
Het zestigste CHIO, daar màg De Oud-
Rotterdammer niet aan voorbijgaan. 
Het unieke sportevenement wordt al 
jaren georganiseerd op een minstens zo 
unieke locatie. Aan de rand van onze 
stad, in het Kralingse Bos, ligt De Rot-
terdamsche Manège. Sinds 1839 aan de 
Tuinderstraat gevestigd, verhuisde de 
manege in 1937 naar het met bagger uit 
de net uitgegraven Waalhaven gedempte 
Kralingse Hout. De verhuizing van 
de paarden onder begeleiding van de 
bereden brigade was een concours op 
zichzelf. 

Het klappen van de zweep
In een hoek van het manegeterrein ligt 
het kloppend hart van de organisatie. 
Vijf man bemannen het kantoortje van 
Stichting CHIO. Samen met enkele ex-

terne medewerkers en zo’n tweehonderd 
vrijwilligers maken zij zich op voor wat 
komen gaat. Nerveus zijn ze niet. Velen 
van hen droegen al eerder een steentje 
bij aan de organisatie van het concours 
en kennen het klappen van de zweep. 
Natuurlijk wordt in de laatste dagen voor 
de aftrap een gezonde dosis spanning 
verwacht, maar vooralsnog is alles onder 
controle.

Selectie Olympische Spelen
Deelnemers daarentegen hebben reden 
te meer nerveus te zijn. Want niet alleen 
vanwege het jubileum, maar ook sportief 
gezien, is het CHIO dit jaar bijzonder. 
De wedstrijden zijn een belangrijk 
meetpunt voor de Olympische Spelen. 
Voor de Nederlandse dressuurequipe is 
het concours de laatste gelegenheid voor 

de Spelen om de bondscoaches te laten 
zien wat ze kunnen en dat betekent voor 
het publiek dat ze een sterker deelne-
mersveld kunnen aanschouwen dan 
ooit. Bekende ruiters en amazones als 
Anky van Grunsven, Edward Gal, Piet 
Raymakers en Jeroen Dubbeldam zijn 
van de partij. 

Toen… 
Wat inmiddels is uitgegroeid tot het 
grootste internationale outdoor paarden-
sportevenement van Nederland, begon in 
1937 als een tweedaags springconcours 
op de Rotterdamsche Manège met 
deelnemers uit heel Nederland. Een 
initiatief van Job Dura (voorzitter van 
de Sociëteit) en Ad Klebe (directeur 
van De manege). In 1939, 1940 en in de 
jaren na de oorlog kreeg dit een vervolg. 
In 1947 werd voor het eerst een aantal 
Belgische ruiters uitgenodigd en een jaar 
later, in 1948, kon men spreken van een 
heus internationaal concours. Sindsdien 
beleefde het concours vele hoogtepunten 
zoals de Europese Kampioenschappen 

in 1979 en 1989 en het wereldrecord van 
Anky van Grunsven op de Grand Prix 
Kür in 2006. 

… en nu 
Stelde het concours in de beginjaren niet 
veel meer voor dan een springwedstrijd 
met een aantal kale hindernissen en een 
paar honderd toeschouwers, inmiddels is 
het een vijfdaags concours van naam en 
faam voor zowel springruiters als dres-
sage met zo’n 50.000 bezoekers. Verder 
kwamen en gingen de zogenaamde 
tuigpaardenrubrieken en variëren de 
shownummers elk jaar. Het jaarlijks 
variërend entertainmentprogramma is 
zowaar het best bewaarde geheim van 
Rotterdam. Wie er dit jaar op de bühne 
zal staan, bleef ook voor De Oud-Rotter-
dammer een onbeantwoorde vraag.
Wat blijft is het idyllische decor. Hoewel 
de grote wedstrijden van het CHIO 
tegenwoordig in de hoofdpiste worden 
gereden, vinden in de sprookjesachtige 
entourage van het bos nog altijd de 
kleinere dressuurrubrieken hun plaats. 

Ook herkenbaar zijn sommige namen 
van bezoekers en deelnemers. Ruiters 
van vroeger zijn nu als bestuurslid aan 
het CHIO verbonden of  hebben hun 
talenten aan hun kroost doorgegeven.

Zo is Tineke Bartels betrokken bij het 
concours als directeur sportief dres-
suur en zal dochter Imke, tweede in 
de Nederlandse ranking, deelnemen. 
Ook dochter Marlies van de bekende 
dressuuramazone Coby van Balen maakt 
haar opwachting.

Spectaculair
Waren het van oudsher de havenba-
ronnen die het concours sponsorden, 
tegenwoordig maakt het Rotterdamse 
bedrijfsleven het concours mogelijk. Van 
schoenenwinkel tot bouwbedrijf, menig 
Rotterdamse ondernemer verbindt maar 
wat graag zijn naam aan dit prestigieuze 

elk jaar is het concours nog spectacu-
lairder.

Nathalie Wallast

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Topsport in Kralingse Bos

De Oud De Oud 
Dé krant voor de 50-plusser

Oplage: 112.000 ex.

Dinsdag 10 juni 2008 - Jaargang 4, nr. 12

Deze week o.a.:

-  Een prachtig overzicht van het CHIO-terrein in 
het Kralingse Bos (boven). Veel publiek bij het 
springconcours (linksonder). Een suikerklontje van 
Burgemeester Thomassen (rechtsonder)  -

60 jaar CHIO

Kranen en heftrucks rijden af en aan op het terrein van de manege 
in het Kralingse Bos. De voorbereidingen voor een nieuw Con-

topsportevenement van Rotterdam viert dit jaar haar zestigste 
verjaardag en het belooft een spektakel van jewelste te worden.
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SHIFT_expectations

Bel voor een bezichtiging: 

010 - 750 67 00
www.pwsrotterdam.nl

Het Sansovino Hof:
32 luxe appartementen

oppervlakte vanaf 85m2

3-kamerappartementen voor  
 één- en tweepersoonshuishoudens

2 slaapkamers, ruime badkamer en dito entree 
alle voorzieningen binnen handbereik
uitstekend bereikbaar met auto, metro en bus
huurprijzen vanaf e 670,- per maand
excl. servicekosten
per direct beschikbaar

 MODELWONING

 TE BEZICHTIGEN 

MOOI WONEN IN HET LAGE LAND
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Cox Column

Hoeveel Rotterdammers zullen er de afgelopen vijftig jaar hebben gewinkeld op de winkelbou-
levard Slinge? Vast en zeker miljoenen. Velen van hen hebben ongetwijfeld leuke herinneringen 
aan de beginjaren, toen de Slinge te boek stond als een zeer moderne winkelstraat, met een 
mooi winkelaanbod. Sinds 12 juni 1958 is er veel veranderd in Rotterdam, maar de Slinge is in 
veel opzichten hetzelfde gebleven. Misschien wat minder modern, maar met dezelfde aange-
name sfeer en het gastvrije karakter.

Opmerkelijk is dat op de Slinge nog di-
verse winkeliers van het eerste uur hun 
nering doen. Dat verklaart misschien 
hoe het komt dat het op de Slinge nog 
altijd zo aangenaam winkelen is. Één 
van die ‘oude, vertrouwde’ winkels is 
de supermarkt van Albert Heijn. Neer-
lands bekendste grootgrutter opende op 

12 juni 1958 aan de Slinge de tweede 
supermarkt in Rotterdam (de eerste 
was aan de Binnenweg) en de vijfde 
in Nederland. ‘Supermarkt’ was in die 
dagen nog een heel nieuw begrip. Wij 
waren gewend aan de kleine buurtwin-
kels, waar je netjes aan de toonbank 
geholpen werd. Opeens mocht je zelf je 
boodschappen pakken en aan de kassa 
afrekenen. Zoals zo vaak had ‘Appie 
Heijn’ een vooruitziende blik. De 
supermarkt is niet meer weg te denken, 
de kleine buurtwinkels zijn nagenoeg 
verdwenen.

Supermart
“Als je de foto’s van de opening 
bekijkt, zie je dat de winkel in 1958 
nog SuperMart werd genoemd”, 
wijst AH-supermarktmanager Iwan 
Tims op de vijftig jaar oude foto. 
“Dat is pas later ‘Supermarkt’ 
geworden. Natuurlijk is er veel 

meer veranderd dan alleen de naam. 
Vroeger was de winkel bijvoorbeeld op 
maandagmorgen gesloten en waren we 
dagelijks geopend tot zes uur. Nu zijn 
we elke dag van acht tot acht geopend. 
Ook het assortiment is enorm gegroeid. 
We begonnen met een paar honderd 
artikelen, nu zijn dat er meer dan 
vijftienduizend. Voor de bevoorrading 
kwamen de melkboer, de groenteboer 
en frisdrankenfabrikant zelf hun artike-

vanuit één groot distributiecentrum. En 

gegroeid; van 361 m2 bij de opening 
tot zo’n 900 m2 sinds 1993. Toch heb-
ben we ons eigen karakter behouden. 
Dat is mede te danken aan de trouwe 
medewerkers, die het gezicht van dit 

al 42 jaar, een ander ruim dertig. Dat 
zijn vertrouwde gezichten voor onze 
klanten. Ze kennen hun pappenheimers 

en vinden het nooit teveel moeite even 
iemand te helpen met inpakken van de 
boodschappen of bij het pinnen.”

Expositie
Dat Iwan zoveel weet over de geschie-

meer aan zijn klanten. Zelf was hij in 
1958 nog niet eens geboren, maar de 
afgelopen weken nodigde hij klanten 
uit hun verhalen te vertellen en foto’s 
en attributen in te leveren waarmee hij 
een leuke expositie over 50 jaar AH 
aan de Slinge heeft ingericht.
“Het is fantastisch wat er boven water 
is gekomen. Er kwam zelfs een me-
vrouw met een blik dat bij de opening 

als geschenk werd meegegeven aan 
de klanten. Uniek, net als sommige 
foto’s die we kregen. De komende 
dagen is het natuurlijk helemaal feest, 
want dan vieren we onze verjaardag 
met een grote actie. Klanten krijgen 

lekkers erbij, vanaf tien uur staat er een 
poffertjeskraam voor de deur en vanaf 
drie uur is er een grote proeverij in de 
winkel, waar mensen onze producten 
kunnen proeven. Bij vijftien euro aan 
boodschappen staat er bovendien nog 
eens een doosje lekkere tompoucen 
klaar”, besluit Iwan wervend.

Fred Wallast

50 jaar Slinge; oud, vertrouwd en gezellig

- De SuperMart van AH aan de Slinge in 1958 -

Gelovigen

Waar hebbie ’t over Geer? Over het 
volgende.
Tamelijk weldenkende mensen, waar 
ik de lui van de PvdA en zelfs van het 
CDA  toch altijd wel toe gerekend heb, 
moesten hoe dan ook een regering vor-
men, maar daar hadden ze de Christen 
Unie voor nodig. Dat zijn mensen die 
in dingen geloven die wij om praktische 
redenen al lang vergeten zijn. Nu heb-
ben we de laatste weken vernomen, ik 
wist er althans niks van af, dat de weten-
schap in staat is embryo’s te selecteren 
bij vrouwen die een erfelijke vorm van 
borstkanker hebben. Dit om zodoende 
hun kinderen  voor deze ellendige ziekte 
te vrijwaren. Hoera, zou je denken. Leve 
de vooruitgang. Je leest niet elke dag 
zulk goed nieuws in de krant. Maar daar 
denken de zwartekousen in de regering 
heel anders over. Over wat soort stum-
perige ideeën moet je toch beschikken 
om tégen zoiets te zijn? Gaat het er soms 
weer over dat je niet mag ingrijpen in 

Gods natuur? Alsof God een amechtige 
ouwe sukkelaar is, die Zijn Eigen Tijd 
niet bij kan houden. Maar goed, als jij je 
kinderen gewoon bloot wilt stellen aan 
borstkanker terwijl het helemaal niet no-
dig is, als jij je vermoedelijk nog geheel 
in molton en jaeger gewikkelde vrouw 
aan de moderne wetenschap wilt ont-
trekken, ik twijfel dan wel heel erg aan 
je gezonde verstand, maar ga je gang. 
Wie ben ik om jou voor te schrijven hoe 
je moet denken? Maar blijf van míjn 
vrouw, die ik niet heb, af! Ga mij niet 
de wet voor schrijven als ik dat jou ook 
niet doe. Maar nee hoor, de regering in 
zijn geheel houdt alles tegen, en Wouter 
Bos stond weer met een rood hoofd van 
schaamte de coalitie te redden door te 
vertellen dat ie er wel begrip voor had. 
Gelovigen! Ze zijn er in alle soorten en 
maten.
Wie er ook toe behoorde was de Partij 
voor de Dieren. Misschien een leuk 
bericht voor enigen van mijn collega’s 

die zich om waarschijnlijk modieuze 
redenen tot die partij hadden bekeerd, 
(ja mijn stijl blijft wat religieus.) Ik heb 
het altijd een meelijwekkend gedoe 
gevonden, en nu blijkt die fractievoorzit-
ster ook weer de een of andere obscure 
leer aan te hangen. Gelovigen, je hebt 
ze in alle kleuren van de regenboog, en 
ze proberen met hún denkbeelden jóuw 
leven te verpesten. 
Denk aan de gelovigen in de markt-
werking. Als we daar maar aan zouden 
beginnen kregen we de hemel op 
aarde. Dus nu moeten de ziekenhui-
zen concurreren, en de scholen, en de 
busmaatschappijen, welke gek heeft dit 
toch verzonnen? Het gevolg is dat de 
directeur van het ziekenhuis pas begint 
te denken bij twee ton salaris, en de 
schlemiel die de pispot leeg moet gooien 
van de honger geen ontlasting heeft. 
Buschauffeurs, politieagenten, mensen 
in de zorg, allemaal stervelingen die de 
smeerolie van onze maatschappij zijn, 
moeten staken of demonstreren voor een 
beetje behoorlijke betaling, en ondertus-
sen zitten ze in de top elkaar de miljoe-
nen toe te schuiven. Wie gaat daar in de 
Tweede Kamer nou eens wat aan doen, 
in plaats van een halve dag te vermorsen 
aan gemierenneuk over de beveiliging 
van mevrouw Verdonk?
Wat je ook nog hebt zijn gelovigen in 

Cruijff. Het Nederlands Elftal moet 
een heel belangrijk toernooi spelen, 
wordt het wat, als u dit leest is de strijd 
al begonnen, je zou denken, laten we 
het dáár over hebben, hoe is het met de 
spelers, hoe is het met de bondscoach, 
maar waar gaat het onder leiding van 
Jack van Gelder over? Of Van Basten 
al met Cruijff heeft gepraat. Of Cruijff 
het met de nieuwe speelwijze eens 

vermoeden u ook, geen barst schelen! 
Cruijff is een briljante voetballer 
geweest, die de laatste bijna twintig jaar 
voor niks meer verantwoordelijkheid 
heeft gedragen, ook niet als het hem 
werd gevraagd, 
iemand die de wonderlijkste platitudes 
en onbenulligheden uit zijn mond laat 
optekenen als ware het het manna des 
hemels, ( nog even bijbels) en van wie 
ik niet begrijp dat er, na zijn laatste 
strapatsen een paar maanden geleden in 
Mokum, nog iémand is die hem serieus 
neemt.

Hoe zou het toch komen, misschien weet u het, dat mensen die 
er om de een of andere reden een rare, vreeswekkende, ja soms 
bepaald afschuwelijke mening op na houden, meestal verpakt in 
de een of andere godsdienst, daaraan het recht denken te kun-
nen ontlenen anderen die mening op te dringen? Ik denk altijd: 
vrijheid, blijheid. Als jij vindt dat je er een middeleeuws gedach-
tengoed op na moet houden, mijn zegen heb je, (om het maar 
eens een beetje liturgisch uit te drukken,) maar VAL MIJ ER NIET 
MEE LASTIG. 
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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

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTER DA M 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (01 0 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURS TE E N.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

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

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

HUIS-ONTRUIMING.NL

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD 
IN WONINGONTRUIMINGEN
U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar project. 
Van het ontruimen van een kelder tot aan een 
ontruiming van een grote bedrijfshal. Bij ons is niets 
te gek. Omdat geen één situatie hetzelfde is, is het 
goed om te weten dat wij al vele jaren ervaring heb-
ben met makelaars en woningbouwverenigingen.
Wellicht zijn er spullen zoals meubelen of diversen, 
die u graag zelf zou willen behouden of ergens an-
ders naar toe zou willen verhuizen. Ook dit kunnen 
wij voor u verzorgen, Wij maken altijd een afspraak 
in de te ontruimen woning cq bedrijfspand om ter 
plekke de werkzaamheden te bekijken. U kunt bij 
ons met al uw wensen terecht.
Wanneer er bijvoorbeeld gewit, gestuukt moet wor-
den of een wandje moet worden teruggeplaatst. Bij 
ons betaald u onze werkzaamheden altijd achteraf 
wanneer al uw wensen voldaan zijn.

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam
K.v.K. nr. 24338212

Voor info: 010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl

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.            
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was 
dat nou 66”
Zomaar een (gedempte) haven 
in Rotterdam, levert toch nog 
vele, vele tientallen reacties op. 
Als je je bedenkt, dat de Zalm-
haven (over dié haven hebben 
we het) eigenlijk verstopt lag in 
het Scheepvaartkwartier achter 
het Vasteland, is het aantal Rot-
terdammers dat daar regelmatig 
kwam best indrukwekkend. En 
men kwam er niet alleen; men 
maakte er ook het nodige mee. 
De inzenders die de Leuvehaven 
meenden te herkennen, hadden 
het echt bij het verkeerde eind.

Joop Klaasman (Barendrecht): 
“Deze foto is gemaakt aan de Zalm-
haven. De schepen die u plaatst in De 
Oud-Rotterdammer betreffen schepen 
van familie van mijn vrouw. Het schip 
waar de vrouw voor de stuurhut staat 
is de Viator. Deze vrouw is een van 
de dochters van de familie Smits. De 
vrouw in het gangboord is Dien Smits, 
vrouw van schipper Floor Smits. Het 
schip er direct rechts naast is de Adjo 
van Adrie Smits, tweelingbroer van 
Floor Smits.

Keimpe Hazewindus: “De oplossing 
van opgave no. 66: we kijken hier 
vanaf de Scheepstimmermanslaan 
de (thans gedempte) Zalmhaven in. 
De foto zal vermoedelijk omstreeks 
1955 zijn genomen. In deze haven 
lagen voornamelijk kleinere binnen-
vaartschepen afgemeerd op een reis 
te wachten. Links op de achtergrond 
zijn nog enkele schoorstenen zichtbaar 
van de stoomsleepboten van de Fa. v/h 

reparatieplaats voor haar vaartuigen. 
Tot omstreeks1992 was de haven nog 
als ligplaats voor schepen in gebruik 
en is kort daarna gedempt voor 
nieuwbouw.”

Henk Holleman: “Voor een ieder die 
vroeger in het Scheepvaartkwartier 
werkte is dit een makkelijke opgave. 
De foto is genomen vanaf de Scheeps-
timmermanslaan naar de Zalmhaven 

links achteraan staat op de Schiedam-
sedijk, aan de voet van de Erasmus-
brug. Het vierkante gebouw rechts 
achteraan was indertijd in gebruik door 
Magazijn de Bijenkorf. De loodsen aan 
de rechterkant met de ronde daken wa-
ren opslagplaatsen voor meel en hout 
(Firma’s Koot en Alblas). Op deze 
plaats werd na verloop van jaren een 
gebouw geplaatst waar de Koninklijke 
NedLloyd en Ruys & Co (Cargadoors/
Expediteurs) introkken. Deze locatie 
is nu inzet of er een woontoren van 
188 meter en een kantoorkolos van 55 
meter zullen worden neergezet.
Rechts van de binnenvaartschepen had 
je een steiger, waaraan ook kantoor-

schepen waren afgemeerd, o.a. van de 

de linkerkant van de schepen zaten 
enkele bedrijven, zoals de Handels-
onderneming De Molukken,  Atlas & 
Economic Shipstores (die, als ik me 
goed herinner, Griekse eigenaren had 
en tevens een hotel-café/restaurant 
dreven. Ik ben als jongste bediende 

dat gevestigd was in de Valkstraat 7 
t/m 13. Deze straat kwam uit op de 
Zalmhaven. Dit was de tijd dat er nog 
zaterdags(morgens) werd gewerkt en 
je, als jongste bediende, bij de brood-
jeszaak van Van Nimwegen broodjes 
half om en oude kaas moest halen. 
Gezwommen heb ik daar ook nog en 
dat zal in 1957/1958 zijn geweest, 
ik moet er niet meer aan denken. 
Hartelijk dank voor deze waar was dat 
nou foto.”

Wim van Es: “Dit betreft de Zalmha-
ven, ik denk omstreeks 1960, want de 

net als het gebouw van Blankenheym 
en de loodsen aan de Houtlaan van o.a. 
een houthandel en een meelhandel.
Leuk! Tja, ik heb ruim 50 jaar op het 
Vasteland gewoond en nog de nodige 
foto’s uit die tijd.”

J.L. Ouwerkerk: “De foto is gemaakt 
vanaf de Scheeptimmermanslaan, 
richting Leuvehaven. De sleepboten 
halverwege de foto, zijn de sleepboten 
van voorheen Stoomsleepdienst P. 
Smit.jr. Hun adres was op het Willems-
plein. Waar de sleepboten liggen, was 
een aanlegsteiger met een oud scheep-
je waarin diverse materialen lagen 
die nodig waren om reparaties te ver-
richten. Aan de wal was de werkplaats, 
waar de onderdelen voor reparatie 
hersteld werden. Aan de rechterzijde 
van de foto waren de loodsen van Van 
Schijndel Houtopslag. Even verderop 

RVS; daarna was het het onderkomen 

van Smit Internationale. Ik heb zelf 
bij de sleepdienst gewerkt vanaf 1943 
in de Zalmhaven in de werkplaats en 
daarna op de sleepboten.”

TC Rotterdam: “De getoonde foto is 
van de Zalmhaven, links achteraan 

geweest. Ik denk dat op deze foto de 

want hij is in 1956 gebouwd door 
architect Herman Bakker. Ik vermoed 
dat deze foto van de late jaren vijftig 
is, gezien de stoomboten die nog in 
de haven liggen. De foto is genomen 
vanaf de Scheepstimmermanlaan. Zelf 
heb ik ook wel eens met mijn schip 
in de Zalmhaven gelegen, maar dat is 
allemaal vergane glorie.” (De attentie 
gaat naar de Alexanderpolder. AvdS).
Wim: “Dit zoekplaatje is niet zo moei-
lijk voor mij, ik ben er haast geboren. 
Deze foto is gemaakt, staande op de 
Scheepstimmermanslaan, richting de 
Maas en voor ons is de Zalmhaven. 
Thans is deze haven gedempt. Het 
hek op de voorgrond was van een 
stenen trapje naar het water van de 
haven, langs de kaden lag Molenaar 
met zijn schip om te provianderen. 
Deze foto is van na de oorlog, want 

zijn de gebouwen van de houthandel 
K.L. Bos nog te zien. En rechts achter 
is het gebouw van Nolet de jeneversto-
ker, op de voorgrond waren allemaal 
beurtschippers. Ook stond er op de 
kade altijd om deze tijd een viskar 
met groene haring; 10 cent vuil en 12 
cent schoon. Wat een prijzen!  Ik heb 
nog leren zwemmen in de Zalmha-
ven vanaf de ijsbrekers die er in de 
haven lagen. Je kreeg een touw om je 
middel en dan zo het water in. Vanaf 
de Scheepstimmermanslaan kon je 
ook het steiger af; daar lagen een paar 
woonboten en andere schepen konden 
er ook afmeren.”

