
Wat heeft De Oud-Rotterdam-
mer zich nu toch op de hals 
gehaald? Natuurlijk is het leuk 
één keer per jaar iets voor de 
trouwe lezers van de krant 
te organiseren, maar dat er 
zó massaal gereageerd zou 
worden op de Nostalgische 
Haventoertochten had nie-
mand kunnen bedenken. Zelfs 
de enorme belangstelling voor 
de historische tramritten in 
2007 verbleekt bij het aantal 
liefhebbers voor dit feestje. 
Amper een week na de eerste 
aankondiging hadden al meer 
dan drieduizend!!!! lezers een 
plekje gereserveerd op één 
van die prachtige Spido-sche-
pen. En waarschijnlijk blijft 
het daar niet bij.

De Oud-Rotterdammer had wel een idee 
dat veel lezers het leuk zouden vinden 
nog eens door de oude stadshavens te 
varen, maar de belangstelling overtreft 
alle verwachtingen. We zijn dan ook 
dolblij dat we in de Spido een profes-
sionele partner hebben, die weet hoe ze 
met grote aantallen moet omgaan en ze 
ook kan herbergen. Want we hoeven, 
ondanks de duizenden reserveringen, 
nog altijd geen mensen teleur te stellen, 
zoals vorig jaar bij velen helaas het geval 
was. De Spido heeft voldoende capaciteit 
om extra afvaarten te plannen of zelfs 

extra schepen in te zetten als de geplande 
capaciteit is volgeboekt. U kunt dus nog 
altijd reserveren.

Maatregelen
Een gevolg van het grote aantal reserve-
ringen is wel dat er maatregelen geno-
men moeten worden om de doorstroom 
bij het aan- en afmonsteren vlot te laten 
verlopen. De Oud-Rotterdammer denkt 
daar samen met de Spido over na en zal 
de lezers zo spoedig mogelijk laten we-
ten wat we gaan doen om te voorkomen 
dat er lange wachttijden ontstaan.

Een andere maatregel die nu al is geno-
men, is de verhoging van de oplage van 
het unieke Spidoboek, waar momenteel 
hard aan gewerkt wordt. De aanvankelijk 
geplande eerste druk, bleek al meteen 
onvoldoende, dus moeten er extra 
exemplaren gedrukt worden. Ook weer 
niet zoveel dat iederéén dit boek kan 
bemachtigen, want het blijft een speciaal 
geschenk voor de lezers van De Oud-
Rotterdammer die op 18 of 19 oktober 
met ons mee varen.

Trots
Uiteraard zijn we bij De Oud-Rotter-
dammer apetrots dat zoveel lezers met 
ons willen meevaren en willen genieten 
van onze prachtige stad en de havens. 
Die mogelijkheid scheppen wij met alle 
plezier voor onze fans. Tegelijkertijd 
vragen we ons vertwijfeld af; ‘Hoe moet 
dat volgend jaar, als we vier jaar bestaan? 
Wat kunnen we dan nog verzinnen dat dit 
succes kan overtreffen?’
We hebben nog een jaar om daar over 
na te denken en concentreren ons de 
komende weken dus eerst maar volledig 
op de Haventoertocht. 

Bereikbaarheid
Nog even wat praktische informatie, die 
handig is om te hebben. Hoewel iedere 
Rotterdammer uiteraard weet waar het 
Willemsplein is, kan het geen kwaad uit 
te leggen hoe je daar het gemakkelijkst 
komt met openbaar vervoer of waar je 
kunt parkeren als je met de auto komt.
We vertrekken vanaf het Willemsplein 
85 (voet Erasmusbrug, centrumzijde). 
Met het openbaar vervoer komt u hier 
als volgt:
Vanaf Centraal Station:
Rotterdam tramlijn 7, uitstappen Wil-
lemsplein
Metro richting Slinge óf Spijkenisse; 

uitstappen station Leuvehaven.
(voor meer informatie: 0900 - 9292) 

Komt u met de auto, dan kunt u die het 
beste parkeren in de Erasmusgarage 
eveneens op het Willemsplein. U betaalt 

15,00 voor een hele dag. U kunt betalen 
met contant geld, pinnen en chippen.

Let goed op! Besluit u uw auto elders te 
parkeren, houd er dan rekening mee dat 
de parkeerautomaten in Rotterdam geen 
contant geld accepteren. U kunt alleen 
met uw chipkaart betalen!

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Hoe gaan we dit overtreffen?

Haventoertocht trekt 
ruim drieduizend liefhebbers
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Reserveren
Reserveren voor de Nostalgische Haventoertochten van De Oud-Rotterdammer is 
zeer eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen is bellen met een van de volgende 
telefoonnummers: 010 - 2759991 of 010 – 2759993. Aan de telefoon zitten twee 
boekingsmedewerkers klaar die uw reservering noteren. U ontvangt daarna een reser-
veringsnummer waarmee u zich op de dag van de tocht aan een van de vier kassa’s 
meldt om uw betaling (contant of pin) te voldoen.
De afvaarten op zowel zaterdag 18 als zondag 19 oktober staan gepland om 09.45 uur 
- 10.45 uur – 12.00 uur – 13.00 uur – 14.15 uur en 15.15 uur.- De Koninginneplaat tussen Euromast en Maastunnelgebouw  -
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SHIFT_the way you move

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

Kom ook dit najaar weer naar Bens mode 
voor de nieuwste trends op modegebied.
De feestelijke start van het nieuwe seizoen 
begint met de modepremieredagen:
- vrijdag 5 en zaterdag 6 september

Op woensdag 17 september lichten wij de 
nieuwe collectie toe in een wervelende mo-
deshow. De kaartverkoop voor de ochtend- 
en middagshow is reeds gestart! De entree 

Nieuw in de collectie:
Bensmode heeft de mantelmerken Erich 
Fend en Lodenfrey nieuw aan de collectie 

en Baronia. Dit seizoen wacht u dus een nog 
uitgebreidere collectie mantels en jacks.

b
sbensbensen

M O D E 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

Het nieuwe modeseizoen 
is begonnen!
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Cox Column

Ik denk dat vele jongeren van nu wel eens zullen denken: “Hoe zou de jeugd zich ver-
maakt hebben in de jaren vijftig?” Nou, zelf ging ik bijvoorbeeld met een club vrienden 
naar jazzconcerten in Emporium in de Kipstraat of in de Riviérahal van Diergaarde 
Blijdorp.

In deze zalen trad Pia Beck veel op 
met haar band, Pia was één van de 
eerste die Boogie - Woogie speelde. 
Heel bekend is ‘Pia’s Boogie’. Ook 
jazz, rock’n roll, en blues, speelde 
ze graag. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of zij speelde het. Veel 
treedt ze nu niet meer op, maar 
ze is dan ook 83 jaar. In ijsclub 
Kralingen traden jazzorkesten op 
met minder bekende artiesten, maar 
wel goede muziek. Wij gingen 
ook veel op zaterdagavond naar de 
bioscoop, meestal naar één van bi-
oscopen op de West Kruiskade. We 
verzamelden ons dan op de hoek 
van de Kootsekade en de Straatweg, 
hingen daar wat en stapten rond 
acht uur op tramlijn 14, die ons naar 
de stad bracht. Dat was voor ons in 
die tijd een hele belevenis, want wij 
woonden allemaal in het Kleiweg-
kwartier in Schiebroek. Met je 
ouders kwam je eigenlijk nooit in 
de stad, want volgens je ouders was 
dat een hele reis. Op de Kruiskade 
aangekomen keken we eerst waar 

gevonden hadden, namen wij de 
laatste voorstelling van rond negen 
uur.

duurde, dronken we meestal nog 
wat in De Gastronoom, die stond 
ongeveer waar nu de Doelen staat. 
Vaak speelde er een bandje met 
achter de vleugel Jack Wilson. 
Deze man was zo klein dat op zijn 
stoel  een houten kistje lag met 
een kussentje erop, zodat hij bij de 
toetsen kon. Het gebouwtje was van 
hout, maar als het regende, werd 
je op sommige plaatsen binnen net 
zo nat als buiten. Rond een uur 
of één gingen we naar huis, maar 
omdat het openbaar vervoer op dat 
tijdstip al op stal stond, namen we 
de benenwagen. Via het Noord-
plein liepen we het Zwaanshals in, 
stapten daar een broodjeszaak in 
om de magen nog even te vullen en 
gingen dan richting Kleiweg. Bij de 
Koraalstraat namen we afscheid en 

ging een ieder naar huis. Het was 
inmiddels behoorlijk laat (zo rond 
half twee), dus heel voorzichtig 
de buitendeur openen en zachtjes 
naar boven naar je slaapkamer, 
maar mijn vader had me meestal 
toch gehoord. Hij zei dan: “Nou 
vriend, het is wel aan de late kant.” 
Ik was pas 18 jaar, maar gelukkig 
was ik zijn vriend nog. Dat is nu 
wel anders. Ik was laatst op een 
zaterdagavond bij iemand op visite. 
Om half twaalf kwam die man zijn 
dochter binnen met een vriendin. 
Ik zei: “Nou, die is aardig op tijd 
thuis”, waarop hij mij heel verbaasd 
aankeek en zei: “Op tijd thuis? Ze 
gaan nu pas weg.” Zo zie je maar, 
de tijden veranderen. Maar vroeg of 
laat, als je maar lol hebt en er geen 
gekke dingen gebeuren.

Aad Groeneweg
groen123@12move.nl 

Uit in Rotterdam

Vele tientallen ex- en huidige Feijenoorders namen afgelopen zater-
dag afscheid van Frans en Ada van Veldhoven van de Feijenoordse 
IJscentrale. Hun vertrek mondde uit in een reünie op de stoep voor de 
zaak in de Oranjeboomstraat. Anekdotes deden de ronde, hier en daar 
pinkelde een afscheidstraan.

Het echtpaar werd overladen met bloemen, 
geschenken en vooral goede wensen voor 
de toekomst. “Na 43 jaar is het nu werkelijk 
gedaan”, zei Frans met een zucht. Ada: 
“Vanaf nu genieten we van rust, maar eerst 
moet Frans nog naar het ziekenhuis voor 
een operatie aan zijn knie.”
Hun ex-klanten waren van heinde en verre 
gekomen. Frans: “Met dank aan De Oud-
Rotterdammer vanwege het schitterende 
afscheidsverhaal over ons. Ontelbare reac-
ties hebben we gekregen, zelfs van mensen 
waarvan we in veertig jaar niets meer gezien 

of gehoord hadden.” John Schrik was er zo 
een. Tot voor dertig jaar woonde hij boven 
de zaak van Frans en Ada. “Ik ben verhuisd 
en pas vandaag zie ik die twee weer. Tja, zo 
gaat dat in het leven.”
Frans: “Ik ben De Oud-Rotterdammer 
verschrikkelijk dankbaar. De krant maakte 
ons afscheid compleet, zoals we ons dat 
voorgesteld hadden. Andere media hebben 
geen letter over ons en de overdracht van 
de zaak geschreven, terwijl we de oudste 
en bekendste winkeliers van Feijenoord 
waren.”

Afscheid Frans en Ada 
mondt uit in stoepreünie 
Oranjeboomstraat

- Ada en Frans van Veldhoven bij de afscheidsreünie achter hun kleinzoon Rick en daarachter zoon Ron, 
schoonzoon Rob en (rechts) dochter Linda. Foto De Oud-Rotterdammer -

Ergernis(jes)

Over hoe de taal wordt gebruikt kan 
ik me geweldig ergeren. Ik krijg jeuk 
op de verkeerde plaatsen als ik mensen 
hoor zeggen: “…dan heb ik zoiets 
van…” Wat een stompzinnige manier 
van praten. En wat dacht u van “daar 
is niks mis mee…”? Om aan te geven 
dat iets deugt. En het lendewater krijg 
ik van mensen die, als ze ergens over 
in tweestrijd staan, zeggen “Ik heb een 
beetje een dubbel gevoel”, of “dat vind 
ik heel dubbel”. Dubbel! Schei ’s uit zeg. 
De grote staatsman Kok, u weet wel, die 
voor 700 miljoen mee ging doen met het 
nieuwe gevechtsvliegtuig, vanwege onze 
veiligheid, nou, had die miljoenen aan 
de politie gegeven, dan zou ik me heel 
wat veiliger voelen, die Kok dus, die in 
zijn premier- tijd sprak van “excessieve 
zelfverrijking” als het ging over de top-

salarissen van de grote graaiers, maar die 
nu zelf bij de een of andere multinational 
achter zo’n tafel zit met z’n naambordje 
voor zich, en die nu over hetzelfde on-
derwerp zegt “…dat we in Nederland nu 
eenmaal niet op een eiland leven…”, die 
Kok dus, voor mij een hele ergernis op 
zich, maar ik dwaal af, had in zijn goeie 
tijd de gewoonte om te zeggen, als ie 
iemand van zijn gelijk wilde overtuigen: 
“Iedereen weet…” En dan dacht ik altijd, 
nee Wim, als iedereen het al weet, dan 
hoef je niks te zeggen. Hij, maar ook 
anderen, zei ook graag: “Het kan toch 
niet zo zijn dat…” Als ik dat hoor denk 
ik altijd, ha, dus het is zo! “Het kan toch 
niet zo zijn dat de topverdieners in “de 
zorg” meer dan twee ton verdienen, en 
degene die de pispot moet leeggooien 
een hongerloontje verdient.” Nou, reken 

maar dat dat zo is!
Ik erger me natuurlijk niet alleen aan 
taalgebruik. Ik kan in grote woede 
ontsteken als iemand de wc-rol verkeerd 
in de hanger heeft gedaan. U weet wel, 
dat je het papier er bovenlangs overheen 
moet trekken, en dan breekt het altijd te 
vroeg. Scheldend zit ik in de auto als ik 
al die enorme reclames zie van die Dee 
Jays. Dee Jays! Wat is daar in Godsnaam 
het belang van! Ze moeten m’n plaatje 
draaien en verder hun bek houden. 
Vroeger hing daar een foto van Toon 
Hermans, ik bedoel maar. Ome Joop, die 
mijn tuin een beetje bij houdt, had laatst 
ook een ergernis. Hij wou een nieuwe 
hark kopen, maar zonder steel want die 
was nog goed. Welnu, harken, schof-
fels, schrepels, noem maar op, worden 
tegenwoordig alleen maar verkocht met 
de steel er al aan! Blazend van woede 
stond ie het mij te vertellen. 
Maar welhaast schuimbekkend sprong 
ik laatst op van mijn stoel toen ik bij een 

te kijken. Ik kijk niet zo graag naar de 
commerciëlen, mijn bestand zijn tegen 
stompzinnigheid heeft z’n grenzen, maar 

Midden in een scene gaat er in de boven-

hoek van het scherm een luikje open 
en verschijnt de karpatenkop van de 
een of andere presentator die wijst op 
een bordje waarop staat dat over een 
paar dagen zijn show begint. En dan zit 
je naar Robert de Niro te kijken! Wat 
een minachting voor het vak, wat een 
vreselijke mensen moeten dat zijn die 
dat bedenken. 
Heel erg zijn ook mensen die praten 
over “de kids”. Of die zeggen “best 
wel”, of om de haverklap “ik bedoel”, 
hetgeen er meestal uit komt als : “ik 
b’oel…”
Maar de grootste ergernis is wellicht 

je billen hebt staan schrobben, er na het 
afdrogen tóch een klein bruin streepje 
op de handdoek blijkt te zijn achter 
gebleven.

Of het goed of slecht is je te ergeren, weet ik eigenlijk niet. Er 
zijn mensen die doen er niet aan. “Ben je gek, maak je niet druk, 
wat kan het je schelen, laat gaan…”, als er iets is dat ze niet 
bevalt, negeren ze het gewoon. Mijn vriend Rients zegt dan: “Niet 
op letten, gelukkig zijn.” Ik ben op dat soort mensen misschien 
wel eens jaloers, maar aan de andere kant vind ik het spuien van 
je ergernis ook wel een beetje opluchtend. Ik spreek me liever 
luid en duidelijk uit, dan heb ik het verwerkt en ben ik er van af, 
het blijft niet in m’n kop zitten zeuren.
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIER BA N N EN STR A AT 1
N IEU W ER K ER K
TELEFOON  (0111 )  641798

WALEN BU RGERWEG 83  -  ROTTERDAM  
TELEFO O N  (010 )  4660368 /4663161

N IEU WE C RO O SWIJKSEWEG 66B
RO TTERDAM -  TELEFO ON (010 )  4136910

W W W.T IMMER MA N -N ATUURSTEEN.NL

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

SHANTYKOOR
ALBATROS

vraagt nog enkele zangers 
en/of muzikanten

Tel. 010- 4653559 

’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!

Haardhouthandel Europoort B.V.
Te koop gedroogd  openhaardhout mix van 
beuk,berk, eik en es
Het hout is gekloofd in stukken van 
± 25 cm. en direct stookbaar. 

Prijs per kubieke meter 
verpakt in big bag is 
Prijs per netzak van 35 liter

Prijs is inclusief B.T.W. en bezorging Zuid 
Holland ,bezorging van netzakken alleen bij 
minimale afname van 20 st. of meer.

voor bestelling of informatie 
tel. 06-51515763 / 0181-261294
of bezoek onze website:
 www.haardhouthandel-europoort.nl

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 specifieke 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, 
fiets 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 firma 
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)
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Waar was dat nou?

Wij vroegen om de naam van het 
Goudseplein, aan het begin van de 
Goudserijweg. Nu, men wist het wel:
A.C. Steenbergen: “Dit was de 
Goudsebuurt. Je ziet op deze foto 
linksvoor het Goudseplein, rechts-
voor Goudserijweg, midden achter 
Crooswijkseweg en linksachter opzij 
de Dirk Smitsstraat. Bekende winkels 
waren hier de Lekkere Hoek en Café 
Het Zwijnshoofd. Ook Café Pardoel 
zat daar, later werd dit Kleinood en 
toen Klein. Zelf werkte ik in die tijd 
bij Gereedschapwinkel Hendriks, deze 
zat op de Goudserijweg. Hiernaast zat 
ook een café van een bekende bokser: 
Nol Steenhorst. Ik woonde ik mijn 
jeugdjaren op het Goudseplein.”
Jan Weda (Maassluis): “Dat is weer 
een foto waarvan je denkt ‘die plek 
ken ik’, het vage grote gebouw in 
het midden deed denken aan het 
bottelarijgebouw van Heineken aan 
de Crooswijksesingel, waar ik van 
eind 1957 tot begin 1964 gewerkt 
heb. Het torende letterlijk boven de 
bebouwing van Crooswijk uit. Achter 
de telefooncel is het begin van de 
Crooswijkseweg en het pleintje is 
het Goudseplein, als ik het goed heb 
links de Dirk Smitsstraat en rechts de 
Goudse Rijweg. Het uithangbord van 
een verfwinkel - Harolds? -. Links 
(niet zichtbaar) is de Van der Werff-
straat. De aanwijzing 72 zal wel op het 
jaar van de sloop slaan. 1972 het begin 
van wat heet stadsvernieuwing (Zeer 
juist opgemerkt! AvdS).”
Jaap de Vries: “De foto van opgave 
no. 72 is gemaakt op het Goudseplein. 
Op de hoek waar de bestelauto staat 
was een café. Rechts achter de tele-
fooncel begint de Crooswijkseweg bij 
dat huis met die puntgevel. Waar die 
man loopt, kon men linksaf de Dirk 
Smitsstraat in. Een stukje verder naar 
rechts begint dan de Goudse Rijweg. 
Ik kan mij dit plein nog goed herin-
neren, doordat ik begin jaren 60 mijn 
eerste danspasjes leerde bij dansschool 
Van Gool, die helaas op deze foto niet 
te zien is.”
A. Klein: “Deze foto is de hoek 
Goudserijweg/Crooswijkseweg. Op 
die hoek zat jaren het café van Sjaak 
Pardoel. Op een mooie zomerdag 
werd het onderste gedeelte van het 
raam open gezet en keek men over 
het Goudseplein richting Goudseweg. 
Na het overlijden van Pardoel hebben 
mijn ouders daar nog jaren in het café 
gezeten. Zelf heb ik daar vijf jaar 
op de tweede etage ingewoond bij 

mevrouw Pardoel. Links van de foto 
is nog een stuk van het Goudseplein 
te zien waar op de hoek snoepzaak de 
Lekkere Hoek was gevestigd.”
J. Snoeck, Attleestraat 4, 3006 VM 
Rotterdam krijgt de attentie toege-
zonden: “Oplossing nr 72 is volgens 
mij het Goudsepleintje (zoals wij dat 
vroeger noemden). Wij gingen altijd 
snoep kopen op het hoekje, links 
achter de telefooncel.”
Mevrouw A. Halter (Ridderkerk): 
“Volgens mij is dit het Goudseplein. 
Mijn schoonouders hebben van 1956 
tot 1960 op nummer 3 café Markus 
gehad, naast de op de hoek gelegen 
verfzaak. Op de foto is het café reeds 
dichtgetimmerd. Mijn schoonmoeder 
heeft bijna tot de sloop boven het café 
gewoond. Op de andere hoek was 
snoepwinkel de “Lekkere Hoek.” Aan 
de overzijde het café van Klein. Op 
bijgaande foto ziet u de heer en me-
vrouw Markus voor het café. De foto 
werd genomen op 3 januari 1958.

G. de Lange (Ridderkerk): “Volgens 
mij is dit het Goudseplein; ik heb 
hier van 1956 tot 1965 gewoond. In 
het pand links had mijn vader een 
café, later werd het een wasserette 
en volgens mij daarna een patatzaak. 
Op de hoek zat snoepwinkeltje De 
Lekkere Hoek, waar je voor één cent 
twee dubbelzoutjes kon krijgen. Aan 
de overkant op de hoek was het café 
van Gerrit Klein.”
Aad en Map van der Staal (Rozen-
burg): “We waren aangenaam verrast 
door de Raadfoto; deze liet heel 
bekend terrein zien. Wij zijn in 1963 
getrouwd (ik was als dienstplichtige 
bij de Koninklijke Marine en gelegerd 
op de 7 Provinciën die bij de RDM 
lag). In die tijd ging mijn oma naar 
een verzorgingshuis en zijn wij 
stiekem in haar woninkje met twee 
spionnetjes getrokken: Goudserijweg 

191b! Ik denk dat we de eerste krakers 
van Rotterdam waren. De wekelijkse 
huur van zes gulden maakten we 
trouw over, geen haan die naar onze 
illegale daden kraaide. Onze koelkast 
bestond uit een plank buiten het raam 
van de slaapkamer, op die plek kon het 
zonlicht niet komen. Het pandje was 
zo scheef, dat je maar een half bord 
soep kon opscheppen. Anders liep het 
eraf! Volgens mijn moeder – nu 87 
jaar – had haar opa voor de oorlog in 
het winkeltje beneden ons huis een 
sigaren/sigarettenwinkel. Het gehele 
pand was toen nog familiebezit. Toen 
ik op 191b woonde, kwam in het 
winkeltje een soort antiekzaakje. Als 
de eigenaar daarvan een spijker in de 
wand sloeg om een schilderijtje op te 
hangen, had ik op de trap een gratis 
kapstok voor mijn jas. Boven ons 
woonde de kerkorgelbouwer Harrie 
Groen (maar die was meestal blauw). 
Alles bij elkaar hebben wij de negen 
maanden die we daar gewoond hebben 

een leuke, gezellige tijd gehad. Wij 
voelden ons Crooswijker met de an-
dere Crooswijkers. O ja, in die negen 
maanden, is er ook nog tijd gevonden 
om onze zoon (nu 44 jaar) ‘op stapel 
te zetten’. Maar dit is tussen jou en 
ons. Ons huwelijk is inmiddels 45 jaar 
jong en ik kan verklappen, dat we nog 
steeds blij met elkaar zijn. Vier jaar 
geleden hebben we ons bedrijf aan 
de kant gedaan en sindsdien is het nu 
elke dag zondag voor ons.”
J.P. Hoornweg (Hellevoetsluis): 
“Volgens mij zien we het Goudseplein 
in de richting van de Crooswijkseweg. 
Het Goudseplein was aan het einde 
van de Goudserijweg, met op de hoek 
van de Crooswijkseweg een café, 
waarschijnlijk van Kleinnoot? Naast 
het café was de winkel van Schol-
meijer een handelaar in en stemmer 
van accordeons. Ook een vishandel 

van P.Dubbelt; de heer Dubbelt was 
ook gitarist in een Hawaï bandje. Op 
de andere hoek zat een snoepzaak en 
onder meer een Rijwielzaak. Toen ik 
16 werd, heb ik daar mijn eerste brom-

motor( zonder problemen 60 km per 
uur en dat zonder helm. Die was toen 
nog niet verplicht). Verder op de hoek 
van de Van der Werffstraat een bed-
denzaak. In de Van der Werffstraat een 
badhuis met daarbij de Boksschool 
van Theo Huizenaar. Aan de andere 
kant van het plein waren nog een 
ijzerhandel en een meubelzaak.”
E.L.J. Janssens: “Deze foto van het 
Goudseplein is rond de jaren ’70 ge-
nomen. Ik heb van mei 1940 tot 1969 
op de Crooswijkseweg 170/172 een 
dieren-/sportartikelenwinkel gehad. 
Deze winkel was net om de hoek van 

het Goudseplein. In 1969 is dat stuk 
straat afgebroken.
Ik ben in 1919 in Rotterdam geboren 

en over Rotterdam gemaakt. Ook 
heb ik de oorlogsjaren 1940-1945 in 
een dagboek beschreven. (Van harte 
hoop ik, dat u nog lang bij ons blijft 
en kunt genieten van al het materiaal 
dat u gemaakt hebt. Hebt u al plannen 

gaat gebeuren als u het tijdelijke met 
het eeuwige verwisselt? Denk op 
tijd aan het Rotterdams Gemeente-
archief; uw creaties zullen daar tot 
in lengte van jaren op een goede en 
verantwoorde wijze bewaard blijven. 
Maar zij zijn ook toegankelijk voor de 
generaties die ná ons komen. ’t Is een 
tip! AvdS).”

Deze keer was de ‘Waar-was-dat-
nou-foto’ een fluitje van een cent 
voor de (oud)bewoners van Croos-
wijk, maar lieten de Zuiderlingen 
het aardig afweten. Ach, een 
volgende keer komt er vast weer 
een raadfoto van hun buurt.

Nieuwe opgave no. 72
Van Gerard Klück kreeg ik 
een lange brief met daarbij, 
naar zijn mening, een leuke 
‘Waar-was-dat-nou-foto’. 
Door de inhoud van de brief 
had ik al begrepen waar de 
foto gemaakt was, maar om 
deze foto aan de lezers van 
De Oud-Rotterdammer voor 
te leggen, ging mij iets te ver.
’t Probleem besprak ik met de 
hoofdredacteur en deze had 
een geheel andere mening: 
“Dat moet je doen. Je neemt 
de info mee die Gerard jou 
heeft gegeven en dan zal je 
zien. Je zult geen honderden 
oplossingen krijgen, maar zij 
die het stukje straat herkennen schrijven jou.”
Goed, daar gaan we, Gerard Klück schreef in zijn brief:  “Moeilijk? Misschien 
wel, maar misschien ook niet. Ooit liepen er spoorrails door deze straat. Het 
transformatorhuis staat voor een hoog gebouw, wellicht het hoogste gebouw 
in de wijde omgeving. Van wanneer zou dat model Kever zijn en wat voor 
brommer is er zichtbaar tussen de kinderen bij de slee? En zie ik daar uiterst 

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

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 15 september 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

Oplossing
“Waar was 
dat nou 72”
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Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

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

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

van 899,- 
nu compleet 
geinstalleerd599,-

Computersysteem
-  160 Gb intern
- 1024 Mb werk-
  geheugen
- 15” TFT beeldscherm
- Muis
- Toetsenbord

- 2.1 speakers
- DVD brander
- Windows Vista 
  geinstalleerd

“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
®

TE KOOP: 
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA 
IN BATTENOORD AAN DE GREVELINGEN
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar 
bewoond mag worden. Eigen grond (925m2) Parkeerge-
legenheid 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 opstel-
ling aansluitend op aanpandige 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)

Prijs 285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen:  Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014
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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’.

Aan de ene kant streeft de Nederlandse regering ernaar ouderen zo lang mogelijk aan de slag te houden, terwijl aan de andere kant mensen met een vut- of 
andere uittredingsregeling in de oude vorm uit hun bedrijfstak de boodschap krijgen geen of beperkt betaald werk te verrichten. Daarom in deze opinie de vraag 
in hoeverre bijverdiensten naast de vut, vroegpensioen, FPU of FLO toelaatbaar zijn. Reacties naar info@deoudrotterdammer.nl

De CAO-partijen, die in het verleden 
(vaak in de jaren ’80 en ’90) dergelijke 
vutregelingen zijn overeengekomen, 
‘eisen’ van de deelnemers dat al hun 
betaalde werkzaamheden, ook buiten 
de voor hen geldende bedrijfssectoren, 
worden opgegeven.
Uiteraard met de bedoeling om 
bijverdiensten (hierbij gaat het dus niet 
om onkostenvergoedingen en vrijwil-
ligerswerk) boven de 90 of 100 procent 
van het oude salaris te korten op de oude 
omslagregelingen (de werkenden betalen 
in feite de vutuitkering) die overigens 
op termijn (binnen tien jaar) allemaal 

In tijden van hoge werkloosheid zijn de 
vutregelingen – thans vaak overgangsre-
lingen - ontstaan om vooral jongeren aan 
de slag te helpen. Echter, het plaatsma-
ken van ouderen via deze vrijwillige 
regelingen heeft nu ook de bedoeling 
gekregen inkrimpingen bij bedrijven te 
bewerkstelligen.
Er is echter een groep ‘actievelingen’ in 
het bedrijfsleven en bij de overheid die 
zijn kans schoon ziet elders een baantje 
aan te nemen, waarbij men soms, inclu-

sief vut, een inkomen verwerft ver boven 
100 procent van het oude salaris.

