in 
het Kralingse Bos geweest”, grapte een 
bezoeker.
De organisatie van het draaiorgelfes-
tival heeft enorm genoten van de blije 
gezichten en positieve reacties van de 
bezoekers. Meer foto’s zijn te vinden 
op de website van De Oud-Rotterdam-
mer (www.deoudrotterdammer.nl).

- Orgelman Ton Roos (rechts) liet zijn draaiorgel op stal om de Grote Cap in het Kralingse Bos te 
kunnen zien en vooral horen spelen. Foto Ellie Schop -

Massaal eerbetoon aan 
draaiorgel de Grote Cap

- Burgemeester Ivo Opstelten draaide met de hand zijn eigen ‘Ivo Opsteltenmars’ . Foto Ellie Schop -

- Bijna vierhonderd lezers van De Oud-Rotterdammer kwamen af op het concert van de Grote Cap 
van Mina van Es -

- Kleinzoon en kleindochters van Mina van Es maakten er een gezellig dagje van -

- Grote drukte op het terras waar de mensen genoten van de muziek en het zonnetje -

- Tijd voor een dansje bij het legendarische orgel -
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Maandmenu:

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

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 16 mei:
Marco Junger (zanger)
Zaterdag 17 mei:
Stage One (popmuziek)
Vrijdag 23 mei:
Rick (Zanger)

Zaterdag 24 mei:
Vrijgezellenavond met dj Jan

Asperge Maand
Diverse gerechten

“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
®

Trapt mee als U dat wil!
in 4 kleuren en diverse maten

Slechts   1.495,-
reeds v.a.    1.295,-

Schiedam
Broersvest 40
3112 DE 010 - 27 35 421

Rotterdam
Vlietlaan 53-55

3061 DV 010 - 45 30 300

Voor 50 plussers gratis bezorgd. 

Vraag naar de andere 

50 plus voordelen.

Dominicus

Kom gauw eens langs bij L&B Badkamers
Weg en Bos 117, 2661 DM Bergschenhoek, tel. 010-5248141
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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.

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.

COMEDYGEZELSCHAP MUSSEN EN ZWANEN | De fl at van Jet | toneel | Klucht

Comedygezelschap Mussen 
& Zwanen is terug! Dit keer 
wordt het een klucht, maar 
wel een echte, met deuren, 
overspel en misverstanden.
De Flat van Jet is geschreven 
door Haye van der Heyden. 
De cast bestaat uit de acteurs 
van de succesvolle tv-kome-
die Kinderen Geen Bezwaar; 
Alfred van de Heuvel, 
Anne-Mieke Ruyten, Bobbie 
Koek en met gastacteurs Ron 
Cornet (Belgische acteur, 
bekend van Wittekerke), Eric Bouwman (bekend van Idols, Onderweg Naar 
Morgen) en Eva Poppink (bekend van Nijntje).

Jet heeft een fl at in de stad waar ze haar minnaar Karel ontmoet. Maar ze 
wil van hem af. Karel, die ook getrouwd is – wat Jet niet weet – leent de fl at 
wel eens uit aan zoon André. Hij neemt één van zijn vriendinnetjes Natas 
mee, die op zoek is naar woonruimte. Zij neemt Veertje mee, de dochter van 
Jet, want die zoekt ook woonruimte. En dat gaat mis! Een ‘vervalste’ klucht, 
gespeeld met veel fl air en tempo, veel ervaring en veel enthousiasme!

Za 31 mei | Grote Zaal | 20.00 uur | € 17,50 | € 16,-

Het Volk | Wat niet mag | Toneel | komedie

De drie vaste acteurs van de Haarlemse 
toneelgroep Het Volk behandelen kom-
mer, kwel, verdriet en eenzaamheid al 
dertig jaar met een droge glimlach. Wat 
niet mag werd rond 1920 geschreven 
door mevrouw J.M. IJssel de Schepper-
Becker en is een regelrecht familiedrama. 
De zoon des huizes loopt rond met een 
afschuwelijk geheim. Hij komt in confl ict 
met zijn geweten en besluit zijn hart in 
huiselijke kring te luchten. Het ogen-
schijnlijk zo harmonieuze gezin raakt 
daardoor volledig ontwricht. Vader en 
moeder komen lijnrecht tegenover elkaar 
te staan, de dochter raakt in een crisis, 
de zoon in een diep isolement. “Een 
kolfje naar de hand van Het Volk. (…) 
Heel vermakelijk.” (De Telegraaf)

wo 14 mei | Kleine Zaal | 20.15 uur | € 14,50

Nu ook bij onze CAPRI Lijnbaan 119:

*  PIZZA
* BROODJES
* TAARTEN
* CROISSANTS

* WARME SNACKS
* SANDWICH

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u één gratis koffie of thee per persoon 
bij aankoop van een van de hierboven vermelde produkten. 

Lunchen op uw bedrijf?? 

Rotterdams Opera Koor
Jubileumconcert

zaterdag 17 mei 2008
Jurriaanse Zaal De Doelen
aanvang 20.15 uur

Dit jaar bestaat het Rotterdams Opera Koor 85 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan geeft het koor een Jubileumconcert in de Jurriaanse Zaal van het 
concertgebouw De Doelen in Rotterdam.
Als solisten treden op de sopraan Waldin Roes, de tenor André Post
en de bas Ruben Gerson. De pianist Ben Martin Weijand begeleidt koor
en solisten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Ago Verdonschot.

Als lezer van de Oud Rotterdammer ontvangt u 
 per toegangskaart. ( )

Kaarten kunt u bestellen per email: mvermeulen@rokoor.nl of 
telefonisch 010 - 419 01 93.

Vuile Huichelaar – Meezingavond o.lv. Mrs Einstein
Oude Luxor Theater – 20:00 u – vanaf  15,00

21 mei

Altijd Dichtbij – Nick en Simon
Theater Zuidplein – 20:00 u – vanaf   20,-

21 mei

22 mei23 mei Waan – Pieter Derks Cabaret Try Out
Theater Zuidplein – 20:15 – vanaf  11,-
iClaudia - Claudia de Breij
Theater Zuidplein – 20:00 u – vanaf  19,50

-- Er op uit! Kalender --

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575

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.

Rotterdams Opera koor
De Doelen - Juriaanse zaal - 20.15 u. - vanaf 20,00

17 mei

LASTMINUTEACTIE voor de lezers van De Oud Rotterdammer € 4,50  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 kortings-
acties. Kassa 010 20 30 203

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 kortings-
acties. Kassa 010 20 30 203

Seniorenrevue – Rotterdams Wijktheater
LCC Zevenkamp – 14:00 u –  3,-

15 mei

Anoniem – muziektheater met Maria Kraakman
Rotterdamse Schouwburg – 20:00 u -  12,-

14 en 15 mei

Koor Nieuw Zuid – LCC Lombardijen
Menanderstraat 89 – 14:00 u –  2,50

18 mei

Grenzeloos - Rotterdams Wijktheater
Kantine Steinweg, Veerlaan 9  - 20:15 u 

22-24 mei

Waan - Pieter Derks Cabaret Try Out
Theater Zuidplein – 20:15 u – vanaf   11,-

22 mei

iClaudia - Claudia de Breij
Theater Zuidplein – 20:00 u – vanaf   19,50

23 mei

Dagje uit met de kleinkinderen: Plaswijckpark Havenmiddagen

Op woensdag 14, 21 en 28 mei vanaf 13.30 uur gaan alle trossen los in Plaswijckpark. De ingebruikname 
van de nieuwste attractie van het familiepark, de spetterende Haven Speeltuin, wordt gevierd met drie 
middagen vol vrolijke en typisch Rotterdamse havenactiviteiten. De Havenmiddagen starten met een 
muzikale voorstelling, gespeeld door Joris Lutz, over het eigenwijze hondje Fred dat verdwaalt in de havens 
van Rotterdam. Aansluitend wordt uit volle borst havenliedjes gezongen en wordt de Haven Speeltuin op 
spectaculaire wijze in gebruik genomen. Natuurlijk kunnen de kinderen daarna de speeltuin zelf uitproberen. 

Verder staat onder meer op het programma: zeilen met 
de Zeeverkenners, havengespuis schminken en vaartech-
nieken oefenen met De Kapiteintjes.

De derde editie van Operadagen Rotterdam, van vrijdag 
23 mei tot en met zondag 1 juni 2008, opera en muziek-
theater op diverse podia en onverwachte plekken in de 
stad. Het festival vormt de feestelijke afsluiting van het 
operaseizoen en presenteert een veelzijdig programma 
met bijzondere internationale producties, bekend en 
minder bekend repertoire, opera voor jongeren en opera 
op locatie. Zo zijn er drie voorstellingen voor de hele 
familie. Een genadeloze prinses in Turandot door Jeugd-
theater Hofplein op 31 mei en zondag 1 juni, Mozarts 

Rotterdamse Schouwburg en een opera vol kriebelende 
beestjes: Help!, eveneens op zaterdag 31 mei in het 
theater van boekhandel Selexyz Donner.