B. Metselaar: “De oplossing is 
Zalmhaven, vanaf de Scheepstimmer-
manslaan richting Leuvehaven/Maas. 
Begin vijftiger jaren is een vriendje 
van mij, Piet van de Winkel, verhuisd 
van de Tollensstraat, bijna om de hoek 
van de Erasmusstraat, naar de Zalmha-
ven. Ik denk dat de familie het eerste 
huis vanaf de Scheepstimmermanslaan 

aan de Westzeedijkkant bewoonde. 
Hoe klein wij ook waren, een aantal 
vriendjes en ik zijn toen vanuit de 
Erasmusstraat naar de Zalmhaven 
gelopen en hebben daar toen nog 
gespeeld met Piet. Later is zijn familie 
naar Hoogvliet verhuisd en hebben wij 
het contact verloren. Voor ons was de 
tocht vanuit het Oude Noorden naar 
de Zalmhaven een wereldreis, onze 
leeftijd in ogenschouw genomen.”

Bep Brans (Puttershoek): “Hier zien 
we een stukje nostalgie. De vroegere 

aan de Schiedamschedijk/Vasteland. 
Rechts zien we nog de ronde loodsen 
van een houthandel aan de Houtlaan. 
Zelf heb ik hier in de omgeving (van 
Vollenhovenstraat, Willemskade) 

gewerkt bij diverse scheepvaartkan-
toren in de jaren 1959 - 1969. Er 
hing destijds een heerlijk sfeertje in 
de scheepvaarthoek. Het was er erg 
levendig en vooral de marsen van de 
mariniers (Westplein) trokken veel 
bekijks. Ook het vertrek van de passa-
giersschepen van de Holland America 
Lijn was altijd weer een schouwspel. 
Kortom een onvergetelijke tijd.”

P. Beckers (’s Gravendeel): “De 
Zalmhaven, vanaf de Scheepstimmer-
manlaan. Ik zie de sleepboten van Piet 
Smit aan de onderhoudsponton liggen 
en de houtloodsen van Havinga.”

Nieuwe opgave no. 68

De meeste lezers zijn nog niet vergeten, dat enkele maanden geleden de 
RET-vierassers de dienst uitmaakten in deze rubriek. Steeds stond een tram 
centraal in een locatie, waarbij iedere keer de vraag was ‘Waar was dat nou’.
DOR-lezer Louis van Huut bedacht, dat wat met trams kan, ook een moge-
lijkheid met RET-autobussen is. Een aardige gedachte nu de Rotterdamse 
RET-bussen hun 80ste verjaardag vieren.

Daarom in deze en de volgende uitgave een echt Rotterdamse foto, met 
daarbij de vanzelfsprekende vraag Waar was dat nou?

Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl.

vóór 23 juni 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’.

Bij een scheiding op latere leeftijd is door een van de partners vaak veel meer pensioenrecht opgebouwd dan door de ander. Die moeten dan wel worden ver-
deeld. Mr. Francis M.O. van Leeuwen van Van den Herik & Verhulst Advocaten in Rotterdam legt uit uit hoe dat gaat.

Erf- en schenkingsrecht

Geen rente over 
vordering zoon
Mijn man is overleden.Nu heeft onze 
zoon op papier recht op een deel van 
de erfenis. Ben ik nu verplicht om 
hem (over dit bedrag) nu al rente te 
betalen? Of komt dit er ook op papier 
bij?

De vordering van uw zoon op u is pas 
rentedragend als de wettelijke rente 
hoger is dan 6 procent. Thans ligt deze 
op precies 6 procent, dus er wordt 
geen rente berekend over zijn vorde-

(uw overleden man dus!) in een 
testament een andere rente kan hebben 
bepaald. Die geldt in dat geval. De 
erfgenamen kunnen dan overigens ook 
besluiten de wettelijke rente te volgen 
waardoor de vordering alsnog rente-
loos wordt geacht. De uitbetaling van 
de eventuele rente vindt tegelijkertijd 
plaats met die van de vordering, tenzij 
dat anders per testament is bepaald. 
Maar meestal pas als de langstlevende 
ook is overleden.

Erfenis opeisen
bij stiefmoeder
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. Wij als 
kinderen kregen een vordering op de 
langstlevende, mijn vader dus. Vervol-

gens is hij in 1991  hertrouwd met een 
weduwe met vier kinderen. Toen heeft 
hij weer een nieuw testament gemaakt 
op de langstlevende, mijn stiefmoeder 
dus. In 2007 overleed mijn vader. Wij 
als kinderen uit zijn eerste huwelijk 
hebben helemaal niets gehoord. Kan 
het zijn dat onze vader onze vordering 
in zijn laatste testament heeft verwor-
pen en alles naar mijn stiefmoeder 
heeft nagelaten? Hoe kan ik hier 
achter komen?

De vordering in de nalatenschap van 
uw moeder was opeisbaar bij het 
overlijden van uw vader in 2007 tenzij 
in het testament van uw moeder was 
bepaald dat deze al opeisbaar was bij 
zijn hertrouwen in 1991. 
Wat zou moeten gebeuren is de vorde-
ring indienen bij uw stiefmoeder onder 
bijberekening van rente. Uw vader is 
overleden in 2007 zodat of het nieuwe 
erfrecht van toepassing is op zijn na-
latenschap dan wel een oud testament. 
Navraag bij het testamentenregister 
zou uitkomst kunnen bieden in de 
vraag of er een testament was.
Schakel daarvoor een notaris in. 
U moet dan beschikken over alle 
gegevens van uw vader waaronder 
voornamen, achternaam, geboorteda-
tum en plaats en datum en plaats van 
overlijden. Het verwerpen van uw 
vordering in de nalatenschap van uw 
moeder kan hij niet hebben gedaan en 
hij kan deze ook niet nalaten aan uw 
stiefmoeder.
(M.m.v. notaris M.G. van Ravesteyn 

van het kantoor Van Ravesteyn & Van 
der Wee in Rotterdam)

Fiscale zaken

Successierechten
al eerder betaald
Mijn schoonvader is enkele jaren 
geleden overleden. Op dat moment is 
door de erfgenamen successierechten 
betaald over hun deel van de erfenis 
(die overigens niet is uitgekeerd, het 
eigen vermogen zat in het huis dat 
door de langstlevende bewoond mocht 
blijven). Eind december 2007 is mijn 
schoonmoeder ook overleden. Het huis 
waarin zij woonde is verkocht en de 
opbrengst maakt deel uit van de erfe-
nis. Bij het invullen van het formulier 
voor de successierechten viel mij op 
dat er nergens wordt gevraagd of er 
al eerder over een deel van de erfenis 
successierechten zijn betaald door 
de erfgenamen. De erfenis wordt nu 
bepaald op het totale eigen vermogen. 
Verrekent de belastingdienst zelf de 
reeds betaalde successierechten met 
het deel dat nu betaald moet worden?

Door uw schoonmoeder wordt alleen 
nagelaten wat tot haar eigen vermogen 
hoort. U geeft dus de erfenis van uw 
vader niet opnieuw aan. Verrekening 
van successierechten is derhalve niet 
aan de orde. Het huis behoort voor 
50 procent tot het vermogen van uw 
moeder. Dat is wat u aan geeft.

Fiscoop) 

Samenlevingskwesties

Opruimen oud papier
in servicekosten

woningcorporatie. In de hal stond al 
1,5 jaar een bankje dat als  berging 
van oud papier werd gebruikt. Het 
papier werd regelmatig opgehaald 
door vrijwilligers van een vereniging. 
Hiermee zijn zij gestopt. De corpora-
tie zou wel een andere oplossing gaan 
zoeken, Helaas is dit blijkbaar niet 
gelukt. Nu wil de corporatie het oude 
papier door het schoonmaakbedrijf 
laten ophalen en de kosten hiervan in 
de servicekosten doorberekenen. Mag 
de corporatie dit zomaar doen? Want 
als iemand zijn oude papier niet op 
het bankje deponeert, betaalt hij of zij 
mee aan een dienst waar geen gebruik 
van gemaakt wordt. Wat is uw mening 
hierover?

Als in de voorwaarden voor de 
servicekosten is opgenomen dat ‘de 
boel’ in de hallen, trappen, liften 
(enz.) wordt opgeruimd, dan kan de 
woningcorporatie dat doorberekenen 
in de kosten. Maar het lijkt ons nog 
handiger als de woningbouwvereni-
ging alle bewoners oproept hun oud 
papier anderszins te laten ophalen of 
het gescheiden aan te leveren of het 
te brengen in speciale containers voor 
oud papier. Een andere mogelijkheid 
is dat andere verenigingen worden 
gezocht die bereid zijn wekelijks of 
tweewekelijks het oud papier op te 

halen en dat het die dag pas ‘beneden’ 
wordt gebracht.
In dit soort kwesties is het vaak 
geen Rechten of Plichten meer, maar 
gewoon handig organiseren en met 
elkaar omgaan.

AOW en pensioen

Toeslag voor jongere
partner vanaf 2015
Mijn dochter van 51 jaar is met een 
veel oudere man van thans 71 jaar 
getrouwd. Ze hebben drie kinderen. 
Hij betaalt een zware alimentatie aan 
een vrouw uit een eerder huwelijk. 
Mijn dochter heeft een bescheiden en 
onzeker inkomen uit een vrij beroep. 
Stel dat zij in 2015 geen inkomen meer 
heeft, kan haar man dan – als hij nog 
leeft  -  wel voor haar een toeslag op 
zijn AOW krijgen?

Ja. De toeslag voor jongere partners 
van 65-jarigen vervalt vanaf 2015. Het 
gaat dus om nieuwe gevallen. Voor 
uw jongere dochter zou deze 71-jarige 
nu al toeslag kunnen krijgen als zij 
helemaal niet of weinig inkomsten zou 
hebben. De eventuele toeslagrechten 
behoudt haar man ook als zij later 
zonder werk of inkomen zou komen 
te zitten. Hij valt onder ‘de bestaande 
gevallen’.

gevolgen voor nu en in de toekomst. 

u beiden van tijdens het huwelijk op-
gebouwd pensioen. Na een scheiding 
zou – als geen maatregel is getroffen 
- alleen degene die deze rechten heeft 
opgebouwd over dit geld kunnen be-
schikken. In de wet is echter geregeld 
dat na een scheiding - ongeacht of 
u in gemeenschap van goederen is 
gehuwd of op huwelijksvoorwaarden 
- het tijdens het huwelijk opge-
bouwde ouderdomspensioen dient te 
worden verdeeld of – exacter gesteld 
- ‘verevend’. Hoe werkt dit nu in de 
praktijk?

Nadat de echtscheiding een feit is, 
dient het pensioenfonds waarbij pen-
sioen is opgebouwd hiervan binnen 
twee jaar met een daartoe bestemd 
standaardformulier in kennis te 

worden gesteld. Vaak zal de advocaat 
die de echtscheiding in behandeling 
heeft gehad dit formulier voor u of 
met u invullen en, voorzien van de 
benodigde bijlagen, indienen bij het 
pensioenfonds.
U bent niet afhankelijk van de mede-
werking van de ex-partner. Wel is het 
handig als u beschikt over voldoende 
gegevens, zoals naam van de pensi-
oenuitvoerder en polis/klantnummer. 
Let op dat het pensioenfonds de ont-
vangst van het formulier aan u en/of 
uw advocaat schriftelijk bevestigt. 
Vervolgens zult u er geen omkijken 
meer naar hebben en zal het pensioen-
fonds, zodra de pensioengerechtigde 
de pensioenleeftijd bereikt (en dit kan 
ook jonger zijn dan 65 jaar!) automa-
tisch aan de andere echtgenoot het 
bedrag uitkeren, waarop deze partner, 
gezien onder meer de duur van het 
huwelijk, aanspraak heeft.

Als u samen besluit dat het opge-
bouwde pensioen niet volgens de 
wettelijke regeling moet worden 
verevend, dient u dit vast te leggen in 
een convenant en moet het pensioen-
fonds van de afwijkende regeling op 
de hoogte worden gesteld, door dit 
aan te geven op het reeds genoemde 
standaardformulier, dat in dit geval 
wel door beiden moet worden on-
dertekend met toezending van (het 
deel van) het convenant waarin dit is 
vastgelegd.

Verdelen
U kunt bijvoorbeeld afspreken dat het 
gedurende het huwelijk opgebouwde 
pensioen niet 50-50 zal worden ver-
deeld, maar 40-60 of u kunt afspreken 
dat de periode vóór het huwelijk 
meetelt. Ook kunt u de toepassing 
van de wet volledig uitsluiten. Als u 
niets regelt in een convenant, dan is 

de wet onverkort van 
toepassing. 
Ook al laat de 
echtgenoot die 
aanspraak wil maken 
op een deel van het 
pensioen na om 
het pensioenfonds 
binnen twee  jaar 
in kennis te stellen, dan blijft de 
aanspraak bestaan. Bij of na het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd kan men alsnog een claim van 
de ex-echtgenoot verwachten. Het 
verschil is dat het pensioenfonds niet 
meer rechtstreeks zal uitkeren aan de 
vereveningsgerechtigde en dat vaak 
de rechter ingeschakeld zal moeten 
worden. 
Als beiden pensioen hebben opge-
bouwd kan het zinvol zijn om de toe-
passing van de Wet VP uit te sluiten 
ter voorkoming van administratiekos-

ten en rompslomp, maar ik adviseer u 
wel de waarde van de respectievelijke 
pensioenen op te vragen om te kun-
nen vaststellen of niet een waardever-
schil aan de orde is. Niet alleen kunt 
u zichzelf in dat geval tekort doen; de 

een schenking, waarover schenkings-
recht moet worden voldaan. 
Wilt u meer weten over afwijken van 
de Wet Verevening Pensioenrechten 
bij Scheiding of over bijvoorbeeld de 
hier niet besproken mogelijkheid van 
conversie dan raad ik u aan met een 
advocaat te overleggen.

Pensioenrechten verdelen bij scheiding
Door Francis van Leeuwen



Pagina 8 Dinsdag 10 juni 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

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 r g 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

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

OPLEVERING
IN ZICHT!

28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen
Zevenhuizen-Moerkapelle

Verhuurinformatie

010 - 404 01 26
info@meeusvastgoedmanagement.com
www.meeusvastgoedmanagement.com

SCHOLENLOCATIE

Midden in het centrum van Zevenhuizen, vlakbij de gezellige 
Dorpsstraat, wordt de Scholenlocatie ontwikkeld. Een schitte-
rende woonlocatie met 28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen 
verdeeld over vier woonlagen. U kunt kiezen uit 6 woningtypes. 
De appartementen hebben een woonoppervlakte van ca. 85 m2 
tot maar liefst ca. 113 m2. Zo heeft u alle ruimte om heerlijk te 
wonen. Via uw prachtige woonkamer heeft u toegang tot het 
buitenterras. De ruime open of half open keuken in hoekopstel-
ling is voorzien van alle inbouwapparatuur. De badkamer met 
wastafel en douche is, net al de gehele woning, luxe uitgevoerd.

Recreatiemogelijkheden zijn er volop in Zevenhuizen en omgeving. 
Het beschermde natuurgebied Koornmolengat is prachtig en in 
recreatiegebied Rottemeren kunt u wandelen, fi etsen, zwemmen, 
kanoën, skaten of gewoon lekker luieren. Wilt u een dagje naar 
een van de omliggende steden zoals Rotterdam, Gouda of 
Zoetermeer? Zowel met de auto als per openbaar vervoer bent 
u er in een mum van tijd.

U huurt al een appartement in de Scholenlocatie vanaf 
€ 663,- per maand, inclusief eigen parkeerplaats!

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



De actiegroep die zich sterk maakt 
voor behoud van het historische 
karakter en uiterlijk van het tuindorp 
van onder anderen de beroemde 
bouwmeester Grandpré Molière, wil 
dat de veertienhonderd ruim tachtig-
jarige woningen alleen worden opge-
knapt, te beginnen met de 85 huizen 
aan Bree, Klaphek en Maarland. 
Die hadden al gesloopt moeten zijn, 
maar succesvol verzet van bewoners 
heeft dat tegengehouden. 
Dat Vreewijk het erkennen en daar-
mee behoud van het huidige aanzien 

waard is, daar is vrijwel iedereen 
het over eens. Alleen moet Com.
Wonen nu nog over de goede kant 
van de streep getrokken worden. 
Daar lijkt het vooralsnog allerminst 
op. De corporatie houdt al geruime 
tijd vol dat de woningen van slechte 
kwaliteit zijn en ze renoveren niet 
van deze tijd is. 
Cultuurminister Plasterk kan daar 

een dwingende hand in hebben als 
hij, los van zijn recente belofte voor 
een beschermde status, ook de reeds 
lang lopende aanvraag voor aanwij-
zing van Vreewijk tot monument ho-
noreert. Zo’n beslissing zou ook het 
ego strelen van erkende instituten 
als het Cuypersgenootschap, Bond 
Heemschut, Nederlands Architec-
tuurinstituut (NAi), Genootschap 

Roterodamum, de Rijksdienst voor 
Monumenten en een meerderheid 
van leden van de deelgemeenteraad 
Feijenoord en de gemeenteraad. Al 
deze organisaties en mensen hebben 
zich, tot vreugde van de bewoners, 
gekant tegen de plannen van Com.
Wonen.  
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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

Muzikale haringparty 
en songfestival in 
Wereldhaven
Mini-draaiorgelmuziek, accordeonspel en 
havenliedjes door Jan Buitenga en zang door 
de muzikale komiek Ben Gadellaa omlijs-
ten de haringparty op woensdag 11 juni in 
café-restaurant-partycentrum Wereldhaven 
aan de Sluisjesdijk 2 in Rotterdam. Iedereen 
is welkom tussen 17.00 en 20.00 uur bij 
deze happening van ‘Haring Arie’ en zijn 
(haring)maatje Tonnie uit Vlaardingen. In 
de omgeving is volop gratis parkeergelegen-
heid.

Op 19 oktober begint in Wereldhaven de eer-
ste van vijf voorrondes van de tweede editie 
van het Charlois’ Songfestival, dat eerder 
dit jaar zo glorieus verlopen is mede door 
deelname van kandidaten van 50+. Kandi-
daten, ook 50+, kunnen zich nu al aanmel-
den bij Edwin Moens en Monique Davey: 
0655-554655. Naast fraaie bekers en de strijd 
om de wisseltrofee van de deelgemeente 
Charlois zijn er geldprijzen te verdienen.

Voordelige rijbewijs-
keuringen voor 
70-plussers
Indien u een medische keuring nodig heeft 
voor het verlengen van uw rijbewijs B/E 
kunt u zich opgeven voor de rijbewijskeu-
ringen georganiseerd door Regelzorg in 
activiteitencentrum Zjaak, Maria Wesseling-
straat 8, Rotterdam (wijk Prinsenland). De 
keuringen vinden plaats op maandag 9 juni. 
Daarna pas weer in september!

automobilisten vanaf 70 jaar. Vanaf deze 
leeftijd is een medische keuring verplicht 
voor verlenging van het rijbewijs. Ook 
personen die jonger zijn dan 70 jaar en om 
medische redenen gekeurd moeten worden 
voor verlenging van het rijbewijs B/E  zijn 
welkom. Omdat de beoordeling van de 
Eigen Verklaring door het CBR twee tot drie 
maanden kan duren wordt geadviseerd ten 

geldigheid van het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. Informatie over de 
procedure en wat u mee moet nemen vindt u 
op www.regelzorg.nl. 

Voor verdere informatie en aanmelding 
kunt u  bellen naar het afsprakenbureau van 

(bellen tussen 09.00 uur – 12.00 uur).

Behoud Vreewijk na bezoek 
Plasterk wellicht stap dichterbij
De komende maanden moet 
blijken wat de belofte en 
inzet van PvdA-minister 
Ronald Plasterk waard zijn 
voor Vreewijk. Bij een inge-
last werkbezoek beloofde 
de bewindsman vorige week 
maandag vertegenwoordi-
gers van de Rotterdamse 
wijk een ‘beschermde 
status’ voor hun woonbuurt. 
Dat is een breed begrip, dat 
slopen van woningen onder 
voorwaarde toch toestaat. 
Slopen is nou juist wat de 
Vreewijkers niét willen. 

Nieuwe foto
Bij uitzondering is er dit keer een foto die niet in Rotterdam is gemaakt. Maar 
het gaat wel om een Rotterdamse sportvrouw die hier in 1980 is vastgelegd. Wie 
is deze vrouw en wie is de andere dame, die ook vandaag de dag nog van zich 
laat horen.

Oplossing foto 27 mei 2008
Spartanen zullen het zeker hebben gezien. Op deze foto – die is gemaakt op 27 april 
1957  – staan de Sparta-spelers Lou Benningshof, Tonny van Ede en Rinus Terlouw. Zij 
dragen hier het tenue van het Rotterdams Elftal dat die dag op Spangen tegen Antwer-
pen speelde. De ontmoetingen tussen Rotterdam en Antwerpen vormden jarenlang een 
traditie. De populaire wedstrijden, die zowel in Rotterdam als in Antwerpen plaatsvon-
den, werden gespeeld in de periode 1909-1960. Het Rotterdams Elftal bestond die dag 
uit zeven Spartanen en vier Feyenoorders. Zij konden niet verhinderen dat Antwerpen 
met 0-1 won. Tinus Bosselaar (Sparta) en Cor van der Gijp (Feyenoord) deden in ieder 
geval niet mee. Zij speelden een dag later met het Nederlands Elftal tegen België in 
Amsterdam.

Sparta-MVV gehuldigd voor een recordaantal wedstrijden voor de Kasteelploeg. Tonny 
van Ede werd in 1962 zelfs gehuldigd voor zijn 500ste wedstrijd. Achter Bok de Korver 
komt Van Ede op de tweede plaats als het om de beste spelers van Sparta ooit gaat. 
Rinus Terlouw, alias 

‘Rinus de Rots’, speelde van 1949-1958 bij Sparta. Daarna was hij nog trainer 
van DCV in Krimpen aan den IJssel. Lou Benningshof vormde in de jaren vijftig 
een tweespan met Tonny van Ede. Hij stond bekend om zijn perfecte pass.

- Als het aan Com.Wonen ligt, gaan in Vreewijk de 85 woningen in het blok rechts als eerste van veertienhonderd tegen de vlakte. Minis-
ter Ronald Plasterk ziet dat niet gebeuren. Archieffoto De Oud-Rotterdammer -

- Haring Arie uit Vlaardingen en zijn haringmaatje 
Tonnie Archieffoto Rein Wolters -
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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.

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

Visgilde Voordeel

Hollandse Nieuwe
Vers van het mes
per stuk    1,90

4 stuks   7,00
              6 stuks 10,00

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

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

Slinge 435
3085 ES  Rotterdam 
Telefoon  010-4806889
Fax  010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  



Een van de reacties met foto’s kwam 
van mevrouw Jo Hendriks-Uytde-
boogaardt uit Hendrik Ido Ambacht 
die in juli 1997 een vaartocht maakte 
over de Theems. Bij het wisselen van 
een fotorolletje op een tafeltje in een 
donker hoekje lag daar een foto met 
beschrijving van de Koninginneplaat. 

De kapitein kwam net naar beneden 
en vertelde dat hij in Rotterdam de 
Koninginneplaat had gekocht van 
Spido. Na de overdracht had hij het 
schip zelf over de Noordzee naar 
Londen gevaren. Die dag was het zéér 
slecht weer en de kapitein vreesde 
even Engeland niet te zullen halen. Hij 
was dan ook enorm blij en gelukkig 
toen hij eindelijk de monding van de 
Theems bereikte. De Koninginneplaat 

is niet geschikt voor varen op open 
zee. De kapitein vertelde voorts het 
schip zelf te hebben opgeknapt en 
ook het bovendek gesloten te hebben 
gemaakt. Voor de passagiers was dat 
een stuk prettiger. De kapitein gaf het 
schip als nieuwe naam ‘Mercedes’ en 
naar verluidt worden er nog steeds 
rondvaarten mee gemaakt.