Opgeven?
Lezers van de rubriek Rechten & 
Plichten vragen ons wat zij moeten doen, 
omdat zij het natuurlijk zonde vinden 
gekort te worden op hun vutuitkering 
als zij nog maar wat graag werken. Een 
mooi voorbeeld is een gewezen amb-
tenaar met een FLO-uitkering die een 
‘mooie baan’ kan krijgen als buschauf-
feur in een particuliere bedrijfstak. Hij 
voelt daarvoor, maar doet dat uiteraard 
niet als hij daardoor gekort wordt op zijn 
FLO-uitkering.
De grote vraag is echter of hij zijn 
nevenverdiensten aan het pensioenfonds 
ABP, dat de FLO uitvoert, moet opge-
ven. Het gaat namelijk om een nieuwe 
werkgever waarop de CAO-partners van 
de FLO-regeling geen enkele invloed 
hebben. Dus zij kunnen nooit contro-
leren hoeveel de nieuwe buschauffeur 
bijverdient. Want de Belastingdienst mag 
deze privacygegevens niet verstrekken.
De betreffende werknemer is overigens 
absoluut niet van plan zijn nevenver-

diensten op te geven en is blij met zijn 
(nieuwe) baan én zijn hogere inkomen 
ten opzichte van vroeger. Na raadpleging 
van een hoogleraar arbeidsrecht, juristen 
en bestuurders van vakbonden en vut-
fondsen kunnen we daar inkomen. 
CAO-partners van vut- en overgangsre-
gelingen hebben namelijk niets te maken 
met wat werknemers buiten hun reik-
wijdte gaan verdienen. Als anderzijds 
nevenwerkzaamheden worden gedaan 
binnen de eigen CAO-sector dan lijkt 
het ons wel verstandig die netjes op te 
geven. Maar het belangrijkste is dat de 
oude vutregelingen feitelijk zijn achter-
haald. Opbouwregelingen als levensloop 
en prepensioen  kennen geen beperkin-
gen meer aan nevenverdiensten.

Nieuwe situatie
Het wetenschappelijk onderzoeks-
instituut NYFER schreef in 2003 in 
een advies  voor het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat 
de situatie bij  vervroegde uittredingsre-
gelingen ‘totaal is veranderd’. De eis dat 
neveninkomsten niet zijn toegestaan kan 
volgens het instituut daarom ‘beter zo 
snel mogelijk vervallen’.
Waarom nog mensen, die volop willen 
werken, korten op hun vut vanwege 
hun eventuele te hoge  bijverdien-
sten? Ons onderzoek wijst uit dat het 
vrijwel onmogelijk en onrechtvaardig is 
nevenverdiensten in een andere CAO of 
bedrijfstak te controleren.
Enkele grote bedrijfstakken, zoals de 
gezondheidszorg (PGGM), de horeca, de 
detailhandel, de metaalnijverheid en de 

bouw hebben weinig moeite meer met 
bijverdiensten of hebben tussenvormen 
of overgangsregelingen waarbij de 
betreffende vutters het grootste deel van 
hun nevenverdiensten mogen behouden. 
Vaak is zelfs ‘deeltijd-vut’ mogelijk 
waarbij men in dezelfde bedrijfstak 
legaal mag bijverdienen. Dat geeft al aan 
dat de ‘oude’ voorwaarde dat men niet of 
beperkt mag bijverdienen uit de tijd is.
Docent arbeidsrecht en concurrentie-
beding mr. A.R. Houweling van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam zegt 
de kwestie heel interessant te vinden en 
noemt de regelingen voor het opgeven 
van bijverdiensten ‘in een aantal geval-
len zeer zeker achterhaald’. Voor zover 
hij heeft kunnen vaststellen bestaat er 
ook geen jurisprudentie in eventuele 
geschillen daarover die voor de rechter 
zijn gekomen.

Niet te controleren
De grootste ambtenarenbond van 
Nederland, de Abvakabo, vindt ‘de anti-
cumulatie van neveninkomsten’ nog wel 
rechtvaardig, omdat jongeren vaak de 
kosten van de regeling moeten opbren-
gen. Maar de FNV-vakbond geeft ook 
niet aan hoe het te controleren valt als 
leden niet van plan zijn de bijverdiensten 
boven de gestelde grenzen op te geven.
Uit ons onderzoek concluderen we dat, 
als mensen in de vut zijn gegaan om 
mee te helpen aan het realiseren van een 
personeelsinkrimping bij een bedrijf 
of instelling, hen niets in de weg staat 
om bij te verdienen. Want het gekke is 
dat bedrijven door het vertrek van de 

oudere werknemer bij gebruikmaking 
van een vutregeling in de meeste geval-
len goedkoper uit zijn dan dat zij deze 
inkrimpingen hadden moeten bewerk-
stelligen via een dure gouden handdruk 
volgens de kantonrechtersformule!
Met andere woorden, de sociale partners 
hebben alle baat bij het lozen van oudere 
werknemers via vervroegde uittredings-
regelingen.
Eigenlijk is de eis aan vutters voor 
opgave van nevenverdiensten subjectief 
zoals vaak in de wirwar van CAO-regels 
het geval is! Waarbij aangetekend dat 
een CAO géén wet is die voor alle Ne-
derlanders geldt, maar ‘slechts’ voor de 
onderhavige bedrijfstak. Dus de CAO-
voorwaarden mogen ook niet verder 
reiken dan de betreffende CAO.

Bijverdiensten in vut niet te controleren
Door Hans Roodenburg

Het merendeel van de ouderen, die met hun vutuitkering, 
vroegpensioen  of vervroegde uittredingsregeling bij de over-
heid (zoals FPU en FLO) weinig of helemaal geen betaald 
werk meer verrichten, zal het worst wezen. Zij zijn tevreden 
met de 70 tot 80 procent van hun oude salaris die zij tot hun 
65ste betaald krijgen. Een deel van de vutters wil echter 
graag nog aan de slag blijven. Volgens de meeste regelingen 
mogen zij echter niet meer dan tot 90 of 100 procent van hun 
oude salaris bijverdienen. Door gemiddeld nog één dag per 
week te werken, komt men daar al gauw aan.

Erf- en schenkingsrecht

Nieuwe partner met
de buit er vandoor?
Mijn partner en ik zijn in gemeen-
schap van goederen getrouwd. Wij 
hebben een koopwoning. Het testa-
ment is op de langstlevende, maar wat 
moeten we ondernemen om de erfenis 
voor de kinderen veilig te stellen? We 
willen niet dat een eventuele nieuwe 
partner van de langstlevende er met de 
‘buit’  vandoor gaat.

Als u het goed geregeld wilt hebben, 
moet u in een testament laten vastleg-
gen dat de vordering van kinderen 
bij hertrouwen opeisbaar wordt. Als 
u bouwt op de wettelijke verdeling 
(later) kunnen hierover soms complica-
ties ontstaan als de erfgenamen geen 
rekening houden met uw wensen.

Alleen hiervoor een testament laten 
opmaken, valt naar onze inschatting 
alleen aan te raden als het na te laten 
vermogen meer is dan 10.000 euro per 
kind. Anders maakt u misschien een 
hoop kosten voor iets wat misschien 
helemaal niet zal voorvallen.
Ook kunnen zich andere omstandighe-
den voordoen waarbij het zinvol is als 
kinderen hun vordering op de langst-
levende kunnen opeisen. We noemen 
hier gevallen van surséance of faillis-
sement, opname in een verzorgings- of 
verpleeghuis en als de langstlevende 
een beroep moet gaan doen op een 
bijstandsuitkering.

Alleen dochter is in
het testament gezet
Mijn moeder heeft een testament 
laten maken, waarin zij alleen mij 
tot erfgenaam benoemt. Ik moet ook 

alles regelen voor de begrafenis. Om 
persoonlijke reden wil ik afstand doen 
van mijn rechten.
Maar dit wil ik als dochter pas doen 
als mijn moeder is overleden, want 
de band met haar andere kinderen is 
slecht. Daarom heeft zij mij als erfge-
naam in haar testament genoemd. Hoe 
moet ik dit alles regelen?

Het is pas aan de orde als uw 
moeder is overleden. Dan treedt haar 
testament in werking. U kunt op dat 

aanvaarden’ (met boedelbeschrijving 
waarna u beslist of u de nalatenschap 
afwijst of niet) of direct verwerpen 

natuurlijk dan wel zaak iemand anders 
de begrafenis  te laten regelen.
U kunt natuurlijk ook uw moeder nu 
al vertellen dat u zich niet in haar tes-

tament opgenomen wil zien en ook de 
begrafenis niet wil regelen. Openheid 
hierover voorkomt ellende en allerlei 
toestanden naderhand.
Overigens kunnen de andere kinderen 
niet onterfd worden als zij dat zelf niet 
willen. Een ieder kan recht doen clai-
men op zijn zogenoemde ‘legitieme 
portie’. 
We nemen aan dat uw moeder een 
testament heeft laten opmaken, omdat 
zij denkt na haar overlijden nog enig 
vermogen na te laten. Heeft zij weinig 
tot niks in haar bezit, dan heeft het ook 
geen enkele zin een testament te laten 
opstellen.

Successierechten
over  4400

4400 ontvangen. Mijn inkomsten zijn 
AOW en pensioen. Moet ik volgend 

Of is dit bedrag belastingvrij?

Het kan zijn dat u over de erfenis 
successierechten moet betalen. Het 
kan ook dat dit al eraf is gehaald. 
Vaak regelt de notaris of degene die 
de nalatenschap heeft afgewikkeld dat 

beoordelen of dat bij u ook het geval 
is. De hoogte van de successierechten 
hangt af van de verwantschap die u 
met de overledene heeft. Is de erfenis 
afkomstig van uw ouders, dan is de 

echter om anderen (ooms, tantes, enz.) 

heeft plaatsgevonden - moet u over de 

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

 van de familie, makelaar en / of woningstichting
  Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
  Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
  Gelijk contact: 010-4136939 / 06-29103430  
  per email bontes@upcmail.nl
Zie ook www.woningontruiming.net

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

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

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

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

Interfl oor 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

  
Eindelijk…..  

een pijnloze en snelle

      Spataderbehandeling
    vergoed door uw zorgverzekeraar

VNUS Closure Fast methode
Geen wach jden
Geen steunkousen

      
  Kijk voor meer informa e op onze website

www. mecnederland.nl

Of bel voor het maken van een afspraak:
  0181 — 60 10 10

    
  Pascalweg 17, 3208 KL, Spijkenisse

M E D I C A L E X P E R T I S E C L I N I C S



Veel senioren kunnen zwemmen. 
Vaak geleerd tijdens het schoolzwem-
men van een strenge badmeester of 
–juf in wit gesteven pakken. Eerst oe-
fenen op het droge en daarna aan de 
haak of hengel het water in. Het leren 
zwemmen was veel belangrijker dan 
het plezier dat je ervan kan hebben. 
Velen hebben na hun zwemlessen het 
zwembad nooit meer bezocht. Nu 
op gevorderde leeftijd is zwemmen 
juist een welkome bijdrage aan het 

ouder wordt, merkt dat het lichaam 
soms niet meer doet wat de geest 
wil. Zwemmen is niet alleen goed 
voor lijf en leden, maar het is ook 
een veilige sport. Door de opwaartse 
kracht van het water worden rug en 
gewrichten minder belast. Daarnaast 
is de kans op vallen veel kleiner dan 
op “het droge”. Al met al kan in het 

zwembad op een veilige manier aan 

gewerkt. Daarnaast is het zwembad 
de plaats voor sociale contacten. Het 
maakt ook niet uit hoe sportief men 
is. Een half uur bewegen is een half 
uur bewegen, of er nu acht of tachtig 
banen worden gezwommen.

Anders
“Vroeger was alles beter” gaat niet 
op voor de moderne zwembaden van 
vandaag. Het is nu anders. De gast 
staat nu centraal in het zwembad, 
daar waar vroeger de badmeester 
verheven was boven alles en ieder-
een. De badmeester is nu veel meer 
gastheer, die de zwemmers met raad 

en daad bij staat om hen een sportieve 
en plezierige tijd in het zwembad te 
laten beleven.
De zwembaden zelf zijn ook met hun 
tijd meegegaan. De temperatuur van 
het zwemwater is vaak 28 graden 
of hoger en ook de chloorlucht is er 
(meestal) niet meer door gebruik te 
maken van moderne apparatuur. Druk 
is het soms nog wel in de zwemba-
den. Dat is alleen maar gezellig. Over 
het algemeen zijn er namelijk aparte 
uren voor senioren, banenzwemmers 

van het zwemmen samen een kopje 

Activiteiten
De huidige zwembaden zijn multi-
functioneel. Vaak is er meer te doen 
dan alleen zwemmen, zoals bijvoor-
beeld een zonnebank of een stoom-
bad. Ook zijn er zwembaden met een 

worden er ook tal van activiteiten in 
de zwembaden georganiseerd. Dat 
kan gewoon banenzwemmen zijn of 

De meeste zwembaden zijn erop 
ingericht dat iedereen mee kan doen 
aan de activiteiten. Ook als iemand 
minder mobiel is. Zelfs bij de oudere 
zwembaden zullen de medewerkers 
er alles aan doen ook die mensen te 
helpen. 
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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

Sparta begint 
nieuwe seizoen 
met twee jubileum-
publicaties

Online af naar de beste en slechtste voetbal-
ler die ooit de clubkleuren mochten dragen. 
Zestig dagen lang verscheen dagelijks een 

van de serie zijn aan de slag gegaan met dit 
idee en begin augustus leverde Drukkerij 

dikke boek is fraai vormgegeven door het 

in origineel negentiende eeuwse opmaak 

de stad Rotterdam verleende privilege van 
zelfbestuur. Bij elkaar opgeteld vierden 

kan door het sturen van een e-mail voorzien 
van uw volledige naam, adres, postcode en 
woonplaats naar achttienachtentachtig@

Een groot deel van de opbrengsten van de 

doelen. Eventuele aanvullende vragen en/of 
opmerkingen kunnen naar het bovenstaande 
adres worden gestuurd.

Groeten uit 
Rotterdam

terende dubbel DVD verschenen met 
fantastische Rotterdamse artiesten, heerlijke 
Rotterdamse liedjes en prachtige televisie-
scènes. Lezers van De Oud-Rotterdammer 
kunnen deze dubbel DVD via internet 
bestellen bij:  www.musicaction.nl

onder vermelding van uw naam en adres en 
Rotterdam DVD.

Wie kent niet het fragment 
uit de film “De stem van het 
water” (1966) van cineast 
Bert Haanstra. Een jongetje 
in zwembroek durft niet onder 
een stok door bij de zwemles. 
De badmeester dringt er met 
luide, strenge stem op aan 
dat hij het toch moet doen. 
Uiteindelijk lukt het. Het 
beeld dat deze film weergeeft 
is nog steeds de herinnering 
van veel senioren onder ons 
aan “het zwembad” uit de tijd 
dat zij moesten zwemmen.

Nieuwe foto

van grote betekenis voor zijn succesvolle loopbaan.

Oplossing foto 19 augustus 2008

heeft een omtrek 

wordt de sport op bescheiden schaal beoefend. De grootste vereniging van het 
land bevindt zich in het Brabantse Budel. Niet ver van Rotterdam is er ook een 

waardig dat motoball zo weinig bekend is, want het is een attractieve, snelle 
balsport. 

De stem van het water



Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

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

Pagina 10 Dinsdag 2 september 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

Visgilde Voordeel

Familiezak
Kibbelingen
met gratis saus

        500 gram 6,50

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  

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

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

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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
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.

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

ZAANSE JUWELIERS

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Gildeweg 30 
Nootdorp 
015-2560064 

www.houseofengland.nl 
Showroom open op vrijd. en zat. van  
10-16 uur, overige dagen op afspraak 
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We gingen een keer per jaar op vakan-
tie met de hele club. Naar Oosterhout 
in Kamphuis De Singel en later naar 
Molenschot. Mijn broer Jan was een 
van de jeugdleiders en het was een 
week lang feest met als afsluiting een 
groot kampvuur en een bonte avond. 
Er ging een vaste ploeg mensen mee 
om te koken en ook de kapelaan/pater 
ging altijd mee. Zodra de bus over de 
Moerdijkbrug reed en je zag de grens 
van Brabant, dat mooie beeld in de 
brug, dan was je toch wel heel erg ver 
van huis. Tijdens een van die jaren is 
er een kapelaan om het leven gekomen 
bij het vervoeren van spullen met een 
busje van en naar het kamphuis. Ka-
pelaan Steverink, een heel jonge man 
nog. Daarna kwam volgens mij Pater 
Van Genet. Deze mensen, samen met 
broeder Kaietanus, Alexis en nog an-
deren kwamen bij ons thuis als er een 

verjaardag was van vader of moeder. 
Dan werd er aardig wat bier gedronken 
en moppen getapt door deze heren en 
was het heel erg gezellig. Mijn vader 
had zijn avondje weg, maar ook mijn 
moeder ging naar de moederclub. Er 
werd gepraat en er werden hele truien 
gebreid tijdens die avonden. Pa zorgde 
dan voor het gezin en dat deed hij 
prima. Mijn broer Jan gaf samen met 
Anton Rondeltap disco avonden in het 
clubhuis. Altijd weer een groot feest.

Gym
Van de lagere school naar de Lamber-
tus ulo was een wip. Je ging alleen een 

-
stalling en dan via het schoolplein de 
ulo binnen. Veel kinderen van de lagere 
school gingen naar de ulo, dus waren 
er veel bekenden in de klas. Ik herinner 
mij Dominica v.d. Berg, Joke Vergouw 

en Ineke Kruijsse. Zij kreeg verkering 
met de zoon van onze leraar Frans, de 
heer Van Leerdam. Het ging volgens 
mij stiekem, omdat pa het niet mocht 
weten.

In ons eerste schooljaar werd de school 
verbouwd. We moesten toen hele-
maal naar de Kettingstraat, vlakbij de 
Goudserijweg. Dat jaar kregen we voor 
het eerst ook jongens in de klas. De 
heer Jansen was directeur en juffrouw 
De Groot gaf Engelse les, de heer De 
Graaf biologie en de heer Op den Berg 
Nederlands. Dan was er nog een hele 
jonge leraar, Van Houcke, waarvan veel 
meisjes helemaal weg waren. Ik zeker! 
Voor de gymles moesten we lopen naar 
de gymzaal op de Gerdesiaweg. In de 
zomer gingen we op de terugweg langs 
Jamin in de Lusthofstraat en kochten er 
ijs. We waren dan altijd te laat voor de 

volgende les.
Kapelaan Van der Plas was godsdienst-
leraar en heel modern voor die tijd. 
Lippenstift en roken was verboden. Als 
juffrouw De Groot zag dat je lippenstift 
op had, moest je naar het toilet om 
schoon te maken en dan terug naar haar 
om te laten zien dat het er echt af was.

Beatmis
Er werd een jongerenkoor opgericht 
in die tijd, want de beatmis was 
helemaal in. Ik meen dat we Changing 
Church als naam hadden en Joop 
Kruis dirigent was. Veel leden van de 
familie Bijlsma speelden in dat bandje. 
Truus de Hoog (Trum) was een van 
de solisten. Het was een groot succes 
in de regio, mensen kwamen van 
heinde en verre naar onze kerk om op 
zaterdagavond de mis bij te wonen. We 
hebben zelfs de musical Jesus Christ 
Superstar uitgevoerd in de kerk en 
op 15 maart 1968 is de TV onze mis 
komen opnemen en daar heb ik thuis 
op zondagmorgen vanaf de TV nog 
foto’s van gemaakt.
Toen ik 16 jaar was zijn wij verhuisd 
naar een grotere woning, helemaal in 
Overschie. Aangezien ik daar niet echt 
kon wennen, zat ik bijna elk weekend 
bij mijn oma en ging dan op zaterdag-
avond naar de kerk en bleef zingen in 
het koor tot ik 21 was. Toen ben ik ook 
uit Rotterdam vertrokken, maar zodra 
het woordje Kralingen valt, komen de 
herinneringen weer volop naar boven.

Engelien van Ewijk-Laurens

In Kralingen was het leven mooi (3)
We gingen vaak naar het 
clubhuis van St. Franciscus 
Liefdewerk in de Avenue Con-
cordia, later verhuisd naar de 
St.Bavoschool in de Water-
loostraat. Dat was een heel 
groot herenhuis. Je moest 
een hoge stenen trap op en 
als je in de grote gang weer 
naar beneden liep, kwam je 
in een keuken die nog groter 
was dan onze woonkamer en 
er was een hele grote tuin. 
Daar kreeg ik balletles. Er 
was judoles, een bibliotheek 
en kinderclubs waar van al-
les werd gedaan. Helemaal 
bovenin was de kapel, waar 
op zondag de mis werd gele-
zen en na afloop was er dan 
koffie.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (21)

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.

Europointtorens
De drie Europointtorens aan het Marconiplein 
vormen een markant herkenningsbaken voor Rot-
terdam-West en Schiedam. Van welke kant men 
komt, de drie 92 meter hoge kantoortorens van 23 
verdiepingen zijn van overal zichtbaar. Natuurlijk 
ook vanuit het Witte Dorp, zoals blijkt uit bijgaande 
foto die in april 1980 genomen is in de Emerstraat.
Het Witte Dorp is onderdeel van de deelgemeente 
Delfshaven en een relatief rustig wijkje dat bestaat 
uit 265 huurhuizen. In 1923 zijn deze gebouwd 
door architect J.J.P. Oud als een soort nooddorp om 
achterstandsgezinnen in het poldergebied tussen 
Rotterdam en Schiedam een gezonde leefomgeving 
te bieden. Van die doelstelling is niet veel overeind 
gebleven gezien de drukke wegen die de buiten-
grens vormen. Het Witte Dorp was bedoeld als 
tijdelijke voorziening. Toen de gemeente in 1985 
aankondigde de sterk verouderde buurt te gaan 

slopen, ontstond een storm van protest. 
Aangezien de houdbaarheidsdatum van de 
woningen al omstreeks de jaren van de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1946) was gepasseerd, was de 
sloop uiteindelijk niet tegen te houden. Wel werd 
grotendeels gehoor gegeven aan de eis het straten-
plan intact te laten en kleine en betaalbare witte 
huizen neer te zetten. Op 24 februari 1989 werd een 
begin gemaakt met de sloop. Maar de vernieuwing 
van de buurt was al op 8 januari begonnen met 
het slaan van de eerste paal voor seniorencomplex 
Robbenoord door wethouder Pim Vermeulen en 
A. Berkhoudt, de oudste inwoonster van Het Witte 
Dorp. De eerste paal voor het nieuwe dorp zelf 
werd 15 september 1989 geslagen door Johan Jans-
sens, opbouwwerker van de bewonersorganisatie. 
Met een groot feest werd 23 mei 1992 de herbouw 
van de buurtschap feestelijk gevierd.

In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer verscheen het tweede deel van het verhaal dat Engelien van Ewijk-Laurens schreef over 
Kralingen.  Zij was nog niet klaar met haar verhaal, dus gaan we in deze uitgave verder met de laatste episode van haar verhaal.

- Jongerenkoor Changing Church -

- Dagje uit met Buurtvereniging Kralingen -
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET

RET en Mercedes 
gaan met elkaar door 

Vanaf 14 december dit jaar gaat de RET 
met 75 nieuwe, nog milieuvriendelijker 
bussen rijden. Een week nadat de RET de 
nieuwe busconcessie voor de Rotterdamse 
regio definitief heeft verworven, kwamen 
algemeen directeur Pedro Peters (RET) en 
directeur Hans Smits (EvoBus, importeur 
en dealer van o.a. Mercedes-bussen) de 
aanschaf overeen van EEV (enhanced 
environmentally friendly vehicle) Citaro 
bussen. 

Daarnaast gaat de RET eind 2009 als proef ook 
twee dieselhybride gelede bussen van Mercedes 
inzetten. Met de aanschaf van de EEV en hybride 
bussen is een investering van meer dan € 20 
miljoen gemoeid. RET realiseert hiermee de 
volgende stap in de hoge klimaatambities. 
Sinds twee jaar rijdt de RET met uitsluitend 
bussen die voldoen aan de strenge Euro 5 norm. 
Negentig van deze bussen zijn de nieuwe Citaro-
lagevloer- bussen (sinds 2006). De RET vervangt 
nu een groot aantal van de oudere bussen door 
bussen met nog schonere EEV-motoren. 
Experiment met hybride bussen in Londen, 
Hamburg en Rotterdam 
De RET gaat meewerken aan een internationaal 
twee jaar durend experiment van EvoBus met 
de vervoerbedrijven van Londen, Hamburg, Rot-
terdam en diverse andere grote steden, waarbij 
vanaf eind 2009 dieselhybride, 18 meter gelede 

bussen van het type ‘Mercedes-Benz Citaro G 
Hybrid’ ingezet worden. Voor dit experiment 
koopt de RET twee hybride bussen. Het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat en de Stadsregio 
Rotterdam betalen mee aan de aanschaf van 
de bussen. De verwachte brandstofbesparing 
van deze bussen is 25-30%. De bussen zullen 
op bepaalde trajecten geheel emissieloos rijden 
en worden volledig ingezet in het dagelijks 
openbaar vervoer in de Rotterdamse regio. Als de 
proef slaagt, wil EvoBus de bussen daadwerkelijk 
in serie voor de markt gaan produceren. De RET 
zal dan naar alle waarschijnlijkheid in 2012 
45 oude bussen vervangen door dieselhybride 
exemplaren. Deze bussen zijn een opstap naar 
waterstofhybride aangedreven bussen, waarbij 
de kleine dieselgenerator wordt vervangen door 
een brandstofcel. Het streven is vanaf 2015 met 
zulke bussen te rijden. 

De inzet van 75 EEV bussen en de proef met 
dieselhybride bussen past binnen de doelstel-
lingen die de RET zich, samen met de Stadsregio 
Rotterdam, in het kader van het Rotterdam 
Climate Initiative gesteld heeft. 

Busconcessie
Rotterdam naar RET

De RET blijft ook vanaf 2009 de busver-
voerder in Rotterdam. De regioraad heeft 
op 9 juli ermee ingestemd dat de stadsre-
gio de RET-aandelen overneemt van de ge-
meente Rotterdam. Het dagelijks bestuur 
van de stadsregio Rotterdam besloot in 
vervolg hierop de concessie Bus Rotter-
dam onderhands te gunnen (inbesteding) 
aan de RET. De aandelenovername is 
noodzakelijk, omdat inbesteding volgens 
Europese regelgeving alleen mag aan een 
eigen dienst van de vergunningverstrek-
ker. De te verlenen concessie gaat in op 14 
december 2008 en loopt tot 10 december 
2011.

De stadsregio wil graag de ruimte hebben een 
openbaar vervoerproduct ‘zonder grenzen’ aan te 
bieden waarbij bus, tram, Randstadrail en metro 
één systeem vormen dat de reiziger optimaal 
bedient en wordt gekenmerkt door comfort, 

samenhang en eenduidigheid. Dit product hangt 
samen met het door de stadsregio beoogde 
besturingsmodel waarbij de RET binnen de regio-
grenzen de “regisseursrol” zal vervullen. 

Voordeel voor reiziger: veel meer OV 
in Regio Rotterdam 
De reiziger gaat erop vooruit in het nieuwe 
vervoerplan voor deze concessie. Allereerst gaan 
de bussen veel vaker rijden: 16% meer dan nu. 
Zo krijgen elf drukke lijnen op werkdagen tussen 
07.00 en 19.00 een frequentie van minimaal 
elke tien minuten. De dertig andere buslijnen 
vormen een basisnet waarop geen bezuinigin-
gen plaatsvinden. Wel komen daar speciale 
rechtstreekse verbindingen naar kantoorgebie-
den, scholen en Rotterdam Airport, zodat de 
reiziger direct naar werk, school of vliegveld 
kan. Verder wordt de Servicebus geïntroduceerd. 
Deze bus heeft een sociale functie en rijdt langs 
ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen en lokale 
winkelcentra.

Railverbeteringen
Het nieuwe vervoerplan omvat ook verbete-
ringen voor metro, Randstadrail en tram. De 
metro’s op de Calandlijn gaan voor 07.00 uur 
vaker rijden. Op zaterdag wordt de frequentie 
op Randstadrail met 25% verhoogd: van drie 
naar vier ritten per uur en er komt een betere 
aansluiting met NS bij station Den Haag, Laan 
van NOI. In de tweede helft van 2008 worden 
de nieuwe metrovoertuigen voor Randstadrail 
ingezet tussen Hofplein en Den Haag Centraal. 
In 2009 worden dan alle Randstadrailritten 
met nieuwe voertuigen gereden. Ook worden 
begin 2009 de eerste nieuwe metro’s voor de 
Calandlijn geleverd. 