Operadagen Rotterdam 2008
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1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484, E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

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

Dodge RAM Pickup 
Dubb.Cab 4.7 V8
Full options      2007 24.900,-

Dodge RAM Pickup 
Dubb.Cab 5.7 HEMI 
V8 full options  NIEUW   32.500,-

BMW 318 Ci Coupé 
blauw met. 
exe.airco        2001  12.500,-

BMW 530 d Touring 
Blauw metl. AUtm-
zwart leer        1999  9.000,-

Chrysler 300C 2.7i 
Zilver.metl.Grijsleer 
16300km       2007  36.750,-

Chrysler 300C 3.5I
Touring zwart metl 
grijs leer  2007  43.000,-

Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl            1998   2.500,-

Fiat Multipla 1.9 JTD 
van airco-
sportvelgen 2000  3.500,-

Jaguar XKR Cabriolet 
Lederen bekleding - 
elec. Kap   1999  33.500,-

Kia Carens 2.0 CRDI 
van ecc airco-
31000 Km !        2004  9.950,-

Daihatsu Charade 
nw APK 
grijs met.               1994   1.250,-

Renault Laguna 2.0-16V 
Dynamic Hatsback-
Leer-Clima  2003   7.450,-

Renault Megane VAN 
Grand tour 1.5 DCI
Zilver metl.               2006   9.945,-

Jeep Grand Cherokee 
Limited HEMI  
demo full opt. 2007   52.000,-

Jeep Grand Cherokee 4.7 
Autm. leer navi
  2007   49.750,-

Mercedes 450 SEL 6.9 
Blauw met Wegen-
belasting vrij  1976   11.500,- 

Mercedes 500 SL Roadstar 
Blauw met Blauw leer  1989  12.000,-  

Mercedes C 200 Kompressor 
combi autom. blauw 
metl   2002   17.900,- 

Mercedes Benz R 350 4
Matic Zilver metl Leer-Clima  
alle Extra’s  
20175 Km            2007        63.500,-

Mercedes Benz V 220 CDI 
Dubb.Cab Zilver 
metl Airco       2001 9.950,-

Volvo S70 sedan –airco  
Royalblue LPI (G3)    2000     6.450,-

Volkswagen Touareg 2.5 TDI 
Full options              2005    43.750,-

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

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

The Dukes

- The Dukes, met van links naar rechts: Herman Huizinga, Karel van Oostveen, Ton Glou-
die, John Diamant en Theo Reuvers  -

Halverwege de zestiger jaren besloten vijf Rotterdamse jongens een band te formeren. Een 
aantal van hen had al wat ervaring opgedaan in een gitaargroep, maar dit moest een heuse beat-
band worden. De naam van de groep was er al voordat ze één noot hadden gespeeld: The Dukes. 

Het gezelschap bestond uit Karel 
van Oostveen (sologitaar), Herman 
Huizinga (slaggitaar), Ton Gloudie 
(drums), Theo Reuvers (basgitaar) 
en John Diamant (zang en mond-
harmonica).
“De eerste repetitie vond plaats in 
de ouderlijke woning van de slag-
gitarist”, herinnert John Diamant 
zich. “Maar al snel kregen we een 
repetitieruimte aangeboden. Dat 
was een schuurtje bij een boerderij 
aan de Straatweg, bij de Bergse 
Achterplas. Het was van buren van 
Karel van Oostveen.” The Dukes 
stelde een repertoire samen met 
nummers van populaire bands als 
The Who, The Kinks en The Rol-
ling Stones. “Als ik me goed herin-
ner was ‘Hello Josephine’, van The 
Scorpions, het eerste nummer dat 

we onder de knie hadden”, zegt 
Diamant. “En we speelden ook ‘Ik 
heb geen zin om op te staan’ van 
Het.” 
De groep trad na enkele maanden 
voor het eerst op in Schiebroek. 
“In De Brandaris”, weet Diamant. 
“Volgens mij was dat een jongeren-
sociëteit.”

Montfoort
Diamant: “In eerste instantie 
speelden we voornamelijk in zalen 
in Schiebroek en Hillegersberg. 
Daarna ‘veroverden’ we ook de 
rest van de stad.” Zo gaf de groep 
een openluchtconcert tijdens een 
Koninginnedagfeest in de Stok-
roosstraat op Zuid, stonden ze op 
de planken van de Spes, eveneens 
op de linker Maasoever, en in 

Arcade in Schiedam.
Optredens buiten de regio Rot-
terdam waren er volgens Diamant 
niet veel. “Ik kan me alleen een 
concert in een zaal Montfoort 
herinneren”, zegt hij. “Het was 
trouwens niet de bedoeling dat wij 
daar zouden spelen. We gingen 
met een andere Rotterdamse band 
mee. Die jongens vroegen of wij 
ook een nummertje of vijf wilden 
doen. Dat wilden we wel, maar 
al na twee nummers werden The 
Dukes van het podium gehaald, 
omdat we veel meer succes hadden 
dan zij…”
Een ander opmerkelijk optreden 
noemt Diamant dat tijdens een 
feest in het Libanonlyceum, waar 
tevens een andere beatgroep en 
The Dutch Swing College Band 

op het programma stonden. “Wij 
stonden in de kelder. We hadden 
net een nieuwe geluidsinstallatie 
aangeschaft en die wilden we uit-
proberen. Het was een verschrik-
kelijke pokkenherrie. Iedereen in 
het gebouw kwam naar de kelder 
om te kijken wat daar aan de hand 
was.” 

Eilandje
Het meest legendarische concert 
gaven The Dukes volgens Diamant 
op een eilandje in de Bergse Plas. 
“Daar was geen elektriciteit. 
Toen hebben we iedereen die 
over een geaarde kabel beschikte 
ingeschakeld en alle stukken met 
elkaar verbonden. Er was ongeveer 
honderdvijftig meter elektriciteits-
kabel nodig en die kwam er ook. 

Met bootjes werden de bezoekers 
er naar toe gebracht. Dat optreden 
vergeet je natuurlijk nooit meer.”
The Dukes hebben volgens 
Diamant vijf jaar bestaan. “Er 
zijn veel personele wisselingen 
geweest en we hebben ook nog 
een tijdje een organist binnen de 
gelederen gehad.”
Zanger Diamant verliet na twee 
jaar de groep. Zijn opvolger was 
destijds John van Katwijk (later 
manager van onder meer René 
Froger), met wie de band de single 
‘She was a gipsy’ opnam. 

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? 
Dan kunt u mailen naar:  
ed.vanhelten@hotmail.com. 

deel 29

 heeft voor het komende 
voorjaar-zomerse izoen

een uitgelezen collectie

Rosner | Mac | Angels | Taifun 
Bandolera | Mc Gregor 

OOGARTSPRAKTIJK

CBR-keuringen  - 
Geen lange wachttijden

VANAF HEDEN WEER
NIEUWE INSCHRIJVINGEN
VOOR ALLE VERZEKERDEN

Winkelcentrum De Koperwiek
Capelle aan den IJssel

-
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Met de bakkerij van Hordijk maakte ik ken-
nis kort nadat ik als joch van bijna veertien bij 
Zaanen in dienst was gekomen als leerling-ban-
ketbakker. In die tijd was het gebruikelijk een 

grap op het verkeerde been te zetten. Daar moest 
ik dus ook aan geloven. Een paar weken nadat ik 
er was komen werken, kreeg ik van Piet ‘t Hoen, 
een gezelbanketbakker bij Zaanen, direct na de 
schaft van half een de opdracht de uitgeleende 
vierkanterondekoekjesdeegsteker terug te halen 
bij bakker Hordijk.
Met een niet echt tevreden en knagend gevoel 

naar Hordijk. Daar moest ik tien minuten wach-
ten, want de chef zat te poepen en dat vond ik 
ook al zo verdacht. Uiteindelijk daagde hij op en 
zei met een stalen gezicht het apparaat die mor-
gen uitgeleend te hebben aan collega’s van Van 
der Meer & Schoep aan de Gouwstraat 41. Mijn 
wantrouwen was ineens honderd procent, maar 
ter wille van de zekerheid maakte ik toch een 

Gouwstraat. Daar was het telefoontje van Zaanen 
ook doorgekomen, want ik moest er opnieuw 
wachten. Na een kwartier kreeg ik te horen dat 
de vierkanterondekoekjesdeegsteker bij bakker 
R.W. Klein op de hoek van Nachtegaalplein en 
Dorpsweg in gebruik was gegeven. Daar kon ik 
het ding ophalen, want ze waren er net mee klaar. 
Op dat moment zag ik het échte licht en besefte 

het middelpunt van een grap te zijn.