Spido heeft twee schepen gehad onder 
de naam Koninginneplaat. De eerste 
kwam op 31 juli 1947 in de vaart en 
werd op 21 maart 1960 herdoopt in 
Zuidplaat. Het schip is later verkocht 
aan een rederij in Hoorn en is daar 
gaan varen onder de naam Stad Hoorn. 
Koninginneplaat 2 kwam in 1960 in 
de vaart. Het schip met een capaciteit 
voor tweehonderd passagiers liep in 

Duisburg van de werf bij Ruhrorthers 
Schiffswerft en vaart dus nu in Enge-
land als Mercedes.

Reacties en foto’s blijven welkom via 
email aan historiespido@telfort.nl 
en per post via Uiterdijk 106, 

3195 GK Pernis-Rotterdam.
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Koninginneplaat van Spido 
vaart op Theems bij Londen
Tot grote vreugde van de redactie van DOR en het directieduo 
Annie Gruisen en Hans Borst van Spido komen er nog steeds 
reacties binnen over het verleden van het rondvaartbedrijf. Dat 
mag best nog zo een tijd blijven doorgaan, zodat een breed 
beeld ontstaat over de bijna negentig jaar die het Rotterdamse 
rondvaartbedrijf in januari 2009 bestaat.

- De Koninginneplaat van Spido werd herdoopt in Mercedes en maakt onder die naam nu vaartvaarten op de Theems.
 Privéfoto’s Jo Hendriks-Uytdeboogaardt  -

- De herkenning kwam 
door een foto met 

beschrijving van de 
Koninginneplaat in een 
tafelblad aan boord van 

het schip.  -

Rinus Michels, de ongenaakbare, 
maakte op deze regel geen uitzonde-

genoemd. Wie zijn wetten niet respec-

rekenen. Dat heb ik aan den lijve 
ondervonden rond de wedstrijd Cy-
prus-Nederland op 21 december 1984 
in Nicosia, een duel in de voorronde 

In de week voorafgaand aan de 
wedstrijd kwam de Oranjeselectie in 
Papendal bijeen. Op maandag vond de 
gebruikelijke persconferentie plaats 
waarop Michels meedeelde dat hij de 
opstelling pas op zondag kort voor 
de wedstrijd zou prijsgeven. ,,Daar 
is niets geheimzinnigs aan”, was zijn 
uitleg, ,,Ik vind dit gewoon een pret-
tige manier van werken.”
Daar moesten de journalisten het mee 
doen. Overtuigd waren we niet. Er 
moest meer achter zitten. De achter-
docht werd nog groter toen Michels 
aan het einde van de persconferentie 
meedeelde dat Oranje de volgende dag 
een oefenwedstrijd zou spelen tegen 

DSVP, een amateurclub die toendertijd 
door Dick Advocaat werd getraind.

List
Michels voegde eraan toe dat de 
wedstrijd achter gesloten deuren zou 
worden gespeeld. De conclusie lag 
voor de hand. De generaal voerde iets 
in zijn schild. Maar wat? Er zat niets 
anders op dan de volgende dag toch 
naar Papendal te rijden. Op de heen-
reis vroeg ik me voortdurend af hoe ik 
me toegang zou kunnen verschaffen 

ingang wordt opgevangen door een 
slagboom met controleur. Ik heb heel 
wat ideeën die in mijn hoofd opkwa-
men als ondeugdelijk verworpen. De 
beste oplossing leek me uiteindelijk 
om te doen alsof ik bestuurslid van 
DSVP was.
De list lukte. De goede man liet me 
ongehinderd passeren. De eerste be-
kende die ik op het terrein ontmoette 
was Wim van Hanegem. Wat hij er 
te zoeken had, is me nooit duidelijk 
geworden. Hij waarschuwde me dat 

de toenmalige perschef van de KNVB, 
Wim Jesse, in een jeep met zendinstal-
latie rondreed om ongewenste gasten 
op te sporen. Wim, oud-journalist 
van Het Vrije Volk, bleek een goede 
speurneus. Hij had me onmiddellijk 
te pakken. Hij voorspelde me weinig 
goeds als hij Michels zou inlichten. 
Om het verhaal niet te lang te maken: 
ik heb Wim gezegd dat-ie de pot op 
kon en dat ik op ruime afstand van 
het oefenveld een door bosjes beschut 
plekje zou opzoeken, waar Michels 
me niet zou opmerken.

Spits
Toen de wedstrijd begonnen was, 
werd me al snel duidelijk wat Michels 
in Nicosia van plan was. Omdat hij er 
van uitging dat de zwakke Cyprioten 
massaal zouden verdedigen en het 
hobbelige veld zich niet zou lenen 
voor goed opbouwend voetbal, had hij 
ruimschoots van tevoren het besluit 
genomen dat hij voorstopper Ernie 
Brandts, een goede kopper, in de spits 
van de aanval zou zetten.
Drie Feyenoorders, Joop Hiele, Ben 
Wijnstekers en Sjaak Troost fungeer-
den tijdens het partijtje tegen DVSP 
als reserve. Om warm te blijven – het 
was midden december – liepen ze 
tijdens de wedstrijd een rondje om het 
veld. Toen ze mij ontdekten, moesten 
ze verschrikkelijk lachen. Na de rust 
kwam Jesse weer als een speer op me 

af om te melden dat de drie Feyenoor-
ders mij hadden verraden. Dat heb ik 
nooit willen geloven. Daar kenden wij 
elkaar te goed voor. Wat wel klopte, 
was dat Michels des duivels was.

Persona non grata
Toen de Oranje-selectie op Cyprus 
landde – ik was daar al een dag eerder 

-
ler van het AD informeerde hoe de 
bondscoach had gereageerd, vertelde 
hij me dat ik tot persona non grata 
was verklaard. Om de sfeer tussen 
de coach en de pers niet te vertroe-
belen heb ik me daarna een beetje op 
de achtergrond gehouden, maar ik 
wilde toch wel even controleren of de 

stelde ik na de wedstrijd aan het einde 
van de persconferentie toch nog even 

een vraag. En ja hoor, Michels keek 
me even vernietigend aan en weigerde 
mijn vraag te beantwoorden.
Die koude oorlog heeft maar kort 
geduurd. Het toenmalige sectiebe-
stuur, onder leiding van André van der 
Louw, stelde er prijs op dat het inci-
dent werd uitgepraat. Dat gebeurde 
en later hebben Michels en onderge-
tekende tijdens het WK in Italië in 
1990 zelfs nog samen een relletje in 
de boezem van Oranje ontketend. Dat 
verhaal bewaar ik voor later. 

met Ernie Brandts, het afgelopen sei-
zoen succesvol trainer bij NAC, werd 
geen succes. Kort voor tijd moest een 
echte spits, Peter Houtman, eraan te 
pas komen om Oranje met een kopbal 
aan de 1-0 zege te helpen.

Dick van den Polder

Rinus Michels was des duivels...
Coaches laten zich niet graag in de kaart kijken. Vlak voor een 
belangrijke wedstrijd willen ze de vijand niet wijzer maken dan 
deze, op grond van de scoutingrapporten, gewoonlijk al is. Zelfs 
de toptrainers doen dan heel geheimzinnig over de opstelling en 
speelwijze . Vooral de tactische foefjes die zij in gedachten heb-
ben bij het nemen van vrije schoppen en hoekschoppen  mogen 
dan niet uitlekken. Dus gaan de hekken en deuren dicht. Ook 
voor de journalisten, hoe hard die ook tegenspartelen. 
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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.

Groene haltes
2008 is Groenjaar Rotterdam. Dat komt dit 
keer tot uiting bij een paar tramhaltes op 
de Coolsingel, dat worden letterlijk ‘groene 
haltes’.

Op de daken van RET-haltes op de Coolsingel is gras
zichtbaar. Zij zijn een symbolische deken voor de
reizigers. De RET en het milieu zijn nauw met elkaar
verbonden. Groene stroom, energiebewust rijden,
materieel dat voldoet aan de EURO V norm, kortom
de RET is groen bezig.

Minder groen
Natuur in een stedelijke omgeving is steeds
belangrijker. Rotterdam is een stad met veel ruimte,
groen en bomen. In het Groenjaar 2008 krijgt het
Rotterdamse groen extra aandacht. Met nieuwe
bomen, bijzondere activiteiten, groene verrassingen
en vernieuwende initiatieven voor een mooiere
groene stad na 2008.
In verdichte woongebieden lijkt echter steeds
minder plaats voor groen. Daken van gebouwen
kun je echter veranderen in daktuinen. Een groene
omgeving geeft veel voordelen, zoals een continue
productie van zuurstof en zuivere lucht. Met de
RET-abri’s draagt de RET een steentje bij aan een
groenere stad.

Heeft u een 
OV-chipkaart met 
automatich opladen, en 
bent u deze verloren? Meld dit 
dan zo snel mogelijk bij de Klantenservice 
OV-chipkaart: 0900-0980 (€ 0,10 p/m).
Uw persoonlijke OV-chipkaart wordt bin-
nen 24 uur na melding geblokkeerd. 
Indien uw kaart automatisch opgeladen 
wordt tussen het moment  van uw melding 
en de daadwerkelijke blokkade van uw 
kaart. ontvangt u het van uw rekening 
geïncasseerde bedrag terug.

Ben ik beschermd 
tegen misbruik bij 

automatisch
opladen?

Check de feiten!

80 jaar Bus

Tijdens de oorlog moest het busnet door brand-
stofschaarste sterk worden ingekrompen.
Men werd gedwongen het verbruik van vloeibare
brandstof te beperken en daarom werd een aantal
autobussen uitgerust met een houtgasgenera-
toraanhangwagen. Bovendien raakte een groot
deel van het autobuspark onbruikbaar na een
bombardement op de garage Lusthofstraat. Kort
na de bevrijding werd een begin gemaakt met
de renovatie van het zwaar verminkte openbaar
vervoerbedrijf. Van de 101 bussen resteerden er
slechts 50, waarvan de meeste in zeer slechte
staat. Al op 3 september 1945 werd de eerste
buslijn weer in gebruik genomen. De eerste van
een serie van 50 Saurer bussen werd een jaar
later afgeleverd. Ondanks de oorlogsjaren werd
1,6 miljoen gulden vrijgemaakt om busgarage
Sluisjesdijk te bouwen, die in 1947 officieel ge-
opend werd door burgemeester P.J. Oud. Nadien
groeide Rotterdam in rap tempo. Woonwijken
werden aangelegd en de RET-bus zorgde voor het
vervoer erheen. Eind 1953 bestond het lijnennet
uit 23 lijnen.
In 1959 besloot de gemeenteraad het fabrieks-
complex aan de Kleiweg te kopen en vestigde
daar het hoofdkantoor van de RET. Daarnaast

kwamen er twee gebouwen op het terrein als
garage voor de bussen. In 1961 volgde met de
introductie van de vijfdaagse werkweek een
belangrijke verbetering in de arbeidsomstandighe-
den van de RET’ers.
De aanleg van de metro richting Zuidplein zorgde
voor een nieuwe dienst bij de bus. Bijzonder,
want Rotterdam was in 1968 de eerste stad met
een metro. Het lijnennet werd aangepast en het
Rotterdamse openbaar vervoer kreeg een heel
nieuw gezicht.

In 1982 verscheen de tweede generatie standaard
stadsbus op de weg met een verbeterde chauf-
feurscabine en dashboard. Voor de passagiers
is een grotere stahoogte, betere uitstap bij de
achterdeur en voor gehandicapten een verbe-
terde zitplaats achter de chauffeur aangebracht.
De kleur van de bus werd feller rood en oogde
daardoor vriendelijker.
In 1988 kwamen de eerste achttien gelede Volvo-
autobussen. Volvo leverde als hoofdaannemer het
chassis, carrosseriefabriek Hainje in Heerenveen
als onderaannemer de
opbouw. Uitgangspunt
bij de aanschaf van de

gelede bussen was dat een bus in deze tijd meer
moest zijn dan alleen vervoermiddel en daarom
werd deze bus zowel van binnen als van buiten
klantvriendelijker. De firma Duvedec in Geldrop
maakte voor de carrosserie een exclusief ontwerp.
De achttien meter lange bus bood 65 procent
meer zitplaatsen, terwijl de totale plaatscapa-
citeit 40 procent groter werd. In 1991 kwamen
er nog eens 60 nieuwe autobussen van DAF en
Mercedes bij. Voortaan werden alle bussen groen
en wit geverfd.
In 1993 kwamen er honderd nieuwe Volvo
bussen bij, voorzien van de milieuvriendelijkste
motor die er op dat moment bestond; één van de
belangrijkste redenen waarom de RET voor deze
bussen koos. Een bredere en lagere instap zorgde
voor extra comfort en veiligheid. De bus kon al
een uur voor vertrek worden opgewarmd, zodat
zowel chauffeur als passagier in een warme bus
stapten. Het bussenpark was hiermee voor 65%
gemoderniseerd. In totaal zijn in 1996 en 1997
nog veertig nieuwe bussen op de weg gebracht.
Deze ‘lage vloer-bussen’ zijn ontworpen door
de RET, samen met Den Oudsten Bussen BV. De
“Alliance” was een bus, waarbij comfort, techniek
en veiligheid hand-in-hand gingen. De instap-
hoogte was 34 cm en in “geknielde” toestand
slechts 26 cm. Treden ontbraken. Dankzij nieuwe
materiaalsoorten en kleurcombinaties deed de
bus luxe aan.
Momenteel rijdt de RET milieubewust met
Mercedes bussen, die met hun unieke brandstof
voldoen aan de EuroV norm voor minimale CO2
uitstoot. Het busvervoer van de RET ‘leeft’ 80
jaar en staat aan de vooravond van een volgend
bustijdperk vol toekomstperspectief.

Actieweken
Donderdag 24 april werden de hele dag 
enquêteformulieren uitgedeeld aan reizi-
gers en medewerkers van de RET

Dit ter voorbereiding van de actieweken van 13
t/m 30 mei rondom de thema’s klantgerichtheid,
schoon & heel en punctualiteit. Bijzonder hiervan
is dat de uitkomsten van de enquêtes gebruikt
worden om in de actieweken daadwerkelijk aan
de slag te gaan.

In 1927 stond de gemeente Rotterdam voor 
een grote opgave. Zij hadden buslijnen over-
genomen die op dat moment in verschillende 
handen waren. Tot die tijd waren de bus-
routes nog enigszins te vergelijken met die 
van nu. Dit leek een beetje op de vervoers-
concessies die we nu zien. De ene buslijn 
gaat, de andere komt. In 1935 kwamen de 
eerste bussen op diesel brandstof. Maar door 
het bombardement in 1940 sneuvelden 22 
bussen. In 1941 herpakte de innovatieve RET 
zich en kocht bussen op houtgas. Eind 1942 
reden alweer 135 bussen van de RET rond.

Handig om 
te weten

Bushistorie in 
een notendop

- Saurer/Verheul, dit is nr. 323 op lijn B, 
Statenweg-Overschie  (Archief R.E.T.)-

-  Krupp/Werkspoor nr. 5 R.E.T., 1928 (collectie de Raadt) -

- Kromhout nr. 115 van de R.E.T. met 
gasgenerator op dolly, 1942  (S.V.A.)-
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“Ook waren er depots voor de detail-
handel in Vroomshoop, Nieuw-Ven-
nep en Roelofarendsveen”, gaat hij 
verder. “Van Buuren was toeleve-
rancier van een groot assortiment 
chocolade- en koekproducten aan 
handelsondernemingen in Noord-
Brabant, Noord-Holland en Duitse 
ondernemingen. De export naar de 
oosterburen bestond in hoofdzaak 
uit kaaskoekjes, een lekkernij die 
gretig aftrek vond totdat concur-
renten er ook winst in zagen. Er 
werkten bij Van Buuren veel mensen 
uit Overschie op afdelingen als 
de banketbakkerij, chocolade- en 
suikerwerkafdeling, inpakafdeling 

en de expeditie. Op de inpakafde-
ling werkten gewoonlijk vrouwen en 
meisjes. Chef van de bakkerij was 
Gerrit Offermans en van de choco-
lade- en suikerwerkafdeling Joor van 
der Stap, allebei rasechte Overschie-
enaren. Naast de productieafdelingen 
werkten er nog zes mensen op de 
boekhouding en administratie. Bij 
Van Buuren was de decembermaand 
(Sinterklaas, Kerstmis, Oud- en 
Nieuwjaar) de drukste van het hele 
jaar. Op alle afdelingen was het een 
heksenketel, maar altijd in een gezel-
lige sfeer. Men werkte van vier uur ‘s 
ochtends tot acht uur ’s avonds. Ook 
de expeditie werkte op volle toeren 

en je was blij als je jouw vracht weer 
goed had afgeleverd. Dan reed je 
met je geweldige Diamond T naar 
Overschie om het lege fust te lossen 
en verse producten te laden voor 
de volgende ochtend. De heren Van 
Buuren hielden van kwaliteit en dat 
gold ook voor de vrachtauto’s, dat 
moesten Diamonds zijn. Deze trucks 
waren ‘diamanten’ onder de vracht-
wagens. Jammer dat ze niet meer 
gemaakt worden.”

Luchtvaart
“Ik heb niet echt lang bij Van Buuren 
gewerkt, omdat mijn toekomst bij 
de luchtvaart lag. Daarom trad ik 1 
oktober 1957 in dienst bij Air-Dis-
patch NV, een bedrijf dat zich had ge-
specialiseerd in vliegtuigafhandeling. 
Maar de goede en leuke werksfeer bij 

halve eeuw nog vers in mijn herin-
nering. Ik blijf het jammer vinden 
dat dit bedrijf ooit is gestopt. Maar 

soms gaan de dingen zoals zij gaan”, 
vervolgt Eger.
Leo Jonkers en zijn vrouw Bep Jon-
kers-de Wit werkten ook enige tijd 
bij Van Buuren. “In de oorlogsjaren 
1944 en 1945 hebben mijn vrouw en 
ik elkaar in het bedrijf leren kennen. 
Ondertussen zijn we bijna zestig jaar 
getrouwd.”
“We koesteren aan die periode leuke 
en ook minder leuke herinneringen, 
bijvoorbeeld aan de hongerwinter van 
1944. Gedwongen moest Van Buuren 
koekjes bakken voor de Wehrmacht 
voor Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar, 
terwijl buiten de mensen vergingen 
van de honger. In de fabriek stonden 
Duitse schildwachten, dus viel er 
niets te saboteren. Wel kregen we 
elke week een heel witbrood mee 
naar huis en ’s middags een warme 
maaltijd uit de Duitse keuken.”
Jonkers herinnert zich verder: “Na 
de oorlog ging het bedrijf op de 
oude voet verder, zij het onder een 

nieuwe directeur, meneer Mikmak. 
Van Buuren stond bekend om zijn 
bitterkoekjes en Arnhemse meisjes. 
Het was er gezellig werken met 
leuke collega’s en we denken daar 
met plezier aan terug. We weten nog 
diverse namen van ex-collega’s als 
Willem Schilder, Alie van de Bosch, 
Agnes Honing, Annie Moes, Corrie 
Polman, Josien Kootekar, Corrie 
Eekman, Tonia Michielsen, Janus de 
Boef, Louis Ligtvoet, Henk Honing, 
Arie Kamper, Sien Schols, Bep 
Schols, Dirk Polman, mevrouw Ak-
kermans (van de chocoladeafdeling), 
Dirk de Boek, Gijs van de Linde, 
Piet Steenis, Willem Helten, Loe van 
Helden, Leo Jonkers, Sien Klapwijk, 
Beppie Borremans, Alie Honing, 
bakkerijchef Gerrit Offermans en 
vrachtwagenchauffeur Jan Martijn. 
Misschien dat zij ook leuke verhalen 
te vertellen hebben.”

Rein Wolters

Goede werksfeer bij koekfabriek 
Van Buuren doodnormale zaak 
Chocolade-, banket- en koekjesfabriek G.J. van Buuren & Zn 
aan de Delftweg 84 in Overschie bood jarenlang werkgelegen-
heid aan veel inwoners van Overschie. Een van hen was Co 
Eger, voormalig voorzitter van de deelgemeente. Hij vertelt: 
“Van 1953 tot 1957 heb ik bij Van Buuren gewerkt als vrachtau-
tochauffeur en verkoper. Het bedrijf had 23 winkelfilialen in Rot-
terdam (onder meer Groene Hilledijk), Schiedam (Hoogstraat), 
Pernis (Pastoriedijk), Gouda, Leiden, ‘s-Gravenhage, Rijswijk en 
last but not least aan de Overschiese Dorpsstraat en later de 
Rotterdamse Rijweg. Dagelijks moesten die allemaal bevoor-
raad worden.”

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (15)

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.

Willem Ruys
Passagiersschepen spreken menigeen tot de 
verbeelding. De hype rond de terugkeer van het 
stoomschip Rotterdam is daar een voorbeeld 
van. Wie zou er nou niet op zo’n zeekasteel 
willen stappen om er de wereld mee rond te 
varen? In de jaren zestig was dat voornamelijk 
weggelegd voor beter gesitueerden. Wie zo’n 
schip zag vertrekken van de Wilhelminapier in 
Rotterdam (zoals op de foto) kon alleen maar 
dagdromen ooit zelf de kade kleiner en kleiner 
te zien worden. Zoals op 16 oktober 1964 toen 
de Willem Ruys van de Rotterdamsche Lloyd 
voor de laatste reis van Rotterdam vertrok. Het 
bijna 193 meter lange schip was naar Italië 
verkocht en ging vanaf 5 januari 1965 varen 
onder de naam Archille Lauro. Dat duurde tot 2 
december 1994 toen het voor de kust van Soma-
lië in de brand vloog en zonk. 

De kiellegging was op 25 januari 1939 bij 
de Koninklijke Maatschappij de Schelde in 
Vlissingen. Het voor die tijd moderne pas-
sagiersschip verliet op 28 september 1947 de 
werf voor een eerste proefvaart. Daarna werd 
het aan de Lloydkade in Rotterdam afgebouwd 
en op 21 november 1947 in de vaart genomen. 
De voormalige Willem Ruys kreeg op 7 oktober 
1985 wereldwijd bekendheid door een gerucht-
makende kaping op de route tussen Alexandrië 
en Port Said door vier mannen van het Pales-
tijns Bevrijdings Front. De joodse Amerikaan 
Leon Klinghoffer werd door hen vermoord en 
zijn lichaam overboord gegooid. De Willem 
Ruys had accommodatie voor 840 passagiers en 
60 bemanningsleden, aanzienlijk minder dan de 
huidige varende vakantiepaleizen.
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* Advertentieprijzen zijn geldig tot 30 juni 2008. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage.

Fagor Inbouw vaatwasser
LF 019IX

Arnold’s Oranje EK Kick-offArnold’s Oranje EK Kick-off
GRATIS BEZORGD!!!

Zanussi Wasautomaat ZWG 5145

BEKO
Koelkast TSE 1270

AEG Wasautomaat 
Lavamat 74658

- AEG  1400 toeren wasautomaat
- met starttijd keuze en resttijd indicatie.
- energieklasse A, wasresultaat klasse A en 
- droogresultaat klasse B. 
- vulgewicht maximaal 7 kg.
- waterverbruik bij 60o is slechts 49 liter
- voorzien van waterlekkage beveiliging.
- afmetingen HxBxD= 85x60x60 cm.

Whirlpool
Wasautomaat Sport 1400

Ar
no

ld EK Inkoppertje

- Geïntegreerde vaatwasser met 7 programma’s. 
- Voorzien van aquastop beveiliging.
- Zeer laag geluidsnivo van 45 dB(A).
- energieklasse A, wasresultaat klasse A en 
- droogresultaat klasse A.
- starttijdkeuze en resttijdindicatie via display.
- Waterverbruik slechts 13 liter.
- 3 Jaar all-In Garantie.
- Extra kort express programma van 15 minuten.
- afmetingen van HxBxD van 84,2x60x58 cm.

- Zanussi 1400 toeren 
  wasautomaat
- met Fuzzy intelligentie, 
  handwas,kort  en 
  wolwasprogramma.
- energieklasse A+, 
  wasresultaat klasse A 
  en - droog-
  resultaat klasse B. 
- vulgewicht maximaal 6 kg.
- waterverbruik bij 60

o
 is  

  slechts 46 liter
                 - voorzien van automatische
                            halve belading.