De RET schaft 53 nieuwe lage vloertrams 
aan, waarvan de eerste nog in 2009 geleverd 
worden. Er komt een betere aansluiting met NS 
in Schiedam. De lijnen 21 en 23 gaan voortaan 
rijden via station Schiedam Centrum. Lijn 25 van 
Carnisselande naar Schiebroek gaat –vanwege 
de sterke vervoergroei- negen keer per uur rijden 
in plaats van zes keer.

Bron:Stadsregio Rotterdam

Als u tijdens uw reis gebruik maakt van zowel 
OV-chipkaart als strippenkaar, betaalt u zowel het basistarief 
voor de OV-chipkaart als de basistrip op de strippenkaart. 
Gebruik in dit geval voor uw gehele reis nog de strip-
penkaart. Met een abonnement op de OV-chipkaart kunt u 
zonder problemen overstappen, omdat u dan een zichtcou-
pon ontvangen hebt.

Check de feiten!

De Nieuwe Prins
Sinds 1 mei vaart de RET tussen Hoek 
van Holland en de Maasvlakte. Een snelle 
verbinding over de Nieuwe Waterweg 
voor voetgangers, fietsers en reizigers 
die op de Maasvlakte werken of een 
leuke wandel- of fietstocht maken.

Sinds 18 juli vaart de RET met een eigen fast 
ferry; De Nieuwe Prins. Hoek van Holland, 
Maasvlakte, Landtong en de Maeslantkering 
worden hierdoor aangedaan. Het schip is in 
Singapore gebouwd en biedt ruimte voor 130 
passagiers en 30 fietsers.

Waar is mijn
€ 4,00

gebleven?

RET voelt zich 
ook als een vis 

in het water

Als u reist op saldo, 
betaalt u bij het inchecken €
4,00 instaptarief. Dit bedrag dient als borg 
voor uw reis.
Aan het einde van uw reis worden bij het 
uitchecken de reiskosten verrekend.
U krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Check de feiten!

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

Handig om 
te weten

Ik betaal dubbel
basistarief



Groen. Tegenwoordig bijna synoniem 
voor milieubewust en duurzaamheid. 
Maar levert de aandacht voor ‘groen’ 
werkelijk een betere en duurzame 
wereld op of dreigen woorden als 
‘biologisch’, ‘ecologisch’ en ‘duur-
zaam’ loze reclamekreten te worden? 
Tijdens De Wereld van Witte de With 
presenteren gevestigde kunstcentra 
én jonge kunstenaars hun visie op 
‘groen’. En zij zoeken daarin de 
grenzen van het thema op. Voor hen 
staat groen zeker niet alleen voor na-

tuur en milieu, maar vooral ook voor 
jong, fris en onbevangen. Kom kijken 
en ervaren hoe lokale en internatio-
nale kunstenaars hun opvatting van 
‘groen’ vertalen naar alle mogelijke 
kunstvormen. Dat die uitwerking di-
vers is, blijkt wel uit titels als; ‘Guer-
rilla Gardening’,‘Groene handen’ en 
‘Tuin van de eeuwige jeugd’. Alvast 
een tipje van de sluier opgelicht: per-
formance kunstenaar William Hunt 
geeft in Witte de With, centrum voor 
hedendaagse kunst, tijdens zijn eerste 

solotentoonstelling zijn kijk op ouder 
worden en ijdelheid. Hij verkent, 
scant, ontleedt en vermenigvuldigt 
hiervoor zijn eigen lichaam. ‘De 
Sprookjestuin van het RO Theater’ 
is een voorstelling voor, door en met 
kinderen en grootouders. Arminius, 
podium voor kunst, cultuur en debat 
organiseert onder andere een 100 
meter hardlopen voor de ‘groentjes’ 
van weleer. Iedereen boven de 80 jaar 
mag meedoen.
De straatvoorstelling ‘Evergreen 
Room’ van Wim Staessens biedt een 
kijkje in een green room, de ruimte 
tussen kleedkamer en podium. Het 
publiek bepaalt via een jukebox 
welke ‘evergreen’ de zanger ten 
gehore brengt. Wanneer het muntje 
valt, start de metamorfose tot de 
gevraagde artiest.
De steeds groter wordende fashion 
happening Modetent van Nieuwe-
Ontwerpers.nl zet het thema om in 
“NEW”. Studio VollaersZwart tekent 

opnieuw voor de citydressing. Twee 
jaar geleden scoorden ze hoge ogen 
met de roze stippen, afgelopen jaar 
brachten ze immense citaten van 
helden aan op gebouwen. De Witte 
de With belooft nog nooit zo groen te 
zijn geweest. 
De Wereld van Witte de With luidt 
het culturele seizoen in van de tiental-
len toonaangevende kunstcentra en 
galeries gevestigd aan de ‘culturele 
as’; Witte de Withstraat en Museum-
park. Het festival is onderdeel van 
September in Rotterdam 2008. Een 
maand lang kunst en cultuur markeert 
de feestelijke opening van het 
Rotterdamse culturele seizoen met 
tentoonstellingen, theaterpremières 
en evenementen. 

Kunstenfestival De Wereld van Witte 
de With 
Data: 12 t/m 14 september 2008
Locatie:  Witte de Withstraat en 
Museumpark
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De Wereld van Witte de With
Wees welkom in De Wereld van Witte de With. Op vrijdag 12 
september barst dit Rotterdamse kunstenfestival weer los. Een 
festival als de stad zelf; trendsettend, verrassend en op het 
scherpst van de snede. Met een mix van film, theater, dans, 
literatuur, muziek, debat, mode en een hoofdrol voor beeldende 
kunst. Het Witte de Withkwartier en het Museumpark huisves-
ten zo veel kunstcentra, culturele organisaties en initiatieven 
dat ze met gemak een driedaags festival vullen. Met bijzondere 
projecten binnen hun muren, maar vooral ook met kunst, per-
formances en optredens op straat. Dit jaar heeft het festival het 
thema ‘groen’. 

Caféfoto’s
Hierbij wil ik de inzenders danken die 
gevolg gaven aan mijn oproep in De Oud-
Rotterdammer van 5 augustus om foto’s te 
zenden van verdwenen Rotterdamse cafés. 
Ik ontving méér dan tien reacties (tot aan 
Roermond toe) met echt prachtig fotoma-
teriaal. Het is logisch dat diverse foto’s 
(o.a. van cafés aan de Nieuwe Binnenweg, 
Goudse Rijweg en Jonker Fransstraat) 
worden geplaatst in mijn boek ‘Rotterdamse 
Cafés’, want het is belangrijk dat de kroeg 
als ‘cultuurgoed’ visueel voor het nageslacht 
wordt gedocumenteerd! Overigens sta ik 
nog steeds open voor oude caféfoto’s. Graag 
zenden naar: Coolhaven 533, 3023 BA Rot-
terdam. Per mail kan natuurlijk ook…

Joris Boddaert
jorisboddaert@hotmail.com

De Oudheidkamer 
Pernis opent  haar 
deuren en website
Na een vakantiestop van twee maanden, 
opent de Oudheidkamer Pernis op zaterdag-
middag 6 en zondagmiddag 7 september 
weer haar deuren. Vanaf 14.00 uur bent u 
van harte welkom.
De tentoonstelling : Van “Baby tot Kleuter” 
en “Bezoek van de Ooievaar” is tot half 
november te bezoeken. Te zien zijn een ba-
bykamer en een kleuterklasje. Het geheel is 
omlijst met baby en kleuterschool foto’s. De 
Museumwoning is ingericht als kraamkamer 
rond 1930, waar de baker de scepter zwaait.

Website 
Dankzij ontwerper Martijn LaFeber en de 
inzet van Jan v.d.Schee, hebben we nu een 
schitterende website, waarop u alles over 
de Oudheidkamer Pernis kunt vinden  Het 
adres is : www.oudheidkamerpernis.nl , 
zeker een bezoek waard.
Eind september komt de kalender van 2009, 
van de Oudheidkamer, met  Pernisse foto’s, 
weer uit. U kunt hem nu al bestellen bij de 
bestuursleden, de Oudheidkamer of via 
ons mailadres : 
oudheidkamerpernis@hotmail.com 

De Oudheidkamer / Museumwoning Pernis 
is gevestigd aan de Pastoriedijk 399-401 
Pernis.
Geopend : Elke zaterdagmiddag en eerste 
zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 
uur.
De 3e donderdagmiddag zijn we speciaal 
geopend voor Genealogisch- en Geschied-
kundig onderzoek. Er is een traplift aanwe-
zig en de toegang is gratis!.

Wij zijn van de familie Mientjes en in 
1936 op de Enk boven de bloemkwe-
kerij van Goudswaard komen wonen. 
Pas in 1970 verliet onze moeder als 
laatste van ons gezin het zo gezel-
lige en vertrouwde huis aan de Enk 
(bijgevoegd een foto van ons huis aan 
de Enk, waarop Miep en haar man 
Kees).
Mijn zus Miep (87) woont nu in Gro-
ningen en Ada (82) in Holten (Miep 
werd in haar jongste jaren Marietje 
of Riet  genoemd). Voordat wij op 
de Enk terechtkwamen, woonden 
we in het Heggepad en later op de 
Brielselaan, waar onze ouders een 
groentewinkel begonnen. Dit heeft 
ongeveer een jaar geduurd, onder 
meer vanwege de crisisjaren.
En toen kwam de Enk in zicht (1936). 
Begin 1937 werd ons gezin uitge-

breid met een tweeling, een jongen 
en een meisje. Wim en Hennie. In 
1938 werd de mobilisatie voor de 
Nederlandse militairen afgeroepen 
en werd in gebouw Spes Bona, 
tegenover ons huis een compagnie 
soldaten ondergebracht. Ook bij 
particulieren in de buurt  werden 
soldaten ingekwartierd. ‘s Morgens 
en ‘s avonds werd er voor Spes Bona 
appèl gehouden. Prachtig gezicht, 
zo’n 60 soldaten in vier rijen keurig 
in gelid. Alle namen van de soldaten 
werden afgeroepen en onmiddellijk 
beantwoord met een hard: “Present!”’ 
Deze ceremonie trok meestal veel 
bekijks. Ter verduidelijking een foto 
uit 1939 van een appel.

Namen
Al pratend met mijn zussen noemden 

zij namen van vrienden en vriendin-
nen van school en Vreewijk. We 
beseffen heel goed dat velen er niet 
meer zijn, maar zij komen toch 
regelmatig ter sprake als we over de 
dertiger en veertiger jaren spreken.
De scholen die Miep en Ada 
bezochten aan de Mare, Frankendaal 
en Kastanjedaal hadden als onderwij-
zend personeel o.a. juffrouw Fransen 
en juffrouw  Slingerland en de heren 
Ponse en Vonk. Op de Mulo waren 
dit de heren: v.d. Berg, Koch, Geense, 
Immerzeel en v.d.Mey.
Miep herinnert zich ook nog de 
klasgenoten en vriendinnen: Jannie 
Kalkman, Jannie Glas, Ma Dol, 
Mientje Huisman, Antje v.d. Lek, 
Bep Wijnants, Marie Muurling, Mien 
Seuneke (of Söneke), Sjaan Demme-
nie, Jopie v.d. Heuvel, Johan en broer 
Lam, Bertus van Alfen, Joop Drost, 
Wim en Karel Fenijn en van de Enk 
de zussen Witberg.
Ada kent nog Truus en Mies 
Witberg, Nel Schiller, Dreetje Rood, 
Dina Heyting, Miep Boogerd, Els 
Goudswaard, Sjaan van Zwol, Coba 
Bravenboer, Annie Helbers, Truus 
Helbers,  Kootje Begeer, Pietsie v.d. 
Plas, Greta en Coba Zuidam.
Onze tweeling, Hennie en Wim, 
speelde in hun kleutertijd met o.a. 
Tootje Verkaaik, Sjaan Helbers, 
Truus Baartwijk en Lenie de Rijke. 
Helaas zijn beiden overleden; Hennie 
in 1998 en Wim in 1996. Nu ik dit 

op papier zet komen bij mij ook 
veel herinneringen boven. Hoe zou 
het zijn vergaan met die meiden 
van Witberg en ons buurmeisje Els 
Goudswaard?
Mochten de lezers van DOR zich 
herkennen in dit epistel? Laat het dan 
a.u.b. weten aan één van onderstaan-
de adressen. Je zou ons, Miep, Ada en 
Hans er een groot plezier mee doen. 
Reageren via email kan ook. Deze zal 
ik dan aan mijn zussen doorsturen.

Ada Schaap-Mientjes , A.Berghof 23, 
7451 BK  Holten, 0548 366362 
Miep Smit-Mientjes, Platinalaan 
279/1.04, 9743 GN  Groningen, 050 
5260294
Hans Mientjes, Van Egmondplein 2,  
3231 CV Brielle, 0181  410205
E-mail: j.mientjes1@chello.nl

Dierbare herinneringen
De Oud-Rotterdammer levert veel gespreksstof op als ik met mijn twee oudere zussen telefo-
neer. Beiden hebben zich geabonneerd op DOR en zijn zeer enthousiast over de inhoud, vooral 
als ze bekende namen van personen of straten van Vreewijk tegenkomen. Mede namens hen 
schrijf ik daarom als jongere broer Hans (77) dit stukje.

- Appèl bij Spes bona -

- Bloemkwekerij -
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UITbureau 
voor Ouderen

Laurens, uniek net als uwww.laurens.nl

Wilt u een 
dagje weg 
of avond 
uit? 

MOSSELEN

middagtocht
woensdag 
1 oktober

CARMEN

avondvoorstelling
zondag
19 oktober

VOLLEDIG VERZORGDE ARRANGEMENTEN VOOR 

55+ERS INCLUSIEF:

- Vervoer vanaf uw eigen voordeur 
- Eersteklas kaarten 
- Begeleiding door gastheer of gastvrouw 
- Lunch/diner en drankjes

MEER INFORMATIE? BEL GRATIS 0800 588 66 78.

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 5 september:
Rick, zanger
Zaterdag 6 september:
Sweat ‘n easy
Vrijdag 12 september:
Leendert den Boer, zanger
Zaterdag 13 september:
Vrijgezellenavond met DJ Jeroen

Gemarineerde parelhoen filet 
op een bedje van passie-
vruchten dressing
Rib-eye met een saus van 
pomdori tomaat
Yoghurt bosvruchtenijs
met vers fruit
koffie 24,50

De mooiste liedjes en sketches
uit de TV-archieven van o.a.

Frans van Schaik,
Jaap en ArieValkhoff,
Ton van Duinhoven,
Corrie van Gorp,
Jules Deelder, LeeTowers,
De Berini’s, Gerard Cox,
Arie van der Krogt,
The Amazing Stroopwafels,
Peter Blanker

en vele anderen.

Nu verkrijgbaar

Milegolf

-
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-- Er op uit! Kalender --

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

Postzegel- en muntenbeurs
Deze oergezellige beurs is gratis toegankelijk van 
12.00 tot 16.00 uur. Gebouw SANDIDO, Reeweg 79 te 
H.I.Ambacht. Voor inlichtingen: telefoon 078-6814441

Dag van de zelfmaakmode
Vrij Entrepot Rotterdam, een ouderwetse beurs met alles 
op het gebied van zelf kleding maken breien en quilten
vanaf 10.00 uur demos ,workshops en presentaties van 
de nieuwe herfst collecties. modeshows vanaf 16.00 uur
toegang gratis
info jacques stoffen 010-4232098

Tussen de muzen (zang en gitaar) LCC ’t Kapelletje 
14.30 uur -  3,00/ R’pas, pas65 en Stromen  2,25 

Documentaire Prinses Irene Brigade
Oorlogsverzetmuseum – 14.00 uur (45 min) 

Pasar malam
LCC De Tamboer - Pijperstraat – 12.00 uur - gratis

2000 jaar Chinese geschiedenis
oude Luxor Theater 

6 sep

12 sep

3 sep

3 en 7 sep 

6 en 7 sep

6 en 7 sep

Wereld Havendagen
Maasboulevard - Wilhelminapier etc. - gratis

Nostalgische Haventoertocht
met De Oud Rotterdammer
Spido - om 09.45 uur - 10.45 uur – 12.00 uur – 
13.00 uur – 14.15 uur en 15.15 uur. reserv. 010 - 2759991 of 
010 – 2759993, 13,75 (incl. boek en consumptie)

5, 6 en 7 sep

18 en 19 okt.

UITMARKT OP ZUID

Gaat u niet (meer) naar het 
theater maar wilt u wel (weer) 
eens naar binnen om te kijken 
hoe het er aan toe gaat en 
daarnaast ook een leuke voor-
stelling bijwonen? Kom dan 
op zondag 14 september naar 
de Uitmarkt op Zuid in Theater 
Zuidplein. De uitmarkt op Zuid 
is de ontmoetingsplek voor de 
oudere Rotterdammer die niet 
(meer) naar het theater gaat.

Theater Zuidplein opent deze 
dag haar deuren voor iedereen die nieuwsgierig is naar de programmering 
en naar wat zich achter de schermen afspeelt. Tijdens deze dag kunt u op een 
leuke manier kennis maken met Theater Zuidplein; het eigentijdse, betaalbare 
volkstheater in Rotterdam, voor echt iedereen. Er worden verschillende activitei-
ten georganiseerd waar u gratis aan kunt deelnemen. Daarnaast kunt u deze 
dag ook een mooie voorstelling bijwonen. Een dag vol ontmoetingen, niet alleen 
met Theater Zuidplein, maar zeker ook met bewoners van Zuid.

Nieuwe bezoekers die voor het eerst naar Theater Zuidplein komen met het 
openbaar vervoer, kunnen Theater Zuidplein heel makkelijk vinden: volg de 
knalrode loper vanaf het metrostation en u komt voor de deur van het theater uit.
Kijk ook op:  www.theaterzuidplein.nl 

Zondag 14 september 2008 | Festival | 14.00 uur | gratis entree

HET THRILLER THEATER | Arsenicum en oude kant

Twee zussen op 
leeftijd hebben de 
gewoonte aangeno-
men eenzame man-
nen uit hun lijden te 
verlossen door ze 
te vergiftigen met 
glaasjes vlierbessen-
wijn. De lijken laten 
ze in hun kelder 
verdwijnen. Als op 
een avond hun neef 
voor de deur staat 
met een lijk in zijn 
kofferbak, nemen de 
gebeurtenissen een 
gevaarlijke wending. Er volgt een komische, maar vooral bloedstollende 
nacht in het huis van twee moordlustige oude dames. 
Algemeen Dagblad: ‘Geestige toneelnostalgie.’
www.thrillertheater.nl

Klucht | 20.00 uur | Grote Zaal | € 21,50 | € 19,- (65+, rdampas, cjp)

THEATER ZUIDPLEIN | Zuidplein 60 | 3083 CW | Rotterdam |
www.theaterzuidplein.nl

Kassa 010 20 30 203 | ma t/m vr 12.00 tot 17.00 u, telefonisch tot 18.00 u, 
za 15.00 tot 17.00 u, telefonisch tot 18.00 u.

De Gemeente Rotterdam organiseert in sa-
menwerking met COSBO Rotterdam vrijdag 

55-plussers in Rotterdam. Na het grote succes 
van de eerste twee dagen in Schiebroek en 
IJsselmonde is dit keer Kralingen-Crooswijk 

-

en veiligheid en wordt gegeven door een 

-
ving en in de middag maken alle deelnemers 

voorop!

plaats vanuit wijkaccommodatie de Tamboer, 
Pijperstraat 37 in Crooswijk, en duurt van 
10.00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis. Voor 

verband met het reserveren van de lunch is 

bij COSBO Rotterdam, tel.: 010 – 411 21 32. 

Fietsinfodag voor 55-plussers

-

Locatie: Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, 3111 CH  Schiedam.
Tijden: 14.00 tot 17.30 uur. 

Kunstzinnige concerten in Jenevermuseum

Theatervoorstelling over landverhuizers op 6 en 7 september

-

worden gekocht. De tentoonstelling is gratis. 

‘Toen zij uit Rotterdam vertrokken’
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Lange Haven 74-76, Schiedam

www.jenevermu
seum.nl

ZWEET
EN JENEVER
fototentoonstelling

13 september t/m 7 december 2008

ACTIEBON SLIJTERIJ

Op vertoon van deze bon krijgt 

u 10% korting op 1 artikel naar 

keuze in de museumslijterij.

(Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. 

Max. 1 bon per persoon.)

ACTIEBON PROEFLOKAAL

Op vertoon van deze bon krijgt u 

1 gratis kopje koffie.

(Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. 

Max. 1 pers. per bon.)

ACTIEBON MUSEUM

Op vertoon van deze bon krijgt 

u 50% korting op de normale 

entreeprijs.
(Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. 

Max. 1 pers. per bon.)



Als elfjarige beleefde ik in 
1962 een bijzonder vakantie-
avontuur. Mijn ouders wilden 
een oude vriendin van mijn 
moeder, tante Aly, opzoe-
ken. Aly was getrouwd met 
de Noor Sverre en met hem 
in Noorwegen gaan wonen, 
in het plaatsje Hönefoss aan 
de Tyrifjord, circa tachtig 
kilometer boven Oslo. We 
konden ernaar toe dankzij 
ome Bram, die meeging met 
zijn beige Volkswagen Ke-
ver. Het werd een vakantie 
om nooit te vergeten.

De lange reis naar Noorwegen was 
een avontuur op zich. Onbetrouwbaar 
als de auto’s destijds nog waren, 
moesten we in Denekamp (dus nog 
vóór we de grens over waren) al naar 
de garage. Volgens mijn vader en ome 
Bram was er iets mis met de lagers en 
we vreesden dat de reis al op de eerste 
dag ten einde was. Gelukkig viel het 
mee en konden we verder via Noord-
Duitsland naar Denemarken, waar 
we tweemaal moesten overvaren. Na 
een kort bezoek aan Kopenhagen, 
voeren we met de veerboot over naar 
Helsingborg in Zweden. Daar zag 
ik heel vroeg in de ochtend, in het 
havenkwartier, voor het eerst van 
mijn leven een stomdronken (zee)man 
laveloos over straat zwalken.

Koffiedokter
We vervolgden onze reis noordwaarts 
langs de Zweedse kust. Met vijf 
personen zo lang in een Volkswagen 

Kever bleek geen overdadige luxe, 
maar de prachtige uitzichten vergoed-
den veel. Het eerste doel was Oslo en 
vandaar verder naar Hönefoss, waar 
we vreselijk moesten zoeken voordat 
we het buiten het dorp gelegen huis 
van Aly en Sverre vonden. Het bleek 
een mooi huis, midden in de natuur 
met uitzicht op de fjord, maar nog niet 
mooi genoeg, blijkbaar, want Sverre 
was verderop in het bos eigenhandig 
een nieuw huis aan het bouwen.
De dagen in Hönefoss leken wel 
oneindig. Het was juli en de mid-
dernachtzon was aanstaande, dus 
het bleef bijna 24 uur per dag licht. 

Voor ons kinderen was de omgeving 
paradijselijk. Overal ruimte en genoeg 
attributen om mee te spelen.
Doordat het zo lang licht was, 
bleven ook de kinderen heel laat op, 
waardoor wij er getuige van waren 
hoe de volwassenen zich vermaakten 
(dat kon thuis nooit!). Wij verbaasden 
ons over alle vrolijkheid, maar dat 
was snel verklaard. Daar kwam een 

te pas. In zijn kelder stookte Sverre 
zijn eigen alcohol en in ieder kopje 

Naarmate de avond vorderde werden 
de scheutjes scheuten en had iedereen 
het steeds beter naar zijn zin. Hoe ze 
aan het eind van de avond hun bed 
bereikten, maakten wij niet meer mee, 
wel hoe ze de volgende dag hun kater 
moesten verwerken.

Stief kwartiertje
Sverre had daar probate middelen 
voor. Een daarvan was een frisse duik 
in de fjord en dus daalden we naar 
de uitnodigend wachtende Tyrifjord. 
Dat je hier gemakkelijk een kater kon 
verwerken bleek toen wij, overmoe-
dig, een duik in de fjord namen. Nooit 
van mijn leven heb ik in kouder water 
gezwommen. Vreselijk!
Een ander middel was een stevige 

wandeling. Maar wat Noren een 
stevige wandeling vinden, was voor 
ons een kwelling. Urenlang dwaalden 
we door bossen en over bergen en er 
leek geen einde aan te komen. Sverre 
hield de gemoederen stil door telkens 
bedaard te verklaren dat we er bijna 

verkondigde hij in gebrekkig Neder-
lands. Die kwartiertjes bleken uren, 
zodat we tenslotte, totaal uitgeput 
aanbeland in de bewoonde wereld, 
de eerste de beste taxi aanhielden om 
ons thuis af te leveren. Die avond is er 

Wat mij tenslotte nog sterk is bijgeble-

ven is dat ik in deze vakantie voor het 
eerst (en voor het laatst) walvisvlees 
heb gegeten. In de wetenschap dat 
ook die smerige levertraan van 
hetzelfde beest kwam, moest ik enige 
tegenzin overwinnen, maar daar kreeg 
ik geen spijt van. Het vlees smaakte 
voortreffelijk en leek op een gewone 
biefstuk.
Met al die bijzondere ervaringen op 
zak aanvaardden wij de terugreis in 

weken keurig en zonder mankeren 
weer thuis bracht.

Fred Wallast

Fjorden, middernacht-
zon en koffiedokter

- Voor het huis van Sverre en Aly met uitzicht op de Tyrifjord met v.l.n.r. vader, moeder, ome Bram, mijn zus met de jongste zoon, ik en de oudste zoon van Sverre en Aly  -

Een bak
drinken
- Pag 19

Vakantie 
in het 
Oude
Noorden
- Pag 21

Vijf dagen
Harzgebergte.
130 Gulden
p.p. vol
pension
- Pag 23

In deze vakantie-
special o.a.:

    Special
De Oud-Rotterdammer

- Een ‘stiefkwartiertje’ wandelen  -
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Genieten van de laatste zonnige herfstdagen en vallende bladeren in een schitterende 

omgeving? Boek dan nu een voordelige minivakantie op één van de mooiste locaties 

van Nederland, zoals op de Veluwe, aan de Zeeuwse kust, in Zuid-Limburg, Friesland, 

in de Achterhoek of op de Waddeneilanden Texel en Ameland.

Zorgeloos Nazomeren bij Fletcher!

1

V.A.

195
P.P.

Oosterwolde (Assen)

2

V.A.

195
P.P.

Valkenburg (Maastricht)

7

V.A.

265
P.P.

Berg en Dal (Nijmegen)

6

V.A.

225
P.P.

Arcen (Venlo)

8

V.A.

305
P.P.

Leeuwarden

5

V.A.

245
P.P.

Heerenveen

3

V.A.

245
P.P.

Roden (Groningen)

10

V.A.

265
P.P.

Vierhouten (Zwolle)

9

V.A.

225
P.P.

Naaldwijk (Den Haag)

4

V.A.

215
P.P.

Hellendoorn

RESERVEREN? Bel 0347 - 75 04 34 en toets hotelnummer 900258
Of boek voordelig en snel op

Alle vermelde prijzen zijn op basis van een 2-persoonskamer en beschikbaarheid m.u.v. feestdagen. Kinderen van 0-4 jaar verblijven gratis en kinderen van 4-12 jaar 
ontvangen 50% korting mits zij op de kamer van de ouders verblijven. Kijk voor de actuele prijzen en een volledig overzicht van al onze arrangementen op onze website.

Mini Vakantie
- Ontvangst met welkomstdrankje en 
 regionale specialiteit
- 4 x overnachting
- 4 x uitgebreid ontbijtbuffet

- 2 x 3-gangen diner op de 1e en 3e avond
- 1 dag huur fi ets of Nordic Walking poles
- Fiets- en wandelroutes
- Informatiegids van de omgeving

V.A.

195
P.P.

08
05

01

10

07

06

02

09

04

03

OVERWINTERING 2008/2009

Selamat Jalan Tour bv
Donauweg 8d  -  1043 AJ  Amsterdam

Telefoon: +31(0)20 4116011  -  Fax: +31(0)20 4111194
E-mail: info@selamatjalan.nl  -  Internet: www.selamatjalan.nl

31 dagen Bali v.a. € 1.273,00
INCLUSIEF: Vliegticket, Hotel L/O, Transfers, 1xDiner,
Ned. sprekende host, Taxen en toeslagen luchtvaart-
maatschappij Nederland, Vertreksbelasting (Ecotax)

31 dagen Bali v.a. € 1.273,00
INCLUSIEF: Vliegticket, Hotel L/O, Transfers, 1xDiner,
Ned. sprekende host, Taxen en toeslagen luchtvaart-
maatschappij Nederland, Vertreksbelasting (Ecotax)

5% KORTING
boeken half jaar 

voor vertrek

5% KORTING

vertrek met SQ op 05

Januari 2009

3% KORTING

vertrek met SQ op 08

Februari 2009

Excursiereizen



Augustus 1952 ik was net 
15 jaar geworden, op 11 
augustus. Nog nooit was ik 
met mijn ouders op vakantie 
geweest. Er werd voor één 
week een huisje gehuurd 
op het zogenoemde nieuwe 
kamp in Hoek van Holland. 
Een prachtig vakantiehuisje.