Tegen vijf uur in de middag keerde ik terug bij 
Zaanen, waar baas Bas me bestraffend aankeek 
en op barse toon vroeg waar ik al die uren geble-
ven was. Ik vertelde hem helemaal terug te heb-
ben moeten lopen, vanwege de lekke voorband 

zelf leeg had laten lopen en ook niet dat ik met 
een bekende die ik onderweg was tegengekomen, 
een biljartje had gemaakt in café Royal aan de 
Doklaan. Wel zei ik glashard tegen Zaanen dat ik 

niet meer in de maling genomen wilde worden 
en daar was hij op dat moment even mee afge-
bluft. Ze hebben het niet meer uitgeprobeerd, 
maar gebruikten me wel voor allerlei rotklussen. 
Als de anderen waren gestopt met werken, was 
ik bij de kraan zeker nog een half uur bezig 
met schoonwassen van de potten, pannen en 
garden. Op andere momenten moest ik urenlang 
bakplaten schoonschrappen en bakblikken oliën 
voor hergebruik. Op woensdagmiddag was het 

bokkenpootjes maken, een geestdodende klus 
en ook nog onder zware klassieke muziek via de 
radiodistributie. Chef Jansen schepte er behagen 
in de volumeknop helemaal open te draaien. 
Bokkenpoten maken betekende op bruin papier 
eerst alle helften op hun bolle rug uitleggen. 
Dan op elke halve bokkenpoot een klodder hete 
stroop spuiten. Dik, want dat was belangrijk 
voor de weegschaal. Meestal ging de vetpapieren 
spuitzak lekken en zaten mijn handen onder de 
kleverige brei. Als de ‘bokjes’ allemaal hun klod-
der hadden, plakte ik de tegenhelft erop vast.
Vervolgens voorzag ik de kontjes van choco-
lade. Ook dat was handwerk. Ik doopte ze stuk 
voor stuk in een pan met hete chocolade. Niet 
te diep, want dan brandde je je vingers. Als 
laatste rangschikte ik de bokkenpoten op sierlijke 
verkoopschalen en bracht die voorzichtig naar 
de winkel. Dat was het leukste moment van de 
dag, want de verkoopsters Plonia, Connie en 
Ankie waren leuke en aantrekkelijke meiden. 
Baas Bas wist dat ook en was altijd in de buurt, 
zodat ik talmen maar naliet. En wat bokkenpoten 
betreft: die kan ik nog steeds niet zien, laat staan 
er eentje opeten.

 -  Bezorgers van Bas Zaanen in de jaren vijftig voor het bedrijfspand aan de Zuidhoek. Vlnr. Gerrit van Gelder, Jan Noordzij, Ab Kamman, Barend Breuring, 
Dirk Zaanen, Henk Koudstaal en Bas en Piet Zaanen. -

-   Bas Zaanen met 
de schieter aan het 

werk bij de broodoven. 
Hij nam de zaak over 

van zijn vader Dirk. Fo-
to’s collectie Rein Wolters -

- Het pand waarin Wim Hordijk aan het begin van de Zuidhoek zijn brood- en banketbakkerij én winkel had. Op de achtergrond het 
ventilatiegebouw van de Maastunnel. -

‘Ga bij bakker 
Hordijk maar even 
de vierkanterondekoekjesdeegsteker ophalen’
Aan het begin van de Zuidhoek, bij de Frans Bekkerstraat in Oud-Charlois, 
tegenover de woning en het pakhuis van zuivelhandelaar P. Vaandrager, waren 
in 1959 de winkel en (benedendijks) bakkerij van Wim Hordijk gevestigd. Zijn 
bedrijf was kleiner dan dat van collega Bas Zaanen verderop aan de andere kant 
van de straat op 137. Hordijk had maar twee bezorgers in dienst en Zaanen een 
stuk of acht. Na het opleveren van de nieuwbouw aan de Struitenweg, tussen de 
Verboomstraat en de Nieuwenhoornstraat, opende Hordijk er in de jaren vijftig 

Overschiese bedrijf C.J. van Buuren & Zn.

Reacties over 
Spido 
blijven welkom
De oproep van het directieduo Annie 
Gruisen en Hans Borst voor hulp bij 
hun speurtocht naar het verleden van 
Spido is niet vergeefs. Sinds de publi-
catie in de vorige De Oud-Rotterdam-
mer komen verhalen en foto’s gestaag 
binnen op historiespido@telfort.nl en 
per post via Uiterdijk 106, 3195 GK 
Pernis-Rotterdam. 
Kees Werther uit Terneuzen (ship-
watch@xs4all.nl) reageerde spontaan: 
“Ik stam uit een familie van waterkler-
ken. Mijn grootvader, vader, oom en 
ikzelf werkten jarenlang als zodanig 
in Rotterdam. Na de Tweede Wereld-
oorlog, ik was toen een jaar of twaalf, 
was er jaarlijks een boottocht voor de 
leden van de Rotterdamse Waterklerken 
Vereniging (RWV), aangeboden door 
Spido en gelieerde sleepdiensten. In het 
begin was het een kleine boot, ik meen 
de Prinsenplaat, maar allengs werd de 
vereniging groter en was er een grotere 
boot nodig. Vaak ging de tocht richting 
Betuwe waar nabij een boomgaard 
werd aangelegd voor het min of meer 
traditionele eten van kersen.
Sommige waterklerken werkten bij 
maatschappijen die Amerikaanse 
schepen behandelden en zij brachten 
voor hun kinderen onbekende zaken 
mee als kauwgum en Coca Cola. Vóór 
de oorlog was het allemaal niet zo 
luxueus en werd de vaartocht uitge-
voerd met een normale sleepboot van 
de maatschappij. Bijgaand een foto van 
zo’n ‘oertocht’ die omstreeks 1933 moet 
zijn uitgevoerd vanaf de Boompjes met 
op de achtergrond de Maaskade op het 
Noordereiland.”

Historische Avond 
Rotterdam-
Feijenoord
Poortgebouw? Oranjeboomstraat? 
De Hef? Als deze namen u bekend 
voorkomen en u meer wilt weten over 
hun geschiedenis, kom dan op 14 juni 
naar de Historische Avond Rotterdam-
Feijenoord. Tinus de Does, auteur van 
Rotterdam in vroeger tijden, zal dan 
spreken over de geschiedenis van de 
wijk Feijenoord/Noordereiland. 

vanaf 19:00 (aanvang 19:30). Locatie: 
Koningskerk, Stieltjesstraat 30 Rot-
terdam. (voor meer info: 
www.koningskerk.org).
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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

Goed in lijsten
en inlijsten

O.a. geschikt voor
- Foto’s
- Posters

- Schiderijen
- Borduurwerk

- Spiegels

Lijstenmakerij & Galerie

Frits Ruysstraat 55a, Rotterdam/Kralingen
Tel. 010 - 24 29 400

Geopend: di. t/m zat. 10.00-18.00 uur

     klusserij
“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
                  0614363568

Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte 
voor de regio Rotterdam Zuid waarin op ambachtelijke 
wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet 
precies naar uw wensen of maatvoering in de reguliere 
handel verkrijgbaar zijn en in overleg met u wellicht 
wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de 
bovenstaande nummers of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

Havenondernemer Jan Rijsdijk maakte in de periode 1970 -
1980 in de Rotterdamse haven furore met zijn drijvende 
kranen en weegtorens waarmee hij bulkcarriers razendsnel 
kon lossen. Een nieuwe uitdaging voor de gepassioneerde 
havenman Rijsdijk was de aankoop van OBA Bulk terminal in 
Amsterdam. Binnen de korste keren werd op deze verouderde 
terminal begonnen met de bouw van twee gigantische opslag-
loodsen (25.000 m2). Daarnaast werd met de nabij gelegen 
Hemweg-kolencentrale afspraken gemaakt voor het direct 
geautomatiseerd transporteren van kolen vanaf de OBA termi-
nal naar de Hemwegcentrale via een enorm transportband-
systeem. Een innovatief project waarmee Rijsdijk een voor OBA
lucratief contract binnensleepte. Het is eigenlijk niet verwon-
derlijk dat onder de gedreven leiding van Rijsdijk het al vele ja-
ren noodlijdende OBA binnen 1 jaar uit de rode cijfers was. 
Het ‘stuwadoortje’ uit Rotterdam die in in een recordtijd het 
Amsterdamse OBA weer helemaal op de kaart zette.... Men 
begon zich bij de toch al niet erg winstgevende bulkoverslag-
concerns in Rotterdam langzamerhand wat zorgen te maken 
over die kleine Rijsdijk...... 

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

1  Een artist impression van het ‘nieuwe OBA’ met 

 de loodsen, de bandtransportinstallatie naar de 

 Hemcentrale en de grote kolenmenginstallaties. 