        - afmetingen 
         HxBxD=
           85x60x60 cm.

- Whirlpool 1400 toeren wasautomaat
- met speciaal sportprogramma, start uitstel en 
  wolschommel.
- energieklasse A, wasresultaat klasse A en 
- droogresultaat klasse B. 
- vulgewicht maximaal 6 kg.
- waterverbruik bij 60o is slechts 49 liter
- voorzien grote vulopening 30 cm.
- Tijdelijk Gratis oranje badlaken.
- afmetingen HxBxD= 84,5x60x58 cm.

TIJDELIJK 

GRATIS ORANJE 

BADLAKEN

- Tafelmodel van 120 liter inhoud met een
- 4 sterren vriesvak van 13 liter netto.
- super zuinig - Energieklasse A.
- automatisch ontdooi systeem.
- geluidsniveau slechts 38 dB.
- deurdraai richting verwisselbaar
- Afmetingen HxBxD= 84x54,5x60 cm

- Ook leverbaar als koeler zonder vriesvak
- Type TSE 1410 voor de superlage prijs van

499,00
399,00

679,00
399,00

199,00
189,00
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De Ruys was één van
drie zusterschepen
Zeilvaartreder Willem Ruys (1809-
1889) was niet de enige Ruys van wie 
de naam op passagiersschip heeft ge-
staan: ook zijn (tweede) zoon Willem 
werd ‘vernoemd’. Zijn naam pronkte 
op één van de drie zusterschepen die 
in 1938 voor de KPM in de vaart kwa-
men tussen havens in het Verre Oosten 
en havens in  Zuid- en Oost-Afrika. De 
Rotterdamse stoomvaartreder Willem 
Ruys junior had samen met de Amster-
damse reders Jan Boissevain en Petrus 
Tegelberg in 1887 de KPM opgericht. 
Vandaar. De twee anderen ‘kregen’ 
eveneens een schip.
De Ruys, Boissevain en de Tegel-
berg waren schepen van ruim 14.000 
brutoton, die in vier klassen bijna 
800 passagiers konden meenemen. 
Het waren populaire schepen, die in 
Zuid-Afrika ‘The Great White Yachts’ 
werden genoemd.

Henk Slettenaar, die als scheeps-
werktuigkundige op twee van de drie 
heeft gevaren, heeft de historie van 
het drietal op papier gezet in het boek 
Boissevain, Ruys en Tegelberg. Zijn 

-
pen gaat over een tijdperk waarin 
de Nederlandse passagiersvaart nog 

van de KPM in 1947 waren samenge-
voegd met de Java-China-Japan Lijn 
- waardoor de Java-China-Paketvaart 
Lijnen (Royal Interocean Lines) 
ontstond - werden de routes van de 
Bosisevain, de Ruys en de Tegelberg 
doorgetrokken naar Zuid-Amerika. De 
Ruys kreeg in de periode 1958/1962 
in Buenos Aires te maken met zowel 
een brand als een aanvaring. Er was in 
beide gevallen veel schade, maar het 
schip kon worden gerepareerd.
Slettenaar heeft een prettig leesbaar 
boek geschreven, met heel wat anec-
dotes over passagiers, bemanningsle-
den, de aanloophavens en bijzondere 
gebeurtenissen. Onbekende beelden 
van de schepen, de gang van zaken 
aan boord en reclamemateriaal van de 
rederij verlevendigen de tekst.
Aan het eind van de jaren ’60 was het 
gedaan met de drie langzamerhand 
verouderde zusterschepen. Het was 
economisch niet langer verantwoord 
ermee door te varen; bovendien 
waren er nauwelijks nog passagiers. 
Alledrie werden ze in hetzelfde jaar 
in Taiwan gesloopt. De Ruys maakte 
in september 1968 - leeg en met een 
kleine bemanning - haar laatste reis 
van Yokohama naar Kaohsiung; ze was 
tevens de laatste van de drie die onder 
de slopershamer viel.
       Bram Oosterwijk

Derde generatie 
Roerade ‘fietsspecialisten’ 
“Grootvader Roerade begon in de jaren vijftig met zijn bedrijf 
G.W.E. Roerade Rijwielen en Bromfietsen in de Zoutzieder-
straat. Eerst met een stalling, die in die tijd veel gebruikt 
werd. Als er dan eens een fiets of bromfiets met een lekke 
band stond, werd gevraagd of deze ook geplakt kon worden. 
Van het één kwam het ander en zo ontstond het idee een fiet-
senwinkel te beginnen”, vertelt Mark Roerade, die de historie 
van het bedrijf op zijn duimpje kent. Hij blikt in deze krant 
terug.

afbetaling gekocht en dat gebeurde 
grotendeels in goed vertrouwen. Voor 
drie gulden in de week had je een 

niet en je kwam net even wat sneller 
van A naar B.

via Roerade hun nieuwe eigenaar.
“Mijn vader vertelt nog wel eens dat 
er destijds per week wel 60 Mobyle-
tjes werden geleverd. De klanten 
waren soms zo ongeduldig dat ze 
zelf meehielpen met het uitladen, 
uitpakken en afmonteren van de brom-

werd helaas minder met de komst van 
de helmplicht. Daarna kwam de focus 

Groei
In de jaren 80 kreeg Roerade te horen 

dat de winkel vanwege renovatie 
moest verdwijnen uit de Zoutzieder-
straat. Na een lange zoektocht werd 
een nieuwe locatie in Ommoord 
gevonden. Veel klanten waren al die 
kant op verhuisd en regelmatig werd 

“In 1989 openden we een 300 m2 
grote winkel, maar na een paar jaar 

Mark. “Na jarenlange gesprekken 
met de gemeente kregen we in 1999 
toestemming om uit te breiden en in 
mei 2000 was de vergrote winkel een 
feit; met een showroom van 600 m2 
en een werkplaats van 70 m2. Om 
meer slagkracht te krijgen hebben we 

we zelfstandig ondernemerschap met 

De groei van Roerade zet door. Inmid-

dels is een nieuwe winkel geopend in 
de wijk Nesselande. Nu nog in een 
tijdelijke vestiging aan de Zeven-
huizerplas, maar eind 2009 opent de 
nieuwe winkel in het nieuwe luxe 
winkelcentrum van Nesselande.

Opmars
“Op dit moment is ons assortiment 

-
maal verdwenen, maar daar staat de 

tegenover. Een ideale oplossing voor 
iedereen die lekker in beweging wil 
blijven, maar er steeds meer moeite 
voor moet doen. Wij hebben altijd 
proefmodellen klaar staan voor een 

“Op een gegeven moment kwam 
steeds vaker de vraag of wij 
scootmobiels konden leveren. Geen 
probleem, maar veel leveringen lopen 
via de sociale voorzieningen van de 
gemeente Rotterdam en die wil niet 
echt meewerken. Hierdoor moeten 
wij dus helaas regelmatig klanten 

die optimistisch blijft en verwacht er 
met de gemeente wel uit te komen.

Mark Roerade

- Met het uithangen van de vlag van CVV aan 
de Oudheidkamer opende Sjaak Roggeveen 
(links) de expositie. Hij wordt bijgestaan door 
zijn kleinzoon, voorzitter Wim den Boer van 
Historisch Charlois (midden) en CVV-voorzitter 
Thobi van Driel. Foto Joop Speulman/SHC -

Oorlogs VerzetsMuseum Rotterdam twee schilderijen rijker

‘Operatie Manna’
Het OorlogsVerzetsMuseum 
Rotterdam is twee bijzondere 
schilderijen rijker. Het betreft 
een doek van de ‘Operatie 
Manna’. Afgelopen zaterdag 
is het aan het museum over-
handigd door de 83-jarige 
Laurie Woods, president van 
de 460 Squadron Association 
Queensland in Australië.

Woods en zijn vrouw Barbara waren 
er speciaal voor naar Rotterdam 
gekomen. Zij hopen dat het schilderij 
mensen zal aanmoedigen meer over 
‘Operatie Manna’ te lezen.
De schilderijen zijn geschilderd door 
Mark Edwards uit Australië die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als militair 
bij de voedseldroppings betrokken 
was. Het toont Lancaster vliegtuigen 
van het 460ste squadron in actie voor 
‘Operatie Manna’.
Dat was de naam van de voedseldrop-
ping na de Hongerwinter in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland. Deze 
was noodzakelijk doordat honderd-
duizenden mensen in West-Nederland 

al maandenlang verstoken waren van 
voedsel, kleding en hulpgoederen. 
Na overleg tussen de Geallieerden en 
de Duitsers werd op 29 april 1945 de 
eerste voedseldropping voor honge-
rend West-Nederland uitgevoerd, die 
acht dagen duurde. Hiervoor werden 
onder meer het (Australische) 460ste 
squadron, zoals op het schilderij te 
zien, ingezet.

Het museum is gevestigd aan de 
Coolhaven 375 onder de Pieter de 
Hoochbrug bij toegang metrostation 
Coolhaven. Geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zondag en feestdagen van 12.00 
tot 17.00 uur. Voor informatie: 010-
4848931, e-mail info@ovmrotterdam 
of www.ovmrotterdam.nl

Voetbalcrack Sjaak 
Roggeveen opent ex-
positie ‘Honderd jaar 
CVV’
Sjaak Roggeveen is onlosmakelijk 
verbonden aan de historie van de 
Charloise Voetbal Vereniging (CVV). 
De latere middenstander van de 
Katendrechtse Lagedijk en Binnenban 
in Hoogvliet begon er zijn carrière. In 
de jaren zestig speelde hij ook voor 
Scheveningen Holland Sport, FC Den 
Haag en Excelsior. Als hoogtepunt in 
zijn voetbalcarrière speelde Sjaak in 
1969 drie interlands in het Nederlands 
elftal en maakte drie doelpunten.
Die prestaties waren voor Stichting 
Historisch Charlois aanleiding de 
inmiddels 65-jarige Roggeveen te 
vragen de opening te verrichten van 
de fototentoonstelling ‘Honderd 
jaar Charloise voetbalgeschiedenis 
met jubilaris CVV’. In aanwezig-
heid van kinderen en kleinkinderen 
deed Sjaak Roggeveen dat afgelopen 
zaterdagmiddag waarna hij en familie 
aansluitend naar Marokko vertrokken 
voor vakantie. 
Roggeveen vertelde de opening graag 
te verrichten, want hij is Charloiser in 
hart en nieren. Hij deed dat onder het 
instemmend oog van CVV-voorzitter 
Thobi van Driel en oud-spelers als 
Jan van der Peerle, Wim en Dammes 
Narebout, Otto Nugteren, Cor Molen-
dijk, Cor Treuren, Wim van der Wim, 
Leo Curvers, Aart van Eysden en 
andere genodigden. Als herinnering 
kreeg Sjaak Roggeveen twee fraaie 
foto’s uit zijn actieve voetbalcarrière.
De expositie is tot eind augustus op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen in de Oud-
heidkamer aan de Grondherendijk 
84/86 in Charlois. Voor informatie: 
010-4806616, e-mail historisch.
charlois@wxs.nl of 
www.historisch-charlois.nl
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Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl

4/5-daagse vliegreis incl. ontbijt   
v.a. € 289 !!

NIEUW! !

TSJECHIË / PRAAG

Oostmoerse Scheidweg  2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet 
(Gem. Middelharnis)

De camping heeft: 
-  Nieuw verwarmd (schoon!!) sanitair
-  Aparte grote plaatsen, 200 - 250 m2

- Jeu-de-boules banen
- Viswater naast de camping
- Fietsen over de buitendijken
 langs het Haringvliet en het 
 Grevelingenmeer, fietsroutemappen 

 
 en fietsenroute netwerk.
- In juli en aug. fietspontjes naar
 Zeeland, Brabant en Voorne-Putten.
- Keukenblok met centrifuge,
 wasmachine en droger.
- Apart sta-caravanveld,
 plaatsen 350 m2

- Unieke kavel +/- 700 m2!! 
 (plaats 102),buitenrand van 
 de camping, 
 mooi aangelegde siertuin.
- Alle denkbare luxe, evt. airco.
- Huurgrond, 15 maart tot 1 november

Op het mooie eiland Goeree-Overflakkee, “Eiland van Rust, Ruimte & Natuur”, 
ligt op nog geen half uur rijden vanaf Rotterdam onze camping. Wilt u eens een 
kijkje komen nemen of wilt u komen kamperen? U bent van harte welkom!!

Camping ‘t Vogelnest

Te Koop!
Dubbel chalet 7.20 mtr 
breed, 9.50 mtr lang

Tel. 0187 – 611252 of 06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

‘t Vogelnest; Camping voor de 50-plusser!!

Tevens ruime 
chaletplaatsen
van 350 m2 en 
verkoop chalets

Voor reserveringen bel: 0180-663344 
of kijk op www.hoteldewittebrug.nl
Hotel – Restaurant de Witte Brug

Kerkweg 138 
2941 BP Lekkerkerk

email: receptie@hoteldewittebrug.nl

Fietsarrangement
Een heerlijk weekendje weg 

met de fiets. 

Na een stevig ontbijt één van onze fietsroutes 
maken, door de groene en enerverende 

Krimpenerwaard.
Wij hebben voor u een speciaal fiets 

arrangement samengesteld voor 
de maanden juni en juli 

Dit houdt in:

1-daags: (aankomst op vrij., zat. of zon.)
2 - daags: * (aankomst op vrij. of zat.) 

Bij aankomst overhandiging van verschillende 
fietsroutes in de omgeving en een voucher voor 

een gratis welkomstdrankje

3-gangen diner in ons totaal vernieuwde restau-
rant op dag van aankomst

 (2 x)* Overnachting in een tweepersoonskamer 
in ons hotel

 (2 x )* Een heerlijk ontbijt op basis van een 
ontbijtbuffet

 ( 2 x)* Een lunchpakket voor onderweg tijdens 
uw fietsroute

 (2 x) Fietshuur

1-daags: € 69,00 p.p / 

2-daags:  € 109,00 p.p
toeslag 1 pers. kamer = € 20,-

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

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:
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

Monumentaal en uniek 
gastvrij hotel 

Uitstekende keuken, 
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Vraag vrijblijv end een brochure

Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg   tel:043 - 455  1636

www.deoudebrouwerij.nl

Speciale
Midweekarrangementen

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
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WT Cruises: “Rotterdamser kan het niet”
WT Cruises is een echte Rotterdamse rederij die al meer dan 60 jaar
actief is in het organiseren van rivierreizen. 

Gastvrijheid en klantvriendelijkheid zijn de kleuren van de vlag 
waaronder WT Cruises vaart. Dat merkt u aan boord maar ook aan de
wal waar de medewerkers geen zee te hoog gaat om het u naar de

zin te maken. “Kan niet bestaat niet” bij WT Cruises. Rotterdamser
kan het dus niet. Het cruiseprogramma van WT is verrassend en
veelzijdig.  

WT Cruises brengt de mooiste 

riviercruises binnen handbereik van

elke (Oud) Rotterdammer 

Voor (Oud) Rotterdammers die niet alleen de fasci-
nerende metropolen Moskou en Sint Petersburg wil-
len ontdekken maar ook alles wat “daartussen ligt”
heeft WT Cruises een bijzonder aanbod.

Stelt u zich eens voor...
Met een lijnvlucht vanuit Amsterdam vliegt u
samen met de Nederlandse reisleiding naar
Sint Petersburg waar uw varende hotel voor u
klaar ligt. Uw “kamer” op het schip is van alle
gemakken voorzien. Aan boord bevin-
den zich alle faciliteiten die u van een
comfortabel hotel mag verwachten. Een
restaurant, een gezellige bar, salons en
natuurlijk een fantastisch zonnedek. Het
schip is uw comfortabele thuishaven gedu-
rende de hele reis. Wanneer u ’s avonds
aan boord verblijft kunt u kiezen voor de
rust in de salons of voor een gezellige live
muziek-, dans-,  film- of folkloreavond. 

Voor alles is gezorgd
Het verblijf op het cruiseschip is op basis van
vol pension. Verder zijn inbegrepen: kosten voor
visumaanvraag, vliegreis (Economy klasse), trans-
fers, havengelden en excursies volgens het beschre-
ven programma. Niet inbegrepen zijn: extra excur-
sies, drankjes en uitgaven van persoonlijke aard
en toeslag voor een eenpersoonshut wanneer u
alleen reist. Het weer is zomers warm. Varen
zorgt voor aangename verkoeling. Bovendien 
is uw hut voorzien van airconditioning. 
Aan boord is een scheepsarts aanwezig.

Een aaneenschakeling van ontdekkingen

• U “doet” 3 dagen Sint Petersburg. U maakt een uitge-
breide stadsrondrit met Nederlandse uitleg

over bekende en onbekende bezienswaardig-
heden. U kijkt uw ogen uit in de wereldbe-
roemde Hermitage. U winkelt in de bekendste
Russische “Koopgoot” Nevsky Prospect en
verbaast zich over de rijkdom aan historische
kunstschatten…. 

•  U vaart door een afwisselend landschap met
kleine dorpjes, door dichte wouden en uitgestrek te
poesta’s richting Moskou en passeert de grootste
zoetwatermeren van Europa. U bezoekt bijzondere

steden en dorpen en maakt kennis met de
gastvrijheid van de Russische bevolking.

•  U bezoekt één van de oudste kloosters en
ontdekt “de parels” van de Russische hout-
architectuur. U wandelt door de verblijfplaats

van Tsaar Ivan de Verschrikkelijke en leert
Wodka proeven in een Wodkamuseum.

•  U eindigt in Moskou waar u 2 volle
dagen kunt beleven waarover u alleen
nog maar heeft kunnen lezen. U wan-
delt over het Rode Plein en staat oog in

oog met het Kremlin en een schat aan histo-
rische kerken en gebouwen die u van foto’s
kent. U kijkt uw ogen uit in de luxe winkel-
straten waar de Moskovieten nog geen 25
jaar geleden in de rij stonden voor de deuren
van lege supermarkten. Met een koffer vol
onvergetelijke herinneringen stapt u de vol-
gende dag op het vliegtuig naar Nederland.

De romantische Rijn- en Moezelcruise is één van
meest gewilde vaarvakanties in de nazomer. 
U vaart door Duitsland op z’n mooist. Het stijlvolle
schip is er een uit de Comfort Royal klasse. U reist
vol pension. Het uitzicht is adembenemend. Vier
dagen wordt u als een vorst onthaald. Het ont-
breekt u aan niets. De pianist aan boord zorgt
voor de sfeervolle klanken die bij de reis passen. 

U vertrekt uit Bonn en meert
onderweg af in schilderachtige
plaatsen als Rüdesheim,
Koblenz en Cochem en Win-
ningen. Eindelijk ontmoet u de
“Lorelei”. Bonn is de vertrek
en aankomstplaats.

Inclusief vervoer met een luxe touringcar
vanuit Rotterdam naar Bonn en weer terug
bedraagt de normale prijs € 379,- p.p.

Wie voordelig 
wil kennismaken
met WT Cruises
betaalt slechts:

A
A
N
M

O
N
ST

E
R
B
O
N

12 daagse compleet verzorgde 

Wolga Cruise
van Sint Petersburg naar Moskou

Nazomer Rijn- 
en Moezelcruise
Van 2 t/m 5 oktober

339.-p.p.

Met eigen ver-
voer naar Bonn
en weer terug: 299.-p.p.

EXTRA LANG WEEKEND

Naam: _____________________________________________________ M / V

Adres:  _________________________________________________________

Postcode/Plaats:  __________________________________________________

Telefoon:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________________

Leeftijd: _______  jaar

Stuur / mail / bel mij s.v.p. voor meer 
informatie over de 

Wolga Cruise

Rijn en Moezel nazomercruise

Houdt mij s.v.p. op de hoogte van uw 
reisprogramma’s en aanbiedingen

Stuur de ingevulde bon in een envelop zonder
postzegel naar: 
WT Cruises
Antwoordnummer 3244 
3000 WB Rotterdam

U kunt natuurlijk ook aanmonsteren op 

www.wtcruises.nlORTD 1106

De vertrekdatum is donderdag 
21 augustus.

De all-in reissom voor deze 
bijzondere ontdekkingsreis:

1795.-p.p.
BEL NU: 010 - 4118660
OF STUUR DEZE BON IN

Sail with a smile!
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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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfloor Celebrate

400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING
Industrieweg 19  -  Krimpen a/d IJssel

Telefoon 0180 - 554890  -  fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00
dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00
woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00

Vragen of een afspraak maken?
Bel vrijblijvend 0186 - 60 17 33
of e-mail: info@neuro-actief.nl

Pijnklachten als gevolg van de meest uiteenlopende gezondheidsklachten hoeft 
U niet langer te accepteren. APS-therapie gaat verder dan symptoombestrijding 
en kan in veel gevallen het lichaam helpen de gezondheidsklachten te vermind-
eren of zelfs verhelpen. De mate waarin is afhankelijk van de aard van de klacht.

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie, een pijnloze behandelmethode die
veelzijdig toepasbaar is. Het APS apparaat geeft dezelfde laagfrequente 
stroom af als de zenuwcellen in ons lichaam. Door middel van gel-electro-
den kunnen deze op een gerichte plaats de zenuwcellen activeren. Op deze 
manier wordt het lichaam gestimuleerd zichzelf te herstellen.

Zo worden bijvoorbeeld lichaamseigen pijnstillers, ontstekingsremmers en 
ATP (energiedrager) extra aangemaakt. Zowel tijdens als na de behan-
deling. De combinatie van pijnbestrijding, herstel en energiebevordering, 
maakt APS therapie zo succesvol.

praktijk APS - therapie

BOONSWEG 7 - 3274 LH BLAAKSEDIJK ( GEVESTIGD IN SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT)
10 minuten onder Rotterdam, ook goed bereikbaar met de bus. GRATIS PARKEREN

MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.NEURO-ACTIEF.NL

Pijnklachten?

APS-therapie, een pijnloze behandelmethode

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

’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!

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

A M B A C H T E L I J K E  M E U B E L S T O F F E E R D E R I J

Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen zoals:
fauteuils, stoelen, bankstellen, caravan- en bootkussens.

Tevens zijn wij gespecialiseerd in lederbewerking,
reparaties en restauraties.

Wij kunnen uw stoelen en bankstellen
voorzien van een totaal nieuwe vulling

van o.a. koudschuim, polether,
veren en/of dracon.

GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
ANTIEKRESTAURATIE
MEUBELSPUITERIJ

STOELENMATTERIJ
Stoelen matten is een echt ambachtelijk beroep, dat wij al generaties lang uitoefenen. Wij voorzien uw 

meubelen opnieuw van een biezen en rieten zitting en/of rug. Dit wordt geheel handmatig gedaan.

Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet verleerd.
Wij restaureren alle soorten meubelen zoals: Stoelen, Bureaus, Tafels, Kasten.

Tevens lijmen en verstevigen van stoelen
Houtworm verwijderen is voor ons geen probleem.

MEUBELSPUITERIJ
Voor al uw meubelen alle kleuren mogelijk (ook noten, eiken enz.)

Bij ons staat persoonlijk contact, kwaliteit en service hoog in het vaandel.
Bel voor meer informatie of bezoek onze showroom

Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68 
Tel/Fax: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel/Fax: 0786916684

www.dmddesign.nl



De 66 jaar geleden aan de Oost-
kousdijk in Delfshaven geboren en 
daarna getogen kapperszoon draait 
er bij wijze van spreken zijn hand 
niet voor om. Modelbouw zit hem 
in het bloed, al vanaf zijn jonge 
jaren. Nog steeds is hij actief met 

op schaal nabouwen van bekende 
schepen en ook het ontwerpen van 
nieuwe scheepsmodellen. “Daar ben 
ik dagelijks van ‘s morgens vroeg tot 
ver in de avond mee bezig”, vertelt 
de ooit als machinebankwerker 
geschoolde modelbouwer. “Mijn 
vrouw wordt er wel eens sikkeneurig 
van dat ik almaar aan mijn werk-
bankje zit te rommelen. Kom nou 
maar eens een poosje in de kamer op 
de bank zitten, zegt ze dan.”
En: “Op mijn 43ste ben ik voor 
werken afgekeurd. Van mijn model-
bouwhobby heb ik toen mijn nieuwe 
beroep gemaakt. Sindsdien heb ik 

en in opdracht ook containerschepen 
en sleepboten op schaal nagemaakt”, 
wijst hij naar een fraai exemplaar 
van de Clyde, een zusterschip van 
de beroemde Nederlandse zeesleper 
Elbe. “De romp van dat ding moet 
nodig een verfje hebben, want door 
het staan in de zon is die behoorlijk 
verschoten.”