Mijn oudste zus, zij was 25 jaar, had 
inmiddels verkering en haar verloofde 
mocht ook mee. Vader, moeder, broer 
en zus met aanhang en ikzelf op va-
kantie naar de Hoek. Zoals in een goed 
katholiek gezin gebruikelijk mocht de 
verloofde van mijn zus niet onder één 
dak met zijn geliefde vertoeven. En 
hoe mijn ouders ook praatten, de goede 
jongen stond er op om alleen in een 
tentje deze week door te brengen. We 
hebben het over 56 jaar geleden en de 
strenge regels van de RK kerk werden 
nog trouw nageleefd. Op een nacht 
onweerde en regende het werkelijk 
vreselijk. Er werd op de deur van het 
huisje gebonsd en daar stond mijn 
aanstaande zwager. Hij was letterlijk 
uit zijn shelter gedreven en zocht 
met veel omhaal onderdak, gehuld in 

alles wat hij nog droog bij elkaar had 
kunnen pakken. Toen mijn zus ook te 
voorschijn kwam, bad hij devoot een 
schietgebed. Mijn moeder trok hem 
binnen, maar waar hij die nacht verder 
heeft geslapen, is mij nooit duidelijk 
geworden. Er was maar weinig plek in 
de herberg.

Verregend
De dag erna kreeg mijn vader een 
enorme steenpuist op zijn hoofd en 
besloot terug naar huis naar Rotterdam 
te gaan. Mijn broer ging solliciteren 
bij de KLM. De rest van de week ver-
regende onze vakantie. Toch heb ik dat 

beeld van die eerste en tevens laatste 
vakantie met ons gezin nog helemaal 
op mijn netvlies. In de avond ging ik 
op mijn eentje naar het strand. Daar 
waren wat oudere jongeren een kamp-
vuur aan het branden en daar laaide 
ook toen al het vuur van de liefde hoog 
op. Al begreep ik niet wat er allemaal 
gebeurde; er was echter niemand of 
ook maar iets die hen oplegde alleen in 
een tentje te overnachten.

A. van Tiggelen
Kromme Hagen 464
3078 AP Rotterdam
avtiggelen@kpnplanet.nl

Vakantie 1952 Huize Gerjo 
Hoek van Holland
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Een bak drinken
Allicht, “een bakkie pleur” is Rotterdams. 
Er bestaan vele Rotterdamse varianten 
voor het trefzeker aanduiden van een kop 

liefhebberij ook mag zijn. Een school-
maatje van me, van de Havenvakschool, 
bestelde 50 jaar terug in de kantine van de 
Volksbond aan de Maashaven bij de schaft 
een bakkie pleur als volgt: “één grote 
slootwater alsjeblieft”. Daarmee gaf hij 
fundamenteel en niet al te vergaand meteen 

toen door de kantinebeheerder “Joop”, niet 
alleen gerenommeerd vanwege zijn harde 
stem, zó hard in elkaar geslagen dat ik 

Rotterdams taalgebruik ontwikkelde. 

En de allermooiste die ik vond, gewoon bij 
mij thuis omdat mijn vader het zijn leven 
lang al zo gewend was, is ongetwijfeld 

“Een Bak Drinken”. Rotterdamser kan het 
niet. Het werkwoord “drinken” wordt hier 
gebruikt als zelfstandig naamwoord, maar 
nog mooier is, dat “drinken” kan betrek-
king hebben op werkelijk alle drankjes 
maar voor degene die het gezegde hanteert 
alleen voor zijn favoriete bakkie, kopje, 

“Vrouw, geef mij maar een bak drinken”, 
mooier en vermakelijker Rotterdams 
bestaat er toch echt niet. En de vrouw 
(zelden andersom) weet dan altijd waar 
het om gaat. Een soort huwelijkse voor-

voor de ander een ouwe klare, en voor de 
volgende speels een goudgele jongen. De 
aanreiker en vervaardiger van “een bak 
drinken”, echtgenote, ober of ziekenver-
zorger, mits van Rotterdamse origine, 
weet steevast wat de dorstige besteller 
ermee bedoelt; dat is het toffe geheim van 
“een bak drinken”. Een buitenstaander, 
bij Schiedam begint het al, grijpt naar zijn 
hoofd.

Wat heeft dit nu allemaal met vakantie te 
maken. Vooruit dan maar. Voor mij bestaat 
sinds mensenheugenis “een bak drinken”, 
uit een goedkope Schotse whisky met veel 
ijs. Goedkoop, omdat ik alleen houd van 
lichte whisky’s, en die zijn dus voordelig, 
en veel ijs, omdat het mengsel dan lekker 
koud wordt en het drankje in een nog 

lichtere whiskysoort verandert om ernstige 
dronkenschap na de inname van een 
“derde bak drinken” te voorkomen. 

Iedereen weet dit in mijn, op dit vlak, 
reusachtige kennissenkring, want goed-
kope whisky die voor een ander is bedoeld 
daar doen Rotterdammers niet moeilijk 
over. Mijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren, verwanten tot in de zesde graad plus 
de horeca in het Gooi, op de Veluwe, de 
Maasvlakte en Utrecht met een straal van 
circa 500 kilometer daaromheen, weten 
intussen, als Bom binnenstapt en hij 
vraagt om “een bak drinken” wat er wordt 
bedoeld en vervolgens wat hem of haar te 
doen staat. Het is trouwens sowieso ook 
buiten die periferie voor iedereen verstan-
dig om daarvan op de hoogte te zijn.

Dus dit jaar, op vakantie zijnde in Noord-
Spanje, plaatste ik bij de Spaanse ober 
waar ik in gebrekkig Catalaans om een 
paella plus wat tappa’s had verzocht, 
aanvullend en plagerig in onvervalst 
Rotterdams de order: “en een bak drinken 
alsjeblieft”, wetende dat de man, zelfs al 
zou het voor hem in het Noord-Koreaans, 
Esperanto en Valenciaans zijn vertaald, 
nooit en te nimmer op het idee zou komen 
hoe dit verlangen in de keuken tot iets 
concreets moet worden omgezet. En dat 
zou mij dan weer de gelegenheid geven 
iets opschepperigs over Rotterdam en de 

gebruiken daar te vertellen, want dat kan 
ik nergens en nooit nalaten.

De ober daarentegen verdween zwijgend 
een ogenblik van het toneel om mij na 
enkele minuten triomfantelijk en breedla-
chend een whisky te serveren met zoveel 
ijs erin, of liever “erop”, dat Sjoukje 
Dijkstra bij het zien ervan beslist de 
neiging zou krijgen de ijzers weer onder 
te binden. De foto getuigt ervan. 
Het duurde zeker tien minuten voor het 
ijs zover was geslonken dat ik mijn eerste 
druppie verwhiskyde smeltwater kon 
nuttigen.

Natuurlijk schaam ik mij. De ober 
behoorde, bleek even later, tot de eerste 
generatie gastarbeiders uit de jaren zestig 
en was lang in Rotterdam blijven hangen. 
Wie niet. 
En hij kende nog steeds het begrip “een 
bak drinken”. Maar hoe hij nu wist dat dit 
in mijn geval moet worden begrepen als 
whisky met veel ijs? 
Ik zal dit Spaans-Rotterdamse vakantie-
mysterie wellicht nooit kunnen oplossen. 
Of is dit nu typisch een straf die alleen 
een enigszins bekende Nederlander (BN-
er) kan treffen, pardon “Rotterdammer” 
(BR-er), want die zijn op vakantie het 
ergst, zo weet ik uit betrouwbare bron.

Frits Bom

Tijdens onze vakanties in 
de jaren zestig en zeventig 
verbleven wij vaak op Recre-
atiecentrum Kruininger Gors 
in Oostvoorne.

Een jaarlijks terugkerend evenement 
in deze periode vormde de zogeheten 

jongens van 12 jaar tot en met 14 jaar.
Op bijgaande foto ziet u Rinus Israël, 
de toenmalige aanvoerder van Fey-
enoord. Dit was in 1970, na het behalen 

van de Europacup en de Wereldbeker 
door Feyenoord.
We waren apetrots dat Rinus de tijd 
kon vinden dit te doen. Deze foto 
bevindt zich ook in ons jubileumboek 
van de KV Larixhof en natuurlijk 
vinden wij dat geweldig.

J.C.Hoek
Vegelinsoord 110
3079 KN Rotterdam

Tour van Drie
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NAZOMEREN 
  IN BELGISCH LIMBURG: 
   WARM AANBEVOLEN...

WAAR
dus

BLIJF
JE NU?



Wanneer in de vijftiger jaren 
de schoolvakanties aanbra-
ken, werd bij ons thuis alles 
in het werk gesteld om ons 
die zes weken die we vrij 
waren van school op een 
nuttige manier te laten door 
brengen. 

We woonden in de Bloklandstraat 
en de eerste weken van de vakantie 
gingen we meestal naar de speeltuin. 
Samen met mijn jongere broer, mijn 
zus en enkele kinderen uit de straat 
liepen we, onder begeleiding, naar 
de speeltuin via de Meidoornstraat 
en de Zaagmolendrift naar het 
Schuttersveld en dan halverwege de 
Crooswijksestraat in de richting van de 
Crooswijkseweg, waar tegenover de 
Barbarakerk de speeltuin was. Dit was 
een katholieke speeltuin, ernaast zat 

een openbare, maar daar mochten we 
niet komen. 
Gedurende enkele weken werden 
we dan opgevangen en heel de dag 
vermaakte je je op de speeltuin. Bij 
slecht weer was er in de grote keet op 

een poppenkast. Van thuis kregen we 
een pakketje brood mee. In de grote 
keet aten we ‘s middags in groepen 
en kregen dan een beker melk van de 
leiding.

Kralingse Bos
Wanneer het speeltuingebeuren over 
was en we nog vakantie hadden, 
gingen we vaak op woensdagen naar 
het Kralingse Bos of in de middag 
naar de Soetendaalsekade waar we ons 
vermaakten op een plantsoen naast de 
Rotte. Daar werd een kleed neergelegd 
waar moeders met de jongste telg 

toezicht op ons hield, want we mochten 
niet te dicht bij het water komen. De 
brug over het kanaal van de Gordelweg 
was er nog niet, dus het was een rustig 
hoekje waar menige buurtgenoot zich 
vermaakte. 

Wanneer het warm was en we een 
hele dag weg gingen, pakten we in 
het Zwaanshals naast Houthandel 
Mercurius het pontje over de Rotte 
voor een of twee cent per persoon, 
liepen naar het Kralingse Bos en 
verbleven daar de hele dag aan het 
strandje, samen met andere kinderrijke 
gezinnen uit de buurt. Het was feest 
als we dan een ijsje kregen, gekocht 
bij de ijscokar van Feijen, die stond 
bij de ingang van het Kralingse Bos, 
nabij het Lange Pad. De heer Feijen 
woonde in de Tochtstraat, tegenover 
de Hammerstraat en verkocht ijs en 

grote zure bommen uit blik en diverse 
snoepwaren. 

Bolderkar
Ik weet nog dat mijn jongere broer op 
een dag zo verbrand was, dat we van 
de EHBO naar het Bergweg ziekenhuis 
werden gebracht. Hij had allemaal 
blaasjes van de zon op zijn rug die 
behandeld moesten worden. In de mid-
dag gingen we weer lopend huiswaarts, 
want dan moest de etenspot voor 
vaders op tafel staan als hij uit zijn 
werk kwam. Ik kan mij ook nog herin-
neren dat ik op een zaterdag of zondag 
met mijn ouders naar de Kralingse Plas 
ben geweest om naar zeilwedstrijden te 
kijken (zie de foto’s). 
Tijdens een vakantie, ik meen in 1958, 
zijn we voor het eerst naar kennissen 
van mijn ouders in Baarn geweest. 

Mijn vader, die timmerman was, had 
lang van te voren op de zolder bij ons, 
een bolderkar gemaakt met autoped-
banden, die demontabel was en waarin 
we met de vier kinderen konden zitten 
plus de bagage. We liepen naar het 
station waar we met de trein naar 
Baarn gingen. Eerst de bolderkar in 
een wagon en in het volgende rijtuig 
de familie. In mijn herinnering zaten 
we langs de rand van een bos in een 
soort vakantiehuisje van die kennissen, 
die ernaast woonden. Voor mijn gevoel 
was ik aan de andere kant van de we-
reld beland; dit was de eerste en laatste 
vakantie buiten Rotterdam tot dat ik in 
1967 zelf getrouwd ben. 

Andre Rila arilapernis@12move.nl

Vakantie in het Oude Noorden
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Wie de landgoederen in de 
provincie Zuid-Holland wil 
ontdekken, kan dit nu doen 

één voor de Bollenstreek, 
één voor Den Haag-Wasse-

routes zijn gemaakt in het 
kader van het Zuid-Hollands 
Jaar van de Landgoederen 
2008.

De boekjes bevatten naast de route-
beschrijving tips over bijvoorbeeld 

Verschillende bezienswaardigheden 
in de regio worden vermeld, met 
natuurlijk speciale aandacht voor de 
landgoederen. Daarvan zijn sommige 
open voor publiek, zodat onderweg een 
wandeling over het landgoed gemaakt 

kan worden. Soms kan ook het huis 
zelf worden bezocht.

bij de VVV en van internet te downloa-
den op www.levehetlandgoed.nl. Deze 
website geeft ook informatie over de 
andere activiteiten in dit provinciale 
themajaar. De routes zijn in opdracht 
van de provincie Zuid-Holland ontwik-
keld door het Zuid-Hollands Bureau 
voor Toerisme.

De drie fietsroutes
Een impressie van de drie routes:

1) Haagse Landgoederenroute
52 km, in te korten tot 45 km; verschil-
lende opstapplaatsen; voert onder meer 
langs de Ridderzaal en Paleis Huis ten 
Bosch en diverse landgoederen met 
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog; 
wandelmogelijkheid op onder andere 
het Koninklijk Landgoed De Horsten.

2) Kastelen en landgoederen in de 
Bollenstreek
45 km; verschillende opstapplaatsen; 
afwisselende route langs historische 
monumenten, door knusse dorpjes, 
langs vaarten en door duinen; onder 
meer langs de Keukenhof; met vele 
wandelmogelijkheden onderweg. En 
met extra tips voor bezienswaardighe-
den, waaronder het huis waar schilder 
Jan Steen woonde in het midden van de 
17de eeuw.

3) Landgoederen op de Zuid-Hollandse 
eilanden
47 km; verschillende opstapplaatsen; 
deze route omvat een groot duingebied 
- favoriete plek voor Rotterdamse 
rijke kooplieden om een landgoed of 
buitenplaats te stichten -, en gaat ook 
langs vestingstad Brielle, Oostvoorne, 
Rockanje, en Hellevoetsluis met zijn 
historische haven.

Landgoederen en hun tuinen
Voor wie meer wil weten over de 

tuinen van de diverse landgoederen, 
is de folder `Tuinen en landgoederen, 
Noord- en Zuid-Holland’ een aanrader. 
Hierin staan de mooiste tuinen en land-
goederen van de twee kustprovincies 
vermeld met een korte beschrijving, 
adres, openingstijden en website. Met 
de handige overzichtskaart zijn de 68 
tuinen en landgoederen gemakkelijk 
terug te vinden.

Voor EUR 1,95 verkrijgbaar bij de 
VVV.

Drie nieuwe fietsroutes 
langs Zuid-Hollandse 
landgoederen

- Kralingse Plas -

- Drinken bij de pomp -
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Hotel * *
 Restaurant

Voor een actieve Vakantie bent U bij 
“Hotel aan de Vaart” aan het juiste adres.

Voor meer informatie/boekingen: Tel: 0516-431223 of 433232.
                                Vaart Nz.89. 8426 AV Appelscha.
Kijk voor nog meer aanbiedingen op: www.hotelaandevaart.nl

   Vijftig confortabele kamers 
    Lift aanwezig
    Sfeervolle zalen bieden 
    u een riant onderkomen
    * 7.000 ha bosperceel
    * 450 km fietsplezier
    * 45 Wandelroutes

Boek nu uw Vakantiereis:
zowel voor particulier als gezelschap.

* Compleet verzorgde vakantieweek (all in)

* Klaverjas midweken:

* Informeer ook naar onze Kerst- en Nieuwjaarsreis 2008Opstapplaatsen
  in overleg.

Hotel “De Lochemse Berg” 

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, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 nachten of langer ontvangt u een korting van 6% op onze
halfpensionprijzen. U betaalt dan geen  204,-- maar slechts 191,76

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

OVERWINTEREN  IN   BENIDORM
Appartement 
GEMELOS 2 of 4
Van november 2008 t/m maart 2009
2 kamer app. 

  660,- per app.
per maand

Vlucht incl. transfer v.a. 285,-

Bij TIBOLI REIZEN bent u niet alleen op de juiste plek voor 
uw overwinteringsreizen. Wij verzorgen alle soorten reizen.

Bezoek onze website www.tibolireizen.nl of breng een 
bezoek aan ons kantoor Ungerplein 2-26 in Rotterdam

Met z’n vieren maakten we de ‘be-
drijfsauto’ van pa in orde; een Morris 
Commer-bestelwagen. In de laadruimte 
werden een soort groentekisten ge-
plaatst en daarop wat kussens geniet. 
De ‘autostoelen’ voor mijn meisje 
en mij waren gereed. Verder werd de 
laadruimte gevuld met een driedelige 
tent, een groentekist vol aardappelen, 
blikken doperwten, boontjes, peentjes, 
appelmoes en meer van dat spul, een 
grote ijzeren melkbus met zo’n 50 liter 

soorten jam, stroop, pindakaas en meer 
zoet broodbeleg.
Dit alles ging mee, omdat volgens pa 
“….in Duitsland en Oostenrijk niets te 

ruimte op de laadvloer werd benut om 
alle mogelijke Commer-onderdelen 

Majestueus
De reis naar Oostenrijk duurde drie 
dagen, mede doordat pa een merkwaar-

kwam ook in zijn rijkwaliteiten naar 

veide weggetjes, die met minstens 15% 
stegen en door de Commer, met drie 

en ik moesten dan duwen, maar soms 

verkeer stelde dit niet op prijs; als de 
Commer namelijk weer reed, lieten we 

keren dat de motor kokend de geest 

Oostenrijk niet meer meegemaakt. 

sen of door diepe, smalle dalen.

Lebensgefahr
Veertig jaar later ben ik op zoek 
geweest naar dié doorgang. Ik wist 

te veel voor mijn eer, dus gewapend 
met de foto reed ik naar een dorpje. 
In diverse winkels vroeg ik of ze de 

waren positief. Het bleek, dat ik in m’n 

was langs gereden.

geplaveide éénbaansweg gereden. In 

van de daldoorgang volgde de weg 

in. De (oude) doorgang was er nog 
steeds, maar niet meer toegankelijk 

nu wilden nemen, werden met grote 

met de situatie in 1999 leverde in de 
steenformaties geen enkele verandering 

was mij niet duidelijk.

voor de allereerste keer gedaan. Herin-
ner ik me nu die vakantie nog door 

Aad van der Struijs

Een vakantie om aan terug te denken
In de lente van 1959 was ik hevig verliefd op een buurmeisje. 
Het was allemaal bloedserieus, maar in het laatste kwartaal 
van 1958 had ik al vaste plannen gemaakt naar Australië te 
emigreren. Toen ik mijn meisje leerde kennen, was de vliegreis 
naar Down Yunder al betaald en de vertrekdatum (in juni) al 
vastgesteld. De liefde was hevig, maar het avontuur lokte ook. 
De ouders van het meisje zagen het (ook) wel zitten tussen hun 
dochter en de buurjongen. Per slotte kwam ik uit een keurig ge-
zin! Toen de ouders dan ook plannen maakten voor een kampeer-
vakantie in Oostenrijk, werd ik gevraagd mee te gaan.

Op het historische landgoed Olaertsduyn,
gelegen op het duinrijke Zuid-Hollandse
eiland Voorne Putten, ligt Conferentie-
hotel Olaertsduyn. Een modern hotel dat
een perfecte combinatie biedt aan rust,
ruimte, en natuur én dat in een brui-
sende omgeving. De stranden van bad-
plaats Rockanje liggen op een steenworp
afstand en de historische vestingsteden
Brielle en Hellevoetsluis zijn met de fiets
of auto snel te bereiken. Voor ‘senior en
junior’ een lekker weekendje weg!

Olaertsduyn
Rust en ruimte in de omgeving

Windgatseweg 2 • 3235 NX  Rockanje • Tel. (0181) 40 23 50 • Fax (0181) 40 44 67

Hotel Restaurant
Conferenties & Evenementen

Herfstarrangement2x logies, 2x ontbijt en 2x diner90,- p.p.*

* Het herfst arrangement geld voor de hele
maand oktober van vrijdag tot zondag en is
uit te breiden met een schilderworkshop.
Toeslag 30,- p.p. (incl. materiaal) 
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Ik verwachtte Ruud van der Marel, 
directeur van Snelle Vliet en Fitál Va-
kanties daarmee te kunnen verrassen. 
Het familie-archief van Van Vliet bleek 
echter prima op orde. In een vitrinekast 
in de kamer waar wij elkaar spraken 
lag dezelfde gids tussen de folders 
en gidsen uit de jaren dertig, veertig, 
vijftig en daarna.

Drie dagen Luxemburg voor 
Dfl. 25,- per persoon 
Het begon allemaal in 1932 in Neder-
Hardinxveld toen de eigenaar van 

een 18-persoons Chevrolet aanschafte 
voor het vervoer van arbeiders die 
in het kader van de werkverschaf-

van dijken langs de Gelderse IJssel. 
Maandag heen, zaterdag terug. Om de 
investering terug te verdienen werd 
de Chevrolet ingezet voor allerhande 
personenvervoer op de tussenliggende 
dagen.
Op zondagen werd er niet commercieel 
gereden, behalve voor het vervoer van 
visite naar patiënten van het sana-

torium in Soest. Om de investering 
van de kostbare Chevrolet terug te 
verdienen werd in die tijd ook de eerste 
vakantiereis georganiseerd: een drie-
daagse busreis naar Luxemburg voor 
25 gulden per persoon, inclusief twee 
overnachtingen en logies met ontbijt.

Rotterdamsedijk 425
P.C. Van Vliet, zoon van de Hardinx-
veldse smid, zag het wel zitten in de 
vakantiemarkt. Onder zijn leiding 
groeide De Snelle Vliet uit tot een 
reisbureau en touringcarbedrijf dat 
in Rotterdam en omstreken grote 
bekendheid kreeg om z’n uitstekend 
verzorgde en betaalbare dagtochten 
naar bestemmingen in Nederland en 
België en meerdaagse vakanties naar 
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en 
Italië. Boeken kon je bij het hoofdkan-
toor van De Snelle Vliet “Internatio-
naal Contact” op de Rotterdamsedijk in 
Schiedam of bij één van de tientallen 
sigarenmagazijnen in heel Nederland. 
Voor informatie kon je ook bellen naar 
telefoonnummer 105 in Neder- Har-
dinxveld. 

25 jaar getrouwd
In 1955 waren mijn ouders 25 jaar 
getrouwd. Uit de reisgids kozen ze de 
autotocht naar het Harzgebergte. Reis-
duur vijf dagen. Reissom 130 gulden 
per persoon. Inclusief diners en logies 
en inclusief verzekering. Beide oma’s 
pasten op de acht achterblijvers en de 
baas van mijn vader nam de helft van 
de kosten voor zijn rekening van de 
eerste “wereldreis” zonder kinderen. 
De reis werd geboekt bij Sigarenmaga-
zijn Wed. den Hoedt aan de Straatweg.

De vierde generatie
Eind jaren tachtig en begin jaren 
negentig leek het er even op, dat “de 
busvakantie” z’n langste tijd had 
gehad. Naarmate de welvaart en de 
vrije tijd toenamen, vlogen auto’s, fel-
gekleurde bungalowtenten en caravans 
als zoete broodjes over de toonbank en 
vliegen werd de gewoonste zaak van 
de wereld. 
Grote reisorganisaties beconcurreerden 
elkaar op het scherpst van de snede, 
waarbij de vertrouwde busvakantie 
werd overschaduwd door het avontuur 
van vliegen en de vrijheid van zelf 
rijden. In die tijd stond de vierde gene-
ratie van de Snelle Vlieten te trappelen 
om de zaak over te nemen. “Broekies” 
waren het nog, maar vol ideeën en 
minstens zo belangrijk; opgevoed door 
ondernemers voor wie het principe 
“klant is koning” altijd centraal heeft 
gestaan.

Beter dan vliegen, 
fijner dan zelf rijden
Met de allermodernste touringcars, 
nieuwe bestemmingen, exclusieve 
accommodaties, aantrekkelijke pro-
grammeringen en nog meer aandacht 
voor comfort gaf de jonge garde begin 
jaren 2000 uitvoering aan een nieuw 
eigentijds busvakantieprogramma. 
Onder het motto, dat een vakantie 
moet beginnen wanneer je instapt, 
introduceerde Snelle Vliet Touringcars 
het TopClass concept dat in alles beter 
moest zijn, dan vliegen of zelf rijden. 
Dus meer ruimte om te zitten, stoelen 

boord voor mensen die dat willen en 
gediplomeerde chauffeurs als gastheer. 
De sterk toegenomen verkeersdrukte, 
het “gedoe” op vliegvelden en de vaak 
onmogelijke vertrek- en aankomst-
tijden op vliegvelden speelden Snelle 
Vliet in de kaart.

Van zwart-wit naar 
vrolijk full colour
Van de reisgids uit 1955 
was alleen de omslag 
in kleur. De rest van 
het 80! pagina’s tel-
lende boekwerkje was 
in zwart/wit uitgevoerd, 

evenals het beperkte aantal foto’s. 
De reisbeschrijvingen waren tot in 
de puntjes verzorgd. Om de kosten te 
drukken werden advertenties geplaatst 
van de restaurants en hotels die De 
Snelle Vliet tijdens de reizen aandeed. 
Vele daarvan herken ik nog van de 
suikerzakjes die we in die tijd allemaal 
spaarden.
De reisgids van Fitál Vakanties is 
een kleurrijk magazine. Nog steeds 
met reisbeschrijvingen die u in een 
heerlijke vakantiesfeer brengen. Nog 
steeds compleet en duidelijk. 
“Het is ons een genoegen hiermede 
onze cliënten het nieuwe reispro-
gramma te kunnen aanbieden”, schreef 
P.C. Van Vliet in het voorwoord van 
de reisgids in 1955. Hij eindigde het 
voorwoord “ met U nu reeds een 
prettige vacantie en veel genoegen te 
wensen”.
Eigenlijk is er dus maar weinig 
veranderd.

    

Vijf dagen Harzgebergte. 
130 Gulden p.p. vol pension
Toen mijn moeder naar een verzorgingshuis ging, gaf ze mij 
een doos “ouwe rommel”. Ze wist dat ik als enige van haar 
acht kinderen geïnteresseerd ben in foto’s, brieven, geboorte-
kaartjes, voedseldistributiebonnen, oude rijbewijzen van mijn 
vader en andere historische familiepaperassen. Tussen die 
rommel vond ik een reisgids uit 1955 van De Snelle Vliet.

MANOIR BONPASSAGE 
Hôtel** de Charme 

Manoir Bonpassage (Ned eigenaren) is 
idyllisch gelegen in het hart van de Bourgogne 
(Frankrijk), tussen Beaune en Autun (750 km 
van Rotterdam). De streek van de beroemde 

wijn, lekker eten, kleine stadjes, lokale 
markten, brocantes, etc. 

Even weg in het najaar? 
Kijk op onze website naar de diverse herfst- 
en golfarrangementen. Er is al een 4-daags 

www.bonpassage.com, bonpassage@wanadoo.fr 
tel. 00 33 380202616 

Vakantie in het Sauerland

Faulebutter 525 m hoogte

-zondag tot vrijdag-

Faulebutter 2

• Zeer rustig gelegen
• Mooi gelegen wandelpaden

tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

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

Oostmoerse Scheidweg  2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet 
Tel. 0187 – 611252 of 
      06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220 m2
Stacaravans 350 m2

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
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Wegdromen op de Rijnen Moezel 8 Dagen: Rotterdam, Keulen,Koblenz, Rüdesheim, Cochem,Bonn, Gorinchem, Rotterdam.Vanaf € 745,- p.p.

Boek geen reis voordat u de nieuwe reisgids 
van WT Cruises heeft gelezen

Vers van de pers

Ja, stuur mij uw nieuwe gids met nazomer- en najaarscruises

Naam: _____________________________________________________________________________________ M / V

Adres:  ___________________________________________________________________________________________

Postcode/Plaats:  __________________________________________________________________________________

Telefoon:  _______________________________________________________________________________________

E-mail:  __________________________________________________________________________________________

Leeftijd: __________  jaar ORTD 09

Sail with a smile!