 Een terminalconcept dat inmiddels geheel 

 gerealiseerd is.

1

6

De allernieuwste showroom in de 
regio Rotterdam met de grootste 

keuze openhaarden op hout en gas!

Edisonweg 12 – Strijen
Tel. 078 - 674 4147

www.steevens-zoon.com

Ook uw gas-
openhaard heeft 
onderhoud nodig! 
Bel ons voor een 
onderhoudsbeurt 
en wij controleren 

gelijk ook uw 
rookkanaal.
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door Aad van der Struijs

Een tandenkwestie
Wie kent de meeste gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen waar de woorden 
‘tanden’’, ‘kiezen’ en ‘bijten’ in voorkomen? Te denken valt aan ‘Je ergens in vastbijten’, 
‘Haar op je tanden’, ‘De tanden laten zien’, ‘Het voor de kiezen krijgen’,  ‘Nog geen ver-
standskies hebben’, ‘Met de tand vol tanden staan’, ‘Tot de tanden bewapend’, ‘Het bit 
tussen de tanden nemen’, ‘Met lange tanden eten’, ‘Dan jeuken mij de kiezen niet meer’, 
‘Iemand een kies trekken’, ‘Dat kan ik in m’n holle kies stoppen’, ‘Oog om oog, tand om 
tand’, ‘Iemand aan de tand voelen’, ‘Een tandje bijzetten’, ‘Zich met hand en tand verzet-
ten’, ‘Van de hand in de tand leven’, ‘Van zich af bijten’, ‘Door de zure appel bijten’, ‘Een 
cent door tweeën bijten’, ‘Kwade honden bijten elkaar niet’,  ‘In eigen staart bijten’, ‘De 
spits afbijten’, ‘Op een houtje bijten’, ‘Op de lippen bijten’, ‘In het zand bijten’, ‘De hand 
bijten, die je voedt’, ‘Blaffende honden bijten niet’ en ‘Eerst om in te bijten, later om op 
te schijten’

Bovenstaand tekstje geeft al ge-
noeg gesprekstof. Praat eens met 
iemand wat al deze uitdrukkingen 
betekenen. Wie kent nog meer van 
deze tand-, kies- en bijtgezegdes?
Wat bracht me nu op het idee op 
deze 13e mei met u over een gebit 
te praten? Wel, heel simpel! Een 
man waarmee ik veel te maken 
heb en die me zeer aan het hart 
ligt, heeft 14 dagen geleden 
besloten zijn ivoren tanden- en 
kiezenstelsel te doen vervangen 
door plastic vervangers. Die hele 
operatie duurde voor hem zo’n 3,5 
uur; daarna was hij twee dagen 

gebruiken. Praten kon hij (bijna) 
niet; zelfs z’n e-mailtjes waren 
onbegrijpelijk! Vandaag gaat 
alles al een stuk beter; afgelopen 
zondag heeft hij zelfs geprobeerd 
een Paaschocolade-eitje door te 
bijten.
Neen, we noemen uiteraard geen 
namen, maar F…..censuur, jouw 
melktandjes blijven voor mij in de 
toekomst ook zichtbaar!
Sterkte verder!! De schroefdoppen 

met m’n handen af.

Ik ben toch niet gek
-

camera al bijna vijf jaar ‘oud’ is, 
ging ik via folders, advertenties en 
Internet op zoek naar een (eventu-
eel) nieuw toestel.
Bij het bedrijf waar geen prijzen 
op Internet worden genoemd en de 
prijzen in de folders/advertenties 
‘bespreekbaar’ zijn, vond ik een 
camerabody die me wel aansprak. 
Op zoek naar wat technische 
gegevens, zag ik in de folder dat 
deze camera 710 kilogram woog. 
Dat kon natuurlijk niet, dus ik 
ging naar de Internetsite van deze 

body hetzelfde gewicht staan. 
Als kritisch consument vraag ik 
me dan af of de andere vermelde 

waarden ook een ‘afwijking’ heb-
ben; daarom stelde ik de “Ik ben 
toch niet gek markt” op de hoogte 
van mijn bevindingen.
Het antwoord dat ik terug kreeg, 
verbaasde mij: Ik moest het kilo-
getal door 1000 delen en dan wist 
ik wat de camerabody in grammen 
woog. Verder werd mij verzocht 
niet meer van dit soort kritische 
mailtjes te sturen, want daar had 
men geen tijd voor. “We zijn hier 
om een bedrijf te runnen!”
Als Internetters aan m’n woor-
den twijfelen, verwijs ik hen 
naar http://www.mediamarkt.
nl/webapp/wcs/stores/servlet/
MediaNLProductDetail?storeId=1
8152&productId=234577&categor
yId=54556&topNavId=A_0003_N
L&catalogId=17605&langId=-11.  
Vier weken ná m’n melding is er 
niets op deze, maar ook op andere 
camerapagina’s, veranderd. Ik ben 
absoluut niet gek, maar die markt 
(en daar hoort ook een planeet bij) 
wel!

Spionneur en zijn liefdes
Ik blijf ontkennen dat ‘In het 
Spionnetje’ een dagboek is, maar 
er gebeuren soms dingen in m’n 
leven die ik ook met anderen 
(buiten m’n katten Rambo en 
Francien) wil delen.
Lezers die vanaf het eerste Spion-
netje meekijken, weten van een 
Ellie Kop (1e klas lagere school), 
Roos de Winter (6e klas lagere 
school), “Water minus 1” (ULO-
periode), Davida de Deugd (rond 
1953).
Na die tijd had ik geen ‘verke-
ring’ meer. Ik avontuurde met 
mijn vrienden Sam Colijn en Jan 

meisjes, hadden onze opmerkingen 
én ik had mijn strenge vader!
Tot……………..
Ergens in 1957 was ik onderof-

Kromhoutkazerne in Utrecht: Juist 

op die avond belde een meisje uit 
Nijmegen in opdracht van haar 
vriendin. Deze vriendin miste haar 
vriendje zo en kon dat vriendje 
(soldaat in een 3.500 man grote 
kazerne!) misschien aan de tele-
foon komen? ‘t Meisje vertelde dat 
haar vriendin té verlegen was om 
zelf te bellen.
De stem van het meisje trok me 
aan en ik rekte het gesprek. To 
cut a long story short: we hebben 
bloedserieuze verkering gekregen. 
Hoewel zij (Mary) in Nijmegen 
woonde en ik dienstplichtig was 
in Utrecht en later in Amersfoort, 
maar in Rotterdam woonde, liepen 
we wederzijds thuis de deur plat. 
Dit was m’n eerste meisje, dat 
ooit bij m’n ouders thuis geslapen 
heeft. Als ik nadenk was zij ook 
het enige meisje dat ooit bij me 
thuis sliep; m’n latere vrouw was 
m’n buurmeisje!
De relatie kwam, op haar verzoek, 
tot een einde. Niet omdat we niet 
bij elkaar pasten, maar ze voelde 
zich te jong om zich al te ‘binden’. 
Ik was destijds 20/21 jaar, zij 
16/17. Beiderzijds was er veel 
verdriet, maar het leven ging door.
Onlangs zat ik op een avond mét 
een whisky m’n leven door te 
spitten en kwam haar natuurlijk op 
m’n ‘harde schijf’ tegen. “Hoe zou 
het nu met Mary zijn”, dwarrelde 
door m’n hoofd.
Ik dropte haar naam en woonplaats 
in een site naar te vinden personen; 
binnen vijf minuten kreeg ik een 
reactie van ene Henk in Spanje: 
“Bedoel je die-en-die, die daar in 
Nijmegen woonde met een vader 
die dat-en-dat deed”? Ik beaamde 
het en niet veel later had ik haar 
huidige where abouts, inclusief 
telefoonnummer.
To cut another.....juist! Verleden 
week ontmoette ik ná ruim 50 
jaren Mary K. (nu Mary G.) weer. 
En geloof niet dat we twee vreem-
den voor elkaar waren. We pikten 
gewoon de spreekwoordelijke 
draad weer op, waar we toen (in 
alle vriendschap en liefde!) waren 
geëindigd. Mary heeft niets te 
verbergen, maar om nu met naam 
en toenaam voor 250.000 lezers te 
boek te staan, gaat haar iets te ver. 
Vandaar die K. en G.
In het latere leven van Mary is iets 
van Rotterdam blijven hangen: 
ze is namelijk getrouwd met een 

Mariniers. Wil je het nog Rot-
terdamser hebben? De marinier is 

deze mensen komt een pensioen 
en AOW.
Hierbij ‘zomaar’ een foto die ik 
kon nemen: “Aad, hou op. Ik pas 
niet op papier!”