Onbegrijpelijk
Mas Haverhoek praat niet alleen 
beeldend over zijn hobby, maar ook 
over zijn jeugd in Delfshaven. “Die 
was prachtig, spelen op straat en 
volop vriendschap met leeftijdge-

noten. In ons straatje van honderd 
meter waren zes kroegen. Daar viel 
altijd wel iets te beleven als er weer 
eens iemand dronken naar buiten 
kwam. Het café van Arie Verschoor 
zit er nog steeds en wordt nu al een 
jaar of 25 uitgebaat door Joke en 
Theo van Rijswijk. Vroeger reed 
tramlijn 10 door de straat. Dat er 
nooit een ongeluk is gebeurd met 
dronken mensen is onbegrijpelijk.”
En: “De kapperszaak van mijn 
vader, Harrie Haverhoek, was een 
halteplaats voor velen. Niet alleen 
voor knippen en scheren, maar ook 
om kranten en bladen als Het Vrije 
Volk en Panorama te lezen. Dat 
heeft vader nog eens een berisping 
opgeleverd van een ouderling van 
de gereformeerde kerk waar wij 
aanhanger van waren. Het Vrije 
Volk en Panorama pasten niet bij de 
gereformeerde geloofsovertuiging. 
Vader antwoordde dat zijn klanten 

ze wilden lezen, dat de klanten zijn 
brood waren en dat hij omwille 
van het geloof zijn gedrag niet ging 
veranderen. Ja, die man was me er 
eentje en nog streng ook. 

Wij woonden achter de zaak, dus ik 
moest er altijd doorheen lopen. Van 
vader moest ik beleefd de klanten 
groeten. Op een keer dacht ik: barst 
jij nou maar een keertje. Riep ie me 
terug en zei: ga op de deurmat staan 
en overdenk wat je vergeet. Dat heb 
ik maar gedaan en vervolgens heb ik 
iedereen beleefd gegroet. Pa had me 
anders gegarandeerd tot sluitingstijd 
op die mat laten staan.”

Kattenkwaad
Mas Haverhoek zat op de gere-
formeerde lagere school in de 
Duyststraat. “Ik was heus niet zo”n 
brave knul, ondanks die school”, 
grinnikt hij. “Met knullen van 
de klas heb ik om de hoek in de 
Rochussenstraat een keer een politie-
wagen op platte banden gezet. Een 
diender die het gezien had kwam 
ons ‘s middags uit de schoolbank 
plukken. Die agent ging naar mijn 
vader met de boodschap dat hij me 
op het bureau kon komen afhalen. 
Zijn reactie? Laat hem maar lekker 
zitten tot vanavond, dan leert hij dat 
kattenkwaad wel af.”
Tussen Mas en zijn 52 jaar geworden 
vader was het niet altijd ‘botertje tot 
de boom’. “Na zijn overlijden moest 
ik al vrij jong gaan weken. Dat vond 
ik niet werkelijk erg, want aan leren 
had ik een hekel. Ik werkte onder 
meer bij het dekkledenbedrijf van 
Hamel en bij Smit op de Gustoweg 
in de machinebankwerkerij. Mijn 
oom, Toon Dubbelman, vaderde een 
beetje over ons. Hij was directeur 
van een bedrijf in Slikkerveer en be-
paalde dat ik bij hem moest komen 
werken op de timmerzolder waar 
allerlei modellen gemaakt werden. 
Na zes jaar had ik er geen zin meer 
in en ben ik vertrokken. Ondertussen 
had ik wel allerlei cursussen gevolgd 
voor metaalbewerking. Ik heb ook 
nog gewerkt voor Vege-ruilmotoren 
in Spijkenisse en bij een constructie-
bedrijf aan de Bovendijk. Uiteinde-
lijk ging werken niet meer vanwege 
teruglopende gezondheid en werd ik 
afgekeurd.”

Bekend
Ruim 44 jaar geleden trad Mas 
Haverhoek in het huwelijk en werd 
vader van een zoon en een dochter. 
“We zijn nog steeds gelukkig met 
elkaar en wonen alweer dertig jaar 
in Hoogvliet, na tussenstops in de 
wijk Cool en de Leliestraat op het 
Noordereiland.”
In de loop der jaren heeft de model-
bouwer veel bekendheid gekregen. 
Mede door zijn aanwezigheid op 
jaarmarkten en braderieën, waar 
hij zijn werk verkoopt. “Overal ter 

en miniaturen te pronken”, vertelt 
hij trots. “Ook in musea in België. 
Nee, ik geloof niet dat het Maritiem 
Museum Prins Hendrik in Rotter-
dam werk van mij heeft aangekocht. 
Wat niet is, kan nog komen. Ik ben 
van plan honderd jaar te worden, 
dus ik heb nog tijd genoeg om 
opdrachten aan te nemen en nieuw 
werk te maken.”

De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 10 juni 2008 pagina 19

Gerard Cox start 
unieke parkeerservice 
Oogziekenhuis
Het Oogziekenhuis start 2 juni, als eer-
ste ziekenhuis in Nederland, een unieke 
parkeerservice voor bezoekers en patiënten. 
Bezoekers stappen voor de deur uit en een 
chauffeur parkeert de auto. Gerard Cox gaf 

eerste echte Rotterdammer zijn auto te laten 
parkeren.

Patiënten maken zich voor een bezoek 
aan het ziekenhuis soms zorgen over de 
parkeermogelijkheden. Vinden ze wel een 
plekje, hoeveel geld moet er in de parkeer-
meter? Het Oogziekenhuis, dat veel aandacht 
besteedt aan angstreductie, biedt patiënten 
met deze service enige rust. Het doet een 
patiënt geen goed als die zich druk maakt 
over de reis en de vraag of er geschikte 
parkeergelegenheid is. Een minder nerveuze 
patiënt is rustiger, luistert beter en herstelt 
daardoor vaak sneller. Bij een staaroperatie is 
het bijvoorbeeld van groot belang dat een pa-
tiënt rustig is en zijn hoofd stil kan houden. 
Vandaar dat het ziekenhuis parkeerzorgen 
wil wegnemen. 

Service
De parkeerservice van het Oogziekenhuis is 
opgezet samen met Jeeves, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in gemaksdiensten, waar-
onder de parkeerservice. De service van het 
Oogziekenhuis is goed vergelijkbaar met die 
van een hotel. De bezoeker komt aan, geeft 
de sleutels aan de chauffeur en die parkeert 
de auto op de parking. Bij vertrek levert de 
bezoeker een bonnetje in bij de receptie, de 
chauffeur krijgt een seintje en rijdt de auto 
netjes voor. Als de proef succesvol verloopt, 
zal die worden uitgebreid; een chauffeur rijdt 
patiënt en begeleider dan in hun eigen auto 
naar huis.

Vacatures Unie 
van Vrijwilligers
Unie Van Vrijwilligers (UVV) heeft diverse 
vacatures. UVV zoekt onder anderen vrijwil-
ligers die willen assisteren bij de divisie 
ouderenpsychiatrie of gastvrouw/heer 
willen zijn bij een botanische tuin. Er is een 
inwerkperiode, goede begeleiding, prettige 
werksfeer, reiskostenvergoeding en werktij-
den zijn in overleg. Wilt u zich inzetten voor 
mensen die uw hulp goed kunnen gebruiken? 
Dan kunt u voor meer informatie over deze 
en andere vacatures bellen met 010-4130877 
of mailen naar info@uvvrotterdam.nl

Scheepjes in een fles bouwen is voor 
Mas Haverhoek fluitje van ‘n cent
Als decoratie is een scheepje in een fles prachtig. Een fraai 
miniatuur van een bekend schip op het raamkozijn spreekt ook 
tot de verbeelding. Slechts weinigen beheersen het geduld en 
de techniek zulk fraai priegelwerk te voltooien. Hoogvlieter 
Mas Haverhoek heeft het als geen ander in zijn vingers.

- In een kast heeft Mas Haverhoek zijn werkbankje gemonteerd waar hij dagelijks zit en 
priegelt aan zijn schepen en miniaturen. Foto”s Ellie Schop -

- De opbouw van een riviercontainerschip is bijna gereed. Op de voorgrond een van zijn 
fraaie miniaturen en op de achtergrond de tekentafel waarop Mas Haverhoek schepen 

ontwerpt -

- Het is een heel gepriegel met speciaal 
gereedschap en pincetten om schepen in 

als geen ander -
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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)

Juni 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.

Dinsdag 17 juni: Haring met muziek
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, 
vaderlandse 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
Ook in Rotterdam Zuid kunt u genieten van de muzikale “sentimental journey”
van één van Nederlands bekendste zangers/entertainers. Vanaf 13.30 uur

bent u welkom in het gezellige intieme theater . De toegang is gratis. Bel voor kaartjes
naar Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660.

Fietsen op Texel
Texel is in één woord fantastisch! Wie er is geweest, raakt er niet over uitge-
praat. De sleutel van het succes van Texel huist in de onuitputtelijke bron van
mogelijkheden. Jong en oud, fietser en strandmens, vogelaar of avonturier.

De fietsbus brengt u vanuit Rotterdam (2 opstapplaatsen) bij de pont in Den Helder en
brengt u weer terug naar Rotterdam voor slechts € 29,95. Met uw eigen fiets vaart u naar
Texel. Kortom, een gezond en gezellig dagje in de buitenlucht! . Voor aanmelding en meer
informatie belt u met Zorglijn Rotterdam.

Kennismaken met golf
Golf wordt steeds populairder. Het is een verslavende sport, uitdagend, gezel-
lig en ontspannend. Op een voordelige manier kunt u eens uit proberen of de
golfsport ook wat voor u is. In samenwerking met Golfcentrum Rotterdam heb-

ben wij een kennismakingspakket samengesteld dat bestaat uit een les van 50 minuten)
incl. golfmaterialen’ en een ballenkaart voor 120 oefenballen. Na de kennismakingsles
kunt u 3 maanden gratis gebruik maken van de driving range om uw techniek aan te
scherpen. Normaal betaalt u € 99,50. Houders van De Stromen Comfortkaart

Varen in een sampan 
Een sampan is een chinees bootje en om er mee te varen hoeft u niet naar
China. In Giessenburg kunt u een sampan huren met een fluistermotor. U
vaart zonder veel lawaai en met een snelheid van circa 5 km per uur door de

prachtige Alblasserwaard; een natuurgebied vlakbij huis. Vorig jaar is dit uitje als meest
populair gekozen door de bezoekers van de website www.DagjeWeg.nl.
U huurt al een kleine sampan (max. 6 pers.) voor € 17,50 per uur een grote (max. 8
pers.) voor € 20,--. Huurt u een bootje minimaal 3 uren dan krijgt u een aardige korting.
Op vertoon van De Stromen Comfortkaart krijgt u gratis koffie/thee en koek mee.  
Deze actie is geldig in juni en juli 2008. Bel voor meer informatie Zorglijn Rotterdam:
0900 – 20 60 660.

65 Plus seniorenconsult
Het is u inmiddels bekend, dat alles wat De
Stromen voor senioren doet, er op is gericht
om prettig, comfortabel en zelfstandig te blij-
ven wonen in de omgeving die hen lief is.
Dat een goede gezondheid daarbij helpt is
duidelijk. Wanneer u het prettig vindt om te
weten hoe het er met uw algemene gezond-
heid voor staat kunt u een seniorenconsult
aanvragen. Het seniorenconsult van De Stro-
men bestaat uit een gesprek over hoe je
gezond ouder kunt worden. Onderwerpen die
worden besproken gaan niet alleen over bij-
voorbeeld het belang van goed eten en vol-
doende bewegen. Ook wordt er bekeken hoe
staat het met de veiligheid in en rond uw
woning of flat. Daarnaast is het mogelijk om
een aantal testjes bij u af te nemen, zoals het
meten van uw bloeddruk, cholesterol en
bloedsuikerwaarde. De consulent  die het
seniorenconsult uitvoert, komt bij u thuis.  

55 Plus fysiotherapie
Ook biedt De Stromen fysiodiensten aan voor
iedereen die dat wenst. Het prettige daarvan
is, dat de fysiotherapeuten van De Stromen
vooral gespecialiseerd zijn in de specifieke
problemen van 55 plussers. Als het nodig is
komen de fysiotherapeut bij u thuis, maar u
kunt ook een afspraak maken bij het zorgcen-
trum van De Stromen bij u in de buurt. Het
voordeel daarvan is, dat daar ook alle profes-
sionele hulpmiddelen ter beschikking staan. 

Tai Chi Tao 
Zelfs kunt u via De Stromen informatie aan-
vragen over Tai Chi Toa, een uit China en
Japan “overgewaaide” natuurlijke bewegings-
methode om gezond te blijven en kracht te

We hoeven u niet te vertellen, dat als je niet ‘piep’ meer bent, ook meer aandacht
moet besteden aan je lijf en je leden. Mensen die daar een goed advies over wil-
len inwinnen of best een beetje hulp kunnen gebruiken, zijn bij De Stromen aan
het goede adres.

ontwikkelen die ook in ons land steeds meer
beoefenaars kent. (Mogelijk heeft u wel eens
televisiebeelden gezien van mensen die met
deze Oosterse bewegingsleer bezig zijn in
een openbare parkomgeving). Tai Chi kan u
helpen om gespannen spieren en gewrichten
los te maken en de geest te ontspannen.

Lang niet alles
Voor informatie over deze services kunt u
bellen met Zorglijn Rotterdam, 0900 – 20
60 660 (5 ct p.m.). Dat kunt u trouwens ook
voor bijvoorbeeld de inschakeling van diëtis-
ten die u allerlei tips kunnen geven om lek-
ker maar ook gezond te eten. Of over de kap-
per, de pedicure, de opticien, de audicien en
andere specialisten die graag bij u aan huis
komen wanneer ú dat beter uit komt.
Zelfs wanneer het schoonhouden van het
huis u moeite kost en bijvoorbeeld de was
en de strijk, het lappen van de ramen, of het
doen van boodschappen u te zwaar (begin-
nen te) worden, kunt u huishoudelijke verzor-
ging aanvragen bij De Stromen.  

Altijd er op uit met de Stromen
En wanneer u er eens gezellig uit wilt zorgt
De Stromen ook daar voor. Met een veelzij-
dig activiteitenprogramma stelt De Stromen
iedereen in de gelegenheid om op een pret-
tige en ongedwongen manier op stap te
gaan. Alle activiteiten worden georganiseerd
voor bewoners van onze locaties, maar ook
voor iedereen met De Stromen Comfortkaart.
De kaart ontvangt u als u lid bent van De
Stromen. Dat lidmaatschap wordt ook in
2008 gratis aangeboden aan alle Rotter-
dammers van 55 jaar en ouder.

Uw lidmaatschapkaart en een 
verhelderende brochure
Wanneer u besluit lid te worden van 
De Stromen kunt u gebruikmaken van de
bon of bellen naar Zorglijn Rotterdam
(0900 - 20 60 660). U ontvangt dan gratis
uw persoonlijke De Stromen Comfortkaart
met een brochure waarin u alles kunt lezen
over de voordelen en privileges die bij het
lidmaatschap horen.
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Goed voor uw lijf
en voor de leden

www.primathuis.nl
De kortste weg naar een prima
zorgadvies
Wilt u weten voor welke zorg iemand in
aanmerking komt wanneer lichamelijke of
geestelijke ongemakken iemand parten
(beginnen te) spelen, ga dan eens naar
www.primathuis.nl
En beantwoordt de vragen. U krijgt direct
een eerstelijnsadvies.

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.

Dinsdag

17
JUNI

Donderdag

26
JUNI

Voor aanmelding en meer

de vragen. U krijgt direct

Fietsen op Texel
Texel is in één woord fantastisch! Wie er is geweest, raakt er niet over uitge-
praat. De sleutel van het succes van Texel huist in de onuitputtelijke bron van
mogelijkheden. Jong en oud, fietser en strandmens, vogelaar of avonturier.

De fietsbus brengt u vanuit Rotterdam (2 opstapplaatsen) bij de pont in Den Helder en
brengt u weer terug naar Rotterdam voor slechts 29,95. Met uw eigen fiets vaart u naar
Texel. Kortom, een gezond en gezellig dagje in de buitenlucht! Voor aanmelding en meer
informatie belt u met Zorglijn Rotterdam.

Kennismaken met golf
Golf wordt steeds populairder. Het is een verslavende sport, uitdagend, gezel-
lig en ontspannend. Op een voordelige manier kunt u eens uit proberen of de
golfsport ook wat voor u is. In samenwerking met Golfcentrum Rotterdam heb-

ben wij een kennismakingspakket samengesteld dat bestaat uit een les van 50 minuten
incl. golfmaterialen en een ballenkaart voor 120 oefenballen. Na de kennismakingsles
kunt u 3 maanden gratis gebruik maken van de driving range om uw techniek aan te
scherpen. Normaal betaalt u 99,50. Houders van De Stromen Comfortkaart betalen 

Varen in een sampan 
Een sampan is een chinees bootje en om ermee te varen hoeft u niet naar
China. In Giessenburg kunt u een sampan huren met een fluistermotor. U
vaart zonder veel lawaai en met een snelheid van circa 5 km per uur door de

prachtige Alblasserwaard; een natuurgebied vlakbij huis. Vorig jaar is dit uitje als meest
populair gekozen door de bezoekers van de website www.DagjeWeg.nl
U huurt al een kleine sampan (max. 6 pers.) voor 17,50 per uur een grote (max. 8
pers.) voor 20,--. Huurt u een bootje minimaal 3 uren dan krijgt u een aardige korting.
Op vertoon van De Stromen Comfortkaart krijgt u gratis koffie/thee en koek mee.
Deze actie is geldig in juni en juli 2008. Bel voor meer informatie Zorglijn Rotterdam:
0900 – 20 60 660.

Tot

1
AUGUSTUS

JUNI
EN
JULI

Donderdag

10
JULI

slechts 32,50. Bel voor informatie Zorglijn Rotterdam: 0900 - 20 60 660.

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 13.30 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.

Dinsdag

17
JUNI

Donderdag

26
JUNI

65 Plus seniorenconsult
Het is u inmiddels bekend, dat alles wat De
Stromen voor senioren doet, er op is gericht
prettig, comfortabel en zelfstandig te blijven
wonen in de omgeving die hen lief is.
Dat een goede gezondheid daarbij helpt, is
duidelijk. Wanneer u het prettig vindt te
weten hoe het er met uw algemene gezond-
heid voor staat, kunt u een seniorenconsult
aanvragen. Het seniorenconsult van De Stro-
men bestaat uit een gesprek over hoe je
gezond ouder kunt worden. Onderwerpen die
worden besproken gaan niet alleen over bij-
voorbeeld het belang van goed eten en vol-
doende bewegen. Ook wordt  bekeken hoe
het staat met de veiligheid in en rond uw
woning of flat. Daarnaast is het mogelijk
een aantal testjes bij u af te nemen, zoals het
meten van uw bloeddruk, cholesterol en
bloedsuikerwaarde. De consulent  die het
seniorenconsult uitvoert, komt bij u thuis.

55 Plus fysiotherapie
Ook biedt De Stromen fysiodiensten aan voor
iedereen die dat wenst. Het prettige daarvan
is, dat de fysiotherapeuten van De Stromen
vooral gespecialiseerd zijn in de specifieke
problemen van 55 plussers. Als het nodig is
komen de fysiotherapeut bij u thuis, maar u
kunt ook een afspraak maken bij het zorgcen-
trum van De Stromen bij u in de buurt. Het
voordeel daarvan is, dat daar ook alle profes-
sionele hulpmiddelen ter beschikking staan.

Tai Chi Tao
Zelfs kunt u via De Stromen informatie aan-
vragen over Tai Chi Tao, een uit China en
Japan “overgewaaide” natuurlijke bewegings-
methode om gezond te blijven en kracht te

We hoeven u niet te vertellen, dat als je niet ‘piep’ meer bent, je ook meer
 aandacht moet besteden aan je lijf en leden. Mensen die daar  een goed advies 
over willen inwinnen of best een beetje hulp kunnen gebruiken, zijn bij De Stromen
aan het goede adres.

ontwikkelen die ook in ons land steeds meer
beoefenaars kent. (Mogelijk heeft u wel eens
televisiebeelden gezien van mensen die met
deze Oosterse bewegingsleer bezig zijn in
een openbare parkomgeving). Tai Chi kan u
helpen gespannen spieren en gewrichten
los te maken en de geest te ontspannen.

Lang niet alles
Voor informatie over deze services kunt u
bellen met Zorglijn Rotterdam, 0900 – 20
60 660 (5 ct p.m.). Dat kunt u trouwens ook
voor bijvoorbeeld de inschakeling van diëtis-
ten die u allerlei tips kunnen geven om lek-
ker maar ook gezond te eten. Of over de kap-
per, de pedicure, de opticien, de audicien en
andere specialisten die graag bij u aan huis
komen wanneer ú dat beter uit komt.
Zelfs wanneer het schoonhouden van het
huis u moeite kost en bijvoorbeeld de was
en de strijk, het lappen van de ramen, of het
doen van boodschappen u te zwaar (begin-
nen te) worden, kunt u huishoudelijke verzor-
ging aanvragen bij De Stromen.

Altijd er op uit met de Stromen
En wanneer u er eens gezellig uit wilt, zorgt
De Stromen ook daar voor. Met een veelzij-
dig activiteitenprogramma stelt De Stromen
iedereen in de gelegenheid op een pret-
tige en ongedwongen manier op stap te
gaan. Alle activiteiten worden georganiseerd
voor bewoners van onze locaties, maar ook
voor iedereen met De Stromen Comfortkaart.
De kaart ontvangt u als u lid bent van De
Stromen. Dat lidmaatschap wordt ook in
2008 gratis aangeboden aan alle Rotter-
dammers van 55 jaar en ouder.



Iemand die van dat laatste veel afweet 
en er boeiend en helder over kan ver-
tellen is dr. Hugo van Cleynenbreugel 
van Het Oogziekenhuis Rotterdam. 
Hij is gespecialiseerd in het uitvoeren 
van hoornvliestransplantaties en legt 
uit: “Bij veel van de hoornvliespro-
blemen vertoont de achterkant van 
het hoornvlies vormafwijkingen als 
gevolg van (vroegtijdige) veroudering. 
Het hoornvlies is slechts 0,5-0,7 mm 
dik, opgebouwd uit verschillende 
lagen, en heeft de neiging vocht op 
te nemen. De achterste laag heet het 
endotheel en dit pompt het teveel aan 
vocht weer uit het hoornvlies, zodat 
dat helder blijft. 
Het endotheel bestaat uit cellen die 
zich niet kunnen delen; men moet het 
dus doen met het aantal cellen dat bij 
de geboorte aanwezig is. Reservecel-
len nemen het werk over van cellen 
die niet meer functioneren en normaal 
gesproken hebben we er genoeg. 
Soms neemt het aantal cellen echter 
veel sneller af dan normaal, waardoor 
de reserves eerder op zijn. Daardoor 
wordt het hoornvlies troebel en het 

Fuchs heet dat. De oorzaak is nog niet 
bekend. We kunnen wel tijdelijk de 
gevolgen bestrijden, maar uiteindelijk 
is er vaak een operatie nodig; het 
scherptezicht is dan slechts 30% van 
wat het moet zijn.”