Het nazomer- en najaarsprogramma van WT Cruises:
11 prachtige riviercruises op schepen met alle com-
fort. Luxe hutten. Verrassende programma’s. Inclusief
heerlijke maaltijden. Historische steden, sprookjes-
dorpen en panoramische vergezichten onderweg. 
Ver weg van de snelweg. Gelijkgestemde reizigers.
Niets moet, alles mag. U vraagt, wij varen.

Een Bonn – Bonn reis om
de vingers bij af te likken

4 eindeloos heerlijke dagen: 
Bonn, Rüdesheim, Koblenz,Cochem, Bonn. Vanaf € 299,- p.p.

De Elzas Cruise: 
afwisselender kunnen 

we het niet maken
8 Dagen: Straatsburg, Speyer,

Rüdesheim, Koblenz, Keulen,

Rotterdam. Vanaf € 745,- p.p.

De mooie kanten van

Holland en Vlaanderen

8 Dagen: Rotterdam, Willem-

stad, Antwerpen, Gent, Middel-

burg, Veere, Hellevoetsluis, Kin-

derdijk, Dordrecht, Rotterdam

vanaf € 745,- p.p.

Zuiderzeecruise: Terug

naar de Gouden Eeuw

Rotterdam, Schoonhoven, 

Hoorn, Enkhuizen, Harlingen,

Kampen, Giethoorn, Bataviastad,

Dordrecht, Rotterdam. Vanaf 

€ 569,- p.p.

The most wonderful time ofthe year Kerstcruise
8 Dagen: Rotterdam, Keulen, Koblenz,

Rüdesheim, Mainz, Boppard, Düsseldorf,
Nijmegen, Rotterdam. Met bezoek aan
de mooiste kerstmarkten van Europa.Vanaf € 999,- p.p.

Lang Weekend: “Amazing” uit in AntwerpenVrijdagavond (Amazing Stroopwafels aan
boord), zaterdag shoppen en stappen in
Antwerpen, Zondag terug in Rotterdam.All inclusive! Vanaf € 199,- p.p.

Varend over de Maas, de mooiste

manier om België te ontdekken

8 Dagen: Rotterdam, Roermond, Maastricht,

Namen, Luik, Hasselt, Antwerpen, Willem-

stad, Rotterdam. Vanaf € 795,- p.p.

Lang Weekend: Antwerpen en BrusselVrijdagavond met muziek aan boord.
Zaterdag shoppen en uit in Antwerpen,Zondag wandelen in Brussel en maandagmorgen terug in Rotterdam. All inclusive vanaf € 299,- p.p.

BEL, MAIL, STUUR, KOM EN BOEK
Bel: 010 – 411 86 60, mail: info@wtcruises.nl, bezoek website: www.wtcruises.nl, kom langs op ons kantoor
(ma t/m vr van 9.30 tot 17.00 uur): Stieltjesstraat 156, 3071 JX Rotterdam of ga naar het reisbureau in uw
buurt. Of stuur de bon in (zonder postzegel) naar: WT Cruises, Antwoordnummer 3244, 3000WB Rotterdam.

Stieltjesstraat 156 - 3071 JX Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 86 60, fax: 010 - 413 05 69
E-mail: info@wtcruises.nl, www.wtcruises.nl 

Door de mooiste Lage

Landen van de wereld

8 dagen: Brugge, Gent, 

Middelburg, Veere, Willemstad,

Heusden, Rotterdam vanaf 

€ 695,- p.p.

Nog steeds de mooiste

reis uit duizenden

6 Dagen over Rijn en Moezel: 

Rotterdam, Bonn, Boppard, 

Rüdesheim, Reichsburg, Bonn, 

Rotterdam. Vanaf € 499,- p.p.
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De binnenvaart was weer aardig op 
stoom. In de havens, die nog gewoon 
in de stad lagen, zag je ze liggen, zij 
aan zij, verbonden door loopplanken 
waarover je van de een naar de ander 
kon stappen. Kades lagen vol stukgoed. 
Niet alleen Nederland, maar heel 
Europa moest bevoorraad worden. 
Rotterdam was begonnen de grootste 
haven van Europa te worden. De Rijn 
werd de hoofdweg waarover alles dat 
werd ingevoerd naar het achterland 
geëxporteerd werd.

Aanmonsteren
Afhankelijk van wat er wanneer in Rot-
terdam binnenkwam, was het hollen of 
stilstaan voor de binnenvaartschippers. 
Extra handjes waren altijd welkom. Als 
je een jaar of zestien was, probeerde je 
in de “grote vakantie” een baantje te 
vinden om een paar centjes bij te ver-
dienen. Wie durfde aan te kloppen bij 
een binnenschipper kon, als niemand 
hem was voor geweest, aanmonsteren. 
Hard werken, dat wel, maar je kwam 
nog eens ergens, het eten was goed en 
slapen kon je overal op het schip.

In die tijd richtten de binnenvaart-
schippers in Nederland de Stichting 
Watertransport op. Op de grote vaart 
was het al gebruikelijk dat zakenmen-
sen, avonturiers en vakantiegangers 
tegen betaling werden meegenomen op 
koopvaardijschepen die daar speciaal 
voor werden uitgerust met gastenver-
blijven.  

Riviercruises avant la lettre 
De Stichting Watertransport moest 
de mogelijkheid tot meevaren als een 
vorm van vakantie onder de aandacht 
brengen van een breed publiek. Veel 
luxe aan boord was er nog niet en soms 
werkten en aten de passagiers zelfs 
gewoon mee met het schippersgezin.
Echte riviervakanties met luxe pas-
sagiersschepen bestonden wel, maar 
waren onbetaalbaar en voorbehouden 
aan de “happy few”. De Stichting Wa-
tertransport richtte zich vooral op het 
werkvolk. En daarvan was er genoeg 

in de stad waarvan wordt gezegd dat de 
mannen er overhemden kopen waarvan 
de mouwen al zijn opgestroopt. 
Het initiatief bleek een schot in de roos 
en al snel werden binnenschepen “om-
gebouwd” tot passagiersschepen met 
meer comfort. De doorbraak, van wat 
zou uitgroeien tot het luxe en comforta-
bele vakantieconcept dat de riviercruise 
vandaag de dag is, kwam midden jaren 
zestg, toen SWT de eerste echte en 
eigen cruiseschepen te water liet.
 

Luxe
SWT werd later WT Cruises, een in 
vaarvakanties gespecialiseerde rederij. 
In de jaren daarna is WT Cruises uitge-
groeid tot een toonaangevende rederij 
voor volledig verzorgde riviercruises 
door geheel Europa. Met een uitge-
breid reisprogramma, een vloot van 
luxe schepen, gastvrije bemanningen, 
comfortabele hutten en alle denkbare 
faciliteiten aan boord die verwende 
reizigers in een kwaliteitshotel kunnen 
verwachten, behoort WT Cruises tot de 
top in de sector. Door de jaren heen is 
één ding onveranderd gebleven. Zoals 
de binnenschippers en hun gezin-
nen zich 60 jaar geleden alle moeite 
getroosten om het de meereizende 
passagiers naar de zin te maken, zo 
doen de mensen van WT Cruises dat 
nog steeds. Dat is de reden dat steeds 
meer reizigers uit Nederland, maar ook 
uit omringende landen een WT Cruise 
boeken.  

Van werkvakantie op vrachtschip tot luxe riviercruise
We schrijven 1948. Met “Buiten huilt de wind om het huis en 
binnen staat de kachel op vier” hebben Koot en Bie dat jaar 
en die tijd in een prachtig liedje gevangen. De barre oorlogs-
jaren lagen net achter ons. Werken moesten we. Nederland 
moest worden opgebouwd en Rotterdam in het bijzonder. Voor 

naar Oostvoorne, daar konden we het mee doen, mits je na-

een weekje konden ruilen met kennissen uit Lunteren. Vaders 
gingen niet mee. “Er moest gewerkt worre”.

Donau Fietscruise
van Regensburg naar Wenen

Stap op en aan boord voor een fantastische fiets- en vaar-
vakantie in herfsttooi. De vlakke Donau Radweg voert u
door stille dalen, schilderachtige historische dorpjes,
prachtige kloosters, kastelen en onvergetelijke vergezichten.
Met natuurlijk als hoogtepunt: Wenen!

Uw fietscruisevakantie
U fietst langs de Donau o.a. vanuit Engelhartszell naar de
Donauschlinge, van Grein naar Melk met het beroemde Stift
en door de Wachau, het beroemde wijngebied. En een
begeleide fietstoer door Wenen. U fietst individueel en met
dagafstanden van ca. 45 km, heeft u alle tijd voor beziens-
waardigheden onderweg of een ‘Kaffee mit Torte’. Vanaf
Wenen cruist u naar Passau, waar u met de fietsbus vertrekt
naar Nederland. 

Uw varend hotel **** MPS Switzerland
Dit comfortabele hotelschip heeft de allure van een luxe
drijvend hotel. Er is een gezellige salon, een sfeervol restaurant
en op het zonnedek vindt u een terras met ligstoelen. Uw ruime
cabine is met douche en toilet, airconditioning en tv.  Het ont-
bijtbuffet, de lunch en het 4-gangen keuzediner zijn van een
voortreffelijke kwaliteit. 

Voor een uitgebreide reisomschrijving
en opstapplaatsen, klik naar
www.fital.nl of bel 0184-610062

Stuur mij meer informatie over zomervakanties
Dhr/mevr.

Adres:

p.c.+plaats:

Tel.: E-mail:
Stuur mij ook meer informatie over:

Fietsvakanties   Wintervakanties   Herfstvakanties   Bridgevakanties

OR02092008

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:

Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
2950 VB Alblasserdam

8 dagen
• Fietsbustransfers Nederland

naar Regensburg en van
Passau naar Nederland

• 2 pers. cabine type C
op smaragddek

• fietsroutes
• fietsbegeleiding
• begeleide fietstour door Wenen
• souvenir
• ontbijtbuffet
• lunch (of lunchpakket)
• 4 gangenkeuzediner  of diner

in buffetvorm
• 3 x per dag koffie/thee 

Vertrek & prijsinfo (F188)
Vertrek op donderdag
Oktober 16 b 699
1-persoons B-cabine b 335
2-persoons B-cabine b 59
2-persoons A-cabine b 119
fietshuur b 80
Voor overige extra’s en suites aan
boord, klikt u naar www.fital.nl

v.a.
d699 p.p.

Fitál busvakanties worden
gereden door

SnelleVliet Touringcars

f 25
lezerskorting

Oud
Rotterdammer

Zaterdag 27 september 
Kom met uw vakantievrienden en Fitál genieten van
een heerlijke nazomerdag op het strand van Wassenaar. Om
het zomerseizoen af te sluiten en om alvast warm te lopen
voor het winterseizoen nodigt Fitál u uit voor dit sportieve
evenement in een prachtig decor van strand en duinen door
een afwisselend natuurgebied met de mooiste vergezichten.
Voor meer informatie, surf naar www.fital.nl

Uitnodiging
Fitál’s Nazomer Wandel- en winterinfodag

Reserveringsbon

Uw gegevens

Naam: dhr/mevr

Adres

pc+plaats

Tel

Email

Hierbij machtig ik Fitál Vakanties éénmalig het totaalbedrag van mijn
bank- of girorekening af te schrijven. Bank- of girorekening:

Handtekening

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:

Fitál Vakanties
Antwoordnummer 43
2950 VB Alblasserdam

of fax naar (078) 69 20 119

Ja, wij komen naar de Fitál Nazomer Wandeldag 
op 27 september, Strandhuys de Gouden Bal,
Wassenaarse Slag 31, Wassenaar

en reserveren voor
Nazomer wandeldag totale programma+Barbeque b 22,50
Nazomer wandeldag incl.wandelroutes
en koffie met appeltaart b 7,50
Lunchpakket tijdens wandeltocht b 7,00
hotelovernachting (lo)  26/9 of 27/9 (obv 2 pk) b 45,00
transfer vanaf station v.v. gratis

Aantal personen:

Totaal bedrag b

- De jaren vijftig -
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Horizontaal
1. plaats in Zuid-Holland; 7. gorilla; 12. 
exploitant van een molen; 18. rivier in 
Nederland; 19. inhoudsmaat; 21. munt-
eenheid in Joegoslavie; 23. nachtkleed; 
24. rivier in Noord-Brabant; 26. vertra-
gingstoestel in auto; 28. de oudere (Lat. 
afk.); 29. land (staat); 32. paardenslee; 
33. vurig moedig paard; 34. landbouw-
werktuig; 35. loopvogel; 37. boom-
vrucht; 39. schaakterm; 40. Neder-
landse lezers kring (afk.); 42. rivier in 
Nederland; 44. lofdicht; 45. openbaar 
vervoermiddel; 47. uitstekend; 48. anno 
ante christum (afk.); 50. geweldig; 51. 
deel van voet; 52. snijwerktuig; 54. 
gewicht (afk.); 55. zangstem; 58. tita-
nium (scheik. afk.); 59. soort dakbedek-
king; 60. Amsterdams peil (afk.); 62. 
vulkaan op Sicilie; 64. ratelpopulier; 65. 
gewicht; 67. insectenetend zoogdier; 
69. soort onderwijs (afk.); 70. katachtig 
roofdier; 72. honingdrank; 73. plaats 
in Noord-Brabant; 75. boomsoort; 77. 
door drukkende en knijpende bewegin-
gen week maken; 79. bolgewas; 80. en 
omstreken (afk.); 81. rivier in Neder-
land; 83. Eastern Air Lines (afk.); 85. 
rivier in Rusland; 87. voegwoord; 88. 
economische zaken (afk.); 89. mond 
van een vuurspuwende berg; 92. rivier 
in Frankrijk; 93. deel van een woord; 
96. tegenover (afk.); 98. wreed heerser 
in Rome; 100. multiple sclerose (afk.); 
101. jong gesneden stier of bul; 103. 
Europa-Union (afk.); 104. persoonlijk 
voornaamwoord; 105. trek- en lastdier; 
107. rivier in Duitsland; 109. nagerecht; 
110. muurholte; 112. verlegenheid 
(Frans); 114. telwoord; 115. hulpmiddel 
ter bevordering van het gezichtsver-
mogen; 116. pronkziek; 117. Europese 
rekeneenheid (afk.); 118. moeilijk door 
kauwen fijn te krijgen; 120. Spaanse 
uitroep; 122. boomsoort; 124. jongens-
naam; 126. toegankelijk; 128. vogel; 
130. oosterlengte (afk.); 131. muziek-
noot; 132. kunstmatige inseminatie 
(afk.); 133. halmen van gedorst koren; 
135. poste restante (afk.); 136. achter-
ste uiteinde van een dier; 139. grap-
penmaker in een circus; 143. kromme 
blaashoorn; 146. oude lengtemaat; 147. 
openbaar ministerie (afk.); 149. fami-
lielid; 150. dierengeluid; 151. openbare 
lagere school (afk.); 153. int. vliegtuig-
kenteken Belgie; 154. procureur-gene-
raal (afk.); 155. hoornaar (familie der 
grote vliegen); 158. Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek (afk.); 160. 
plezier; 162. mak; 164. vrouwelijk roof-
dier; 167. kippenproduct; 168. koraalei-
land; 170. asvaas; 172. scheepsvloer; 
173. aanlegplaats voor schepen; 174. 
onder andere (afk.);175. brandstof; 
176. ongehuwde vrouw (afk.); 178. 
langharige borstel met lange stok; 181. 
British Airways (afk.); 182. bouwland; 
184. voederbak; 186. geldstraf; 187. 
Scandinavische muntsoort; 188. groot 
soort van hert; 190. opsmuk (tooi); 192. 
kledingstuk; 193. spijskaart; 194. lager 
agrarisch onderwijs (afk.); 196. mees-
tergraad bij judo; 198. grote zanggroep; 

200. troefkaart; 201. universiteits-bibli-
otheek (afk.); 202. telwoord; 203. lang-
speelplaat (afk.); 205. ooievaar; 207. 
krachteenheid (afk.); 208. elk van de 
borsten van een zogende vrouw; 210. 
romanum imperium (afk.); 211. sprook-
jesfiguur; 212. corpulent; 214. elkeen; 
217. watering; 219. reptiel dat van kleur 
kan veranderen; 220. gemengde bal-
sport; 221. nota (factuur).

Verticaal
1. levenslied; 2. inhoudsmaat (afk.); 
3. Europeaan; 4. eikenhout van schors 
ontdoen; 5. aluminium (scheik. afk.); 
6. nevelig; 7. mobiele eenheid (afk.); 8. 
na het genoemde of bedoelde; 9. ten-
nisterm; 10. de stand der edelen; 11. 
onmeetbaar getal; 12. geelgrauw knaag-
dier; 13. ondernemingsraad (afk.); 14. 
heldendicht; 15. Nederlandse Omroep 
Stichting (afk.); 16. meisjesnaam; 17. 
vat voor het opvangen van hemelwater; 
20. internationaal autokenteken Turkije; 

22. natrium (scheik. afk.); 25. bloeiwij-
ze; 27. bak (joke); 30. dakbedekking van 
bladeren; 31. titel van vroegere heer-
sers over Peru; 33. mannelijk schaap; 
34. plaats in Gelderland; 36. jong dier; 
38. zwaardwalvis; 39. tekengerei; 41. 
troep jachthonden; 43. jongensnaam; 
44. uitroep van schrik; 46. eindstreep 
bij wielerwedstrijd; 49. geneesheer; 51. 
ver (in samenstelling); 53. kraakbenige 
zoetwatervis; 56. voorzetsel; 57. actuele 
onderwerpen (afk.); 59. het naar binnen 
buigende benedengedeelte van de rug; 
61. rustpoos bij een toneelvoorstelling; 
63. nummer (afk.); 64. rivier in Fries-
land; 66. muzieknoot; 68. gemeubileer-
de kamer (afk.); 69. jaargetijde; 71. nik-
kel (scheik. afk.); 72. afgemat; 73. een 
(Engels); 74. Japanse muntsoort; 76. 
herkauwend zoogdier; 78. lidwoord; 80. 
wandversiering; 82. bevroren water; 84. 
assistent-econoom (afk.); 86. belasting 
toegevoegde waarde (afk.); 88. omslag 
voor brieven; 89. halsboord; 90. wereld-

deel; 91. cilinder; 93. werkschuw; 94. 
vrouwelijk roofdier; 95. kippenloop; 
97. bolvormige lekkernij in olie gebak-
ken; 99. interest; 102. schermwapen; 
103. deel van voet; 106. slijmige vis 
van de karperfamilie; 108. Brabantsche 
Buurtspoorwegen en Autodiensten 
(afk.); 109. insect; 111. zangvogel; 113. 
Electric Light Orchestra (afk.); 119. 
meisjesnaam; 121. loterijbriefje; 123. 
glansverf; 125. Europeaan; 127. buit 
van een roofdier; 129. vierhandig dier; 
132. Nederlandse omroepvereniging 
(afk.); 134. streek (gebied); 137. deel 
van piano; 138. knaagdier; 139. col-
lectieve overeenkomst (afk.); 140. deel 
van oor; 141. schapenproduct; 142. int. 
autokenteken Nederland; 144. familie-
lid; 145. korte versregel; 148. titel (afk.); 
150. glaasje sterke drank; 152. jatten; 
154. proces-verbaal (afk.); 155. wagen 
om zware gewichten mee te heffen; 
156. getand gereedschap; 157. licha-
melijke opvoeding (afk.); 159. heden; 

161. kelner; 163. algemeen kiesrecht 
(afk.); 164. wettelijke aansprakelijkheid 
(afk.); 165. deel van camera; 166. ver-
velende vent; 169. salaris; 171. voorzet-
sel; 172. muzieknoot; 173. klein smal 
sportvaartuigje; 175. weddenschap; 
177. jong paard; 179. worp; 180. sme-
kend dringend verzoek; 181. mannelijk 
beroep; 183. deel van het gelaat; 185. 
zeehond; 186. kleine vrucht; 189. niet 
slim; 191. roem (aanzien); 193. gema-
len graan; 195. voertuig; 197. voor-
gedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 
199. toespraak; 202. oceaan; 204. per-
soneelszaken (afk.); 206. telwoord; 207. 
per dag (afk.); 209. kerel (vent); 211. 
frequentie modulatie (afk.); 212. Japans 
bordspel; 213. maanstand (afk.); 215. 
oude lengtemaat; 216. muzieknoot; 
218. muzieknoot.
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Op vrijdagmiddag 10 oktober wordt u 
verwacht op het vlaggenschip van WT 
Cruises dat “voor anker” ligt aan de 
Wilhelminakade vanwaar het schip om 
16.00 vertrekt richting Antwerpen.
Na het diner wacht u een optreden aan 
boord van de Amazing Stroopwafels.

Zaterdag 11 oktober wordt u wakker 
in Antwerpen, waar u na een kostelijk 
ontbijtbuffet de hele dag naar eigen 
idee en inzicht kunt invullen met het 
bezoeken van musea, winkelen of 
slenteren door het heerlijke stadscen-
trum. Tussendoor kunt u lunchen op de 
Elegant Lady waarna u de rest van de 

dag ook weer de tijd aan uzelf heeft om 
bijvoorbeeld te winkelen op de Keizer-
lei of in de Meir of gewoon een pintje 
op een gezellig terras. U wordt op tijd 
terugverwacht op de Elegant Lady, 
omdat de kapitein u heeft uitgenodigd 
voor het traditionele Captains Dinner. 
Wie zin heeft daarna nog in Antwerpen 

te gaan stappen kan dat gewoon doen, 
omdat het schip pas om 2.00 uur ‘s 
nachts vertrekt naar Rotterdam.

Op zondag 10 oktober wordt het ontbijt 
geserveerd, terwijl het schip vaart om 
u om 9.30 uur uitgerust af te zetten in 
Rotterdam.

U vaart met het luxe 5 sterren cruise-
schip de Elegant Lady. Het verblijf op 
het schip is vol pension en all-in, dat 
wil zeggen dat ook alle drankjes aan 
boord in deze bijzondere hoofdprijs 
zijn inbegrepen. 

Een “Amazing” prijs voor de puzzelaars
De winnaar van de kruiswoordpuzzel in deze bijzondere vakan-
tiekrant kan rekenen op een bijzondere prijs,  aangeboden door 
WT Cruises ter gelegenheid van de uitgave van de nazomer- en 
najaarsgids met elf bijzondere Verwennereizen. Eén van die 
cruises is gereserveerd voor de winnaar van de puzzel die 
samen met partner wordt uitgenodigd voor de

Weekendcruise naar Antwerpen voor twee 
personen met een exclusief optreden 
van de Amazing Stroopwafels aan boord



De voetballers, honkballers, wielren-
ners en hockeyers hebben stuk voor 
stuk gefaald, de een meer dan de 
ander. Dat de gerespecteerde Foppe 
de Haan er niet in geslaagd was het 
gemengde gezelschap voetballers 
op een lijn te krijgen, was al te zien 
bij het zingen van het Wilhelmus of 
liever: bij het niet zingen van ons 
volkslied. Terwijl andere ploegen 
zich schor schreeuwden en zongen - 
uitgezonderd Spanje, want dat heeft 
geen volkslied met tekst - staarden 
onze vertegenwoordigers als mum-
mies voor zich uit.
Foppe had Luigi Bruins vlak voor 
de Spelen uit zijn selectie gezet, 
omdat hij tijdens de voorbereiding 
geen ‘drive’ toonde. Daar kon ik me 
nog mee verzoenen, maar hebt u 
die drive wel gezien bij Maduro, bij 
Sibon en Makaay? Maduro kwam bij 
de eerste wedstrijden al voor de rust 
in ademnood en Makaay en Sibon 
leken wel zoutpilaren.

Bewondering
Naar onze hockeyploegen kijk ik 
meestal met bewondering. Con-
ditioneel lijken ze me veel sterker 
dan onze duurbetaalde voetballers. 
Ik kan me vergissen, maar als je 
sprintwedstrijden organiseert tussen 

voetballers en hockeyers zullen de 
hockeyers het acht van de elf keer 
winnen.
Ik durf rustig te beweren dat ik van 
voetbal een beetje verstand heb. Op 
hockeygebied ben ik een leek. Toen 
ik in de Hofstedestraat op de HBS 
zat, liet onze gymnastiekleraar, met 
de bijnaam ‘kontje’, ons zo nu en 
dan hockeyen op het bijveld van 
RFC aan de Essenburgsingel. Dat 
echte grasveld was vooral ‘s zomers 
zo hard en hobbelig, dat er nauwe-
lijks op te spelen viel. Als voetballer 
had ik bovendien nogal moeite met 
de spelregels. Afhouden van een 
tegenstander was streng verboden 
en dat word je bij het voetballen 
juist heel vroeg aangeleerd onder het 
motto: houd je lichaam tussen bal en 
tegenstander.

moet je dus niet bij mij zijn, maar 
zelfs een blinde kan - bij wijze van 
spreken - zien dat Teun de Nooijer 
al jaren veruit de begaafdste en 
intelligentste speler van Nederland 
is. Daar kan ik intens van genieten. 
Teun is een kruising van Abe Lenstra 
en Johan Cruijff. Alleen voor hem al 
heb ik gehoopt dat de Oranjemannen 

dat niet zo mogen zijn. Met mijn 

lekenverstand durf ik te beweren 

van de coach Roelant Oltmans 
was. Na de eerste wedstrijd tegen 
Australië (2-2) viel het me op dat hij 
nogal pissig reageerde op volkomen 
terechte en onschuldige opmer-
kingen van de NOS-interviewer. 
Die meende dat de Australiërs een 
tikkeltje beter waren geweest en Ne-
derland met het gelijkspel iets te veel 
had gekregen. Daar had hij niks aan 
miszegd, maar Oltmans vond dat hij 
met die kritische noot afbreuk deed 
aan de prestatie van zijn jongens.

Sukkels
Bij de evaluatie van dit toernooi 
moet Oltmans eens bij zichzelf te 
rade gaan en nog eens goed kijken 
naar zijn uitzinnige vreugde-explosie 
bij het doelpunt tegen Duitsland, 
waardoor Nederland op 1-0 en de 

Chinese regie hield de Nederlandse 
coach bij zijn vreugdedans zo lang in 
beeld dat de kijkers de onmiddellijke 
gelijkmaker mistten. Oltmans zelf 
schrok zich een ongeluk, toen hij aan 
de reacties in het stadion merkte, dat 
Duitsland vlak voor tijd gelijk had 
gemaakt.
Een coach is ook maar een mens en 
heeft net als zijn spelers het recht 
blij te zijn en te juichen, maar hij 
had, meer dan wie ook, moeten be-
seffen dat een wedstrijd pas gespeeld 
is als de toeter gaat. Een wanho-
pige reactie van de Duitsers was te 
verwachten. Daar had hij zijn spelers 

voor moeten waarschuwen.
Als actief speler deed ik nooit mee 
met al te uitbundige vreugde. Er zijn 
spelers die bij een beslissend doel-
punt in de slotfase een salto, koprol 
of buiklanding maken, in de hekken 
klimmen, met de cornervlag gaan 
zwaaien of een sprintje langs de 
tribunes trekken. Het toppunt is een 
massale knuffelpartij op de grasmat, 
waarna de onderliggende spelers 
tenslotte buiten adem overeind 
krabbelen en naar de middencirkel 
sjokken.
Als centrumverdediger vond ik 
het mijn taak mijn medespelers te 
waarschuwen dat de wedstrijd nog 
niet gespeeld was, de linies hersteld 
moesten worden en de aanvallers 
juist nú aan hun verdedigende taak 
moesten denken. Een paar kreten en 
vingerwijzingen van de coach waren 
wellicht voldoende geweest de 
afgang van onze hockeyers te voor-
komen. Maar ja, die was nog aan 
het feestvieren. Na de 2-6 nederlaag 
tegen Australië stelde aanvoerder 
Jeroen Delmee terecht vast: “We 
zijn sukkels geweest. We hebben de 
afgelopen vier jaar niks geleerd...”

Dick van den Polder
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Expo ss. Rotterdam 
in Oudheidkamer 
Charlois
Met het stoomschip Rotterdam aange-
meerd bijna bij de museumdeur kan de 
Stichting Historisch Charlois er niet 
omheen. De nieuwe fototentoonstelling  
Charlois Maritiem besteedt voor een 
groot deel aandacht aan het bijzondere in 
de Maashaven aangemeerde schip. Er is 
aandacht voor de bouw en tewaterlating 
op de scheepswerf van de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij (RDM) op 13 
september 1958, het schip in de vaart, luxe 
aan boord van de schepen van de Holland-
Amerika Line, de spectaculaire terugkeer 
naar Rotterdam en last but not least voor 
de Rotterdam op haar permanente ligplaats 
aan de (oude) Hannopier op Katendrecht, 
waar zij als hotel-, restaurant-, congres- 
en museumschip met opleidingsplaatsen 
verder gaat. 
De tentoonstelling is van zaterdag 6 sep-
tember  2008 gedurende drie maanden te 
bezichtigen in de Oudheidkamer van His-
torisch Charlois, aan de Grondherendijk 
84 in Oud Charlois (bereikbaar met buslijn 
73). Open op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur, behoudens feestdagen. 
Voor info: 010-4806618. Deze tentoonstel-
ling is voorbereid in samenwerking met de 
Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam.