Meidagen
Morgen is dé dag voor Rotterdam: 
er wordt dan herdacht hoe 68 jaar 
geleden Duitse bommenwerpers 
een einde maakten aan ‘hartje 
stad’. Nog steeds neem ik het de 
Duitsers kwalijk, dat ze een stuk 
historie uit mijn leven hebben 
weggerukt. Maar zo verwijt ik 
het ‘de geallieerden’, dat zij mijn 
jeugd en speelgoed op 31 maart 
1943 met hun bommen naar de 
gallemiezen hebben gegooid.
In het kader van de herdenkingen 
is er morgenavond voor belang-
stellenden een debatavond in de 

Grote- of Sint Laurenskerk. De in 
de kerk aanwezigen discussiëren 
met ‘ooggetuigen van oorlogsge-
weld’, onder leiding van Radio 
Rijnmonds Suzanne Mulder.
Ook wordt het al sinds 6 mei gratis 
op diverse adressen verkrijgbare 

-

dit boekwerkje hoort, zal op een 
groot scherm worden vertoond.

2008
Ik hoorde deze weken van een 
vader, die door zijn 16-jarige 
zoon werd benaderd: “Pa, het is 
vandaag Hemelvaartsdag. Is het 
nu morgen Goede Vrijdag? En oh 
ja, viel  Koninginnedag niet vroeg 
dit jaar?”
‘k Denk dat ik mijn Spionnetje de 
komende weken maar onderste-
boven binnenstebuiten zet. Dan 
komen m’n hersens ook tot rust!

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Op 15 mei 1940 kregen werklozen van de Duitse bezetter al bevel puin te ruimen. Hier 
werken ze in de Korte Hoogstraat. -
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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

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
Christiaanhuygensweg 2

Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
RelaxComfort Oud Beijerland
Willem Beukelszstraat 6b
3261 LV Oud Beijerland
Tel. 0186-622009
www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

N I E U W ! ! ! A C C E S S O I R E S , K A D O - A R T I K E L E N E N V L O E R K L E D E N

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN

OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES

PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

HEERLIJK WINKELEN
IN ONGEDWONGEN SFEER!
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Geachte redactie
Dick van den Polder spreekt in zijn 
artikel over een V1 of V2 die indertijd 
in de Treubstraat neerstortte, waarbij 
de kapperszaak op de hoek van de 
Treubstraat en de Kerkdijkstraat werd 
vernield. Het betrof de kapperszaak 
van de fam. Kloet. Die familie heeft 
daarna een kapperszaak in de Adrien 
Mildersstraat toegewezen gekregen. 
In die zaak zat een NSB-kapper die 
op “Dolle Dinsdag” was vertrokken. 
Het gezin Kloet bestond uit vader, 
moeder, drie zonen en twee dochters. 
Met de oudste zoon, nu 75 jaar en 
sinds 1953 woonachtig in Australië, 
heb ik nog immer contact. Hij, Leo, 
vertrok als eerste en een jaar later is 
de hele familie naar Australië vertrok-
ken. Daar heeft de vader opnieuw 
een kapperszaak geopend. Inmiddels 
zijn de ouders overleden. Hun oudste 
zoon Leo komt nog geregeld naar 
Nederland, omdat er nog familie van 
zijn vrouw woont. Enige tijd geleden 
kreeg ik een mailtje dat hij in septem-
ber weer naar Nederland komt. Ik zal 
hem het artikel van de heer Van den 
Polder zeker doen toekomen.

Hans Wolffers
h.wolffers@orange.nl

----------------------------------------------
Geachte redactie
Het bijschrift onder de foto Beijer-
landselaan (DOR 29 april) vraagt om 
een kleine correctie. Er reed maar één 
tram over de Beijerlandselaan: lijn 
3, eindpunt Groene Zoom. In, van 
en naar Zuid reden vier tramlijnen, 
die allemaal Zuid binnenvielen via 
Oranjeboomstraat, Varkenoordsebrug, 
Varkenoordsebocht. Op dat punt ging 
lijn 3 linksaf de Beijerlandselaan 
in. Honderd meter verder takte lijn 
9 linksaf de Hilledijk in en reed via 
Polderlaan naar eindpunt Lange Hil-
leweg. De lijnen 12 en 2 vervolgden 
hun koers over de Putselaan; lijn 12  
sloeg ter hoogte van de Maashaven/
graansilo linksaf de Mijnsherenlaan 
in, waar zij ook haar eindpunt had. 
Lijn 2, tenslotte , ging via Brielselaan, 
Wolphaertsbocht naar Charlois/Vlas-
haven (-kade?)
Het is niet zeker dat de hier weerge-
geven situatie  al bestond ten tijde van 
de gepubliceerde foto; lijn 12 is pas 
in dienst gesteld na voltooiing van de 
nieuwbouw rond Pleinweg/Mijnshe-
renlaan. En dat zou wel eens na de 
foto geweest kunnen zijn.
RW weet dit natuurlijk ook allemaal, 
nu hij het leest. Maar ja, het beste 
paard gaat wel eens over de kop, zelfs 
als het Wolters heet.

P.Grandia
Ridderkerk

---------------------------------------------
Geachte redactie
In De Oud Rotterdammer van 05-02-
2008 stond een bijdrage van Pluspunt. 
Het was een oproep voor aankomen-
de senioren die met pensioen gaan 
om zich op te geven voor een cursus 
voor seniorenbegeleiding.
Een soortgelijk initiatief is het  GIL-
DE; een organisatie waarin gepen-

sioneerden hun werkervaring delen 
met anderen. Er zijn bijvoorbeeld 
behangers,  schilders, elektriciens, 
koks enz. Deze mannen of vrouwen 
delen hun vakkennis met andere man-
nen en vrouwen op hun vakgebied. 
Ik heb dat jaren gedaan – mijn oude 
vak  was banketbakker – kok – en 
hielp mannen en vrouwen die nooit 
konden koken of iets bij wilden leren. 
De vragende partij betaalt alleen de 
vervoerkosten van de gildemedewer-
ker. Het is absoluut  niet toegestaan 
dat gildemedewerkers bijkomende 
vergoedingen aannemen of vragen. 
Ik heb talloze mannen koken geleerd,  
vrouwen geleerd koekjes en taarten te 
maken, verstandelijk gehandicapten 
koken geleerd en twee jaar achter 
elkaar een groep van tien mannen 
koken geleerd in een keukenlokaal in 
Rotterdam Zuid  tot groot genoegen 
van mij en de kokende mannen.
Het Gilde is daarvoor echt een 
aanrader.

Wil Baur
Diesterstraat 14, bus 1A
3980 Tessenderlo-  België

---------------------------------------------
Vorstenhuis ontvoerd
In het Spionnetje van 29 april stond 
dat de regering en het vorstenhuis in 
de meidagen zijn gevlucht naar Enge-
land. Dit is een misvatting die mij en 
vele anderen tegen het zere been is. 
De koningin is niet gevlucht, zij werd 
door leden van het verzet ontvoerd. 
Deze lui zijn vrienden van mij en zelf 
was ik meerdere malen op het paleis. 
Dus ik kan het weten.

De heer Hofman
Capelle aan den IJssel

----------------------------------------------
Kralingen
Ik ben in 1949 geboren op Vijverlaan 
2. Toen ik twee was, verhuisde ik 
met mijn ouders en broer en zus naar 
de Jericholaan 99a, waar zich nog 
vier kinderen aandienden. Omdat het 
driekamerwoninkje aan de kleine kant 
was, verhuisden we naar nummer 
78, aan de overkant. Daar heb ik 
gewoond tot mijn trouwen. In Kralin-
gen was volop speelgelegenheid. We 
woonden vlak bij de Kralingse plas 
en het bos.
Op woensdagmiddagen namen we 

en waren we uren zoet met hutten 
bouwen. In de Jericholaan was op 
de hoek een kruidenier, Rijnsoever 
genaamd, met een lange, brede 
stoep. Daar heb ik uren  gespeeld. 
Elastieken, landverovertje, knik-
keren, tollen en noem al die oude 
spelletjes maar op. Als kleuter zat 
ik op de Engelbewaarderschool in 

de St.Lambertusschool. Ik kan me 
nog goed het snoepwinkeltje in de 
Waterloostraat herinneren. Voor vijf 
cent kon je bij Hans en Grietje heel 
wat snoep kopen. Eén keer had ik 
de moed, op aandringen van een 
vriendinnetje, mijn melkgeld van 35 
cent in te leveren bij Hans en Grietje. 
Natuurlijk kwam mijn moeder erach-

ter. Welke straf ik gekregen heb, weet 
ik niet meer, maar die zal best pittig 
geweest zijn.
Ik zat bij Marian Arkestijn in de klas. 
Haar ouders hadden een brood- en 
banketzaak op de hoek van de Wa-
terloostraat. We stonden daar vaak te 
watertanden voor de etalage. En wat 
is er geworden van José Kneppers en 
de zusjes Kappers?
Na de lagere school ging ik naar de 
huishoudschool ‘Ancilla Domini’ 

-
der het tijd te gaan werken. Zo kwam 
ik bij Van Hengel op de Oude Dijk 
terecht, waar ik acht jaar met veel 
plezier als verkoopster heb gewerkt. 
Toen ik trouwde ben ik naar Ridder-
kerk verhuisd en daar woon ik nog.
Ik zou het erg leuk vinden met 
mensen in contact te komen uit die 
tijd. Want in je hart blijf je toch een 
geboren en getogen Rotterdamse.