Donorhoornvlies
Al vanaf begin jaren ’50 wordt bij 
deze aandoening een hoornvliestrans-
plantatie uitgevoerd: dat deel van het 
hoornvlies, waarvan de achterkant 
beschadigd is, wordt over de gehele 
dikte vervangen door een donorhoorn-
vlies. Een nadeel van deze methode is 
dat dit donorvlies, onder andere door 
de hechtingen, meestal geen perfect 
ronde vorm heeft (astigmatisme ge-
naamd); het zicht verbetert uiteindelijk 
tot gemiddeld 50%. 
Sinds enkele jaren is men in staat al-
leen de afwijkende achterste laag van 
het hoornvlies – dus het endotheel - te 
vervangen en dit wordt steeds vaker 
toegepast. Hoe gaat dat in zijn werk?
Dr. Van Cleynenbreugel: “Het idee 
hiervoor is al 50 jaar oud, maar 

destijds waren de instrumenten nog 
niet goed genoeg. In 1993 is een 
konijn op deze manier geopereerd; in 
1997 vond de allereerste succesvolle 
operatie op een mens plaats. Dankzij 
sterk verbeterde instrumenten en 
(operatie)microscopen wordt deze 
operatie de laatste jaren steeds vaker 
uitgevoerd. Bij deze techniek wordt 
de achterste laag weggeschraapt en 
een gezonde donorlaag tegen het 
hoornvlies ‘aangeplakt’. Hieron-
der wordt een luchtbel in het oog 
aangebracht waardoor het donorvlies 
goed tegen het eigen hoornvlies wordt 
aangedrukt. Als na enkele uren de 
pompfunctie weer gaat werken, zuigt 
het donorvlies zich vast.”

Plat
Om te zorgen dat de luchtbel op zijn 
plaats blijft, moet men na de operatie 
vier tot zes uur plat op de rug liggen, 
waarbij het hoofd zo stil mogelijk 
moet worden gehouden. Omdat dit 
niet zo comfortabel is krijgt de patiënt 
een speciaal hoofdkussen en kussens 
onder de benen.

Het zicht verbetert uiteindelijk tot 
60-100%, een behoorlijke verbete-
ring ten opzichte van de traditionele 
transplantatie. 
“Voorlopig blijft er nog één vraagstuk 
over: het lange-termijnresultaat”, ver-
volgt  Van Cleynenbreugel. “Doordat 
we deze deeltransplantatie pas enkele 
jaren doen, weten we nog niet of het 

resultaat na tien jaar nog even goed 
is. De patiënt wordt de eerste vijf jaar 
vaak gecontroleerd, maar ook daarna 
zullen we hen nauwkeurig blijven 
volgen; we willen natuurlijk dat 
onze patiënten ook na vele jaren nog 
tevreden zijn.”

Els Beekmans
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Oudere Ogen
U zult het als ervaringsdeskundige volledig met me eens zijn: het leven begint bij 40, maar helaas 
geldt dat niet voor onze ogen. Integendeel: het begint met het boek steeds verder weg te moeten 
houden en vroeger of later komt er een leesbril. Na je 50-ste neemt bijvoorbeeld ook het risico van 
een verhoogde oogboldruk (glaucoom) toe, vooral als het ‘in de familie’ zit. Verder kunnen we den-
ken aan staar of een beschadigd hoornvlies – al is dit geen specifieke ouderdomskwaal. 

The Dangers

- The Dangers. Met van links naar rechts:  Jan d’Hous, Kees de Jong, 
Gerry Ochse en Ton Geene  -

Drie jongens uit Schiebroek waren begin zestiger jaren zo onder de indruk van muziek van In-
dische rockers, dat ze besloten zelf Indorock te gaan spelen. De naam van de band werd The 
Dangers. 

Het was in de tijd dat de Indorock 
van The Tielman Brothers en 
Electric Johnny and his Skyroc-
kers hoogtij vierde. Toen Electric 
Johnny en z’n mannen een keer op 
het Schiebroekse Meiersplein op-
traden, was dat voor Gerry Ochse 
(slaggitaar), Jan d’Hous (drums) en 
Kees de Jong (sologitaar en zang) 
aanleiding een band te formeren. 
“Ik had van mijn neef een aantal 
akkoorden op de gitaar geleerd”, 
zegt Kees de Jong. “En die heb 
ik op mijn beurt weer aan Gerry 
geleerd.”  
Op oude radio’s, die als versterkers 
fungeerden, werd veel gerepeteerd. 
“Nummers als Black Eyes Rock en 
18h Century Rock, die wilden we 
spelen”, aldus De Jong.

Opgeblazen
Nadat basgitarist Ton Geene de 
groep compleet had gemaakt, 
volgden de eerste optredens van de 
band. Een band die nog geen naam 
had. “We werden gevraagd ergens 
in Overschie te spelen en mochten 
de geluidsinstallatie van de zaalei-
genaar gebruiken. Er werden een 
paar snoeren niet goed aangesloten, 
waardoor de geluidsboxen werden 
opgeblazen. De zaaleigenaar riep: 
jullie zijn danger. Zo zijn we aan 
de naam The Dangers gekomen”, 
legt De Jong uit. 
Daarna volgden meer concerten 
van de groep, die alsmaar profes-
sioneler voor dag kwam. ”Ik weet 
nog dat we nieuwe gitaren kochten 
bij de toen bekende muziekzaak 

Geutjes en Hulswit in de Middel-
landstraat. Het waren Italiaanse 
‘jammerplanken’ waar een prima 
geluid in zat.” Het repertoire van 
The Dangers werd enige tijd later 
aangepast, wat betekende dat lang-
zaam de Indorock van het reper-
toire verdween, om plaats te maken 
voor nummers van onder andere 
Cliff Richard en The Shadows. 

Talentenjacht
De Jong: “We speelden voorna-
melijk in zalen in Rotterdam en 
omgeving, in De Brandaris, Spes, 
Spes Bona, Odeon en in de zaal 
van Goede Herderkerk om er maar 
een paar te noemen. Een enkele 
keer stonden we ergens in het land, 
ik herinner me Epe en Zwolle.”

In 1965 werd de band benaderd 
door de destijds bekende rockzan-
ger Robert Williams. Hij wilde The 
Dangers als begeleidingsband mee-
nemen op een tour door Duitsland 
, Oostenrijk en Italië. De Jong: 
“We legden de eerste contacten in 
dancing De Wiek van Ab Molenaar 
en na wat repetities en try-out’s 
waren we klaar voor de tour. Maar 
er kwam op het laatste moment een 
kink in de kabel, aangezien Gerry 
geen werkvergunning kreeg. Hij 
was namelijk nog geen achttien 
jaar. Daarop besloten we allemaal 
maar niet te gaan, tot grote teleur-
stelling van Williams.”

The Dangers gingen daarna nog 
een jaar door. In 1966 hield de 

groep op te bestaan. De bandleden 
verloren elkaar uit het oog, totdat 
Kees de Jong twee jaar geleden 
via internet weer in contact kwam 
met Gerry Ochse. De Jong: “Nu 
spelen we weer samen in een 
nieuwe Indorock-formatie. De 
band heet Boeng en bestaat verder 
uit Nous Noya en Andy Kakiay, 
dat zijn oude Indo-rockers van bo-
ven de zeventig. Maar zij bewijzen 
dat in de muziek leeftijd geen rol 
speelt.”

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? Het 
e-mailadres is:  ed.vanhelten@
hotmail.com. 

deel 31

- Dr. Van Cleynenbreugel -
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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 6 juni:
Ad Koorevaar, zanger
Zaterdag 7 juni:
Mysteryguest, zanger
Vrijdag 13 juni:
Hans van Katwijk, zanger
Zaterdag 14 juni:
Sonic Soul, soulband

Voorgerecht:
2 haringen toast met garni bieslook en 
sjalotjes met pintje corenwijn.

Hoofdgerecht
geroosterde tamme eendeborst 
uit de oven met appelstroop

Dessert
met basilicum gemarineerde 
aarbeien ijs en slagroom

kopje koffie 24,50

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

2005 2006

Maak een gratis proefrit 
en ontdek de voordelen 
van elektrisch fietsen
Met hippe modellen en weggewerkte accu’s wint de E-bike aan 

populariteit onder jong en oud. Zo is de E-bike van tegenwoordig 

haast niet meer te onderscheiden van de gewone fiets. We zijn er 

van overtuigd dat de E-bike het helemaal gaat maken. Wie de E-bike

eenmaal probeert, wil nooit meer anders. Dus maak nu gratis een

proefrit bij Profile ‘de Fietsspecialist’ en ontdek de voordelen zelf.

AvancerSupport V6
E-bike met trapondersteuning en 6 Shimano versnellingen en V-brakes, verende voorvork, 

verstelbare stuurpen en een actieradius van ca. 60 km. Ook verkrijgbaar als herenmodel. 
De Avancer Support werd al gewaardeerd met een 7,4 in de E-bike test. 

Bron: vakblad Tweewieler, mei 2007. 

van €1.399,- voor €1.099,-

Test de E-bikes nu zelf!
Bij Profile ’de Fietsspecialist’.

Bij Profile Roerade ’de Fietsspecialist’ kunt u altijd terecht voor
uitgebreide service en vakkundig advies! 

Profile Roerade "de fietsspecialist"
Pearl Buckplaats 27            Kretalaan 198
Rotterdam-Ommoord        Rotterdam-Nesselande
010-4559757                       010-2222881

www.roerade.nl

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

- 66 cm beeld

SPECIALE EK-AKTIE
VAN 599,-

nu 399,-

SALORA 26” LCD 16:9 

THE CLARKS BESTAAN 25 JAAR 
EN VIEREN DIT IN ALCAZAR
In oktober 2008 bestaan The Clarks 25 jaar. Deze Haagse groep is de beste band 
in Nederland als het gaat om het spelen van muziek uit de jaren 60 en 70. Al 25 
jaar spelen zij op een perfecte manier de muziek na van de Beatles, Rolling Stones, 
The Who, Golden Earring en andere beroemde bands uit de jaren 60. Je hoort 
nauwelijks het verschil met de echte bands. Vandaar dat ze altijd een graag geziene 
gast zijn op feesten met muziek uit de jaren 60 en beginjaren 70. Ook tijdens de 
Back to the Sixties feesten in Alcazar brengen zij het publiek tot groot enthousiasme. 
Al tien keer hebben The Clarks daar een spetterend optreden verzorgd. 
Omdat ze in oktober 25 jaar bestaan heeft de Stichting Back to the Sixties the 
Clarks weer uitgenodigd. We gaan er een speciale, fantastische show van maken 
was hun antwoord op de uitnodiging. De mensen zullen zich ons optreden nog lang 
blijven herinneren. Op vrijdag 10 oktober gaan The Clarks optreden in Alcazar 
tijdens Back to the Sixties 24. 

De kaarten kosten 13 euro en de opbrengst gaat naar de Stichting “ Geven om 
Jong Leven “. Deze stichting verzorgt leuke uitstapjes voor zieke kinderen uit het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

U kunt nu de toegangsbewijzen kopen bij:

• Optiek Augustijn, Oost-Voorstraat 29, Oud-Beijerland
• La Femme Mode, Molendijk 7, Oud-Beijerland
• Makelaardij de Jong, Langestraat 6, ’s-Gravendeel
• Drogisterij Minerva, B. de Zeeuwstraat 6, Numansdorp
• Discotheek Alcazar, Puttershoek
• Via de site www.happenings.nl kunt u nog meer kaartverkoopadressen   
 vinden, aanklikken Back to the Sixties, aanklikken kaartverkoop.
• Ook kunt u kaarten bestellen door 13.20 euro per kaart over te maken   
 naar giro 7461052 t.n.v. Stichting Back to the Sixties, Oud-Beijerland.   
 Vergeet niet uw naam en adres te vermelden op het overschrijvingsformulier.

TOT 10 OKTOBER

10 oktober 2008
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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.

Rommelmarkt Wijkgebouw ’t Kopblok
Riederlaan 200 – 10:00 u – 14:30 u – toegang gratis

21 juni

- -  Er op uit! Kalender --

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

Poteravond – Themamaaltijd – 17:30 u - 15,-
Seniorenrest. De Riederwaard – reserveren 0180-330580

21 juni

20 juni

CHIO 60 jaar
Het programma vindt u hier onder

18-22 juni

Eddy Doorenbos met combo Jean Louis van Dam
Theater Zuidplein – 13:30 u – Toegang gratis

26 juni

Met De Stromen gratis naar Theater Zuidplein

De indrukwekkende carrière van zanger en entertainer Eddy Doorenbos 
maakt hem vandaag de dag nog altijd een veelgevraagde ‘crooner’. Eddy 
houdt al meer dan een halve eeuw de onvergetelijke evergreens van Sinatra, 
Nat King Cole, Dean Martin, Perry Como en vele anderen levend. Wat 
hij vroeger in het groot deed met de Millers en de Skymasters, doet Eddy 
Doorenbos op donderdag 26 juni in het klein met het combo van Jean Louis 
van Dam. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom deze heerlijke ‘senti-
mental journey’ mee te beleven in het gezellige Theater Zuidplein. De toegang is deze middag gratis. Voor 

snel, want vol is vol.

since 1948

Uniek Internationaal Outdoor Concours - Top Entertainment
Olympische spring- en dressuurruiters in actie!
Uniek Internationaal Outdoor Concours - Top EntertainmentUniek Internationaal Outdoor Concours - Top Entertainment
Olympische spring- en dressuurruiters in actie!Olympische spring- en dressuurruiters in actie!

18 - 22 juni 2008
www.chio.nl

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.

Zomermuziek op de Rotte

Vanaf een ponton op de Rotte ter hoogte van de Noor-
derbrug wordt op vrijdagavond 20 juni op initiatief 
van buurtbewoners een gevarieerde muziekavond 
georganiseerd. Het muziekevenement  met het thema 
‘van pierement tot piazzolla’ biedt een heerlijk avond-
je uit met optredens van een orkest met Zuid-Ameri-
kaans repertoire, de wereldkampioen duo accordeon, 
dansgroep Tango en het Rotterdams Kamerorkest. De 
presentatie is in handen van Rien Kroon. De avond 
wordt om 23:00 uur op feestelijke wijze afgesloten, 
waarna een heerlijk wijntje wordt geschonken. Er is 
een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, maar het 
staat u vrij uw eigen zitplaats mee te nemen. 

Progamma CHIO

Dinsdag 17 juni begint het 60ste Concours Hippique van Rotterdam in het Kralingse Bos. Onderstaand een 
greep uit het rijk gevulde programma:

Dinsdag 17 juni  Laurens Night, Vanaf 18.00 uur op het hoofdterrein

Woensdag 18 juni  dé Weekkrant Jeugdmiddag
 Vanaf 09.00 uur dressuurwedstrijden voor junioren en young riders om de Bikkair prijs
 Vanaf 20.00 uur Show 60 jaar CHIO en entertainment
Donderdag 19 juni   Salome Lady’s Day / FNRS dag
 Vanaf 09.00 uur op het hoofdterrein Int. dressuur grand prix CDIO

 Vanaf 14.00 uur in het InterChem Stadion Int. dressuur Prix St. Georges
Vrijdag 20 juni Oranje dag
 Vanaf 09.00 uur met om 14.00 uur op het hoofdterrein de Samsung Super League   
 landenwedstrijd en om 18.00 uur de VIMAC prijs dressuur met kür op muziek
 Vanaf 10.00 uur in het Interchem Stadion nat. dressuur Prix St. Georges
Zaterdag 21 juni Vanaf 09.30 uur met om 16.30 uur op het hoofdterrein springen om de Van Lanschot  
 prijs en om 20.30 uur de Interchem prijs; kür op muziek met de beste 12 van groep 1.
Zondag 22 juni  Rotterdam Havendag
 Vanaf 10.00 uur met om 12.00 uur op het hoofdterrein de Argos Oil prijs om het natio- 

 voor internationale springruiters.

Voor meer info: zie www.chio.nl

Maak kans gratis toegangskaarten
Vijftig lezers van De Oud-Rotterdammer maken kans op twee van de honderd gratis toegangskaarten 
voor het CHIO van 17 tot en met 22 juni in het Kralingse Bos in Rotterdam. De kaart is een dagkaart 
en op elk van de CHIO-dagen geldig. 

Beantwoord onderstaande vraag en stuur uw antwoord met uw volledige adresgegevens vóór 
zaterdag 14 juni per briefkaart naar:

De Oud-Rotterdammer, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam

In welk jaar vestigde Anky van Grunsven haar wereldrecord dressuur 
op het CHIO van Rotterdam?

BON

Naam

Adres

Postcode  Woonplaats

5e Rotterdamse Dorpendag; Een groen ommetje in
Pernis, Charlois, Oude Noorden, Hillegersberg, Schiebroek,Terbregge en Overschie
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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 5.7 HEMI 
V8 full options  NIEUW   32.500,-

BMW 523i Executive
blauw Atom. 
airco        1999  9.950,-

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

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 Lardeo 3.0 
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 E 240 
combi avantgarde zilver 
metl Autm.   1998  10.000,- 

Mercedes Benz R 350 4
Matic Zilver metl                 
Leer-Clima  2007 63.500,-

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

Peugeot 607 2.0I-16V  
Blauw metl.
clima blauw mtl.     2000      8.950,-

Volkswagen Toureg 2.5 TDI  
Full options
     2005      42.750,-
Volkswagen Golf 2.0I  
Zwart metl.
clima 5-drs.     2002      9.950,-

Volkswagen Golf GTI 1.8I 
20V Turbo
Jazz blue     1999      7.999,-

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!

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.

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
Ruim 75 meubelfabrikanten onder een dak.

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

KLEINMEUBELEN

EIKEN
      KERSEN

NOTEN
                KOLONIAAL

VERBREE MEUBELEN       3500m2
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein) Lekkerkerk tel. 0180-661706

            
  Geopend:   dinsdag t/m vrijdag   9.30-17.30 uur

          Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl

Zaterdag        9.30-16.30 uur

  

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en

omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,

dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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Vaten, balen, boomstammen en ander stukgoed 
lagen opgeslagen op de kade in afwachting 
van verder transport. Kostbaar spul als tabak 
en kruiden verdween naar binnen via een van 
de 24 uitklapbare deuren in de gevel aan de 
havenkant. Een kraan zette de lading op de deur, 
waarna deze met de hand naar binnen werd 
gesjouwd. Aan de zijde van de Parallelweg 
waren soortgelijke openingen in het pakhuis 
waarvandaan vrachtwagens geladen werden. Het 
was er altijd enorm druk: een mierenhoop van 
mensen, gierende kranen en machines van kracht 
en techniek.
Op de hoek van het enorme pand van Pakhuis-
meesteren bevond zich op een sokkel, op vier 
meter hoogte, het beeld De Lastdrager, een 
schepping van beeldend kunstenaar Han Rehm. 
Burgemeester mr. P.J. Oud onthulde het beeld op 
2 september 1950. Op de sokkel was gebeiteld:

Wat zinloos werd vernield
Door het laffe krijgsgeweld
Is tot deez’ laatste steen
Met gods hulp hersteld

Brand
De opdracht voor het beeld vloeide voort uit een 
brand die een deel van het pakhuizencomplex 
bij de Rijnhaven in de as legde. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het weer opgebouwd en 
kreeg het nieuwe gevels.
Op 20 oktober 1991 is het beeld, na een opknap-
beurt, onthuld bij het hoofdkantoor van haven-

bedrijf Steinweg Handelsveem aan het Parmen-
tierplein aan de zuidkant van de Waalhaven. Op 
die plek waren tot aan het bombardement in de 

meidagen van 1940 de start- en landingsbanen 
en complexen van vliegveld Waalhaven. 
De panden van Pakhuismeesteren en de vemen 
aan de Rijnhaven o.z. hebben aan het begin van 
de jaren negentig plaatsgemaakt voor de aanleg 
van de Postumalaan, een ontsluitingsweg voor 
de Kop van Zuid en de Erasmusbrug, en voor 
het bouwen van een scholencomplex voor het 
voortgezet onderwijs.

Fantasie
Graag wandelde ik ook naar de Wilhelmina-
kade om te genieten van de grote schepen die 
daar soms lagen aangemeerd. De pakhuizen 
intrigeerden me, brachten mijn fantasie op 
gang. Wat voor goederen zouden er achter die 
gesloten deuren opgeslagen liggen, waar waren 
die vandaan gekomen en wat was de eindbestem-
ming? Allemaal door mijn hoofd wriemelende 
vragen die om antwoorden schreeuwden, die ik 
overigens zelf maar moest verzinnen, omdat ik 
ze van niemand anders kreeg. Mijn doel was het 
Koninginnenhoofd aan eind van de landtong. 
Lopen daarheen was niet gemakkelijk, want een 
fatsoenlijk trottoir was er niet op de Wilhelmin-
apier. De wegen en tussenstraatjes waren bestraat 
met basaltkeien, zoals die nu nog liggen aan de 
Boompjeskade. Maar eenmaal bij de steiger van 
het Heen-en-weertje aan de kop van de Rijn-
haven, het gemeentelijk driehoeksveer, dat ook 
Katendrecht en de Willemskade verbond, was er 
dat geweldige uitzicht waar ik bij wegdroomde. 
Als ik er geld voor had, kocht ik een veerkaartje 
en voer mee naar Katendrecht, waar aan de 
Tolhuislaan 49 mijn grootmoeder woonde. Dat 
was een prachtige vaartocht, die voor mij heel 
wat langer mocht duren dan die duurde.

Heerlijk beroep
Als de veerpontmatroos met een meesterlijke 
cowboyworp de lus van zijn meerkabel om de 
dukdalf wierp, zag ik me dat later, ‘als ik groot 
was’, ook nog wel eens doen. Varen vond ik toen 
al heerlijk en de route naar een nautisch beroep 
zag ik wel zitten. Dat het allemaal anders ging 
verlopen, wist ik als dreumes van acht natuur-
lijk niet. Toch is dat varen op latere leeftijd een 
levensonderdeel geworden en liggen ondertussen 
vele rivierkilometers en menige zeemijl achter de 
scheepsschroeven. Ook acht jaar varen op onder 
meer de Rotte, Rottemeren en Delfshaven met 
de drie (helaas verdwenen) Croosboten hebben 
geleid tot tal van aantekeningen in mijn Dien-
stenboekje voor de Binnenvaart. Dat varen bij de 
Croosboot was trouwens een leuke tijd, waar ab-
rupt een eind aan kwam. Zo gaat dat in het leven, 
je bent uitgerangeerd voor je er erg in hebt. -  De Wilhelminapier en daarachter de Rijnhaven en de bebouwing van Katendrecht. De aangemeerde schepen zijn de Nieuw Amsterdam, Statendam en 

Volendam. Foto’s collectie Rein Wolters -

-   Het beeld ‘De Lastdrager’ zoals het destijds door burge-
meester Oud werd onthuld op een hoek van het pand ‘De 

Eersteling’ van Pakhuismeesteren -

- De Parallelweg, met 
links de pakhuizen van 
Pakhuismeesteren en 

Blauwhoedenveen. Onge-
veer op deze plek is nu de 
Postumaweg naar de oprit 

van de Erasmusbrug -

Schooieren rondom 
Rijnhaven was leuk tijdverdrijf
In mijn jonge jaren zwierf ik nogal eens over de kade van de Rijnhaven. En ook 
langs het in 1899 gebouwde, van oorsprong, graanpakhuis De Eersteling van de 
vennootschap Het Nederlandsche Veem (later Pakhuismeesteren) op de hoek met 
de Parallelweg. Nieuwsgierig volgde ik het laden en lossen van de vele schepen. 