Bridge
Bridgeclub Stokvis Rotterdam zoekt 
nieuwe leden voor het bridgeseizoen 
2008/2009. De speelavonden zijn op don-
derdag en we beginnen om  19.30 uur. Het 
bridgeseizoen loopt van  4 september 2008 
tot 28 mei 2009. Onze speellokatie is :  Jan 

3076 SH Rotterdam-Lombardijen. De con-

afdracht aan de bridgebond; meesterpunten 
volgens geldende schaal . 

accommodatie om te bridgen met een 
zeer gezellige bar waar de prijzen nog op 
Humanitasniveau zijn.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij: 
H.Blom  tel. 0181612622 of W.Vermeer  
tel. 0104322109

Tijdens de Olympische Spelen heb ik bijna dagelijks uit de 
mond van mijn vrouw moeten horen dat de meiden/vrouwen/
dames van Oranje het veel beter deden dan hun mannelijke 
collega’s. Dat had ik zelf al als eerste verkondigd, maar mijn 
vrouw vond het kennelijk prachtig me met mijn eigen woor-
den om de oren te slaan.

Juichende hockeycoach 
vergat orde te herstellen

Lonkend affiche

Albert Heijn
eerste zelfbedieningswinkel aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Het succes 
was zo groot dat kort daarna het pand opnieuw werd aangepast, nu tot een super-
markt naar Amerikaans voorbeeld. 
De winkel was ondergebracht in voormalig café-restaurant De Heemraad aan 
de Nieuwe Binnenweg 276. Op die locatie, tussen de Claes de Vrieselaan en 

Schiedam de primeur van de eerste AH-zelfbedieningswinkel in Nederland. Die 
werd in 1952 geopend aan de Lange Nieuwstraat in de Brandersstad en heeft daar 
dienst gedaan tot in de jaren negentig. Overigens hadden de ontwerpers van de 

straatnaam.

Reclame is van alle tijden, ook vroeger wisten reclameontwerpers de consument te bereiken met 
sfeervolle beelden en rake slogans. Het reclamemateriaal varieert van grote emaillen reclamebor-
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Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)

Rijsimulator                Ogentest                                Theorieles

September 2008

Informatie van De Stromen

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

Muzikaal Wijkfeest Kreekhuizen
Wie zin heeft in een heerlijke muzikale nazomermiddag komt van 13.00 uur tot 
17.00 uur naar het wijkfeest van Kreekhuizen. Met optredens van onder andere het
Victory Gospel Choir en het Pop-up Koor. Naast muziek zijn er ook gezellige activiteiten

voor de (klein)kinderen, zoals originele workshops en een kinderbraderie.

Fiets 4 daagse deelgemeente Alexander
Onder het motto “Fietsen geeft natuur(lijk) plezier” organiseren vrijwilligers, buurtwerk
Alexander, De Stromen en Laurens fietsdagen op donderdag 4, 11, 18 en 25 septem-
ber. Elke route bedraagt een kleine 25 km en start om 10.00 uur. Op 4 en 25 sep-

tember wordt tevens een lekkere lunch aangeboden in De Vijf Havens en De Schutse. Op 18 septem-
ber is er een gezellige koffiestop bij Schiehoven. Op 25 september biedt Rotterdam Airport de deel-
nemers een kopje koffie met gebakje aan in Grand Cafe de Horizon, vanwaar u een prachtig uitzicht
heeft. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 2,50 per rit. Fietsers die zich opgeven voor alle
vier de ritten betalen € 7,50. Meer informatie via Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660.

“Tijd voor gezelligheid” in Zuiderkroon
Als u zin heeft in een leuk avondje uit noteer dan 25 september in uw agenda. In
Grand Café/Restaurant Zuiderkroon wordt u getracteerd op een avondvullend pro-
gramma boordevol gezelligheid. Inloop is vanaf 20.00 uur en om 22.15 uur eindigt

de voorstelling. Toegang is gratis en drankjes zijn voor eigen rekening. Meer informatie via Zorglijn
Rotterdam: 0900 – 20 60 660.   

Manifestatie Deelgemeente Schiebroek
Met muziek, activiteiten, hapjes en drankjes zwaait Deelgemeente Schiebroek op
zaterdag 27 september tussen 12.00 uur en 20.00 uur de zomer uit. De festiviteiten
vinden plaats op en in de omgeving van het Rodondendronplein, waar tussen 15.30

en 16.30 uur ook de Pubquiz wordt gehouden; het bekende maar vooral ook spannende competitie-
spel met vragen over toen en nu. 

Olympische Spelen van Pendrecht 
Welke sport u beoefent of welk spel u speelt maakt niet uit. Iedereen kan meedoen
aan de Olympische Spelen van Pendrecht en “strijden” om de bronzen, zilveren of 
gouden Pendrechtse plakken. De openingsceremonie vindt plaats op 27 oktober op

Plein 1953, inclusief fakkelintocht. Elke dag zijn er Olympische activiteiten in de wijk. Op 4 oktober
eindigen “de Spelen” met een wielerspektakel, een prestatieloop en een braderie. Voor meer infor-
matie: www.vitaalpendrecht.nl

Scootmobieldagen
Op maandag 29 september en woensdag 1 oktober organiseert De Stromen in 
samenwerking met de gemeente Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland scootmobiel-
dagen. 29 september is de theoriedag en op 1 oktober - de landelijke Scootmobiel-

dag – kunt u een testrit rijden op een uitgezet parcours inclusief een hellingproef. De dagen worden
georganiseerd in Schiehoven gelegen aan de Hamakerstraat 77 in deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek. De kosten voor deelname aan beide dagen zijn € 5,00. Meer informatie via Zorglijn
Rotterdam: 0900 – 20 60 660.

Oogzorg aan huis: nieuwe zonnebril op sterkte gratis
In samenwerking met de organisatie van Nederlandse huisopticiens organiseert
De Stromen een aantrekkelijke actie voor mensen die in alle rust en in de eigen ver-
trouwde omgeving een nieuwe bril willen aanschaffen. Met professionele apparatuur

meten erkende opticiens uw ogen en oogdruk. U kunt kiezen uit talrijke modieuze monturen. 
De nieuwe bril wordt keurig bij u thuis bezorgd. Houders van De Stromen Comfortkaart krijgen
15% korting op de complete bril (glazen én montuur). Bij aanschaf van een nieuwe bril krijgt u 
bovendien een enkelvoudige zonnebril op sterkte gratis.

Lid worden van De Stromen    
Met een veelzijdig activiteitenprogramma stelt
De Stromen iedereen in de gelegenheid om
onder de mensen te blijven, cursussen te vol-
gen, hulp in te roepen of op een prettige en
ongedwongen manier op stap te gaan. Alle acti-
viteiten 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. Dit lidmaatschap
wordt in 2008 gratis aangeboden aan alle Rot-
terdammers van 55 jaar en ouder.

Uw lidmaatschapkaart en een 
verhelderende brochure
Wanneer u besluit lid te worden van De Stromen
kunt u gebruik maken van de bon of bellen
naar Zorglijn Rotterdam. U ontvangt dan uw 

Rijvaardigheidsdagen
Wanneer u zelfstandig en veilig aan het verkeer wilt blijven deelnemen is het een goed idee om uw
rijvaardigheden en verkeerskennis op gezette tijden te toetsen. Speciaal voor automobilisten van
55 jaar en ouder organiseert De Stromen in samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Veilig
Verkeer Nederland twee rijvaardigheidsdagen in oktober.

Het zijn geanimeerde trainingsdagen waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om uw verkeers-
kennis en rijvaardigheden te toetsen en op te frissen. Deelnemers krijgen deskundig advies over
verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden het gezichts- en gehoorvermogen getest en geeft
een bewegingsdeskundige tips om langer mobiel te blijven. Samen met een rij instructeur rijdt u
een stuk in uw eigen auto zodat hij u tips en adviezen kan geven om veilig te rijden. In een simula-
tor wordt uw reactievermogen getest. De cursus is geheel vrijblijvend en informatief en heeft geen
consequenties voor het rijbewijs. 

Wanneer u ouder bent dan 55 jaar en lang geleden uw rijbewijs heeft gehaald is deelname aan
een rijvaardigheidstraining zeker aan te raden. Het geeft u niet alleen een gevoel van zekerheid,
maar het stelt u ook in staat om zolang mogelijk deel te blijven nemen aan het steeds drukker
wordende verkeer. Deelname bedraagt slechts vijf euro. Per cursusdag kunnen maximaal zestig
personen deelnemen. Dus wees er snel bij, want vol is vol.

De rijvaardigheidsdagen worden gegeven op de volgende dagen:
DINSDAG 14 OKTOBER: Verzorgingstehuis Hoppesteyn, Boezemsingel 100
DONDERDAG 30 OKTOBER: Verpleeghuis Schiehoven, Hamakerstraat 77 

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u zich inschrijven? Neemt u dan gerust contact op met 
Zorglijn Rotterdam 0900 2060 660.

persoonlijke De Stromen Comfortkaart met 
een brochure waarin u alles kunt lezen over de
voordelen en privileges die bij het lidmaat-
schap horen.
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Nooit te oud om 
te leren

www.primathuis.nl
De kortste weg naar een prima
zorgadvies
Bent u mantelzorger of wilt u zelf weten voor
welke zorg iemand in aanmerking komt? 
Ga dan eens naar www.primathuis.nl. 
Door het beantwoorden van vragen gene-
reert de site een advies over de benodigde
zorgintensiteit voor degene voor wie u de
antwoorden heeft ingevuld.

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart

Naam _____________________________________________ Voorletter(s) _____ M/V

Straat __________________________________________________ Huisnr ________

Postcode _______________  Woonplaats ____________________________________

Telefoon ______________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Geboortedatum: _________________  Geboorteplaats __________________________

Iedereen op hetzelfde adres kan profiteren van alle voordelen van De Stromen
Comfortkaart.

Stuur deze coupon ingevuld op in een envelop zonder postzegel naar:
De Stromen Comfortkaart, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam



Geachte redactie
Ik ben 66 jaar en werk nog steeds in de scheep-
vaart met het uitbrengen van nieuwe schepen van 
de werven naar de klanten, waar ook ter wereld. 
In 1963 werkte ik bij de havensleepdienst en heb 
geregeld de Rotterdam geassisteerd, naar binnen 
of naar zee op dinsdagmiddag om vijf uur, het 

Dat nu het schip van de sloop is gered, vind ik 
perfect; er zijn al teveel legendarische schepen 
verdwenen, zoals de Nieuw Amsterdam en de 
Zwarte Zee IV en V. Maar het is voor de nauti-
sche en traditionele scheepvaartwereld ronduit 
een belediging dat de Rotterdam met de kont naar 
zee wordt afgemeerd. Alleen omdat de verhuur-
der van de terrassen dit heeft bedongen.
Ik ben al eerder bezig geweest met bladen als de 
blauwe Wimpel, Maritiem Nederland, maar ook 
Radio Rijnmond en de Directie Hotel bedrijf. Zij 
vonden het niet interessant genoeg,  terwijl dit 
enorm leeft wanneer je met Rotterdammers praat.
De verhuurder van de achterterrassen zal er nog 
achterkomen dat er heel veel winden waaien uit 
westelijke tot noordoostelijke richting. Als het 
schip met de kop naar zee had gelegen, had de 
opbouw een groot windscherm geweest. Ik vind 
het een gemiste kans. Wanneer je naar andere ha-
vensteden kijkt, hebben die het wel goed gedaan. 
Nu de kosten toch al de pan uit zijn gerezen, kan 
er nog wel wat bij om deze fout te herstellen; 
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Cor Hollemans 
----------------------------------------------------------- 
Mijne heren
Als jongen ben ik als matroos begonnen in de 
haven. Via reserve en toen vaste kapitein heb ik 
tot mijn 60e in de haven rondgezworven. Altijd 
hebben de zeeschepen met de kop naar zee  gele-
gen en de schepen van de Holland Amerika Lijn 
werden altijd gezwaaid voordat ze aanmeerden 
aan de Wilhelminakade of in de Rijnhaven. Ik 
neem aan dat dit de reden is dat ze de Rotterdam 
zo neergelegd hebben.  

L.J.Ketting
------------------------------------------------------------
Draaien
Het schip moet gedraaid worden en iets naar 
voren, richting Maas. Ze ligt een beetje te ver de 
Maashaven in.

J. Groenenberg
------------------------------------------------------------
Een eigentijds zeekasteel
De Rotterdam in Rotterdam terug! Bijna exact 
een halve eeuw na haar tewaterlating is dat mooie 
zeekasteel terug in mijn havenstad. Deze Rot-
terdamse koningin ligt natuurlijk in Katendrecht. 
De naam Katendrecht komt voor het eerst voor in 
1199, als ambacht in eigendom van de Heer van 
Putten. In 1895 werd het dorp Katendrecht deel 
van Rotterdam. Spijkenisse ligt op Putten en zo 
hebben deze twee plaatsen niet alleen een histo-
rische band maar ook een hedendaagse: eigenaar 
van de Rotterdam is Woonbron. Huurders uit 
Rotterdam en Spijkenisse hebben dus meebetaald 
aan de terugkomst van deze mooie dame. 
Oud en nieuw, antiek en modern, vroeger en 
nu: geen onoverbrugbare tegenstellingen maar 
aspecten van één en dezelfde geschiedenis: die 

van mensen. Zonder vroeger geen heden: als je 
vroeger - geschiedenis - niet begrijpt kan je het 
heden ook niet ‘verstaan’. 
Tijd is een raar ding; je kunt hem niet vastpakken 
en toch is hij net zo werkelijk als de stoel waarop 
ik deze column schrijf. Het is nog gekker: alleen 
het ‘nu’ beleven we. Alles wat voor dat ene, 
ondeelbare, ‘nu’ ligt, al is het maar een fractie 
van een seconde, beleven we niet, maar beleefden 
we, is dus verleden tijd. 
We kijken ook altijd in het verleden als we iets 
waarnemen. Het licht heeft tijd nodig om naar 
onze ogen te komen. We zien iemand altijd zoals 
hij was op het moment dat het licht naar mijn 
ogen vertrok. Het verschil is klein - zó klein dat 
wij geen verschil merken, maar toch is het er. 
Het wordt groter naarmate de afstand toeneemt. 
De zon zien we zoals hij er acht minuten geleden 
uitzag. Sommige sterrenstelsels zien we pas na 
13 of 14 miljard jaar. Zomaar kijken is dus al aan 
geschiedenis doen…
Ook de Rotterdam is geschiedenis. Maar Woon-
bron maakt er een eigentijds zeekasteel van en ik 
hoop er vaak naar toe te gaan om van het oude en 
nieuwe te genieten. 

Jan Bontje, Spijkenisse
correspondentie@janbontje.nl

------------------------------------------------------------
Geachte redactie
Allereerst mijn grote waardering voor het 
samenstellen en uitbrengen van De Oud-Rot-
terdammer. In de uitgave van 19 augustus las 
ik de vraag of de Rotterdam met het voorschip 
vaarrichting moet liggen naar zee of naar de stad. 
Het ss Rotterdam heeft bij mijn weten altijd met 
zijn voorschip in de vaarrichting gelegen, of dat 
nu aan de Wilhelminapier was of in de Rijnhaven. 
De Rotterdam lonkte altijd naar zee! Wordt haar 
dat nu afgenomen? Na zoveel jaren trouwe dienst.
Ik ben het roerend eens met al die Rotterdammers 
die vinden dat zij met haar kop in de vaarrichting 
moet liggen. In een andere haven hoort deze oude 
Dame niet thuis. Men spreekt en schrijft dat deze 
oude Dame haast geboren en getogen is aan de 
Wilhelminapier, dus mijn inziens hoort zij hier 
thuis, liefst aan de pier.

H. Visser
Grote Hagen 772, 3078 RD Rotterdam

-----------------------------------------------------------
Geachte redactie
Zat de krant van 19-8-2008 te lezen en zag dat 
er gereageerd kon worden op de ligplaats van 
de teruggekeerde SS Rotterdam. Ik vind het 
onbegrijpelijk om het schip een ligplaats te geven 
aan de zuidkant van de stad, aan de kop van de 
Maashaven.
En om het aantrekkelijk te maken met het achter-
schip naar de rivier. Wat is hier het voordeel van?
Stel de steven naar de rivier gericht! Ik denk dat 
vele van de duizenden toeristen die de Spido 
vervoert graag eens op het schip overnachten en 
zij kunnen dan prachtige foto’s maken vanaf de 
rivierzijde.
En stel eens voor, Rotterdam de stad waar alles 
kan, zo’n schip afmeren langs een aantal pontons 
aan de Parkkade, een juweel van een trekpleister 
voor de toerist, in de directe omgeving van veel 
attracties, zoals de Euromast, de vele mogelijkhe-

den , om iets te doen met de rondvaartboten in de 
Parkhaven en de Spido. Kortom, de SS Rotter-
dam is terug, maar niet op de goede plaats 

CW van Gemeren 
Van t`Hoffstraat 48 , 3132 te Vlaardingen.

------------------------------------------------------------
Geachte redactie
Hoewel geen Rotterdammer (oud-Gouwenaar) 
lees ik met veel genoegen uw krant. 
Volgens mij is het niet alleen de beste krant van 
Rotterdam, maar ook van geheel Nederland. Veel 
artikelen zijn voor vele 65+-ers heel duidelijk 
en herkenbaar, ook buiten Rotterdam. Vooral de 
columns van Gerard Cox zijn uitstekend. Ook de 
juridische artikelen over erfrecht zijn zeer goed.
Nu naar uw vraag over de ligplaats van de Rot-
terdam. Die ligt niet goed. Ik ben er al twee keer 
gaan kijken. Eenmaal vanaf Katendrecht, maar 
dan kan je er niet dicht genoeg bij komen. De 

van de Maastunnel, maar dan krijg je ook geen 
goed uitzicht op dit majestueuze schip. Dat schip 
moet op een goed herkenbare plaats haar schoon-
heid kunnen tonen. Ik denk aan Parkhaven met de 
Euromast erbij.

internet lees.
Nico Faaij
Vosholstraat 3, 2461 AB ter Aar

-----------------------------------------------------------
Afgang
Terecht dat u de lezers oproept hun mening te 
geven over de ligging van  de Rotterdam. Toen ik 
vanaf de Parkkade de aankomst gadesloeg, vond 
ik het al een afknapper dat het schip de Maas-
haven invoer. Dat het voormalige vlaggenschip 
van de HAL niet zeewaarts aan de kade ligt, is 
inderdaad een afgang van jewelste. Ik neem aan 
dat de achterliggende gedachte is dat toekomstige 
bezoekers het schip vanaf Katendrecht zullen  
benaderen en er zo goed zicht op hebben. Com-
mercie mij dunkt!
Een plek aan de Wilhelminakade lijkt me niet 
reëel; per slot van rekening heeft de kade een 
functie als cruise-terminal en we zullen voor ogen 
moeten houden dat het schip slechts vooral bij 
oudere Rotterdammers nostalgische gevoelens 
oproept.
Wat me in de berichtgeving ergert is die aandui-
ding ss. Het doet me aan Sturm Staffel denken. 
Ook in uw blad ss Rotterdam, maar de Nieuw-
Amsterdam en de Statendam. Vroeger was het 
ook gewoon DE Rotterdam!

Ronald van der Meer
Bentincklaan 55d
3039 KJ Rotterdam

Een vaststaand feit
Ik begrijp de bezwaren tegen de wijze waarop 
het ss Rotterdam is afgemeerd in Katendrecht. 
Hoewel ik geen maritieme achtergrond heb, is 
mij de afgelopen jaren duidelijk geworden dat 
het afmeren van een schip met de boeg naar bin-
nen tot grote verontwaardiging leidt. Anderzijds 
moet ik constateren dat het bij de hedendaagse 
cruiseschepen die Rotterdam aandoen eerder uit-
zondering is dan regel dat het schip eerst wordt 
gedraaid alvorens te worden afgemeerd. Zo lag 
het ms Rotterdam ook telkens met de boeg naar 
binnen aan de Wilhelminakade. Hetzelfde geldt 
voor de ‘Princess’ schepen. Maar inderdaad 
hoort een klassiek HAL-schip als het ss Rot-
terdam V met de boeg naar zee te wijzen. 
De Stichting ‘Behoud stoomschip Rotterdam’ 
heeft frequent en zeer stellig gewezen op deze 
gevoelige materie bij de huidige eigenaar. 
Telkens kregen we als argument om het schip 
aan bakboordzijde langs de kade te leggen, dat 
dit beter is voor de exploitatie. De bezoeker zou 
dan immers vanaf de promenadedekken en het 
Lido-dek een vrij uitzicht genieten over de stad 
en de Maas. Daarnaast zou het logistiek beter 
zijn de toegang aan bakboordzijde te hebben. Dit 
laatste argument kan ik niet op waarde schatten, 
maar het argument van het betere uitzicht snijdt 
wel enigszins hout. Zou het schip aan het Katen-
drechtse Hoofd aan stuurboordzijde worden af-
gemeerd, dan ligt het achterschip gericht naar de 
niet zo frisse installatie van de Afvalverbranding 
Rijnmond en de Kalmar-Hollandia kranenfa-
briek. Mogelijk ligt er ook nog een cosmetische 
reden aan ten grondslag: de romp van de Rot-

een aanvaring en een onzachte aanraking met 
de kade in Gibraltar tijdens een storm in 2004. 
Door het schip aan bakboordzijde af te meren, 

Daar staat tegenover dat bij een ligging met de 
boeg naar binnen, de Oceanbar uitzicht biedt op 
het ontvangstgebouw en de kade, in plaats van 
de ‘Ocean’, ofwel de Maas.
Helaas hebben onze argumenten het niet kunnen 
winnen van het kennelijke commerciële belang 
om het schip met de boeg naar binnen te leggen. 
Anno 2007 is er geen mogelijkheid meer de 
eigenaar van gedachten te laten veranderen. 
Inmiddels zijn aan boord van het schip diverse 
ingrijpende aanpassingen gedaan met het oog op 
het afmeren aan bakboordzijde. We zullen ons er 
helaas bij moeten neerleggen. 
Jan-Willem Koene
Secretaris St Behoud ss Rotterdam
Brielle
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Op de oproep van Rein Wolters aan de lezers om hun mening te geven over de 
ligging van de Rotterdam is massaal gereageerd. Onderstaand een greep uit die 
reacties, met excuses naar de lezers die hun reactie, vanwege ruimtegebrek, niet 
terug vinden.

Ligt ss Rotterdam er juist bij?

- Ligt het ss Rotterdam zo goed of moet het draaien? -
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wonen

100%
leefplezier

De Prinsessenflats. Kijk verder
Bent u een actieve senior en zoekt u woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in de Prinsessenfl ats 
in Rotterdam! Hier vindt u comfortabele appartementen met alles erop en eraan. Prachtig uitzicht, veel rust en groen, 
een zwembad en winkelcentrum in de buurt en openbaar vervoer dichtbij. In Ontmoetingscentrum Prinsenhof drinkt u 
een kopje koffi e, kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten en treft u andere bewoners. Makkelijk leven, makkelijk 
wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’; 100% leefplezier en ook nog eens goed betaalbaar! Kijk op onze website of bel 
met de Nieuwe Unie: (010) 286 64 00. www.wonenlight.nl

‘Wonen Light’ is een product van de Nieuwe Unie, 
onderdeel van Woonstad Rotterdam.

• appartement 5e etage
• 3 kamers (85m2). Lift aanwezig
• Ruim balkom op het noordoosten
• Direct aan de Maas gelegen
• Nabij uitvalswegen en openbaar

vervoersgelegenheden

Vraagprijs: 199.500,- k.k.

Buitenbassinweg 358
Kralingen-Esch

• Appartement 2e etage
• 2/3 kamers (78 m2). Lift aanwezig
• Zonnig balkon op het zuidwesten
• Uitzicht op het water 
• Recent gerenoveerd in luxe

Vraagprijs: 219.500,- k.k.

• Hoekappartement 5e etage
• 3 kamers (90 m2). Lift aanwezig
• Inpandig balkon/loggia
• Luxe keuken en badkamer
• Op loopafstand van winkels en OV

Vraagprijs: 189.000,- k.k.

• Appartement 5e verdieping
• 4 kamers (ca. 150 m2). Lift aanwezig
• Zonnig terras ca. 15 m2 op Z/W
• Vrij uitzicht over waterpartij
• Centraal gelegen nabij winkels en

openbaar vervoer 

Vraagprijs: 369.000,- k.k.

Prinsenlaan 632 – Prins Alexander

Bel (010) 433 57 10 of kijk op www.atta.nl voor ons uitgebreide aanbod.

Atta Makelaars. Wonen is ons werkterrein.

Thuis in uw huis

Admiraliteitskade 30 B - KralingenScherpenhoek 56 - Charlois

• Appartement 11e etage
• 5 kamers (85m2). Lift aanwezig
• Ruim balkon op het zuiden
• KIJK OP: www.z-flats.nl voor ons

actuele aanbod
• Keurig onderhouden woning.

Vraagprijs: 139.000,- k.k.

Sibeliusplein 243
Schiedam Groenoord

• Appartement 4e etage
• 4 kamers (102 m2). Lift aanwezig
• Ruim balkon op het noorden 
• Aan park gelegen
• Riante woonkamer en slaapkamer.

Koopsom: 172.500,- v.o.n.

Wolphaertsbocht 90e - Charlois

• Appartement 2e etage
• 3 kamers (96 m2). Lift aanwezig
• Zonnig balkon aan de voorzijde
• Uitzicht op het water en Euromast
• Zeer goed onderhouden woning

Vraagprijs: 235.000,- k.k.

Mullerkade 361 - Lloydkwartier

• Appartement 7e etage
• 3 kamers (90 m2). Lift aanwezig
• Ruim terras op het noordwesten
• Aan de Maas gelegen 
• Op loopafstand van alle

voorzieningen

Vraagprijs: 185.000,- k.k.

Cor Kieboomplein 201 – De Veranda

• Appartement 2e etage
• 4 kamers (140 m2). Lift aanwezig 
• Zicht op de singel
• Nabij ov en centrum Rotterdam
• Inclusief parkeerplaats

Vraagprijs: 334.500,- k.k.

Bergsingel 35 A – Noord

TROSSEN LOS!!
Op 18 & 19 oktober 2008 organiseert De Oud-Rotterdammer:

NOSTALGISCHE
HAVEN

TOERTOCHT

NOSTALGISCHE
HAVEN

TOERTOCHT

De Oud De Oud 
Oplage: 115.000 ex.

In samenwerking met de Spido organiseert De Oud-Rotterdammer ter 
gelegenheid van het 3-jarig bestaan een nostalgische tocht door de 

Eemhaven, Waalhaven en Rijnhaven.
De afvaarten zijn gepland om 09.45 - 10.45 - 12.00 - 13.00 - 14.15 en 15.15 uur

Voor maar 13,75 p.p.
(incl. consumptie en uniek Spidoboek)

Reserveerlijn: 010-2759991 / 010-2759993
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The Eddysons

 - The Eddysons. Van boven naar beneden en van links naar 
rechts: Martin Agterberg, Han Schotel, Fred de Groot, Kees de 

Blois en Eddy Ouwens.  -

Halverwege de zestiger jaren was het plotseling één van de toonaangevende 
Rotterdamse beatgroepen. De band heette in eerste instantie Eddy Nelson & 
the Eddysons. Later werd dat kortweg The Eddysons. 

Een aantal jongens uit een Schiedams rock- 
and rollbandje kwam in 1965 in contact met 
manager Theo Smit. Hij kwam met zanger 
Eddy Ouwens op de proppen. Besloten werd 
een nieuwe beatband te formeren. Kees de 
Blois (sologitaar en zang), Han Schotel (bas-
gitaar en zang), Martin Agterberg (toetsten 
en gitaar) en Pim Rietveld (drums) comple-
teerden de groep, die zich Eddy Nelson & the 
Eddysons noemde.
Binnen de kortste keren was er veel werk 
voor de band. “We begonnen gelijk goed en 
nadat we al snel in het circuit van maand-
contracten terecht waren gekomen, werden 
we beroepsmuzikanten”, aldus oud-bandlid 
Martin Agterberg 

Hitje
Eén van de eerste contracten die de groep 
in de wacht sleepte, was van nachtclub 
en dancing De Wiek aan de West-Blaak. 
Agterberg: “In die tijd ging het niet zo goed 
met die zaak. Er had nog nooit een beatband 
gespeeld, maar toen wij er optraden was het 

ineens constant stampvol.” De groep trok 
vervolgens het land in, om in andere destijds 
populaire dancings te spelen, met name in 
Den Haag en Amsterdam.  “Dat was hard 
werken”, zegt Agterberg. “Je begon ’s avonds 
om negen uur en dan speelde je tot ’s mor-
gens half vier. Meestal zes dagen per week. 
Maar we vonden het fantastisch.” 
In 1967 belandde de band, waarin drummer 
Fred de Groot de plaats had ingenomen voor 
Rietveld, in een platenstudio. Het eerste 
plaatje van The Eddysons, Turn of the Year, 
deed niet veel, maar een jaar later werd Ups 
and Downs een hitje. Het bereikte de 23e 
plaats van de hitlijst. Agterberg: “Dat bete-
kende dat we op de schnabbeltour konden, 
met als gevolg dat we  ’s middags ergens in 
België en ’s avonds op een podium in Fries-
land stonden.” 
Van The Eddysons verschenen zes singles. 