Joke van Es-Knoops
Huygensplantsoen 41
2985 XC Ridderkerk
joke.van.es@planet.nl

----------------------------------------------
Dag mijnheer Van de Polder
Ik reageer op uw twee stukjes in De 
Oud-Rotterdammer. In uw laatste 
artikel schreef u over de kleuterschool 
in de Insulindestraat. Het heette geen 
kleuterschool maar... bewaarschool 
en het hoofd was juffouw Schreuder. 
Komt U wel eens in de Insulin-
destraat? Ik kwam er een poosje 
geleden en zag tot mijn verwondering 
dat deze school nog bestond en in de 
gevel met mooie blauwe geglazuurde 
tegels het woord BEWAARSCHOOL 
staat. Ik heb een poosje aan de 
overkant staan mijmeren, want ik heb, 
en ik denk zelfs in dezelfde periode 
als u, samen met mijn tweelingbroer, 
op dat schooltje gezeten, van 1942 
-1944. Ik weet nog dat de juffrouw op 
de piano kinderliedjes speelde en wij 
meezongen. Ik woonde in de Klein 
Coolstraat en herinner mij dat we dan 
over de Heulbrug moesten om in de 
Insulindestraat te komen
 In het artikel over Nado-Vb hebt 
u het over de familie Van der Jagt, 
Koos, Harrie en Cootje zoals ze 

bij de Coop. Verbruiksvereniging 
Vooruitgang-Rotterdam heetten. Ik 
heb hen heel goed gekend, want ik 
werkte daar op kantoor en heb er 
mijn man Jaap Wouda leren kennen. 
Jaap vertelde vaak dat hij als keeper 
in hetzelfde elftal speelde als Teun 
Meijer, ja de vader van Gerard, en dat 
Gerard en ene Dickie v.d. Polder dan 
achter het doel aan het spelen waren. 
Als de bal daar in de buurt kwam 
gingen deze kwajongens er met de bal 
vandoor en ze moesten wachten tot de 
bal terug kwam. Herken je het? Teun 
heb ik meerdere keren ontmoet in het 
Stadion en Gerard zag ik tot zo’n tien 
jaar geleden iedere thuiswedstrijd van 
Feyenoord, want ik werkte als Rode 
Kruismedewerkster heel lang in de 
dokterskamer. Als je het leuk vindt, 
reageer eens, want in mijn omgeving 
kom ik niet veel mensen tegen die 
over die jaren kunnen meepraten.

Lideke Wouda
lidekewouda@orange.nl

---------------------------------------------
Bergpolderstraat
Tijdens het bombardement woonde 
ik in de Bergpolderstraat op nummer 

was ingeslagen. Ook ik zat in de In-
sulindestraat op zowel de kleuter- als 
de lagere school. Hoewel ik pas drie 
jaar was, kan ik mij nog tamelijk wat 
herinneren van die tijd, zoals ook de 
inslag van de V-1 in de Treubstraat. 
Het was geen prettige tijd, maar 
ik heb met belangstelling het stuk 
gelezen en vooral de foto vind ik heel 
bijzonder.

M.F. Hemelaar

010-2201419
---------------------------------------------
De Hema op de Statenweg
In 1949 zat ik op de lagere Albert 
Josefschool in de Klein Coolstraat 37. 
Hoofdonderwijzer was de heer H.P.H. 
Geurts; enkele onderwijzer(essen) 
uit die tijd waren de dames Graaf, 
Hooidonk en Hofstede en de heren 
Spee, Schiphorst, Dries en Krol.
Op de kruising Walenburgerweg/
Statenweg/Bentincklaan, richting 
Stadhoudersweg was het pand van 

Galerie Modern op de ene hoek en 
op de andere hoek zat de Hema. Na 
schooltijd schooierden wij nog wel 
eens in deze winkels.
Richting Statentunnel waren aan 
de rechterkant de noodwinkels, 
waarin onder meer café Kindermans, 
modewinkel ‘de Modeshow’ en café-
restaurant Eden hun nering hadden. 
Aan de linkerkant gebouw Homo-
bonus (door ons zo genoemd) en 
daarnaast Radio Kontakt, een winkel 
in radio-onderdelen. Daarachter een 
binnenpleintje met een taxibedrijf 
en de groothandel van Heybroek 
en Zeelander, de voorloper van de 
Technische Unie. Galerie Modern, de 
Hema en Radio Kontakt verhuisden 
in 1953 naar de nieuwbouw aan de 
Hoogstraat, waarvan alleen de Hema 
nog bestaat.
Zijn er nog mensen die deze school, 
omgeving en winkels in hun herin-
nering hebben? Reageer!

Gerard Verkroost
Zevenkampsering 447

---------------------------------------------
Old Dutch
Ik was verrast toen ik bij vrienden 
in De Oud-Rotterdammer het stukje 
over Old Dutch las. Ik ben de jongste 
van drie dochters van de bouwkun-
dige, de heer R. Nijhoff. Het is heel 
bijzonder als je de naam van je vader 
in 2008 in een krant ziet staan, acht-
tien jaar na zijn overlijden. Hij is in 
1990 op 93-jarige leeftijd overleden.
ik ben als jong meisje verschillende 
keren met mijnouders in Old Ditch 
wezen dineren en vond het toen al 
een heel sfeervol restaurant. Zelf heb 
ik op de Academie van Beeldende 
Kunsten Rotterdam gezeten en was 
dus ook bekend met ‘potlood en 
papier’. 
Ik hoop dat Old Dutch als monument 
en restaurant blijft bestaan. Ik ben er 
trots op dat mijn vader zulke goede 
ideeën had, zoals die betonplaat 
waarop Old Dutch, vele jaren na de 
oorlog, nog staat.

Reina Brouwer Nijhoff
Koninginnelaan 15
3181 GK Rozenburg
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Kruininger Gors 
Al in de jaren 1937/38 kampeerden mijn ouders met 
mij en mijn oudere broer op het Kruininger Gors 
bij boer Langendoen. Bij de boer werden inderdaad 
allerlei voedingsmiddelen gekocht. Mijn ouders 
kampeerden daar met gelijkgestemde familie en 
vrienden. De meesten kenden elkaar van de AJC. 
De tent van mijn ouders had mijn vader met de 
hand gemaakt van heel dik materiaal. In de zomer 
verbleven de vrouwen langdurig in Oostvoorne. 
Het was crisistijd en de meeste mannen waren 
werkloos. Zij vertrokken om vier uur in de morgen 

kampeerdersmateriaal. Na de oorlog in 1945 was dit allemaal verdwenen. 
Mijn ouders zijn toen niet meer opnieuw begonnen, maar een aantal familieleden en vrienden wel. Zij kwamen bij 
elkaar terecht op het terrein “Zomerkamp” en hebben daar nog lang gekampeerd, eerst in tenten en later in huisjes. 
Daar ben ik nog vaak op bezoek geweest bij mijn tante en oom, de familie van der Hamer. 

Ger Groenenboom vanTol, Petuniapad 4, 3202 HX Spijkenisse
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Fred Wallast Bedrijfscommunicatie neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid 
in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen 
en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV i.o.
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Tjerk Louwen,  Tel: 06 – 13 53 50 58
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Jim Postma, Peter van Zwienen, 
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl 

Bladmanager:
Nathalie Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus

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.

Geachte redactie
Hierbij bied ik aan een oude poster 
waarop de aankondiging van een 
bokswedstrijd tussen Jan de Bruin en 
Ric Sanders uit Engeland. Het gevecht 
speelt zich af in de Rivierahal in Rot-
terdam op 1 maart 1948 met als promo-
tor Theo Huizenaar. De poster vermeldt 
belangrijke internationale bokswedstrij-
den. De afmeting van de poster is 1 mtr. 

linnen met vier ophangringen. Liefheb-
bers kunnen zich in verbinding stellen 
met  het e-mailadres:
 pendevasbinder@hccnet.nl

Nel Ende-Vasbinder
---------------------------------------------
Van Meekerenstraat
Ik heb nog een oude straatfoto uit 
1946/47 van de Van Meekerenstraat 

in Rotterdam en ik vraag me nu 
na vele jaren af waar al die Brok-
kings, Schutte’s , Evegaarsen en 
alle anderen gebleven zijn. Reacties 
zie ik uiteraard graag tegemoet op:
h.snelleman1@kpnplanet.nl”.