Weer feest HAL 
in Rotterdam
De Rotterdammers met nostalgie over 
de Holland Amerika Lijn kunnen eind 
juni hun hart weer ophalen. De van 
oorsprong Rotterdamse rederij viert 
in Rotterdam vier dagen feest als het 
nieuwste cruiseschip, ms Eurodam, 
bij de cruiseterminal aan de Holland 
Amerikakade ligt afgemeerd.
De Eurodam komt zondagmorgen 
29 juni binnen en wordt 1 juli door 
koningin Beatrix gedoopt. Die feestdag 
wordt om 23.15 uur in de avond 
afgesloten met een groots vuurwerk 
op de Nieuwe Maas. Precies vijf jaar 
geleden werd de ms Oosterdam door 
prinses Margriet gedoopt. Toen was er 
een enorme belangstelling om het schip 
bij de Erasmusbrug te zien liggen. De 
bedoeling is dat de Eurodam op 29 juni 
om 09.00 uur bij Hoek van Holland 
binnenloopt en om 11.00 uur aanlegt bij 
de cruiseterminal. Dezelfde avond vaart 
de Eurodam met gasten uit voor een 
korte reis om maandagmorgen vroeg 
terug te keren. De Eurodam is het 
eerste schip in de zogeheten Signature-
klasse, waarmee de Holland America 
Line weer een stap verder gaat in de 
ontwikkeling van luxueuze cruiserei-
zen. De Eurodam telt elf dekken. Met 
het nieuwe schip erbij telt de vloot van 
de HAL veertien schepen. De rederij 
investeert thans meer dan 425 miljoen 
dollar (270 miljoen euro).

Met Codex 
Kodanski wandelen 
door Rotterdam
Na vier jaar is Codex Kodanski weer 
terecht. Vanaf vrijdag de dertiende 
zorgt zijn paranoïde geest weer voor 
opschudding in Rotterdam. De geheim-
zinnige Kodanski voert wie dat wil met 
koptelefoon en gps door het onzichtba-
re Rotterdam dat verscholen ligt achter 
de alledaagse werkelijkheid. Wie het 
aandurft kan vanaf Rotterdam Roots 
aan de Westzeedijk 80b deze multime-
diale tocht door de stad maken.
Met een koptelefoon en hightech 
navigatieapparatuur voert de wandeling 
door het centrum van de Rotterdam. 
Codex Kodanski is ontwikkeld door 
Hootchie Cootchie Mediacollectief. 
Iedereen kan het voor 17,50 euro per 
persoon beleven bij Rotterdam Roots, 
in je eentje of met een groep. Op 
vertoon van een toegangskaartje van 
het Historisch Museum Rotterdam 
geldt een korting van vijf euro. Meer 
informatie op www.CodexKodanski.nl 
of www.RotterdamRoots.nl
Open van ma. t/m za.: 10.00 -20.00 uur.
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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

In 1990 werd de Rotterdamse stuwadoor J.A. Rijsdijk haven-
man van het jaar omdat zijn bulkoverslagbedrijf Interstevedo-
ring ondanks alle tegenwerking een recordomzet haalde. “Wat 
we waarderen is de wijze waarop een Rotterdamse jongen uit 
de Kruiskadebuurt klein is begonnen en figuurlijk voor elke ton 
lading heeft moeten vechten. Hij heeft zijn bedrijf opgewerkt 
tot een niet meer weg te denken factor”, aldus Kyoto voorzitter 
Koos de Gast. Rijsdijk anticipeert met: “Een havenman ben ik in 
hart en nieren”. En pleitte nogmaals voor een eigen terminal in 
Rotterdam waarop hij al jaren wacht. In Amsterdam was het 
hem met de overname van OBA wel gelukt. De Rotterdamse ha-
ven mikt teveel op de grote bedrijven met monopolieposities en 
doet te weinig voor de kleine ondernemers. “Rotterdam heeft 
het, Rotterdam kan het, maar Rotterdam doet het niet,” aldus 
Rijsdijk. In Amsterdam was Rijsdijk volop bezig met de overslag 
van kolen. In Rotterdam was de kolenoverslag volledig in han-
den van EMO en Swarttouw en mocht Rijsdijk met zijn drijvende 
kranen alleen bij congestie en tegen een door EMO gedicteerd 
tarief kolen overslaan. Van dit monopolistengedrag kreeg 
Rijsdijk een beetje genoeg. Wat hierna gebeurde zou beslissend 
zijn voor zijn carrière als havenman... 

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 trotse Rijsdijk bij de benoeming tot havenman  

 van het jaar 1990 temidden van de andere

 havenmannen van voorgaande jaren (voorste rij 

 3e van rechts).

1

8

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.

De Stamgast
Oude Binnenweg 140a

3012 JH Rotterdam
Tel. 010-2133957

Het enige café dat 
van een rode loper 

houdt en 5 jaar bestaat

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, Cha Sieuw,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen, 
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do Kip, 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.

Imkerstraat 16

3068 GX Rotterdam, T 010 2099141

Wij behandelen mensen.....
Zoals wij behandeld willen worden
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door Aad van der Struijs

Als de haring 
is in ’t land…..
Verleden week dinsdag werd de eerste haring aangevoerd én geveild op de Scheve-
ningse Visafslag. Dat wordt de komende weken voor mij weer smullen geblazen. Ik ben 
namelijk vanaf m’n tienerjaren een echte ‘dooie vissiesvreter’ (een uitdrukking van mijn 
vader, die als slager iets tegen haring had).

Destijds (1954-1959) begonnen 
de prijzen met zo’n 50-75 cent per 
stuk, maar al snel verkochten de 
‘vaste’ haringstalletjes en mobiele 
viskarren ze voor drie voor een 
gulden. Van één ding kon je over-
tuigd zijn, de haring was groen 
en nieuw. Ook als de haring op 
de markt voor 10 cent vuil en 12 
cent schoon in krantenpapier werd 
verpakt, wist je dat je ‘goed’ zat.
Maar of we in 2008 nog steeds zo 
goed zitten, betwijfel ik. Zondag 1 
juni trof ik in m’n brievenbus een 
reclameboekje van Bas aan, waar-
in werd aangekondigd, dat met 
ingang van die dag drie vacuüm 
vooringepakte nieuwe haringen 

lagen. Hoe zo nieuw? 
Op dinsdagochtend zag ik een 
vishandel in de Vierambachts-
straat, waar een broodje groene 

Op dat moment moest het eerste 
vaatje nog geveild worden. Hoe 
zo groen?
De Scheveningse visvrouw uit 
1958 in de Hartmanstraat had 
destijds m’n volle vertrouwen. 
Zonder vriezer en koelkast moest 
ze wèl verse spullen leveren, 
anders stonk haar karretje van de 
straat af. Maar hoe Bas en al die 
andere winkels nu al haring als 
nieuw en groen konden verkopen, 
gaat mijn pet te boven.
O ja, de haring die ik dit seizoen 
geproefd heb, is heerlijk vet, maar 
wat ziltig. Ik sta echter open voor 
een vaatje!

Vlaggen
We zijn trots dat we Nederlander 
in ’t algemeen en Rotterdammer 
in het bijzonder zijn. Dat laten we 
vaak overduidelijk weten. Speciaal 
nu het EK-Voetbal van start is ge-
gaan, wapperen de vlaggen, zwie-
ren de wimpels en is de dagmelk 
nog net niet oranje gekleurd.
Maar ook zonder EK weten we wat 
vlaggen is. Het nationale rood-wit-

blauw en het stedelijk groen-wit-
groen hangen we te pas en te onpas 
aan de vlaggenmast. Hebben we 
een patattent? Eruit met die vlag! 
Doen we aan rondvaarten? Het 
rood-wit-blauw in top!
Dat er ‘spelregels’ zijn voor het 
gebruik van de Nederlandse vlag, 
weet vrijwel niemand. Dag en 
nacht, in weer en wind blijven de 
vanen buiten. De vlaggen worden 
niet alleen steeds smeriger, maar 
de rafels hangen er ook bij. De 
vaatdoeken bij mij thuis zijn 
schoner!
Met de Rotterdamse vlag is het 
niet veel beter gesteld. Weliswaar 
is hier niet het ‘verbod’ van kracht, 
dat de vlag na zonsondergang 
gestreken moet worden, maar de 
lorren die je nu vaak ziet, tarten 
elk gevoel voor eerbied.
Ik kom in de verleiding een oude, 
socialistische kreet aan te heffen: 
Rotterdammers uit alle wijken, 
verenigt u! Laten we iets doen aan 
de bezoedeling van onze vlaggen.
Op bijgaande foto is te zien, dat 
geëmigreerde Nederlanders wel 
met hun nationale vlaggen weten 
om te gaan. De uit Rotterdam 
afkomstige Anneke Guldenschuh 
stuurde me deze foto van haar huis 
in Toledo (Ohio USA).

Het hemd is nader dan 
de rok
Oproepen voor reünies en zoek-
tochten naar (verloren) kennissen, 
hebben hun eigen rubriek in deze 
krant gevonden. Maar als je Agnes 
heet en een zus bent van Wim en 
deze Wim heeft samen met Aad 
bij Stadsradio Rotterdam gewerkt 
en deze Aad kijkt elke 14 dagen in 
een spionnetje dan ga je als Agnes 
toch direct met jouw vraag naar 
Aad. En zo is het gekomen…!
Van Agnes de Boek kreeg ik de 
vraag of ik, in verband met een 
op 17 september a.s. te houden 
reünie voor leerlingen van de St. 
Luciahuishoudschool uit de peri-
ode 1950-1960, wat foto’s van de 

school kon leveren. Mijn antwoord 
was kort, maar krachtig: Neen, De 
Oud Rotterdammer levert geen 
foto’s. Maar we kunnen wel om 
foto’s vragen!
Daarom: wie heeft voor Agnes 
de Boek, tel.010-2183638 (a.de.
boek@hetnet.nl) foto’s van het 
schoolgebouw in de Aert van 
Nesstraat. Ook ziet Agnes graag 
foto’s van de schoolbinnenplaats 
tegemoet. Wie kan haar helpen? 
O ja, denkt u ook aan de reünie te 
willen deelnemen? Dertig andere 
oud-leerlingen gingen u al voor.

Weggebruikers
Automobilisten die ver in de 
vorige eeuw hun rijbewijs hebben 
gehaald, verzuchten wel eens, dat 
‘het verkeer’ zo agressief en hard 
wordt. In 1958 kreeg ik zelf het 
rose papiertje; als commentaar op 
die veranderende verkeersmen-
taliteit zeg ik dan, dat alles in de 
maatschappij verandert. Maar, 
optimistisch als ik ben, voeg ik 
er altijd aan toe, dat de nieuwe 
automobilisten het nog wel op de 
oude manier leren.
Dat optimisme moet ik laten varen, 
want donderdag 5 juni kreeg ik 
rond 18.45 uur een prachtig stukje 
rijschoolpraktijk te zien. Ik reed op 

de Westzeedijk achter een lesauto 
en zag dat de rechterrijbaan ge-
blokkeerd werd door een stilstaan-
de auto. In plaats dat de lesauto 
afremde, ging de linkerrichting-
aanwijzer aan en gelijk werd de 
auto, over de doorgetrokken streep, 
naar links getrokken. De op de 
linkerrijbaan rijdende automobilist 
moest vol in de remmen en wist 
ternauwernood een aanrijding te 
voorkomen. Deze automobilist gaf 
een kort claxongeluid, waarop de 
instructeur zich omdraaide en de 
geschrokken linkerbaanrijder ‘de 
middelvinger’ gaf.
Ná de stilstaande auto ging de 
lesauto weer naar rechts en reed 
zich 75 meter verderop vast achter 

-
dende auto stopte naast de lesauto 
en ik zag, dat de automobilist zijn 
rechterraampje open deed. Waar-
schijnlijk wilde hij weten, wat ‘de 
vinger’ te betekenen had. De in-
structeur bukte zich en raapte iets 
op van tussen zijn voeten. Tot mijn 
verbazing zag ik, dat hij afgeklo-
ven kippenkluiven in z’n handen 
had. Met een grote boog gooide hij 
deze over het dak van zijn lesauto 
richting ‘klagende’ automobilist. 
Deze zag ik in woede ontsteken 
en aanstalten maken z’n auto te 
verlaten. Door inzittenden in zijn 
auto werd hij tegengehouden.
Eén ding werd mij in een kleine 
drie minuten duidelijk: wil je vanaf 
het begin a-sociaal gedrag in het 
verkeer aanleren, ga dan naar deze 
instructeur. Neem alles goed in je 
op en toon dit gedrag dan ook op 
het rij-examen. Als het goed is, 
komen we je dan nooit als houder 
van een rijbewijs tegen.

Waar was dat nou
Als de oplossing van een ‘Waar-
was-dat-nou-foto’ gepubliceerd is, 
komen vaak nog lezenswaardige 
reacties binnen. Deze reacties blij-
ven vaak in de brievenbak liggen 
en sterven een langzame dood. ‘k 
Moet ‘s met ‘de baas’ gaan praten 
of ik eens per zes weken geen ‘Re-
acties-pagina’ in DOR kan krijgen.
Van Toon Hoek uit Rotterdam 
kreeg ik een uitgebreid epistel, 
waaruit ik overneem “Ik reageer 
op het artikel van de patat- en 
viskraam op Hillesluis. Ik ben de 
zoon van H.L. Hoek (Henk). Een 
uitleg over deze plek is op zijn 
plaats. De broer van mijn vader 
Jo Hoek is begonnen met een 
patat- en viskraampje (3 x 1,20) 
diagonaal van deze plaats op de 
hoek Beyerlandselaan/Varkenoord-
seweg en –kade. Deze heeft mijn 
vader in 1952 over genomen. Door 
de watersnoodramp in 1953 was 
de kade erg beschadigd en moest 

gerepareerd en opgehoogd worden. 
Het kraampje moest tijdens de 
werkzaamheden naar de plek waar 
het nu over gaat. Toen de renova-
tie van de kade gereed was, moest 
mijn vader van de gemeente terug 
naar de oude plek. Maar tijdens 
de verplaatsing had mijn vader 
driemaal meer omzet gedraaid, 
dus vroeg hij toestemming aan 
de gemeente of hij daar mocht 
blijven. Dat werd geweigerd. Mijn 
vader heeft aan Cor Kieboom 
(ja ja die) van het benzinestation 
gevraagd van wie grond was, waar 
hij op stond. Die bleek van de NS 
te zijn en mijn vader is toen naar 
Utrecht gereisd om te vragen of hij 
een paar meter grond kon huren. 
Dat was zo goedkoop, dat hij 150 
meter nam. Hij heeft de bewuste 
RTM wagon gekocht en door twee 
takelwagens (van Nijman) op deze 
plek laten zetten. 
Rotterdam heeft dat mijn vader 
niet in dank af genomen. De 
patat- en viswagon draaide als een 
tierelier en er werd veel gevraagd 
of hij te koop was, maar mijn 
vader heeft hem na een goed 
jaar verpacht. Het eerste jaar (ik 
dacht 1956) aan Goof Meyer (die 
even geen zin had in cafés), toen 
een jaar aan Teun Kortlever (de 
man van de kroketten in o.a. het 
Feyenoord Stadion). Na dat jaar is 
de familie De Dunnen als pachter 
begonnen, met de afspraak “na 
vijf jaar recht op koop”, wat ook 
gebeurd is.
De Gemeente Rotterdam heeft 
later de grond van de NS gekocht, 
maar heeft de pachters op de 
diverse locaties op het terrein een 
goede vergoeding moeten geven 
(wat de NS had bedongen).
Op bijgaande foto zijn mijn vader 
en ik te zien. De dames zijn Tiny 
Lobe met haar dochters Tiny en 
Janny.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TUINCORRECT
Voor al uw

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

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN 
WIJ 65+ KORTING

Van klein klusje tot 
complete aanleg.

Garantie op al onze 
werkzaamheden en materialen.

Wij zijn gespecialiseerd 
in de aanleg van 

onderhoudsvrije tuinen!!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro

per maand
Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2

Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

                                              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

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®
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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
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Jim Postma, Peter van Zwienen, 
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Fred Wallast
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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
Wij, Mies van Sint Annaland en Cor 
Hoff, zouden graag contact opnemen 
met oud-leden van de destijds, 1941-46, 
populaire jeugdtoneelvereniging ‘De 
Kameleons’ onder leiding van mijnheer 
Terwan in de Zegenstraat in Charlois.
Het is op deze club dat we elkaar vonden 
en later in het huwelijk zijn getreden, nu 
56 jaar geleden, maar wij wonen sedert 
1954 in Australië en denken vaak terug 
aan deze onvergetelijke tijd met deze 
vereniging dat, ondanks de oorlogsja-
ren, voor ons toch plezierige jaren zijn 
geweest daar wij op deze club cultuur- en 
muziekonderricht kregen en daarvan 
genoten hebben. Namen die naar voren 
komen zijn onder andere de gebroeders 
Anton en Arie Vleeshouwers, Ben van 
Dam, de gebroeders Jolie, Arie Koremans 
en Jenny van Gameren. 
Mochten er uit deze tijd nog oud-leden 
zijn die zich ons herinneren dan zouden 
wij het zeer op prijs stellen als ze zich 
met ons per email zouden willen onder-
houden over die tijd van toen.

Mies en Cor Hoff
cdhoff@tadaust.org.au

--------------------------------------------------
Haagse Leentje
Uit de verhalen van mijn grootvader 
herinner ik mij de naam van “Haagse 
Leentje”, die begin 1900 als jongen 
bij mijn grootvader als slachterleerling 
werkte. Op zekere dag kwam ik tijdens 
werkzaamheden in de varkenshal van 
het slachthuis in Rotterdam in gesprek 
met drie slachters. Zij bleken zoons van 
”Haagse Leentje”. Ze waren in de oorlog 
alles verloren en hadden dus ook geen 
foto meer van hun inmiddels overleden 
vader. Ik was in bezit van een foto van 
mijn grootvader, waarop ook Haagse 
Leentje staat. Op de foto staat mijn 
grootvader met een zogenaamde “paasos” 
en Haagse Leentje steekt er aan de zijkant 
met zijn hoofd bovenuit. Ik heb de foto 
aan de jongens meegegeven, maar niet 
meer terug gekregen. Als iemand de 
foto in bezit heeft en mij een afdruk wil 
bezorgen, ben ik zeer dankbaar.   
J.L.Th. Groenewegen
Reigerlaan 38,2903 LK Capelle a/d IJssel
Tel. 010 4504766
--------------------------------------------------
Petrus Datheenschool
Wij, Ada Zwart, Elly Verwijs, Peter van 
Dijk en Dick de Reus, zijn op zoek naar 
Mery de Ronde, Sjaan de Rode en Addie 
van der Giessen. Dit in verband met een 
reünie van klas 6 van de Petrus Datheen-
school aan het Stichtse Plein. Het betreft 
het schooljaar 1965-1966. Wie ons iets 
over hen kan vertellen, kan mailen naar 
dickdereus@hotmail.com

Riet Molendijk
--------------------------------------------------
Op verzoek van een oud Indiëganger, 
(soldaat) Peter Vermeer, ben ik op zoek 
naar Riet Molendijk. Zij woonde rond 
1947/1950 aan de Heemraadssingel 150 
b te Rotterdam en was nogal actief in het 
jeugdwerk van de Lutherse Kerk.
Peter en Riet correspondeerden regelma-
tig gedurende zijn diensttijd in Indië en 
ze was een grote steun voor hem. Door de 
hectische belevenissen toen en bij terug-

keer in Nederland heeft hij geen contact 
meer met haar gehad. Hij schreef me; 
Ik heb haar toen nooit voor haar steun 
bedankt  Vooral nu met het ouder worden 
is dit iets dat mij plaagt. Ik hoop dit nog 
te kunnen goedmaken, als ze tenminste 
nog leeft. Ik hoop dat iemand mij kan 
helpen deze twee nog eenmaal met elkaar 
in contact te brengen, zodat hij zijn dank 
nog kan overbrengen.
Adriaan C Leeuwis.
Irisstraat  4, 3202 RL  Spijkenisse.
a.c.leeuwis@hetnet.nl
--------------------------------------------------

RET-chauffeurs lijn 34 
Wie herkent zichzelf nog of wie ziet hier 
zijn of haar vader. De tweede van links 
bovenste rij is Cor Walters. Wie weet wie 
de anderen zijn ?
W.Walters., Doelstraat 125 
3011 AJ Rotterdam , 010-4331742
wwalters@xs4all.nl
--------------------------------------------------
Kreekbaan
A.Verheij ook wel genoemd Bob 
Verheij was in 1936-1937 directeur van 
de Kreekbaan, toen ook wel genoemd 
de Wielerbaan Sportief. Kan iemand mij 
vertellen wie Verheij was en waar hij 
vandaan kwam? 

Jan van Hees
janvanhees46@yahoo.com
010-2342050

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

Oproep aan circusliefhebbers 
In 1962 ben ik als staljongen vanuit 
Rotterdam ( terrein Pompenburg ) in mijn 
schoolvakantie meegereisd met Circus 
Belly door Nederland en België. Na 
enkele weken oefenen met veel vallen en 
opstaan mocht ik tijdens het kinderma-
tinee het nummer ‘De Onrijdbare Ezel’ 
presenteren. Zoals Dik Trom reed ik ten-
slotte, tot groot vermaak van de kinderen, 
met veel bombarie, mij vasthoudend  aan 
de staart, enkele rondjes door de piste.
Op 31 mei jl. heb ik op uitnodiging van 
de inmiddels derde generatie Belly, 
directeur Roman Zinneke in Gouda met 
familie en kleinzoon Pim het matinee 
bezocht. Het ezelnummer is inmiddels 
een paardennummer geworden en ik heb 
nogmaals met veel succes mijn act mogen 
opvoeren. Samen met Roman Zinneke 
doe ik een oproep aan Oud Rotterdam-
mers die zich Circus Belly nog kunnen 
herinneren of krantenartikelen/foto’s uit 
de zestiger jaren hebben.

Ton Kuster
tonkuster@hotmail.com
website: www.bellywien.nl

Film Havenvakschool 
Het is iedere keer genieten als ik De 
Oud-Rotterdammer ontvang, vele herin-
neringen komen dan weer boven. 
Ik wil een oproep doen aan oud-leerlin-
gen van de Havenvakschool. 
Ik heb 21 jaar aan de Hordijk (nu Wester 
Hordijk) gewoond, inmiddels woon ik 
34 jaar in Dalem (gemeente Gorinchem) 
waar ik ook werk. Een nieuwe collega 
van mij, die ook uit Rotterdam komt, 
brengt elke keer de nieuwe Oud-Rotter-
dammer voor mij mee. Hij en ik bleken 
samen op de Havenvakschool (HVS) te 

hebben gezeten. Ton zat in klas B en ik in 
A, dus we waren van hetzelfde jaar. 
Van 1966 tot 1971 heb ik op de RVS 
gezeten, tijdens deze periode is er een 

RVS. Met in de hoofdrol de gebroeders 
Van Tol. Misschien zijn er nog oud leer-

is dan zou ik heel graag een kopie willen 
hebben. De opnamedagen kan ik me goed 
herinneren, zelf heb ik op het onderdeel 

door de NCRV op TV uit gezonden. De 
hele familie zat voor de TV.

zetten. Daarom wil ik oud-klasgenoten 
vragen of zij ook geïnteresseerd zijn in 

gezamenlijk bestellen en voor iedereen 
een kopie maken. 

Fred van der Waals
fwallon@planet.nl

--------------------------------------------------
’s Gravendijkwalschool 
Ik zoek oud-klasgenoten die bij meester 
Nijs, in klas 5b en 6b, van de ‘s Graven-
dijkwalschool voor jongens en meisjes 
hebben gezeten. Mijn geboortedatum is 
07-04-1946.

Volgens mij de volgende namen: Inge 
Linse, Willy Kremer, Coby Buys, Fran-
cien Viola, Rietje en Soetje Steenbergen, 
Freddy Vergeer, Bob Janse, Johne Take, 
Freddy Zuidam, Chris Benningshof of 
wie zichzelf herkent op deze foto. 
Gaarne contact opnemen met 
Ton Rijsdijk
Gruttostraat 14 , 2971 AH Bleskensgraaf
0184692075, tonrijsdijk36@planet.nl 

--------------------------------------------------
Van Vessem
Ik ben al lang op zoek naar oude Tuin-
dorp-Vreewijk vrienden Tiny en Hans 
van Vessem, geboren in 1932. Zij hebben 
in de 70-er jaren Nederland verlaten. Het 
laatst bekende adres is Chester Avenue, 
Massapequa, Long Island, U.S.A. Wie 
heeft informatie?