Circus
Volgens Agterberg stond niemand in de band 
ervan te kijken, toen in 1969 zanger Eddy 

Ouwens de band verliet. “Het was sneu voor 
ons, maar we wisten dat hij andere plan-
nen én kwaliteiten had”, zegt hij.  Met John 
Vis, afkomstig uit de Rotterdamse groep 
D21, ging de band verder als Purple Pillow. 
Die band was geen lang leven beschoren. 
“Er kwam een onzekere periode aan”, legt 
Agterberg uit. “We waren op een leeftijd dat 
er getrouwd ging worden en er was behoefte 
aan een andere carrière.”
Het bleef muziek, waarin vrijwel alle 
muzikanten later hun geld gingen verdienen. 
Eerst nog in de formatie Jumbo. Daarna 
kwamen ex-Eddysons-musici elkaar weer 
tegen in Circus. Vervolgens doken Agterberg 
en De Blois op in The Hudsons. Maar daarna 
werd een punt gezet achter het professionele 
bandleven. 
Eddy Ouwens werd succesvol producer en 
verkocht als zanger Danny Mirror wereld-
wijd ruim twee miljoen exemplaren van de 
hit I Remember Elvis Presley. De Blois werd 
plugger en promotor van artiesten. Schotel 
speelt nog steeds z’n deuntje op de achter-

grond mee. De Groot ging als muziektech-
nicus aan de slag in de Soundhouse Studio 
van Agterberg in Schiedam, maar heeft nu 
een eigen bedrijf. Soundhouse produceert 
commercials voor media en bedrijven. 
Martin Agterberg kijkt uiterst tevreden terug 
op z’n  Eddysons-periode: “Het was een 
vriendenclub. Nog steeds hebben we contact 
met elkaar. Het is een jongensdroom die 
werkelijkheid werd….”

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

deel 37

Het maken van de krant in het markante 
gebouw met de enorme lichtkrant op 
het dak begon 17 juni 1946. Het pand 
moest verdwijnen voor het bouwen 
van de Coolsche Poort, de ‘rode toren’. 
Nadat redactie en andere afdelingen 
van de roemruchte krant verhuisd 
waren naar het Holbeinhuis aan de 
Coolsingel tegenover het stadhuis, trof 
de slopersmoker in januari 1974 het 
krantengebouw en maakte er in een 

paar weken korte metten mee. Hiermee 
verdween een pand dat meer betekend 
heeft, dan met de huidige bebouwing 
ooit het geval kan zijn. Het Holbeinhuis 
werd in de jaren tachtig verwisseld 
voor de derde etage van de WTC-toren 
aan het Beursplein, waar in 1990 ook 
de redactie van Het Vrije Volk (HVV) 
kwam ‘inwonen’ in afwachting van een 
fusie met het RN en een gezamenlijke 
verhuizing naar de Westblaak.

De eerste editie van het Rotterdamsch 
Nieuwblad verscheen op 3 april 1878 
aan de Zuidblaak 16. Daarna verhuisde 
de almaar in oplage groeiende krant 
naar het Slagveld, waar het bedrijf op 
14 mei 1940 ten onder ging aan Duitse 
bommen. Tot 22 september 1943 werd 
de krant in Den Haag gemaakt, maar 
daarna stagneerde het vervoer en ver-
scheen de krant niet meer. Op 17 juni 
1946 betrok het RN het nieuwe gebouw 
op de hoek van de Nieuwe Binnenweg 
en Coolsingel. De laatste editie van 
de net geen 123 jaar geworden krant 

verscheen, net als HVV-Metropool, 
op zaterdag 30 maart 1991 op het 
Beursplein 37. Op dinsdag 2 april 1991 
smolten de twee kranten samen tot het 
Rotterdams Dagblad. Deze laatste krant 
is op 1 september 2005 weer gefuseerd 
met het Algemeen Dagblad, waardoor 
er alleen nog maar herinneringen zijn 
aan een rode en een liberale krant. 

Tekst Rein Wolters
Foto’s collectie Henk van der Schoor 

Rotterdamsch Nieuwsblad vergane glorie
Bijgaand foto’s van het in 1943 gebouwde kantoor- en de redac-
tiegebouw van het Rotterdams(ch) Nieuwblad (RN), zijn gemaakt 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 

- Het markante gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad -

- Geveld door de sloophamer - - De lichtkrant trok de aandacht -
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V.O.F. SCHUMAN
VOOR AL UW KOOKMATERIAAL

EN KEUKENGEREI
ONZE PRODUCTEN ZIJN

ONGELOOFLIJK SCHERP GEPRIJSD

WILT U MEEDELEN MET DEZE
UNIEKE AANBIEDINGEN,

SCHROOM NIET EN BEL METEEN:

06-5200708
of b.g.g. 06-11046557

Kuperus & Zn VOF
Van oudsher uw specialist
in gevel-, dak- en zinkwerkzaamheden
Kastanjesingel 170, 3053 HR  Rotterdam, Tel./Fax 010-4228719, Mob. 06-558 882 54

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

€ 250.000,--

TE KOOP:

AAP PRIMADOMUS IS EEN VEILIGE THUISHAVEN

IN SPANJE, VOOR MISHANDELDE APEN.

HIER KRIJGEN ZE DE RUST EN DE RUIMTE DIE ZE VERDIENEN.

HELP DE EERSTE 11 CHIMPANSEES NAAR SPANJE TE REIZEN,

PATRICK EN ZIJN VRIENDEN KUNNEN NIET LANGER WACHTEN...

STEUN AAP! GA NAAR AAP.NL
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Deijkers kende al snel vrijwel alle 
middenstanders in de omgeving. 
Op de hoek kocht hij bij ‘vrouw’ 
Schellevis, een goedlachs klein 
vrouwtje, zijn rookwaar. Over-
buurman Jaap Koster was dage-
lijks leverancier van vers fruit. 
Een collega van Dijkers ging ’s 
morgens het bureau rond met een 
lijstje. De een lustte wel een peer, 
de ander een appel en een derde 
koos een pisang. Bij de middagbo-
terham werd melk gedronken, elke 
morgen vers aangeleverd door 
buurman en melkboer Anthon 
Groenendijk. Zijn bezorgwagen 
was een ’ijzeren hond’, een moto-
risch aangedreven karretje. 
In de straten vermaakte draaior-
gelman Jan de Bruin iedereen met 
muziek. Behendig ving hij in zijn 
pet muntjes op. Destijds woonde 
hij aan het eind van de Ver-
boomstraat bij de Huismanstraat. 
Zijn bruine paard stopte zonder 
opdracht bij iedere kroeg en dan 
ging de orgelman naar binnen. Of 
dat nu was om te manzen of om 
de inwendige mens met enig alco-

holisch vocht te versterken, was 
voor velen een vraag. Naast het 
bureau was de garage van Schob, 
een gezette, kalende man in een 
grijze stofjas, met altijd een sigaar 
in zijn mond.

Overbluft
Het interieur van het in 1872 
door architect L.D. Dekker 
gebouwde pand was schitterend, 

met vierkante hoge kamers met 
een ouderwetse houten schouw. 
De trapleuning was prachtig 
bewerkt. Op de zolder waren spul-
len opgeslagen van Bescherming 
Bevolking (BB), zoals olielampen. 
Bij vriezend weer waren de kamers 

niet warm te stoken en zaten de 
dienstdoenden met koude voeten 
achter hun bureau. In de arrestan-
tenverblijven, zakte de temperatuur 
onder nul, zodat die niet gebruikt 
werden. De ‘gasten’ verbleven 
tijdelijk in de verhoorkamers, waar 
geen tralies voor de ramen zaten 
en er wel eens eentje ontsnapte.
Het bureau was ook de thuisha-
ven voor wijkagent Jaap Dijke. 
Jaap woonde in zijn werkwijk en 
iedereen kende hem. Voordat Dijke 
en Deijkers in het bureau werkten, 
schopte de moeder van Ot en 
Frans Dadema er eind september 

hadden de broers, die woonden 
aan de Katendrechtse Lagedijk, op 
de Reedijk een paar dunne bomen 
omgezaagd. Duitse schildwach-
ten legden hen geen haarbreed 
in de weg. Op handwagens ging 
het haardhout huiswaarts. Bij de 
Kromme Hang (Schulpweg) hield 
een agent hen staande, verlegde 
de route naar bureau Charloisse 
Kerksingel en liet de stammetjes 

ping mocht het trio vertrekken. 
Diezelfde middag zag moeder 
Dadema een van de dienders huis-
waarts lopen met op zijn schouder 
een van de stammetjes. Nou was 
ze niet op haar bekkie gevallen en 
daarbij voor de duivel niet bang. 
Op hoge poten ging ze met Ot, 
Frans en de handkarren naar het 
bureau. Ze schold de dienders stijf 
en dreigde hen aan te geven bij de 
Ortzcommandant, waarna ze haar 
jongens zei de wagens op te laden 
en de boomstammen mee naar huis 
te nemen. De dienders waren over-
bluft. Waarschijnlijk begrepen ze 
ook het onrecht dat was aangedaan 
en lieten ze daarom de Dadema’s 
begaan.

Een moetje
In 1962 maakte ik kennis met het 
bureau, doordat we moesten trou-
wen. We waren 16 en 15 jaar en er 
was een verklarend proces-verbaal 
nodig dat de zwangerschap niet het 
gevolg was van een zedenmisdrijf. 
De notaris had het papier nodig 
om koningin Juliana toestemming 
te vragen voor voltrekking van het 
huwelijk. Een rechercheur achter 
een bureau in zo’n hoge kamer 
stelde vragen als: ‘waar hebben 
jullie het gedaan?’, ‘wilden jullie 
het allebei’? en ‘kunnen jullie wel 

antwoord was heel brutaal: ‘Niet 
waar u het met je vrouw doet.’ De 
in zijn wiek geschoten rechercheur 
fronste zijn wenkbrauwen en mijn 
meegekomen schoonvader schud-
de verbijsterd zijn hoofd. Alle an-
dere vragen kon ik beantwoorden 
met een simpel ‘ja’. Tien weken 
later, net nog op tijd om tramlijn 2 
naar het stadhuis te halen, lag de 

op de deurmat. Twee weken na het 
trouwen werd dochterlief geboren, 
46 jaar geleden alweer. 

 -  De zijkant van het politiebureau in 1951 met de ouderwetse benzinepompzuil van garage Schob Foto Arnout 
Voet/Jan Roovers  -

-De Kaatsbaan met op de achtergrond het voormalige politiebureau aan de Charloisse Kerksin-
gel. De panden rechts zijn vrijwel allemaal gesloopt Foto collectie Rein Wolters-

- Hoofdcommissaris Rob Hessing (midden) 
ontrolde in de jaren negentig op het statige 

bordes van het voormalige gemeentehuis van 
Charlois een vlag met het nieuwe korpslogo 

Rotterdam-Rijnmond Foto collectie Rein 
Wolters -

   Goede en mindere 
herinneringen
aan politiebureau 
Charloisse Kerksingel

Velen bewaren warme en wellicht ook minder goede herin-
neringen (zeker die er opgebracht zijn) aan het voormalig 
gemeentehuis (later politiebureau) van Oud-Charlois aan de 
Charloisse Kerksingel 2. Rechercheur J. Deijkers teert op 
goede herinneringen. Tot 1980 werkte hij op het bureau van 
de Jeugd  en Zedenpolitie. Tien jaar eerder was hij er op 
eigen verzoek van de Nassaukade naar overgeplaatst.

Vrijwilligerscafé 
Ommoord
Stichting Buurtwerk Alexander nodigt 
alle vrijwilligers die actief zijn in Om-
moord uit op 10 september 2008 het 
eerste vrijwilligerscafé in buurthuis De 

300 in Ommoord te bezoeken.

Het wordt een gezellige avond met 
hapjes, een drankje, muziek en een act 
van de stadsdichter. Ook het vrijwil-
ligerswerk in Ommoord wordt belicht 
en u ontmoet medevrijwilligers die bij 
verschillende organisaties en verenigin-
gen werken.
Om 19.00 uur opent Robbert Krul, voor-
zitter deelgemeente Prins Alexander, de 
avond, waarna een optreden volgt van 
de Stadsdichter. Nadien is er gelegen-
heid kennis met elkaar te maken onder 
de vrolijke klanken van een swingende 
Spaanse salsa. Rond half tien wordt de 
avond afgesloten.
Neem gerust een vriend of vriendin 
mee of een collega-vrijwilliger. Weet u 
iemand in uw omgeving die vrijwilli-
gerswerk wil doen, dan is deze van harte 
welkom.

Informatie:
Beatrijs Hans, 
algemeen Cultureel werk Ommoord

Tel: 010-4212722

Documentaire Prinses 
Irene Brigade bij OVM
Het Oorlogs-

um Rotterdam 
vertoont 3 en 7 
september om 
14.00 uur een 
documentaire 
over de Prinses 
Irene Brigade. 
De Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene kwam voort uit Neder-
landse troepen die in mei 1940 konden 
ontkomen. Later kwamen daar Enge-
landvaarders bij en enkele Nederlanders 
in het buitenland, die bij de brigade 
hun dienstplicht vervulden. De sterkte 
van de brigade schommelde tussen de 
twaalfhonderd en 3500 man. In augustus 
1944 landde de brigade in Arromanches 
in Frankrijk. Daar werd gestreden tegen 
de Duitse troepen. Ook nam de brigade 

vocht zij in Zeeland en Hedel. De docu-
mentaire duurt 45 minuten. Het museum 
is gevestigd aan de Coolhaven 375 (on-
der de Pieter de Hoochbrug) naast het 
metrostation en geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 
en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. 
Entree drie euro, kinderen t/m 12 kaar 
1,50 euro. Informatie: 010-4848931, 
e-mail: info@ovmrotterdam.nl of 
www.ovmrotterdam.nl 



Pagina 34 Dinsdag 2 september 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

www.dmddesign.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

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.

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

Dedicated to everybody

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

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

als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

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

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

Ga actief uw klachten te lijf
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door Aad van der Struijs

Roken
Sinds 1 juli dit jaar is het niet meer toegestaan een ‘sjekkie’, sigaret, sigaar of pijp te 
roken in een horecagelegenheid, sportkantines, feestzalen en –tenten, sportaccommoda-
ties en nog veel meer. Als niet-roker zou dit me een zorg zijn, ware het niet dat ik zo goed 
weet wat een roker ervaart. Tot juli 1981 heb ik gerookt als een op hol geslagen stoomlo-
comotief. Iedere dag, ja iedere dag, rolde ik er twee pakjes Drum-shag doorheen. Daarbij 
kwamen dan nog de vele sigaretten en heel kleine sigaartjes, die op recepties, persbij-
eenkomsten, ontvangsten en bijeenkomsten in glazen bekers tussen de nootjes stonden.

Je mag zeggen, dat ik destijds zo’n 
125 keer per dag een ‘rookwaar’ 
tussen m’n lippen had. Nog menen 
mensen, voornamelijk vrouwen, aan 
de houding van mijn mond/lippen 
te kunnen zien, waar ik destijds m’n 
peukie hield.
(Hoewel de oorzaak van mijn 
stoppen met roken niets met dit on-
derwerp te maken heeft, vertel ik het 
toch! Misschien help ik iemand met 
mijn ervaring. Iedereen weet, ten-
minste ik wist het, dat roken ‘slecht’ 
is. Niet alleen voor de gordijnen, 
die dan geel worden, maar ook voor 
de eigen en andermans gezondheid. 
Maar een roker, tenminste ik deed 
dit, schuift/schoof deze argumenten 
aan de kant.
Op een donderdag in juli 1981 was 
ik rond 10.00 uur aan het werk 
in de radiostudio. Ik draaide m’n 
15e-20e sigaret van die dag, toen een 
vrouwelijke collega, Josien Kapma, 
binnenkwam. Tussen haakjes: Josien 
is eind negentiger jaren overleden, 
circa 50 jaar oud. Zij was zeker niet 
knap of aantrekkelijk te noemen, 
maar had een (eigenwijs) karakter, 
dat keurig met dat van mij door één 
deur ging. Mannen vond ze maar 
niets, maar ‘iets’ met vrouwen kon ik 
bij haar ook niet ontdekken. ’t Was 
een wijf met ballen, zouden we nu in 
2008 zeggen.
Josien keek me aan en zei: “Aad, 
jij weet nogal veel. Wil je me eens 
eerlijk antwoord op m’n vraag 
geven”? Ik voelde me tot aan m’n 
schoenzolen vereerd; Josien die even 
verklaarde, dat ik nogal veel wist! Ik 
beloofde natuurlijk haar een eerlijk 
antwoord te geven, ook al zou de 
vraag zeer persoonlijk en intiem zijn. 
De vraag was wel persoonlijk, maar 
zeker niet intiem: “Aad, waarom 
rook jij?” 
Door m’n hoofd stormden gelijk 
antwoorden als ‘gezellig’, ‘lek-

nog meer van deze nietszeggende 
redenen. Tegelijkertijd werden m’n 
hersens belast met ‘rokershoest’, 
‘verslaving’, ‘sleur’, ‘slechte smaak’, 
‘kosten’ en ‘gewoonte’. Mijn 
antwoord aan Josien was na een 
minuutje kort, maar onduidelijk: “Eh, 
ik weet het niet!”
“Dan is het tijd, dat je nu stopt met 
iets, waarvan je niet weet waarom 
je het doet”, was haar kernachtige 
reactie. Ik zei haar dat het inmiddels 
gedraaide en aangestoken sigaretje 
het laatste van mijn leven zou zijn. 
Ze lachtte!

Ik was ’s avonds al 45 minuten thuis 
toen m’n jongste zoon zei, dat hij wat 
miste aan mij. ’t Was m’n dochter die 
ineens uitriep: “Hij rookt niet meer.” 
Mijn echtgenote merkte op, dat dit 
wel weer een bevlieging van mij zou 
zijn. Als 100% rookster gaf ze me 
nog 45-60 minuten voor ik weer een 
sigaret zou opsteken.
’t Is nu september 2008; nooit heb ik 
meer rookwaar gehad, aangestoken 
of gerookt. Omdat ik vaak nog wel 
over roken droom, weet ik nog steeds 
niet of ik wel van het roken af ben.
Goed, we hebben het over dat rook-
verbod. Het merkwaardige, en voor 
mij ook het onredelijke, is dat een 
horecaffer, zaaleigenaar, kantinebe-
heerder of hoe de ‘toezichthouders’ 
ook mogen heten, verantwoordelijk 
is voor het wel dan niet roken in zijn 
etablissement. Daarbij komt dat niet 
de politie controleert en eventueel 
bekeurt, maar De Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA). Deze ‘autoriteit’ 
zegt de horecabezoeker niets en 
hij heeft ook niets van de VWA te 
vrezen. De VWA heeft alleen maar 
met ‘de eigenaar’ te maken en deze 
zal daarom dan ook moeten bloeden, 
als de verslaafde roker zijn/haar gang 
blijft gaan.
Ik vraag me oprecht af, waarom de 
roker niet wordt aangepakt. Hij is 
het toch, die de overtreding begaat? 
Wanneer je ‘onder invloed’ aan het 
verkeer deelneemt, gaat men toch 
ook niet naar de kroeg of vriend 
die jou het laatste een drankje heeft 
geschonken? Als niet-roker vind ik 
het, met name in de kleinere restau-
rants, brasseriën, eetcafés en bistro’s 
heerlijk dat er een rookverbod is. Nu 
proef je eindelijk het eten, zoals de 
kok/gastheer het op tafel zette. Maar 
om deze gastheer nu te beboeten 
voor een ‘a-sociaal’, die de regeltjes 
aan z’n laars lapt, gaat mij té ver!
Gek: als fervent niet-roker vind ik de 
huidige opzet van het horecarookver-
bod niet deugen.

Het lepeltje
In de vorige De Oud-Rotterdammer 
stelde verzamelaar Arnold Tak een 

vraag over een Rotterdams lepeltje, 
dat hij op een beurs gekocht had. 
Arnold zelf had de krant nog niet 
gelezen, toen de eerste antwoorden al 
bij hem binnenkwamen. Het lepeltje 
blijkt te zijn uitgegeven bij het 50-
jarig bestaan van een nonnenorde aan 
het Afrikaanderplein op Zuid. Deze 
nonnen gaven vlakbij hun klooster 
les op diverse scholen. Uit de brieven 
is op te maken, dat hun ‘vriendelijk-
heid’ op deze scholen zeker geen 
lepeltje waard was.

Meekijkers
Iedereen mag weten, dat ik het 
bijzonder leuk vind als DOR-le-
zers/lezeressen ook in het Spionnetje 
gluren. Zeker als dat kijken resulteert 
in aardige verhalen of bijzondere 
foto’s.
Frans Hulsker uit Dinteloord meende 
een foto te bezitten, die wel eens 
gebruikt kon worden als ‘Waar-was-
dat-nou-foto’. Hij stuurde me de foto 
toe; omdat mijn vader in het betref-
fende stadsdeel zijn slagerij had, zag 
ik direct wat er te zien was. Maar om 
de foto als raadfoto nu voor te leggen 
aan de honderdduizenden DOR-le-
zers ging me iets te ver.
Hoe langer ik naar de foto keek, 
des te wiebeliger zat ik op m’n 

stoel. Frans vertelde me: “’t Zal 
eind jaren vijftig zijn geweest, dat 
ik op een middag door de politie 
verhinderd werd de straat in te gaan 
waar m’n huis stond. Het haantje op 
de torenspits tegenover mijn huis 
dreigde naar beneden te vallen en 
als je dat op je hoofd kreeg, had je 
wel meer dan hoofdpijn. Toch ben 
ik nog thuisgekomen en kon later 
vanuit de voorkamer bijgaande foto 
maken. Duidelijk is dat er nog geen 
Arbo-wetten waren; voor mij waren 
de ladderbeklimmers echte helden.”
Als u, als echte Rotterdammer, nooit 
met het hoofd naar beneden loopt, 
bent u wellicht deze torenspits ooit 
tegengekomen. Dit is geen wedstrijd, 
maar laat het Spionneur toch even 
weten. Het bijzondere van deze foto 
vind ik de plaatsing van de ladders 
langs de torenspits. Destijds was dat 
gedoe de gewoonste zaak van de 
wereld.

Een andere meekijker is Nico Gout-
ziers in Arcadia – Michigan – USA. 
Hij is er via Internet achtergekomen, 
dat wanneer je een vraag stelt in De 
Oud-Rotterdammer de brievenbus 
overloopt van de antwoorden. Nico 
stuurde me een foto van zijn grootva-
der in de functie van ijsverkoper bij 

Nico is zeer nieuwsgierig waar in 

Rotterdam de foto genomen is. De 
foto is volgens mij eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig genomen. Ik richt 
me dan op de prijs van de ijsjes: 10 
cent voor een gewoon vanille-ijsje, 
15 cent voor een ijsje met chocolade. 
Dat toen een Jamin-ijsje in eerste 
instantie mij en later m’n drie zussen 
in het ziekenhuis deed belanden, is 
een apart verhaal. Het resultaat van 
de besmetting door een bijzondere 
dysenteriebacil, de twee maanden 
verblijf in het noodziekenhuis aan 
de Mecklenburglaan, de (soms 
zeer pijnlijke) onderzoeken en zeer 
intieme handelingen destijds, hebben 
ervoor gezorgd dat ik 50-55 jaar later 
nog steeds niet enthousiast op een 
ijsjesaanbod reageer.

Tot slot meekijkster N. Faro-Vuik. 
Zij stond rond 1960 in de Rotter-
damse Parklaan toen daar de ROTEB 

bakken door het ROTEB-personeel 
op de blauwe rand gezet. En tot het 
moment dat de bakken bij de nieuwe 
eigenaars naar binnen werden ge-
haald, bleven de bakken daar netjes 
staan. ‘k Denk dat dit in 2008 niet 
meer mogelijk is.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Zo’n heerlijke Dubbeldik van Jamin -
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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

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

Adressen en telefoonnummers:

Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek, 
Centrum Passage 55, 
tel.: 010-4588170

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84, 
tel.: 0180325234

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

Dominicus

                                              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

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

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

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)

   Bel: 015-8894807
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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.TANTE POST

Jacques Westphaal
In de laatste De Oud Rotterdammer 
haalde Dick van den Polder de stre-
ken van Excelsior-speler Sjaak West-
phaal, volgens KNVB-sites schrijf je 
zijn voornaam op z’n Frans, aan in 
zijn artikel over Kralingen en toen 
kreeg ik weer pijn in mijn handen.
Wij hadden in de jaren 60 een straat-
voetbalclubje, opgricht door Wim 
Standaard, die het de sjieke naam 
Kralingse Footbal Club, kortweg 
KFC, meegaf en we trainden op de 
gazons bij de parkeergarages die 
hoorden bij de villa’s in de wijk de 
Groene Wetering. Op een steenworp 
afstand van waar nu metrostation 
Kralingse zoom ligt.
Nu stelde dat trainen weinig voor. 
Iemand gaf een voorzet en de anderen 
probeerden de bal op hun pantoffel te 
nemen, of met het hoofd de keeper op 
de proef te stellen.
En ik was meestal de keeper, een 
positie die ik ook bij de adspiranten 
van Excelsior, met weinig succes 
innam. Zo af en toe kwam Westphaal 
ons onder handen nemen en dan leek 
het meer op een training. 
Veel wisten we niet van hem, niet 
waar hij woonde, wel dat hij voor 
DOS in Utrecht speelde. En na een 
paar trainingen wist ik in elk geval 
dat hij keihard kon schieten. Als je 
er al in slaagde een bal klemvast te 
krijgen, had die zoveel vaart dat je 
haast met bal en al tegen de ach-
terliggende garagemuur belandde. 
Toch was hij een graag geziene gast, 
want we leerden veel van hem, maar 
op een gegeven moment zagen we 
hem niet meer. Ik ben benieuwd hoe 
het hem verder is vergaan en al die 
jongens die op woensdagmiddag en 
in de zomer ’s avonds bij de Groene 
Wetering voetbalden.

Peter van Zwienen
Nieuwerkerk a.d. IJssel
p.c.van.zwienen@casema.nl
----------------------------------------------
Kralingen
Wat vond ik het leuk dat artikel over 
Kralingen te lezen. Meteen al bij 
het lezen van Polanenstraat hoek 
Waterloostraat kwamen spontaan de 
herinneringen boven.
Ik heb daar midden jaren 30 ook ge-
woond: in de Waterloostraat, net om 
de hoek van de Polanenstraat naast 
kruidenier Van der Loo. Als we bij 
Van der Loo de hoek omgingen was 
er verderop een schutting of een muur 
waar takken van een moerbeiboom 
overheen groeiden. Jammer genoeg 
konden we er niet bij, want we had-
den graag eens willen proeven hoe 
die bessen smaakten.
Als je vanaf de hoek van de Pola-
nenstraat naar de Oostzeedijk liep, 
zat daar toen ook al een waterstoker. 
Een echte, want je kon daar met je 
emmers heen om heet water voor de 
was te kopen. Even verder was een 

een half uur of een uur een autoped 
op luchtbanden kon huren. En hele-

maal aan het eind had je de broodbak-
kerij van Van der Heiden en Spijker. 
Daar werden op zaterdagavond 
de luxe broodjes die over waren 
goedkoop verkocht. Banketbakkerij 
Carlier in de Voorschoterlaan (of was 
het de Avenue Concordia?) deed iets 
dergelijks: daar gingen de overgeble-
ven gebakjes heel goedkoop de deur 
uit. Ja, toen hadden ze nog niet van de 
praktische koelvitrines.
Linksom de Lusthofstraat in zat 
Bourgonje waar we knikkers kochten. 
Van die kleine witte eentjes met in 
het midden een dun gekleurd lijntje 
er omheen. De iets grotere gekleurde 
tweetjes en de glanzende bruine en 
blauwe kattekoppen.
Naar school ging ik in de Adams-
hofstraat waar de hoofdonderwijzer 
Euser heette. Ik heb daar in de vierde, 
vijfde en zesde klas gezeten bij de 
meesters (dus echt nog geen meneer) 
De Bruin, Heineman en Moerkerken. 
Bij die laatste had mijn moeder ook al 
in de klas gezeten en hij had de rare 
gewoonte haar Jo te noemen. Voluit 
heette ze Johanna, maar ze werd nooit 
anders genoemd dan Ans. Mij ging hij 
ook Jo noemen: “Je moeder heette Jo, 
dus jij heet ook Jo.” Ook over mijn 
schrijven was hij niet tevreden, want: 
“Je moeder kon mooi schrijven, dus 
jij kan het ook.”
Ik herinner mij nog een paar klasge-
noten, zoals Daan v.d. Hoven, Dien 
Riksman, Sjaan Stortebeker, Dick 
Vijfvinkel en Neeltje Bloot.
Toen ik twintig jaar geleden in 
Capelle aan de IJssel kwam wonen, 
werd ik eens aangesproken door 
een mevrouw die mij van vroeger 

meende te herkennen. Zij heette Nel 
Vijfvinkel en laat dat nu de vroegere 
Neeltje Bloot zijn. Zij was met onze 
klasgenoot Dick Vijfvinkel getrouwd 
geweest, maar die leefde toen al niet 
meer.
Vreemd toch dat die alledaagse 
dingen uit je jeugd, zonder dat je 
het weet, in je binnenste worden 
opgeslagen en uiteindelijk weer 
tevoorschijn komen. Door die eerste 
zin in het Oud-Rotterdammer artikel 
over Kralingen.
 
J.C. van Puffelen-van Woudenberg,
Dotterlei 609,
2906 BM Capelle a.d. IJssel.
----------------------------------------------
Geachte redactie
Zoals van ouds, weer genoten van 
jullie blad. Er was weer genoeg om 
te reageren. Op de vraag uit het rijke 
Rotterdamse sportleven: dit zijn Hei-
men Lagerwaard en Henk Schouten 

-
strijd was tegen de in het buitenland 
spelende Nederlandse profs ten bate 
van de watersnoodramp. Ik heb 
zelf een Excelsiorverleden, dus ik 
herkende beide heren direct.
Bij het zien van de foto bij het artikel 
van Dick v/d Polder over gevaarlijk 

boven. Hoeveel keren ik de Goudse 
Rijweg ben gepasseerd? Ontelbaar. 
Ik woonde in de Vlietstraat en voor 
boodschappen waren de Goudse-
rijweg en de Vlietlaan dé plek. Met 
mijn vader mee als kind naar Grauss 
op de hoek van de Vlietlaan en de 
Goudserijweg in de oorlog, want dan 
konden ze op de bon een paar maatjes 

genever kopen en voor mij was er 
ook altijd wel iets te verhapstukken. 
Aan de overkant de Gruyter; met je 
moeder mee voor het snoepje van de 
week, daar lopen ze tegenwoordig 
niet warm meer voor. Winkels die 
ik me nog steeds herinner, slagerij 
Remkes, Vishandel de Oceaan, Ariëns 
Schoenen, RMI melkhandel, Neleman 
Tabakshandel, Beatrix verfhandel en 
olie van de fam.Leenen, Wolf Banket, 
v/d Enden Electra, Slagerij de Bruin, 
Stofberg Bloemen (familie van Henk 
schouten), Kruidenier den Toom, 
Jamin enz. Via de Goudse Rijweg een 
paar jaar gelopen naar de ambacht-
school in de Tamboerstraat en naar 
de lagere school liep ik door de steeg 
van de Vlietstraat naar de Vlietkade 
en via de Blaardorpstraat naar de Bie-
enkorf in de Wollefoppenstraat. Wat 
opgave nummer 72 betreft kan ik niet 
op de naam van de kruisende straat 
komen, maar ik geloof dat het pleintje 
met de telefooncel aan het begin van 
het Zwaanshals is. Maar ik lees het 

                                                            
 Aad Visser
Oosteinde 7 Hs 11
2841AA Moordrecht
----------------------------------------------
Ole Madsen
Met veel plezier las ik in de vorige 
uitgave het artikel van Dick van den 
Polder over Ole Madsen van Sparta. 
Jammer alleen van die uitglijder bij 
het onderschrift van de bijbehorende 
foto. Het betreft namelijk niet oud-
voorzitter Cor van Rijn, maar Hans 
Sonneveld met wie Ole Madsen in 
gesprek was. Hans Sonneveld was 

een zeer gewaardeerd cricketer en 
vanaf 1963 vele jaren actief als 
bestuurslid en chief-scout van Sparta. 
Niets ten nadele van de heer Cor 
van Rijn, maar het was juist Hans 
Sonneveld die in belangrijke mate 
verantwoordelijk was voor het scou-
ten en aantrekken van Ole Madsen. 
Jammer daarom, dat zijn naam in 
bedoeld artikel in het geheel niet 
voorkomt, want het was diezelfde 
Hans Sonneveld die er eind jaren ’60 
/ begin jaren ’70 voor zorgde dat ook 
andere belangrijke spelers als Willy 
Kreuz, Jürgen Kristensen en Janusz 
Kowalik naar Spangen kwamen. 
Helaas is Hans eerder dit jaar op 
81-jarige leeftijd overleden, maar 
hij heeft een prachtig boek geschre-
ven, dat ik hierbij warm zou willen 
aanbevelen voor alle Spartanen en 
andere voetballiefhebbers die graag 
iets meer willen weten over deze 
voor Sparta zo belangrijke man: ‘’50 
Kasteeljaren’’, uitgebracht in 1986 
(ISBN: 90 60 76 244 4) bij uitgeverij 
De Vriesebosch in Haarlem. 

Ad Borstlap
Statenweg 182b
3039 JR Rotterdam    
---------------------------------------------
Cox Column 
Bij deze wil ik Gerard Cox compli-
menteren met zijn column “Links” 
in uw krant van 19 augustus. Hij 
vertolkt in deze column exact wat ik 
al jaren denk en zeg en wel met name 
waar hij het heeft over mijnheer 
Paul Rosenmöller. De man heeft 
in de Rotterdamse haven nog nooit 
één slag werk verricht, maar zich 
uitsluitend bezig gehouden met het 
in de havenkantines ophitsen van 
havenarbeiders. Hij woonde een 
blauwe maandag in een Rotterdamse 
volksbuurt,  je moet tenslotte laten 
zien dat je één bent met de arbeiders, 
maar verhuisde later schielijk naar 
een riant optrekje in Driebergen om 
dan, als voorzitter van Groen-Links, 
zijn zegenrijke werk voor de arbeider 
te beginnen. Na zijn terugtreden is 
hij in dienst van IKON begonnen 
met een praatprogramma en reist hij 
nu voor de een of andere omroep 
de wereld rond voor het maken van 
allerlei overbodige reportages! Door 
zijn samenwerking met Maxima in 
de commissie PAVEM, schijnt hij 
inmiddels ook al “hoffähig” te zijn 
geworden. Als ik de kop van die man 
zie, moet ik altijd denken aan een rat!
 
Ed. Hanselman
Veenoord 368
3079 NN Rotterdam
010 - 4 82 50 52
 
Ik hoop dat u dit wilt plaatsen. Overi-
gens zijn de columns van Gerard Cox 
meestal de moeite waard en recht 
voor zijn raap!

Oostelijk zwembad
Enige maanden geleden heeft er schijnbaar een stukje in uw krant gestaan over het Oostelijk zwembad. Een me-
vrouw Schaap reageerde daarop (dinsdag 29 april 2008, pagina 29) met een verhaal over een zekere mijnheer Mul-
der. Via via kreeg ik die krant in handen en heb daarna via onze bibliotheek in Colorado Springs, Colorado, met die 
mevrouw gesproken. Ik vertelde haar dat deze mijnheer Mulder 40 jaar in het Oostelijk Zwembad heeft les gegeven 
en dat hij mijn vader was. Ik heb een afdruk laten maken van een oude foto uit 1935/36 en aan haar gestuurd. Ik 
hoop van harte dat zij er ook op staat. Ik stuur u deze foto ook. Misschien kunt u hem in uw krant plaatsen en zijn 
er wellicht nog andere mensen die zich hierop herkennen.
P.S. Ik ben al meer dan vijftig jaar weg uit Rotterdam, dus vind ik uw krant geweldig!

Mrs.Cathi Dodson
6987 Gayle Lyn Lane, Colorado Springs
Colorado 80919 USA, Tel 719-260-9840
Cathi (Toos) Dodson
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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

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Michael Speijer,  Tel: 06 – 13 61 51 57

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus

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

Marinestraat
‘Hoeveel van mijn oud-klasgenoten zouden er nog in leven zijn, vroeg ik mij 
af bij het bekijken van bijgaande foto van de 4de klas, School met de Bijbel, 
Marinestraat –Noordereiland, gemaakt in 1934. ‘Meester’ Kooijman leidde 
deze klas; hij was een van de leraren van hoofdonderwijzer Van Mechelen. 
Kooijman staat links op de foto (met bril), Van Mechelen (kalende, rechts). 
Er zaten uitsluitend Noordereilandbewoners op deze school. Hoewel iedereen 
voor deze foto zijn beste kleren had aangetrokken, was het toch maar een 
armoedig zootje – zou Toon Hermans zeggen. De ouders van de meeste van 
de kinderen waren steuntrekkers, straat- en straatarm. Dat kon je zien aan 
dezelfde soort kousen; en bijna iedereen liep op klompen. Ook gingen we 
naar de eetzaal in de Oranjeboomstraat. Als je rooms-katholiek was, kreeg je 
twee keer in de week erwtensoep. Vroeger was alles beter? Een leuke tijd? 
Ja, om aan de lijn te doen. De Weight Watchers waren nog niet nodig in de 
crisisjaren. Is er nog iemand die over die school kan vertellen?’ 
Dick van Maaren
Kruisbespad 84
2995 TE Heerjansdam

Duifhuisschool
Om de wens van onze inspirator, Wilma Klootwijk, die 6 augustus 2008 
overleed, te doen uitkomen organiseren wij 1 oktober 2008 een reünie 
voor oud-leerlingen van de Duifhuisschool aan de Pootstraat in Rotterdam. 
Het gaat om de leerjaren van 1953 tot en met 1959 in de klas van de heer 
Nettekoven. Wij zijn op zoek naar; Piet en Bep van de Wielen, Cobie 
Verhoef, Corrie van Leeuwen, Rinie Sinnema, Mia Scheepbouwer, Anita 
Lanser, Nel van Nieuwland, Betsie Bremerkamp, Aad Vos, Aad Jetten, 
Jan Bontje, Jan Hoegee, Wim Merkelbach, Frans Jansen, To Hofman, 
Ton Hofman, Jopie van Ardenne, Lia Bulsing, Wil van de Star, Jeanet van 
Pinxsteren, Sonja Hardeman, Aad van de Ploeg, Frans Zwarts, Thea ??, 
Rika de Haan, Rietje de Man, Fien en Ben R(w)agermakers, ?? en Henk 
Batenburg.
Henny Ofman –Voogd    06 42490808   
Gerda Vuyk- Bestevaar  010 4117897 
Jan Bontje                        0181 635769  
jkabb1@hetnet.nl
p.ofman2@chello.nl    
a.j.vuyk@kpnplanet.nl

Nellie Oostra
Mijn broer Cor (Cornelis Johannes) 
van Beek, die opgroeide in de Ten-
nisstraat 42 te Rotterdam, zou graag 
weer eens contact willen hebben 
met zijn vroegere buurmeisje Nellie 
Oostra die woonde op huisnummer 
40 in de jaren ‘50. Aangezien Cor in 
het buitenland woont en geen email-
verbinding heeft, zou het bijzonder 
prettig voor hem zijn als Nellie 
contact zou willen opnemen met 
zijn broer Ed in Rotterdam die te 
bereiken is via email adres: ed.van.
beek@hotmail.com
Ed. van Beek
010-4551241
----------------------------------------
Opa Leendert
Graag kom ik in contact met mensen 
die mij iets kunnen vertellen over 
mijn opa Leendert. Leendert heeft 
gewerkt bij scheepswerf Piet Smit. 
Hij was daar opgeklommen tot 
hoofd plaatwerkerij. Wie kende deze 
man of kent mensen die hem kende 

en kan mij iets over hem vertellen?
Dr. Ir. L. Grandia
Berglaan 3, 2716 EA Zoetermeer, 
079-3515545
----------------------------------------

A.W.F. Idenburg 
Mulo
Enkele oud-leerlingen van de A.W.F. 
Idenburg Mulo, destijds gevestigd in 
de Korfmakersstraat 12 te Rotter-
dam, organiseren een reünie op 20 
september a.s. voor de examenklas-
sen van de jaren 1963 tot en met 
1969. Van ruim 550 klasgenoten 
zijn de adressen/gegevens inmiddels 
achterhaald, maar wij zoeken nog 
naar de onderstaande 15 klasge-
noten: Tinus Baas, Anke de Groot, 
Karel Huijdink en Kees Lagerweij 
(eindjaar 1963), Peter Broomans, 
Arejanne Kentie en Lia van Oord 
(1964), Tineke Nieuwenhuizen en 
Ria Smit (1965), Berrie Katz en 
Carla Tiemann (1966), Marianne 
Buitendijk en Wim Damen (1967), 

Wim de Jong en Frans Krol (1969). 
Wij willen ook deze klasgenoten op 
onze reünie ontmoeten.
Peter Vlok
Dr. Willem Vosstraat 5, 
3172 VK  Poortugaal
010-5019292., p.vlok@hetnet.nl
--------------------------------------------
Teuni Oosterom
Ik zoek mijn jeugdvriendin, Teuni 
Oosterom. Zij is getrouwd met Jan 
Hoogendoorn en zij zijn in 1953 
geëmigreerd naar Australië. Ik heb 
regelmatig contact met haar gehad, 
maar na 2005 heb ik niets meer van 
haar of haar gezin vernomen. Wie 
heeft informatie over Teuni?
J. Hoogland-Zondervan
010-4217156
-------------------------------------------
Geachte redactie
Ik ben in 1928 geboren in Vreewijk 
op nummer 4 van de Voordonk, 
bijna hoek Lange Geer en heb in 
die omgeving met alle achterpaden 
tussen de huizen en plantsoenen een 
heerlijke jeugd gehad; we hebben 
daar wat afgespeeld!
In 1945 ben ik door het ministerie 
geplaatst op een bergingsvaartuig 
van het Engels gouvernement, het 
a.s.v. Foremost 18, om de havens 
te schonen van de door de Duitsers 
vernielde schepen en dokken. In to-
taal heb ik zes maanden op het schip 
gewerkt, daarna moest het schip 
terug naar Engeland voor andere 
bergingen. Mijn vraag is of iemand 
van de berging tussen de Maastun-
nel en het Steenkolen Handelsterrein 
in de Maashavenmond foto’s bezit. 
Zelf heb ik totaal geen foto’s of 
krantenverslagen van die periode. Ik 
zou graag deze of een kopie ervan 
ontvangen.
Joop Hofmann, Beethovenlaan 237
6865 DP Doorwerth, 026 333270
-------------------------------------------
Moeders liedje
Ik zoek naar de tekst van het liedje 
dat mijn moeder vroeger altijd zong. 
De titel was ‘Er was eens een have-
loos ventje’. Er kwam ook nog iets 
in voor van een Baayerok. Kent één 
van de lezers dit liedje en wie kan 
mij de hele tekst sturen. 
Mevr. F.M. Tournier
Naardermeer 267, 
3068 KH ROTTERDAM
010-4203129

Middellandschool
Bijgaande klassenfoto is van klas 
1van de Middelland school. Ik zou 
het leuk vinden van mijn klasgenoten 
te vernemen hoe het hen in het leven 
is vergaan en hoe zij het nu maken. 
Wellicht zijn er ook schoolgenoten 
die nog klassenfoto’s hebben van 
andere klassen tussen 1949 en 1952, 
die ik door omstandigheden ben 
kwijtgeraakt. Op bijgaande foto 
kniel ik op de onderste rij, vierde van 

rechts. Slechts van enkelen ken ik 
nog de naam. De leraar op de foto is 
mijnheer De Bruin, verder Henk van 
Loenen (bloemen), Dick Meertens, 
Riet Akkermans en Greta Verhoeven. 
Schande, meer weet ik er niet. 
Eduard(Eddie) de Smit
Vrijlandstraat 118
4337 ES Middelburg
e.c.de.smit@kpnplanet.nl
(+31)(0)653421283
(+31)(0)118624182



Scouting 
Hillegondagroep 
– groep 14
Compliment met  uw krant. Ik ben 
blij als deze bij mij op de deurmat 
valt, want je blijft Rotterdammer, 
waar je ook woont. Ik heb hierdoor 
al enkele oude contacten mogen 
hernieuwen.
Voor  het vastleggen van de geschie-
denis van de beginjaren van de Zee-
verkenners  van groep 14 – destijds 
Hillegondagroep geheten -  ben ik op 
zoek naar verhalen en foto’s over de 
periode 1938 -1950. 
Op de foto - die in 1949  is gemaakt 
bij de installatie tot Loods – staan 
de leden van de Hillegondagroep: 

Peter Pelsma, Ben van Essen, Matty 
Kramer en Jan Boot. Ik hoop dat er 
lezers zijn die mij kunnen helpen 
met  hun ervaringen en eventuele 
foto’s.
Bram Boender
Serenadestraat 12
7323 LK Apeldoorn
E-mail: Boender-Fiolet@hetnet.nl  
---------------------------------------------

Geachte redactie
Op bijgaande foto het dubbele huis 
waar mijn overgrootouders Moritz 
en Anna Wagner en mijn grootvader 
Moritz Leonhard hebben gewoond. 
Het “Huis aan de Rotte”, zoals 
het genoemd werd, is gebouwd 
in de 19e eeuw. Eind 20e eeuw is 
het helaas afgebroken voor een 

geplande spoorweg, die later niet 
is doorgegaan. Ik kan dus het huis 
waarin mijn voorouders hebben 
gewoond niet meer bezoeken. Mijn 
grootvader Moritz Leonhard Wagner 
moet de eerste steen erin gemetseld 
hebben.  Hij overleed in 1897, twee 
maanden na de geboorte van mijn 
moeder. Van de familie van mijn 
moeders kant (Hielkje Wagner) is 
mij jammer genoeg niet veel bekend. 
Vandaar mijn vraag aan de oudere 
lezers van De Oud-Rotterdammer 
of zij mogelijk zich nog iets van 
dit huis (toen Fabrieksstraat 1/nabij 
Zwaanshals aan de Rotte) herin-
neren en misschien nog een verhaal 
hebben. Mijn overgrootvader schijnt 
toentertijd een kanoverhuurbedrijf 
gerund te hebben. Na zijn overlijden 
ging Philipp Wagner, een broer van 
mijn opa, daar met zijn gezin wonen 
tot ongeveer 1925.
Nadat mijn familie uit dit huis ver-
trok, heeft de zanger Peter Blanker (“ 
‘t Is moeilijk bescheiden te blijven”) 
daar enige tijd gewoond.

Jan Visser
jan.gerry.visser@versatel.nl

Het leven van 
Feyenoord
Ik zoek het boek ‘Het leven van 
Feyenoord’ van schrijver Peter 
Blokland. Er staat een stuk in over 
de jeugd van mijn grootvader Klaas 
Rodenburg. Mijn moeder wordt eind 
dit jaar 70 en het leek me leuk haar 
dit boek voor haar verjaardag te 
geven. Het is echter nergens meer te 
verkrijgen. Zijn er misschien mensen 
die dit boek in hun bezit hebben en 
er, uiteraard tegen betaling, afstand 
van willen doen.
J. N. Groeneweg
Kleermaker 15
3201TD Spijkenisse
06-20951947
------------------------------------------

Ans van Tol
Ik zoek mijn vriendin van vroeger, 
Ans van Tol. Zij is getrouwd met 
Theo van Wierst uit Amsterdam. Zij 
hebben een dochter en een zoon, 
Monique en Ferenc-Dieter Maria. In 
1973 zijn ze naar Australië geëmi-
greerd en het laatst bekende adres is: 
Enterprice Hostel, Westwall Road, 

Springvale 3171, Victoria Austra-
lia. In 1975 is ook de moeder van 
Ans (Mevr. van Tol) naar Australië 
geëmigreerd. Zij woonde destijds op 
de Soetendaalseweg.
 
Gerdy van Zuuren
Rijksstraatweg 196 
2988 BM Ridderkerk
gvz.electra@12move.nl
---------------------------------------------

Ds. A.R. Rutgers-
school 1951-1954
Herkent u zichzelf of een bekende 
van u, neem dan contact op met Frits 
‘t Hart 0180-324808 of fritshart@
planet.nl of Piet Donkervoort 078-
6912395
Bij voldoende aanmeldingen organi-
seren wij een reünie.
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

34 49 80 38 25 63 87 33 43 28 10 83 19

3 86 54 56 75 35 14 1 62 48 65

Horizontaal
1. gulhartig; 7. goederenopslagplaats; 12. namaak; 13. voormalige Nederlandse 
kolonie; 14. streling; 15. lidwoord; 17. cultusgebruik; 19. Friese vluchtheuvel; 
21. eminentie (afk.); 22. oppervlakte (afk.); 24. roomsoes met chocolade; 27. 
trichloorethyleen (afk.); 28. rond zitkussen; 30. telwoord; 31. mafkikker (malloot); 
32. droombeeld (illusie); 33. groef in papier of karton; 35. na verloop van tijd; 37. 
uitvinder van de saxofoon; 38. plaats in Duitsland; 41. vaatwerk; 42. de jongere; 
44. Indisch geneesmiddel; 46. deel van het menselijk lichaam; 47. lief en intiem; 
48. wantrouwen; 49. plaats in Noord-Holland; 50. zwaardwalvis; 52. gegraven 
diepte; 54. jaargetijde; 56. spruit (stek); 58. vrouw met leeuwenlichaam; 61. onder 
invloed van (afk.); 62. gifslang; 64. Contactorgaan van Nederlandse Orkesten 
(afk.); 65. Europese hoofdstad; 67. een (Engels); 68. economisch- en administra-
tief onderwijs (afk.); 70. onbeschoft (ruw); 72. meisjesspeelgoed; 73. iemand die 
veel eet; 76. dwaas (gek); 77. ondernemingsraad (afk.); 78. gloeiend; 79. grappig; 
81. muzieknoot; 82. snijwerktuig; 83. futloos (traag); 84. mannelijk dier; 86. aan-
tekening; 87. kaassoort.

Verticaal
1. sterke sportkleding; 2. Verenigde Naties (afk.); 3. Europeaan; 4. vrouwelijk dier; 
5. onwaarheden zeggen; 6. rivier in Duitsland; 7. bajes (Barg.); 8. boterton; 9. 
beet; 10. bolgewas; 11. studiebijeenkomst (congres); 16. doping (wielrennen); 18. 
Trans Europa Expres (afk.); 20. eikenschors; 21. tijdperk; 23. land in Zuid-Ame-
rika; 25. (bijbelse) reus; 26. zo goed als nieuw (afk.); 27. soort huurauto (cab); 29. 
levensbeschouwing; 32. ommetje (voettocht); 34. koeienmaag; 36. wind die langs 
een berghelling omhoog waait; 37. zon (Engels); 39. slot (afloop); 40. zonder 
kleding; 42. jongensnaam; 43. gevlochten open zomerschoen; 45. open plek in 
een bos; 46. deel van schoen; 51. Rijn-Schelde Verolme (afk.); 53. International 
Finance Corporation (afk.); 54. walvisjachtgereedschap; 55. casco van een schip; 
56. grootmoedig (nobel); 57. breekbaar; 59. maatstaf; 60. kostbare siersteen; 62. 
bloedarmoede; 63. plaats in Overijssel; 66. gehoororgaan; 67. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 69. Organisatie van Afrikaanse Eenheid (afk.): 71. Organisatie van 
Amerikaanse Staten (afk.); 73. onwrikbaar (pal); 74. telwoord; 75. koperen blaas-
instrument; 78. blijft na het kaas maken over; 80. vaatwerk; 82. megaton (afk.); 
85. lengtemaat (afk.).

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.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en ver-
volgens 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 10 SEPTEMBER 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      

Bleef de teller tot op heden altijd onder de vijfhonderd per email ingezonden oplossingen ( bij de vorige puzzel waren 
het er 499!!!), ditmaal doorbraken we ook deze magische grens. Maar liefst 522 keer zond een lezer zijn oplossing 
van de puzzel per email naar de redactie van De Oud-Rotterdammer. Een leuke mijlpaal. Die 522 zijn er overigens 
nog lang niet zoveel als de per briefkaart ingezonden oplossingen, want dat zijn er nog veel meer.
Op een enkeling na vonden al die puzzelaars de juiste spreuk, die ditmaal luidde:

‘La Grande Dame geeft Katendrecht weer glans’
Onder alle goede inzenders heeft de redactie weer vijf exemplaren verloot van het boek Rotterdam 1941, van Ben 
Laurens. Dat zijn ditmaal:

M.C.v.d.Bie, Hellevoetsluis
T.Boer, Rotterdam
J.W. Mol-Krijgsman, Driebergen

Mevr. Alderliesten, Ridderkerk
C.C. den Haan, Waddinxveen
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een 
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Werken bij Humanitas?
Goed betaald en veel plezier!

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

Humanitas heeft altijd plaats voor:

Vrijwilligers: 010 - 461 52 48
Student-medewerkers voor onze restaurants: 010 - 461 53 47
Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en Verzorgenden IG:

010 - 461 51 51

Wonen bij Humanitas, met alle diensten op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn

Manifestatie ‘Schiebroek doet mee’
Bij Humanitas is geluk nog steeds heel gewoon

Jong en oud, rijk en arm, autoch-

toon en allochtoon, gezond en 

ziek, allen vinden al jaren hun 

weg naar bruisend Humanitas. 

In de Humanitastent herleven 

oude tijden: een huiskamer uit 

de jaren zestig, waar opa in de 

rookstoel nippend aan een 

glaasje jonge jenever een sigaar 

rookte en de krant las en oma 

een potje koffie warm hield op 

het petroleumstel. We ruiken 

weer de geur van levertraan of 

proeven haverstrosnoep, ka-

neelstokken, ulevellen, polka-

broken of spekkies van toen. U 

kunt zich laten fotograferen in 

een omgeving van vroeger waar 

u van droomde of wat uw dage-

lijks leven was.  ‘Bij 

Humanitas is ge-

luk nog steeds 

heel gewoon’. Hoe 

is het met uw ge-

luk? Een testje van 

de geluksprofes-

sor kan daar klaar-

heid in brengen. 

Humanitas laat u 

zien wat zij met 

haar levensloop-

bestendige wo-

ningen, restaurants, bars, activi-

teiten, thuiszorg, huishouding, 

verpleeghuiszorg en behande-

ling kan bijdragen aan de kwali-

teit van leven.

Wie er niet kan zijn is natuurlijk 

altijd welkom in onze gebou-

wen met de vele activiteiten 

en diensten.

Doet u graag vrijwilligerswerk, 

meldt u aan .

Wilt u bij ons werken, bel dan 

. En ons be-

faamde Herinneringsmuseum 

met 14 toonzalen ´waar het 

verleden toekomst heeft´ is 

van dinsdag tot en met zon-

dag van van 13.30-16.00 uur 

geopend.  

Cor van Oort,
directeur Humanitas-Akropolis 

Humanitas is blij met het brui-

sende multifunctionele cen-

trum op de begane grond van 

De Kristal. Het sluit helemaal 

aan op de visie van Humanitas 

dat jonge en oude, gezonde en 

minder gezonde mensen el-

kaar kunnen ontmoeten in een 

vrolijke, levendige omgeving. 

Natuurlijk biedt Humanitas in 

De Kristal zelf ook uiteenlo-

pende voorzieningen op het 

gebied van welzijn en zorg. 

Voor bewoners van De Kris-

tal én wijkbewoners komt er 

in de eerste plaats restaurant 

‘Het Niesende Nijlpaard’, waar 

u terecht kunt voor een lekker 

kopje koffie, een smakelijke 

lunch of diner én uiteraard 

een heerlijke tropische sorbet 

na bezoek aan het strand!

Mensen die tijdelijk verzorging 

of verpleging nodig hebben, 

kunnen terecht in het zorg-

hotel. Dit is een professioneel 

en prettig tussenstation voor 

mensen die na een zieken-

huisopname willen opknap-

pen voor ze naar huis gaan. 

Ook voor tijdelijke verlichting 

van de mantelzorg of zelfs een 

vakantieverblijf mét zorg in 

Rotterdam is het zorghotel een 

goed adres!

Daarnaast zijn er binnen de Kris-

tal twee afdelingen Begeleid 

Wonen waar senioren met ge-

heugenproblematiek in een ei-

gen appartement, in een veilige 

omgeving, zo zelfstandig moge-

lijk kunnen wonen.

De aanwezigheid van andere or-

ganisaties uit de keten van cul-

tuur, welzijn en zorg geeft veel 

voordelen. Zo kan de specialist 

van de polikliniek van het IJssel-

land Ziekenhuis op bezoek bij 

cliënten in het zorghotel, werkt 

de fysiotherapeut van het ge-

zondheidscentrum optimaal sa-

men met het zorgteam bij cliën-

ten thuis en worden senioren op 

het internetterras geholpen 

door de jongeren die uitgaan bij 

het SWA. 

Humanitas streeft ook in Nesse-

lande naar kwaliteit van leven. 

Wonen, welzijn en zorg zijn es-

sentieel en onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Een positieve, 

probleemoplossende, levens-

lustige en vriendelijke attitude is 

daarvoor de basis. Samen wordt 

het beter én veel leuker!

De Kristal is eigendom van de 

SOR. Wilt u in aanmerking ko-

men voor een woning dan kunt 

u bellen: .

Humanitas bouwt aan restaurant 
en zorghotel Kristal!

H
et

N
iesende N

ijlpaard

 (Lage Land): 

twee appartementen.

Huur: ± € 550,-

 (Charlois): drie eenkamer-appartementen. 

Huur: ± € 350,-

 (Charlois): twee 

appartementen. Huur: ±  € 380,-

In het luxueuze 

(Hillegersberg): nog enkele apparte-

menten. Huur: € 900,- tot € 1300,-

Alle huurprijzen zijn exclu-
sief service en verwarming.

dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden
toekomst heeft

Cor van Oort in de herenkamer van het Herinneringsmuseum