H. Snelleman, De Wijngaard 9
3181 PJ Rozenburg (Z.H).

---------------------------------------------
Geachte redactie
Mijn vader was een socialist in hart 
en nieren en in de jaren dertig liet hij 
iedere werkgever weten dat 1 mei 
zijn vakantiedag was. Met de viering 
daarvan liep hij trots voorop met de 
vlag. Eind jaren dertig was er op het 
oude Feyenoord terrein een meeting, 
waarvan een foto verscheen op de 
voorpagina van de Voorwaarts. Is er 
iemand die weet of daar nog foto’s 

van in een archief aanwezig kunnen 
zijn?

G.van Willigen
Gerard Alewijnsstraat 35
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078.6815744

---------------------------------------------
75-jarig jubileum 
Rvv Noorderkwartier
Voor ons 75-jarig jubileum zijn wij 
op zoek naar oud leden. Wij vragen 
al die oud-leden contact met ons op 
te nemen door te bellen naar één van 
onderstaande telefoonnummers. In-
dien u nog oude voetbalfoto’s of iets 
dergelijks heeft voor een expositie 
houden wij ons aanbevolen. Tijdens 
het jubileum zijn er diverse activi-
teiten voor de kinderen zodat ook 
zij zich deze dag kunnen vermaken. 
Omdat het 75-jarig bestaan in de 
vakantieperiode valt, hebben we 
besloten de viering te houden op 6 
september 2008 vanaf 13:00 uur.

Voor meer informatie:
Rvv Noorderkwartier
Energieweg 15
3041 JC Rotterdam
010-466 00 00 / 0644-337851

----------------------------------------------
Gezocht
Ik zoek de heer P. (Pieter) van der 
Zalm. Hij voer in de jaren ’50 – ’60 
op de Shell-tankers Kalydon en de 
Abida als pompman. Zijn thuishaven 
was Rotterdam (Pernis). Piet kwam 
vaak in café Hoek van Holland aan 

de Grondheerenstraat. Misschien kan 
iemand zich Piet nog herinneren en 
weet die waar hij woont en of hij nog 
leeft. Hij zal nu 78 zijn. Ik zou het 
leuk vinden nog eens iets van hem te 
horen.

H.L. van de Wetering
H. Mercierstraat 35
3207 ED Spijkenisse
0181-643705

Matrozenkapel
Ik bezit vier oude foto’s van de junior matrozenkapel uit Rotterdam. De 
instructeurs van deze kapel bestonden uit tamboers van de mariniers. De 
foto’s zijn van begin 1900.
Op een van de foto’s staat op de achtergrond de exercitiehal aan het Schut-
tersveld.
Mijn vraag is of er bij de lezers informatie aanwezig is over deze matro-
zenkapel, zoals jaartal, waar ze hun repetitieruimte hadden, misschien 
staan er bekenden op de foto’s etc. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties.

Harry Pruijsten
apruijsten@zonnet.nl

Koningin Wilhelminaschool
Ik zou zo graag weten wat er van mijn klasgenoten is geworden. Bijgaande 
foto toont de zesde klas van de Koningin Wilhelminaschool aan de Croos-
wijksesingel tijdens een uitstapje naar Schiphol met onderwijzer meneer de 
Jong. Ik meen dat het in 1956 was. Sommigen ken ik nog van naam. Op de 
hoek (links) ben ik zelf. Dan Ria Hofman, Marian Barzilay. Wil Koorneef 
,John Neel,  Aat Lolling, Suzan,  Mieke van der Matten (haar vader was 
hoofdonderwijzer van de bijzondere school aan de Boezemstraat), Luc 
Hofman, Wim Kleinoot en Frits Groenbos. Rechts herken ik nog Rob 
Scheepbouwer en Wim Roggeveen en zittend Elly Alblas en Maarten Kem-
pen. Wie zichzelf herkent op de foto kan contact opnemen.

Jan de Feij , Aalsdijk 293, 3079 RG Rotterdam 
010-4833656, jandefeij@zonnet.nl

Eloutschool
Voor een reünie van de klas van mijnheer Van der Tak van de Eloutschool aan de ’s Gravendijkwal zijn wij op zoek naar 
Kars en Loes Brouwer, Annie de Bruin, Leuni van der Maas, Wim Mommers, Jan Olivier en Meiske de Vries. Bijgaand 
een foto van de eerste klas (1938/1939) bij juffrouw De Swart. Graag bericht over of van deze leerlingen.

J. van Amerongen-Wisselaar, Dammolen 66, 3481 AN Harmelen
gejoamwi@hetnet.nl

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



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 13 mei 2008 pagina 31

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

51 30 63 44 5 37 18 62 7 59 87

48 31 73 36 80 34 67 69 1 50 16 35 39 79

70 43 84 60 86 55 68 33 76

Horizontaal
1. onderricht in het zwemmen; 7. toneelstuk of film waarin een deel van de tekst 
gezongen wordt; 12. (koor)dans; 13. huidopening; 14. schil (vel); 15. boomsoort; 17. 
knevel; 19. schoolvak; 21. wetenschappelijk onderwijs (afk.); 22. hoofddeksel; 24. 
iemand die pleegt te klikken; 27. hoogste punt; 28. weinig buigzaam; 30. een zekere; 
31. recht stuk van een rivier; 32. naam voor de jongste padvinders; 33. rivier in Oos-
tenrijk; 35. platte vierkante vloersteen; 37. dierengeluid; 38. plotselinge hevige schrik 
of angst; 41. Europeaan; 42. lak (beits); 44. mislukking; 45. houten cilinder om iets op 
te winden; 47. goed van karakter (aardig); 48. Noord-Amerikaans rendier; 49. kam-
peerverblijf; 50. last- en trekdier; 52. ver (in samenstelling); 54. hard lopen (rennen); 
56. Katholieke Hogeschool Leuven (afk.); 58. natuurlijke begaafdheid; 61. anno aetatis 
suae (afk.); 62. logeergelegenheid voor een nacht; 64. Sociaal Economische Raad 
(afk.); 65. onjuiste ongegronde mening omtrent iets; 67. gehoororgaan; 68. lidwoord; 
70. vogelverblijf; 72. Europeaan; 73. Thialf in Heerenveen; 76. ontkenning; 77. soort 
onderwijs (afk.); 78. kuil met water; 79. telwoord; 81. noorderbreedte; 82. vlaktemaat; 
83. kleine groep van voorname (bevoorrechte) mensen; 84. ernstig; 86. militaire rang; 
87. aanzienlijk (voornaam).

Verticaal
1. afwaswater; 2. erbium (scheik afk.); 3. snijwerktuig; 4. slim (leep); 5. ren of loop over 
korte afstand; 6. kleur of tint door menging van zwart en wit; 7. ijzer; 8. twee (of meer) 
voorgespannen trekdieren; 9. door-schijnend (ijl); 10. inhoudsmaat (afk.); 11. snelle 
pas; 16. tennisterm; 18. Spaanse uitroep; 20. binnenvaartuig; 21. schapenproduct; 23. 
omheind of afgeperkt stuk grond behorende bij en huis; 25. deel van hals; 26. plezier; 
27. deel van voet; 29. onderdrukt lachen (grinniken); 32. krachtsport; 34. troefkaart; 
36. vers (poëzie); 37. Indische praatvogel; 39. lust om iets ter hand te nemen; 40. 
maaltijden bereiden; 42. tuigage van een schip; 43. in ontvangst nemen; 45. onwrik-
baar; 46. klein armoedig huis; 51. telwoord; 53. verbinding van twee constructiedelen; 
54. echtverbintenis; 55. niet vroeg; 56. van geringe lengte; 57. verdriet; 59. roemen; 
60. vuile slordige vrouw; 62. plaatkieuwig weekdier; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. 
asociaal (afk.); 67. ordinis sancti augustini (afk.); 69. gevangenis; 71. Japanse munt; 
73. verward spreken (bij koorts); 74. jongensnaam; 75. metalen pennetje om papieren 
bijeen te houden; 78. voor (in samenstelling); 80. tijdperk; 82. aluminium (scheik. 
afk.); 85. gigabyte (afk.).