Leo Huisman
078-6128953
leohuisman@gmail.com

--------------------------------------------------
Gevonden!
Mijn oproepje om mijn oude buurjongen 
Karel(tje) Kooiman via uw rubriek te 
vinden is gelukt ! Een mij onbekende 
meneer De Water belde op en kon veel 
vertellen en doorverwijzen. Daarom 
wil ik benadrukken….als een lezer zo’n 
oproepje leest…Reageer alstublieft als 
de persoon die gezocht wordt u bekend 
voorkomt. Laat het niet versloffen. Ik 
heb in ieder geval, mede door uw zeer 
veel gelezen krant, mijn buurjongen 
gevonden, en dat na zo’n 55 jaar !
Dank aan uw krant en meneer De Water 
die spontaan reageerde.

Mevr. Liesje de Haan
--------------------------------------------------
Mr. Th. Heemskerkschool
Na de bewaarschool ging ik op 1 maart 
1938 voor het eerst naar de lagere school. 
Het was een hele gebeurtenis voor de 
32 kinderen van mijn klas op de Mr. Th. 
Heemskerkschool aan de Persoonshaven 
in Feijenoord. Dat aantal bracht juffrouw 
Van Putten van onze eerste klas kennelijk 

niet van haar stuk. Deze dame had er, met 
haar indrukwekkende pukkel naast haar 

steeds de namen en adressen van mijn 
klasgenootjes en als ik de slaap weer eens 
niet kan vatten passeren ze allemaal de 
revue. Allemaal, op één na! Wij zaten in 
16 schoolbankjes met elk twee kinderen. 
Toch kom ik met tellen niet verder dan 
31 namen. Buiten mijzelf waren dat An-
nie Buth, Theo Klein, Rinus Engelvaart, 
Daan Folmer, Corry Potuyt, Jan Spar-
reboom, Janny Delhaas, Moeke van de 
Molen, Rinus Hoek, Henry van Mullem, 
Wim Tinke, Leen Klaassens, Mieke de 
Ruiter, Piet Sintemaartensdijk, Lanny van 
Diggelen, Teuntje Barendregt, Wim de 
Ruyter, Ali Verschoor, Kees den Dunnen, 
Willy Thyssen, Johan Hilkemeijer, Riet 
Spuij, Nico van der Stelt, Cor Bons, Ma-
rius Bons, Drikus van Leeuwen, Leentje 
Prins, Mientje Lodder, Martha Wentzel 
en Lien Rombout. Wie helpt mij aan de 
ontbrekende naam?

Joop Witkamp
Zuidersingel 174
2993 PR  Barendrecht

-------------------------------------------------
Gezocht
Voor mijn oom Wim Moerman (87) 
zoek ik zijn vroegere vriend Abraham 
Mulder, die Bob genoemd werd. Bob 
woonde in de dertiger jaren in Schiedam, 
op de Burgemeester Knappertlaan en zat 
met Wim Moerman op de Rijks hbs in 
Schiedam. Na de oorlog had Bob Mulder 
een exportbedrijf in het groothandelsge-
bouw in Rotterdam. Hij woonde destijds 
op de Heemraadsingel en zijn echtge-
note had een kledingzaak op de Nieuwe 
Binnenweg. Mocht u hem kennen en 
weet u waar hij nu woont, wilt u dan een 
berichtje sturen naar:

Petra van Hartingsveldt
010-4737851
petra@van.hartingsveldt.nl
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Dominicus

ZAANSE JUWELIERS

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 

c.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

Met een prachtig assortiment, overzichtelijke presentaties, betaal-
bare prijzen, prima service, vriendelijke medewerkers en mooie 
aanbiedingen, weet HEMA Nederland elke keer weer te verrassen. 
HEMA is er voor het hele gezin. Wanneer je naar de HEMA gaat 
weet je van tevoren dat je slaagt. Dat is vandaag zo, maar dat was 
vroeger ook al zo. Neem nu de aanbiedingen van de komende 
weken eens…..

Tot en met zondag 29 juni en zolang de voorraad strekt krijgt u 

 20% KORTING
OP ALLE BARBECUES  

OP ZONNEBRAND EN AFTER SUN PRODUCTEN 
OP ALLE OPBERGDOZEN

OP ALLE PANNEN

PSSSSSST, 
NIET VERDER VERTELLEN

Knip deze strook uit en geef deze af bij de kassa

PSSSSSSSSSSSSSSSSST
Ik heb in De Oud-Rotterdammer gelezen dat ik, tot zondag 
29 juni 2008, alleen bij HEMA Beursplein en zolang de voor-
raad strekt 25% extra korting krijg op mijn zojuist gekochte 

ALLEEN BIJ HEMA BEURSPLEIN: 
Voor (oud) Rotterdammers die van HEMA Beursplein één van de 
grootste vestigingen van Nederland hebben gemaakt heeft 
(alleen) HEMA Beursplein nog een heel bijzonder extraatje in 
petto. Noem het een vriendenprijsje…….
Wanneer u bij de kassa onderstaande strook toont krijgt u t/m 
zondag 29 juni a.s. en zolang de voorraad strekt,

 25%
EXTRA KORTING
OP ALLE FIETSEN

TE KOOP:
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar 
bewoond mag worden.
Eigen grond (925m2) Parkeergelegenheid voor 3 auto’s. 
Indeling grote hal met hardhouten trap, geheel betegeld 
toilet met wandcloset en fonteintje met bergkast.
Grote L-vormige woonkamer van 32m2 met openslaande 
deuren naar terras.
Royale keuken met alle inbouwapparaten aansluitend op 
een practische bijkeuken
van 300x230m met CV opstelling aansluitend op aan-
pandige berging van 360x280m met deur naar buiten. De 
gehele begane grond in voorzien van plavuizen.
Perceeloppervlakte is 925m2. Op de 1e verdieping: 3 grote slaapkamers 
van 560x368 en 2 slaapkamers van 320x280m2. Badkamer met ligbad en 
douchecabine en toilet en vaste wastafelameublement. Alles 1e verdieping 
met laminaat vloeren. Via een vlizotrap bereikt u de grote bergzolder. De 
woning is nieuw en opgeleverd in juni 2006. Alle ramen 
voorzien van dubbel glas. Tuin rondom (Zuiden) 285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen:  Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

73 43 17 77 5 12 65 23 86

48 20 80 13 59 52 29 30 37 47 11

81 87 49 25 79 34 83 39 36 75 32

Horizontaal
1. oefening ter bevordering van de zwemkunst; 7. zeker grasgroen edelgesteente; 
12. wet op de arbeidsongeschiktheid (afk.); 13. graansoort; 14. vod; 15. nummer 
(afk.); 17. ver (in samenstelling); 19. soort verlichting; 21. soort onderwijs (afk.); 
22. rivier in Engeland; 24. dans waarbij men in een sliert achter elkaar host; 27. 
deel van gelaat; 28. letter van Griekse alfabet; 30. waterdoorlatend; 31. insect; 32. 
zangvogel; 33. voordeel (baat); 35. omlaag; 37. Trans Europa Express (afk.); 38. 
mond van een vuurspuwende berg; 41. kippenloop; 42. mannetje van de gewone 
honingbij; 44. niet voltooid; 46. middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(afk.); 47. metaal; 48. rekening; 49. Nederlandse schrijver; 50. grappige dieren; 
52. familietwist; 54. roeispaan; 56. vreemd (mal); 58. krijgswezen ter zee; 61. 
olie (Engels); 62. munteenheid in  Joegoslavië; 64. slaapplaats; 65. bijgevolg 
(Lat.); 67. oogholte; 68. sterke alcoholische drank; 70. bladader; 72. watering; 
73. bloemsoort (sierheester) 76. honingdrank; 77. in memoriam (afk.); 78. 
schoorsteenzwart; 79. belasting; 81. voorzetsel; 82. ogenblik; 83. slot (afloop); 
84. Europees ontwikkelingsfonds (afk.); 86. geheel van overgeleverde (religieuze) 
gebruiken; 87. onzin (wartaal).

Verticaal
1. speelplaats voor kinderen; 2. eerwaarde (afk.); 3. schaakterm; 4. vergrootglas; 
5. roven; 6. oorsprong; 7. de oudere (Lat.); 8. tot de leliefamilie behorend planten-
geslacht; 9. jongensnaam; 10. paardenslee; 11. heilig sacrament; 16. hertensoort; 
18. plezier; 20. Europeaan; 21. Chinese vermicelli; 23. vulkaan op Sicilië; 25. berg-
geel; 26. slotwoord van gebeden; 27. klei-achtige grondsoort; 29. auto-accessoi-
re; 32. optekenen ter herinnering; 34. tien (Engels); 36. telwoord; 37. ten opzichte 
van (afk.); 39. hooglopend  geschil (twist); 40. draad dat van een weefsel is los-
geraakt; 42. vrouwenverblijf; 43. uit een nalatenschap verkrijgen; 45. enthousiast 
bewonderaar van een zanger; 46. met uitzondering van (afk.); 51. schil (vel); 53. 
tabel (afk.); 54. handelaar in geslachte vogels en wild; 55. bestuurder van Venetië; 
56. stof die wordt gebruikt bij het bereiden van brood; 57. boterton; 59. hetzelfde 
(Lat.); 60. nalatenschap; 62. wulps (speels); 63. pauzeren na inspanning of arbeid; 
66. toestel om de beweging van een voertuig te vertragen; 67. herkauwend zoog-
dier; 69. meisjesnaam; 71. (koor)dans; 73. kuiltje en punt bij het golfspel; 74. 
zwemvogel; 75. plaats in Duitsland; 78. mannetjeshond; 80. noodsein (afk.); 82. 
bekende Ned. motorrace (afk.); 85. ferrum (scheik. 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 18 JUNI 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 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.

Dreamteam
Als romanticus, fel voorstander van 
aanvallend voetbal en omdat ik een 
plaats wil inruimen voor Cor van 
der Gijp, Henk Schouten en Cor 
Veldhoen kom ik met de volgende  

Wijnstekers, Israël, Veldhoen,Jansen, 
Van Hanegem, Gullit, Rijvers, Van 
der Gijp, Schouten en Moulijn.
Wat een vleugel was dat Schouten- 
Moulijn en wat te denken van Cor v.d 
Gijp, de spits, die zijn tijd ver vooruit 
was.

Ben Vrijhof, Nova Zembla 4
2931RJ Krimpen a/d Lek

----------------------------------------------
Geachte redactie,
Ik wil reageren op het leuke verhaal 
over het Witte Huis. Er kwamen bij 
mij ook veel herinneringen boven, 
maar er is voor mij één die ik nooit 
vergeet. Wij keken op het Witte Huis 
vanaf de derde etage van onze wo-
ning in de Boomgaardstraat in hartje 
centrum. Aan de kant waar wij op 
keken was de lichtreclame van Van 
Nelle. Die had een rode en een groene 
rand, die steeds van de ene kleur naar 
de andere over ging. Nu was het pro-
bleem dat ik geen groentesoep wilde 
eten als er van die groene groente in 
dreef (wat je als kind al niet kon ver-
zinnen), maar daar had mijn moeder 
wat op gevonden. Ik moest op de tafel 

gaan zitten en werd gevoerd. Bij een 
rode rand was het ‘mond open’ en bij 
groen moest ik ‘doorslikken’. Nou, 
mijn bordje was zo leeg. Ik heb dat 
nog een hele tijd volgehouden tot het 
mijn moeder begon te vervelen en ik 
dus zelf weer mijn soep kon lepelen. 
Het zijn voor mij hele dierbare herin-
neringen. Je ziet om je heen de hele 
stad veranderen, maar het Witte Huis 
blijft gelukkig bestaan. En nu zien 
we het Witte Huis weer in heel zijn 
glorie, want waar mijn dochter met 
man en dochtertje wonen is hij nog 
beter te zien. Moderne bouw van de 
kubuswoningen en vlakbij het Witte 
Huis. Ik wil graag nog even kwijt dat 
ik uw krant geweldig vind en hoop er 
nog lang van te mogen genieten.

Corrie Gorissen
----------------------------------------------
Hoofdlaan
Ik kan me de bominslag op 14 mei 
1941 in de Hoofdlaan nog goed herin-
neren.Ik woonde twee straten verder, 
in de Koraalstraat. Als tienjarig 
jongetje was je nieuwsgierig naar wat 
die grote klap was in deze overigens 
rustige buurt. Al gauw hoorde ik dat 
het in de Hoofdlaan was en ben gaan 
kijken. Wat ik zag was verschrik-
kelijk.  Er was, wat ik hoorde, een 
verdwaalde V1 gevallen boven op 
een hoekhuis vlakbij de Erasmus-
singel. Ik zie het verwoeste huis nog 

zo voor me, een bed hing helemaal 
schuin op de rand wat eens de vloer 
was. Diezelfde week heb ik met een 
aantal vrienden in de landerijen achter 
de Achterweg veel Duitse soldaten 
gezien die in gevecht waren met Hol-
landse soldaten en toen wisten we dat 
de oorlog echt was begonnen, maar 
niet dat dit nog een aantal jaren zou 
duren met veel verdriet en ellende.
Het is geen vrolijk verhaal, maar ik 
hoop dat mevr AC van de Hoek-Van 
Holst er wat aan heeft.

A Groeneweg
groen123@12move.nl 

----------------------------------------------
Hoofdlaan (2)
Ja, ook ik herinner mij de eerste 
bommen nog heel goed. Wij woonden 
op de hoek van de Stationsweg (nu 
Diamantweg), boven het café. Mijn 
moeder, broer van acht, mijn zusje 
die 15 mei twee jaar werd, opa van 
vaders kant en ik zelf, zes jaar. Vader 
was militair gelegen in Kesteren 
in de Betuwe. Mijn broer Jan en ik 
waren op het moment van de inslag 
in de melkzaak van familie Mus in 
de Hoofdlaan om boodschappen te 
halen. Net toen wij de winkel wilden 
verlaten, de deur al half open, zag 
ik van rechts vliegtuigen, schietend 
laag overvliegen, gevolgd door 
een paar vreselijk harde knallen. 
Mevrouw Mus nam ons snel mee naar 

de spoelkelder, waar de melkbus-
sen schoongemaakt werden. Na een 
poosje wilden wij graag naar huis. 
Toen we op de Kleiweg liepen zagen 
we allemaal buurtbewoners naar het 
land van Allan lopen, dus wij ook, 
maar daar werden we paniekerig door 
de luchtbescherming weg gestuurd 
met het verhaal dat de Duitsers het op 
de fabriek gemunt hadden. Gelukkig 
werden wij door opa, die ons was 
gaan zoeken, weer naar huis gebracht, 
waar alle ruiten aan diggelen lagen 
en nog zonder boodschappen ook. De 
bommen vielen in de Hoofdlaan,waar 
helaas slachtoffers bij te betreuren 
waren. Ook in de Da Costastraat (nu 

de tuinen tussen Stationsweg en de 
Da Costastraat viel een bom, waarbij 
een man die zijn planten verzorgde 
gewond raakte.

M.F. van Lieshout
Koraalstraat 27B
3051 VG Rotterdam

---------------------------------------------
Het verhaal van de heer Van Kan 
in De Oud-Rotterdammer van 27 
mei, over o.a. de bezoekjes  aan zijn 
grootouders in de Zaagmolenstraat 
en de primitieve  keukenvoorziening 
in hun huis, deed mij denken aan 
de verhalen van mijn moeder over 
haar ouderlijk huis aan de Linker 
Rottekade, vlak naast het Lucia-

weeshuis. Haar ouders waren daar in 
1901 komen wonen. Zijzelf woonde 
daar vanaf haar geboorte in 1905 tot 
1925. Toen verhuisde het gezin naar 
Hillegersberg.

---------------------------------------------
Geachte redactie
Naar aanleiding van de editie van 13 
mei, met het ingezonden stuk ‘De 
Hema op de Statenweg’, kan ik de 
heer Verkroost melden dat tussen de 
winkels van de Hema en Galeries 
Modernes ook de herenmodezaak 
van Piet van de Berg was gevestigd. 
De reclameslogan was: “U kent mij 
toch. . . . Piet van de Berg”,  met als 
lichtreclame het hoofd van een man 
die zijn bolhoed lichtte. Van de nood-
winkels aan de overkant herinner ik 
me ook nog de vishandel van Toet. 

V.Lodema
Watermunt 48
3344BH H.I.-Ambacht.

TANTE POST

De kaarten voor de Zondagochtendconcerten blijken nogal in trek bij de lezers van De Oud-Rotterdammer. Dat 
blijkt wel uit het grote aantal oplossingen dat de redactie weer uit de postbus plukte. Voor de meesten was het geen 
probleem de juiste spreuk te vinden. Die luidde ditmaal:

‘Met DOR naar de Zondagochtendconcerten’
menig inzender liet de gevonden oplossing vergezeld gaan van opmerkingen als; ‘Ja, graag’ en ‘Nou, als dat zou 
kunnen’. Helaas is het niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor de volgende twee gelukkige winnaars, die met 
iemand van hun keuze naar een van de Zondagochtendconcerten mag. Dat zijn:

D. Kampen, Rotterdam
J. Brans, Puttershoek
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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:

‘Gezondheid kent geen gren-
zen’, het nieuwste boek van 
Hans Galjaard is een toegan-
kelijk en uiterst leesbaar hand-
boek over de (on)mogelijk-
heden van de geneeskunde. 
Het beschrijft de verbluffende 
toepassingen van de genetica, 
de voortplantingstechnologie, 
de positie van de patiënt, de 
medicalisering en ethiek die 

de hypersnelle ontwikkelingen 
nauwelijks kan bijhouden.
Met grote kennis van zaken be-
schrijft Galjaard, die als vooraan-
staand geneticus bijna een halve 
eeuw in het hart van de inter-
nationale wetenschap werkte, 
voor een groot publiek hoe de 
grenzen van het medische kun-
nen en handelen telkens worden 
verlegd. Aan Gezondheid zon-

Nieuwe boek Galjaard voor Hans Becker
der grenzen is een unieke dvd 
toegevoegd waarin een aantal 
belangrijke medisch-technische 
ontwikkelingen wordt gepresen-
teerd en toegelicht. 

Blijkens zijn uitspraak in het 
boek: ‘Het is stimulerend Beckers 
geschriften te lezen omdat het 
laat zien dat het anders en beter 
kan in de ouderenzorg’, is prof. 
Galjaard een aanhanger van de 
zorgfilosofie en uitgangspunten 
die voor de (ouderen)zorg wer-
den ontwikkeld door prof. Bec-
ker voor de Stichting Humanitas. 
Met veel plezier kwam Galjaard 
dan ook op 21 mei een exem-
plaar van zijn laatste boek speci-
aal aan Becker aanbieden.  
Bij zijn afscheid gaf hij te kennen 
graag op korte termijn, samen 
met zijn echtgenote nog eens 
terug te komen bij Humanitas 
om het herinneringsmuseum te 
bezoeken en van gedachten te 
wisselen over onze zorgfilosfie.

Muziek op de Namiddag

‘Romances rond 1800’
bij Humanitas-Bergweg
De Internationale Stiftung zur 
Förderung von Kultur und Zilvili-
sation uit München werd in 1995 
door Erich Fischer opgericht. 
Doel is de bevordering van kunst 
en cultuur, met name de muziek, 
de verbetering van de leefsitu-
atie van de oudere generatie en 
het stimuleren en het ontwikke-
len van beschaving in het alge-
meen.

Sinds 1996 werden reeds vele 
projecten gerealiseerd, waar-
onder Musik am Nachmittag. 
Onder het motto Muziek op de 
Namiddag heeft de stichting tot 
nu toe meer dan 1500 middag-
concerten voor ouderen georga-
niseerd, zowel binnen als buiten 
Duitsland. De Haagse violiste Eva 
Stegeman is de drijvende kracht 
achter de uitvoeringen in Ne-
derland. De concerten zijn gratis 
toegankelijk en vinden indien 
mogelijk plaats in mooie, histo-
rische locaties onder het genot 
van ‘Kaffee und Kuchen’.

Op
doet ‘Muziek op de Namiddag’ 
Humanitas-Bergweg aan. Van 
14.00 tot 16.00 uur concerteren 
de sopraan Stefanie True, de bari-
ton Jussi Lehtipuu met aan de pi-

ano Joke Boon. Eva Stegeman
(viool) verzorgt de toelichting.
Plaats: Humanitas Bergweg, 
Bergwegplantsoen 10 te Rot-
terdam.

Zij brengen een vrolijk en af-
wisselend klassiek programma 
met werken van: Wolfgang 
Amadeus Mozart, Robert en 
Clara Schumann, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, en 
Georg Friedrich Händel. In de 
pauze is er koffie met koek. De 
toegang is geheel gratis.

U bent van harte welkom: 
Bergwegplantsoen 10 te Rot-
terdam (Oude Noorden).

Eva Stegeman  Foto:  Marco Borggreve

Rotterdam van het verleden terug laten komen naar het heden

Studenten maken met Humanitas-ouderen 
documentaire ‘Een herinnering blijft’
In opdracht van Humanitas 
heeft Rewind een film gemaakt 
die gaat over Rotterdam voor 
en na de oorlog. Rewind kwam 
op dit idee, omdat het vindt 
dat de oudere generatie over 
het algemeen in een isolement 
leeft. Ze maken niet veel meer 
mee, af en toe komt er nog 
wat familie op bezoek. Maar 
echt veel uitdagingen hebben 
ze niet meer. Deze doelgroep 
leeft veelal in het verleden, en 
vindt het fijn om deze kennis 
te delen met  mensen die hier 
weinig van weten. 

Rewind bestaat uit vijf studen-
ten van de opleiding Vrijetijds-
management aan de Hoge-
school Rotterdam. De teamle-
den hebben allemaal verschil-
lende talen-
ten.

Een herinnering blijft, dat is een 
ding dat zeker is. De makers heb-
ben samen met bewoners van 
Humanitas-Akropolis herinnerin-
gen opgehaald. Aan de hand van 
een voorwerp, vertellen speciaal 
geselecteerde bewoners een ver-
haal over de herinneringen die ze 
aan het voorwerp hebben. Deze 
herinneringen zijn vooral de leu-
ke herinneringen aan ‘de goede 
oude tijd’. 
De interviews werden verwerkt in 
een documentaire genaamd: ‘Een 
herinnering blijft’. Voor ouderen 
is het een hele beleving om mee 
te werken aan een film, waarin zij 
de hoofdrolspelers zijn. 

Tijdens de première van deze 
documentaire op 

 om 14.00 uur bij Hu-
manitas-Akropolis zal alles in het 

teken staan van herinneringen. 
Om de beleving te versterken 
zal het gehele decor ingericht 
worden met spullen uit het Hu-
manitas Herinneringsmuseum, 
inclusief muziek, hapjes en een 
haringkar. 
Tijdens de première is jong en 
oud welkom, zodat een herin-
nering blijft! U vindt Humanitas-
Akropolis in de Achillesstraat 
290 in Rotterdam-Hillegersberg 
(Honderd en Tien Morgen).

dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

d d /

Waar het verleden
toekomst heeft

Levensloopbestendig
wonen met alle 
mogelijke service en 
zorg aan de Goudkust 
van Hillegersberg?

 De ‘Zilverlinde’ ligt 
aanpalend aan de vestiging Humanitas-Akropolis met haar vele 
faciliteiten, om de hoek van de Ankie Verbeek-Ohrlaan (Ver-
lengde Molenlaan).

 beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt,
bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenwei-
de, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, etc. 

 conciërgediensten, hulp bij computerstoring 
en installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, advies 
van de zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, gebruik tan-
demscootmobiel, gebruik van de Humanitas rolstoelbus, juri-
disch advies bij problemen met zorgindicatie

Nooit meer naar een bejaardenoord of verpleeghuis, 
maar wel van dit uitzicht genieten? Bel Jacqueline 
Metselaar van Humanitas: 010 - 461 53 54