Ook in deze uitgave van De Oud-
Rotterdammer publiceren wij weer 
een leuke kruiswoordpuzzel.De be-
doeling is dat u de puzzel oplost en 
vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin 
vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan 
VOOR WOENSDAG 21 MEI 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      

In de meimaand staan de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog ook in De Oud-Rotterdammer wat nadrukke-
lijker centraal. Zelfs de oplossing van het kruiswoordraadsel verwees naar die donkere dagen, maar dan wel op een 
positieve manier, want de oplossing:

‘Rotterdam herrezen uit het puin’
geeft nog maar eens aan hoe onze stad na de oorlogsdagen op prachtige wijze is herbouwd en de harten van echte 
Rotterdammers weer sneller laat kloppen. Uit de vele ingezonden oplossingen heeft de redactie weer enkele geluk-
kige winnaars getrokken, die een keuze mogen maken uit de Zondagochtendconcerten die dit najaar in De Doelen 
worden gegeven, waar ze samen met een partner naartoe mogen. De winnaars zijn:

A . Smulders, Rotterdam
J. Rehorst, Oostvoorne

In de jaren dertig waren veel verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Arbeiders Sport 
Bond (NASB). Een daarvan was de Rotterdamse jongerenvereniging Jonge Pieter Jelles (JPJ), 
vernoemd naar de beroemde socialistische voorman Pieter Jelles Troelstra. 

De nu ruim 80-jaar geleden in Rot-
terdam geboren en daarna getogen 
Nelis van Veelen, gepensioneerd kuiper 
en kistenfabrikant én componist en 
tekstschrijver, was er actief lid van.
“Elke zondag was er wat te beleven in 
De Korf in de Vlietstraat in Kralingen, 
zoals het jeugdhonk heette. Er werden 

en de Zeven Schooiertjes, maar er 
werd ook gedaan aan volksdansen en 
gymnastiek.”
Er werd tevens muziekles gegeven 
en zo kwam Nelis van Veelen al jong 
terecht in de wereld van noten en 
toonladders. Hij schreef en compo-

neerde liedjes met onder meer Johnny 
Hoes en Henk Numeijer. Bij JPJ was 
Nelis actief als tamboer en leerde er 
mandoline spelen.
Hij memoreert: “Overal in Rotterdam 
waren afdelingen van de JPJ, zo ook in 
de Oranjeboomstraat op Zuid en in het 
Westen in de Nanningstraat. In Oost 
was meneer De Haan de voorzitter. 
Twee van zijn zonen, Adrie en Johan, 
waren ook tamboer. Later zijn ze 
bekende boksers geworden.”
Nelis van Veelen was ook lid van ac-
cordeonvereniging Kunst en Vermaak 
en begon met enkele vrienden het 
dansorkest Rhythm Syncopators. Als 
dienstplichtig militair bij de Stoot-
troepen was hij drie jaar tamboerhoorn-
blazer in voormalig Nederlands Indië. 
Met een Amsterdammer vormde hij het 
komisch duo The Messtins (etensblik-
jes) en trad op voor militairen. Terug in 

Nederland was hij naast zijn werk in de 
kuiperij van zijn vader zeventien jaar 
slagwerker bij het orkest The Ballroom 
Aces. Vele danslustigen zwierden in 
de weekeinden op hun muziek over de 
vloeren van de diverse dansscholen.
Het was een heerlijke tijd die ik best 
over zou willen doen”, besluit de in 

IJsselmonde wonende Van Veelen, 
die ook in carnavalsland de nodige 
polonaisesporen heeft nagelaten. Wie 
met hem herinneringen wil ophalen, 
kan dit doen via e-mailadres cornel@
veteranen.nl of 010-4824168.

Nelis van Veelen beleefde bij Jonge Pieter 
Jelles actieve en muzikale jeugd

- In 1936 bracht de afdeling Oost van Jonge Pieter Jelles een bezoek aan het Rotterdamse 
stadhuis. Voorzitter De Haan poseert in het midden. Privéfoto”s Nelis van Veelen -

- De club ging in 1936 op kamp in Ulvenhout. Rechts leider Wolthuis en in het midden 
voorzitter De Haan. De jongens links achter hun trommels zijn Johan en Piet Luckel en rechts 

achter de trommels Nelis van Veelen en Adrie de Haan. -
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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, een vraag of misschien een 
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Humanitas heeft 
altijd plaats voor:

Vrijwilligers

Student-medewerkers 
voor onze restaurants

Oproepverzorgenden
(af en toe invallen) en

Verzorgenden IG

of kijk op:
werkenbijhumanitas.nl

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (6)
In De Oud-Rotterdammer van 
15 april liet Priscilla Gonçalves 
u weer een bijzonder voorwerp 
zien. We ontvingen weer vele 
benamingen, zoals een rauw-
kostmolen, vruchtenzeef, passe-
vite, aardappelschrapmachine, 
koffiemolen, pureezeef en ijsem-
mertje, maar het ging om een 
zogenaamde koffiebrander!

Uit de goede inzen-
dingen zijn de vol-
gende prijswinnaars 
geloot: mevrouw H.
de Boer, A. Kuipers
en de familie 

, al-
len uit Rotterdam, 
Ies Maaskant uit
Spijkenisse en mevrouw

uit Baren-
drecht. Van harte gefeliciteerd! U 
krijgt binnenkort uw prijs thuis-
gestuurd.

Nooit meer naar een 
verpleeghuis en nog riant 
wonen met alle service en 
zorg ook? Kan dat? Ja!!

project Zilverlinde nog één koopappartement 

parkeerplaats) en vier huurappartementen (hu

Gratis servicesconciërgedienstenhulp bij computerstoring en installatie

extra korting in alle Humanitasrestaurants

advies van de zorgconsulent

verpleeghuisarts-advies
gebruik tandem-scootmobiel

gebruik van de Humanitas rolstoelbus

juridisch advies bij problemen met zorgindicatie

beautysalon
pedicure
kapsalon
supermarkt
bar
restaurant
biljartclub
bridgeclub

internetcafé
dierenweide
tandarts

herinnerings-   
museum
fysiotherapie
logopedie
ergotherapie

                          etc. etc.

upermarkt
ar

herinnerings-   
museum

Voorzieningen

Zilverlinde is 
teiten (zie kaders) in de wijk Honderd en Tien Morgen. De wijk ligt aan de noordzijde 
van de levendige dorpskern van Hillegersberg, een van de meest welgestelde buurten 
van Nederland. Het winkelgebied met een ruim aanbod van chique zaken, restaurants 
en lunchrooms bevindt zich rond het gebied van de Bergse Dorpsstraat. Voor recre-
atie, sport en ontspanning kent de wijk diverse mogelijkheden waarbij groen en water 
centraal staan. Zo zijn er de Bergse Plassen en het Plaswijckpark. Het centrum van 

, maar ook Zoetermeer, Den Haag en Gouda zijn met de auto snel en 
eenvoudig te bereiken.

Wilt u ook van dit uitzicht genieten? Bel Jacqueline Metselaar
van het directiesecretariaat van Humanitas: 010 - 461 53 50

En wat is dit?
Weet u de juiste benaming èn 
waar het precies voor gebruikt 
werd? Stuur uw oplossing vóór 

 naar Stichting 
Humanitas, Afdeling Voorlich-
ting en Publiciteit, Postbus 
37137, 3005 LC Rotterdam of 
mail naar info@humanitas-rt.
nl (onderwerp: prijsvraag - ver-

geet niet uw adres 
te vermelden) en u 
maakt kans op één 
van de vijf prach-
tige boeken ‘Open 
de luiken van uw 
geheugen’ met 
dinerbonnen ter 
waarde van € 30
te gebruiken in 
één van de vijftien 
Humanitas seni-
orenrestaurants. 
De uitslag kunt u 
lezen in De Oud-
Rotterdammer van 

24 juni 2008.
Medewerkers van Humanitas 
zijn van deelneming uitgeslo-
ten. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

Zorgwinkel van Zadkine in Humanitas-Bergweg

Een nieuwe vorm  van 
praktijkopleiding in de zorg
In maart jl. opende de nieuwe Zorgwinkel zijn deuren. Het gaat 

Stagiairs die een zorgopleiding 
volgen, kunnen via de zorgwin-

kel werk- en leeropdrachten 
verrichten bij cliënten en bewo-
ners die hulp of ondersteuning 
nodig hebben. Bijvoorbeeld bij 
het doen van boodschappen, 
winkelen, sociaal contact, zie-

kenhuisbezoek, het nuttigen van 
de maaltijd of extra huishoude-

lijke ondersteu-
ning. Zij kunnen 
ook hulp bieden 
bij groeps- en 
voorlichtings-
a c t i v i t e i t e n , 
gericht op het 
welzijn van de 
cliënten. De ac-
tiviteiten staan 
los van de ge-
indiceerde zorg 

en voegen alleen iets extra’s toe 
aan het welbevinden van de cli-
enten.
De Zorgwinkel is een centrum 
van activiteit midden in de sa-
menleving. 

De diensten die de Zorgwinkel 
biedt zijn in de volgende catego-
rieën onder te verdelen:

Ondersteunen van huishoudelijke 
zorg.

Begeleiden van personen.
Organiseren en uitvoeren van zin-
gevende activiteiten.
Voorlichting over actuele thema’s 
over gezondheid, wonen en wel-
zijn.

Voor meer informatie:


