
In 1955 maakte ik kennis met 
de padvinderij in het Oude 
Noorden, de Damiaangroep. 
Ik was acht of negen jaar. 
Ons honk was op de zolder 
boven danszaal Wuijster in de 
Hammerstraat, te bereiken via 
de achteringang aan de Heer 
Kerstantstraat. Deze grote 
zolder was geheel ingericht 
voor de padvinderij, want niet 
alleen de welpen hadden er 
hun ruimte, ook de verkenners 
waren er thuis.

Er waren twee bijeenkomsten per week. 
Zaterdagmiddag voor de jongste welpen 
en woensdagavond voor de groepen tot 
12 jaar. Daarna ging je naar de verken-
ners die op vrijdagavond hun bijeenkom-
sten hadden met Hopman Schreuder. De 
leiding bestond uit Akela Gennissen en 
Baloe Hydra. Op de bijeenkomsten deed 
je eerst de ‘Jel’; “Akela, wij doen ons 
best. Jip jip jip jip poef” en dan werd 
er gegroet met twee vingers aan je pet 
in het V-teken. Tijdens de bijeenkomst 
deden we diverse spellen en leerden we 
knopen leggen. Als je het goed onder 
de duim had, werd je getest en kon je 
vaardigheidsinsignes verdienen die op 
je groene trui werden genaaid. De kunst 
was er zoveel mogelijk te verkrijgen; 
ik had er maar drie! Je moest dagelijks 
een goede daad verrichten. Je kon ook 
sterren verdienen die op je pet onder het 
wolveninsigne werden gespeld, maxi-

maal twee of drie. Het waren altijd leuke 
middagen, vooral als er een spel gespeeld 
werd, dan kon je je overal verstoppen op 
de grote zolder. 

Heitje
Ik weet nog dat we in het voorjaar 
van 1957(?) een grote speurtocht met 
opdrachten deden in de omgeving en na 

het hoekje van de Eerste Pijnackerstraat 
en de Zaagmolenstraat. We gingen 
eenmaal per seizoen naar een plek aan 
de Kleiweg waar in een bos ’s avonds 
een groot kampvuur was ter ere van St. 
Joris. Daar zaten we dan omheen met 
een deken over ons heen en dan werd 
het verhaal verteld over St. Joris en de 
draak. Het jaarlijks terugkerende ‘Heitje 
voor een Karweitje’ was een belevenis. 
Je probeerde zoveel mogelijk kwartjes 

en lieten je heel veel doen om je kwartje 
te verdienen. 

Kamp
Ieder jaar gingen we in augustus op 
kamp. Op zaterdagochtend vertrokken 
we naar het kamphuis in Huijbergen in 
Noord-Brabant waar we jaarlijks terug-
keerden met de welpen. Wij werden weg-
gebracht met een vrachtwagen met een 
huif en zaten op de banken, voor de tas-
sen en de koffers. Bij de klep zat iemand 
van de leiding, want die bleef open. Dat 
kon toen nog! Het kamphuis was een 
houten gebouw aan de rand van een 

groot bos met een voetbalveld ervoor. 
Beneden was de eet- en recreatieruimte 
en boven waren twee grote slaapruimten. 
Bij mooi weer werd er buiten gegeten en 
als we in de buurt bleven moest er na de 
middagmaaltijd gerust worden. Overdag 
maakten we boswandelingen of deden 
een bosspel, maakten hutten van takken 
of gingen zwemmen in een bosven in 
de buurt. Op maandag stuurden we een 
kaartje naar huis om te vertellen hoe leuk 
het er was en zaten dan vol spanning te 
wachten op retourpost uit Rotterdam. 
Op vrijdag voor vertrek kochten we in 
het centrum van het dorp een souvenirtje 
voor de thuisblijvers; meestal een lepeltje 
van het dorp.

Geld inzamelen
Als oudste van een arbeidersgezin met 
vijf kinderen was het een hele opgaaf de 

We werkten het hele jaar om het geld 
bijeen te krijgen. In de winter maakten 
we bij de buren voor vijf cent de stoep 
schoon als het gesneeuwd had en we 
verkochten in de buurt kachelhout voor 
tien cent. Mijn vader bracht stukken af-

valhout mee die in de avonduren op onze 
zolder in de Bloklandstraat werden ge-
hakt en tot bosjes gemaakt. Ook haalden 
we wekelijks afvalhout bij timmerwinkel 
Van de Poel op de hoek Eerste Pijnacker-
straat en de Raephorststraat.
In de zomermaanden verzamelden we 

onze zolder opsloegen. Om de zoveel 
tijd brachten we de kranten naar de lor-

en potten bij winkeliers in de buurt voor 
het statiegeld.
Ik ben vijf jaar lid geweest van de 
padvinderij in het Oude Noorden. Drie 
jaar bij de welpen en twee jaar bij de ver-
kenners, tot april 1960. Toen verhuisden 
we naar Hoogvliet en was de padvinderij 
nog slechts een herinnering. Ik ben be-
nieuwd of er nog personen zijn die zich 
herkennen op de foto’s en zich nog wat 
herinneren van de Damiaangroep. Laat 
eens wat horen!

André Rila
010-4382022
arilapernis@12move.nl

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Padvinderij hield je van de straat

De Oud De Oud 
Dé krant voor de 50-plusser

Oplage: 116.000 ex.
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- Een vrachtwagen met huif vervoerde jaarlijks de welpen van de Damiaangroep naar Huijbergen (privéfoto André Rila)  -

- De gezamenlijke maaltijd werd bij mooi weer buiten opgediend (Privéfoto André Rila)  -
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ONGEKENDE RUIMTE
>>> MAXIMALE OPBERGRUIMTE
VAN MAAR LIEFST 1.332 LITER

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

NOTE VISIA

 
Visscher Rotterdam 
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33 

SHIFT_

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

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

Mode in maat 36-50
mantels en jacks   
o.i.d. met merken Baronia 
Lodenfrey Erich Fend e.a. 
                       
jumpers en vesten van 
Freya, Erica Rössler, Betty 
Barclay, Taifun e.a.

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “   www.deloet.nl    0180661559

Help ons de 
griepprik
verbeteren
GGD Rotterdam - Rijnmond en 
Vaxinostics zoeken vrijwilligers van 
65 - 99 jaar voor een gezamenlijk 
onderzoek met een nieuwe griepprik

Belangstelling?
Bel (010) 205 55 66
www.vaccinonderzoek.nl
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Cox Column

“Vergeleken met de oude Rotterdam is het nieuwe schip een omgevallen flatgebouw”, oordeelde 
wethouder Dominic Schrijer zaterdag 6 september bij de opening van de fraaie expositie over 
het sinds maandag 4 augustus in de Maashaven aangemeerde boegbeeld van de stad. Op de tot 
december durende tentoonstelling in de Oudheidkamer Charlois wordt de historie van het be-
roemde schip blootgelegd. Honderden foto’s en attributen bieden een kijkje in het rijke verleden 
van het beroemde passagiersschip.

“De doop van stoomschip Rot-
terdam op 13 september 1958 was 
het eerste zichtbare resultaat van de 
wederopbouw van Rotterdam na het 
vernietigende Duitse bombardement 
op Rotterdam”, verwoordde wethouder 
Dominic Schrijer (sociale zaken, werk 
en grotestedenbeleid) dit historische 
keerpunt in zijn openingswoord. 

nadrukkelijk als voorvechter voor 
terugkeer van de Rotterdam. Voorts 
bracht hij in herinnering dat Rot-
terdam als stad in de jaren vijftig en 
zestig de economische broeiplek van 
Nederland was. Met priemende vinger 
en dreigende blik maakte hij duidelijk 
dat afgebleven moet worden van wat in 
die periode tot stand gekomen is. “We 
hebben al zo weinig historisch erfgoed 
over sinds het bombardement van de 
Duitsers.”
De wethouder zei de investering van 

ruim 170 miljoen euro door corporatie 
Woonbron een goede te vinden, dat 
die zich terugverdient en een nieuwe 
toekomst waarborgt voor het schip. 
Niet alleen als toeristische trekpleister, 
maar ook als een gonzende opleidings-
bijenkorf van het Albeda College voor 
beroepen in de dienstverlening voor 
jongeren “die de Nederlandse taal spre-
ken en cultuur kennen”. “Dus niet voor 
Polen of Bulgaren”, benadrukte hij. 

Toeristisch
Schrijer verwacht dat de Rotterdam 
hoog op de Rotterdamse toeristenladder 
komt te staan. “Het wordt het grootste 
hotel- en uitgaanscentrum van Rotter-
dam. Er zullen jaarlijks meer mensen 
komen dan de driehonderdvijftigdui-
zend in Hotel New York. Dat cijfer is al 
aanzienlijk hoger dan dat van museum 
Boijmans of De Kunsthal.”
De politicus verklaarde voorts dat hij 

nooit heeft getwijfeld aan de komst 
van de Rotterdam naar de Maashaven. 
“Het is geweldig de Rotterdam vanaf 
het Charloisse Hoofd te zien liggen”, 
bekende hij trots. De wethouder is zelf 
inwoner van Charlois. 
In 1996 had horecaondernemer Rob 
van der Valk al eens gepoogd de Rot-
terdam, die toen Rembrandt heette en 
na een faillissement aan de andere kant 
van de aardbol aan de ketting lag, naar 
de thuishaven te halen. Het mislukte 
vanwege angst bij de gemeenteraad 
voor een te hoge rekening om het schip 
asbestvrij te krijgen en in de oorspron-
kelijke staat terug te brengen. Samen 
met onder meer Klaas Krijnen van 
Stichting Behoud Stoomschip Rotter-
dam zette Schrijer er acht jaar geleden, 
in zijn functie van dagelijks bestuurder 
van de deelgemeente Charlois, zijn 
schouders onder.

Reacties
Schrijer ging ook nog in op de zes 
schepen die tot op heden de naam 
‘Rotterdam’ dragen of gedragen heb-
ben. “Doorgaans praten we alleen over 
nummer vijf, de zesde (te water gelaten 
op 23 december 1996) is weinig meer 

Schrijer ging luchtig in op de honder-
den kritische reacties over de ligging 
van de Rotterdam en gaf enkele argu-
menten die het volgens hem rechtvaar-
digen dat het schip met de kont richting 
zee ligt.

Met het luiden van de scheepsbel, die 
ooit aan de brug hing van stoom-
schip Johan de Witt van Stoomvaart 
Maatschappij Nederland, openden 
Schrijer en Krijnen de expositie. 
Even tevoren had het duo als dank uit 
handen van Wim den Boer, voorzitter 
van de Stichting Historisch Charlois, 
een fraaie ingelijste foto ontvangen 
van de Rotterdam bij avond op de 

was gemaakt door vice-voorzitter Henk 
van Eijk vanuit zijn woontoren aan het 
Charloisse Hoofd.  

Rotterdammers trots op terugkeer van stoomschip Rotterdam

Expositie in Oudheidkamer Charlois

- Met het krachtig luiden van de scheepbel openden Dominic Schrijer (links) en Klaas Krijnen de Rot-
terdam-expositie in de Oudheidkamer Charlois. Voorzitter Wim den Boer (midden) kan er om lachen -

Kunst

Kijk, hoe zit het met kunstenmakers? 
Zij moeten, net als u, proberen de kost 
te verdienen. En dat valt in de kunst 
niet altijd mee. We hebben het hier 
gemakshalve over podiumkunst, dus 
over de jongens en meisjes die de bühne 
opklimmen om u met hun stem, of met 
hun viool, of met hun toneelspel een 
avondje te vermaken. Hoewel de oude 
Thorbecke ooit zei: “Kunst is geen over-
heidszaak”, is er toch in de vorige eeuw 
een gewoonte ontstaan van overheids-
wege de dames en heren een handje toe 
te steken. Zij krijgen SUBSIDIE. 
Ja, niet allemaal natuurlijk. Maar wie 
dan wel? Een moeilijke vraag. (Guus 
Oster zei altijd: “Nee, niet de vraag is 
moeilijk, maar het antwoord…”) 
Er is natuurlijk iets voor te zeggen, voor 
die ondersteuning, al is het maar om de 
reden “dat Shakespeare en Beethoven 
en Vondel nu eenmaal gespeeld moeten 
blijven worden” omdat er anders een 
regenwoud aan cultuur verdwijnt. Daar 

is niets tegen in te brengen. Toch, mét de 
subsidie treden er een aantal merkwaar-
dige fenomenen  in werking, waaronder 
bijvoorbeeld de Vriendjespolitiek. Want 
iemand moet die subsidies toekennen en 
daartoe wordt een commissie in het le-
ven geroepen en als jij als kunstenmaker 
nou maar iemand in die commissie kent, 
zit je al een beetje gebakken. Ik begrijp 
dat wel, niets menselijks is die lui 
vreemd. Zoals Nabokov al schreef, “de 
juiste schoft, achter het juiste bureau”, 
daar gaat het om. Dus is er altijd veel 
gekrakeel vanwege de mensen die naast 
de buidel met geld grijpen.

Maar veel eigenaardiger is dat het 
krijgen van subsidie kennelijk niet 
verplicht om met je voorstelling er 
rekening mee te houden of iemand het 
zien wil. In tegendeel, ze verdwijnen in 
een hoge elitaire wolk, nog hoger dan 
de Olympos, en als hun zalen leeg zijn, 
dan komt dat omdat u te stom bent om 

te begrijpen hoe goed het is wat ze bren-
gen. Ze hebben trouwens altijd wel een 
kluitje aanhang dat hen in die mening 
stijft, want die zwelgen mee in de zalige 
overtuiging dat zij tot de zeldzame van 
God gezondenen behoren die het wèl 
begrijpen.

Het is zelfs zo dat zij die hun product zo 
brengen dat Jan Publiek er op af stormt, 
en die dus van die ordinaire kassa kun-
nen leven, in zeer laag aanzien staan. 
Gek hè? 

Er is nu een hoop lawijt, doordat er 
gesneden is in het genadegeld van de 
Willem Breukers en aanverwante subsi-
dieslikkers, en Piet de journalist, die ook 
voor vol wil worden aangezien, jammert 
mee. Maar toen een paar jaar geleden 
met één pennestreek de Hoofdstadope-
rette werd wegbezuinigd, waardoor hon-
derd mensen op straat kwamen te staan, 
die jaarlijks tweehonderd uitverkochte 
voorstellingen gaven door het hele land, 
ook graag geziene gasten op onze Zon-
dagochtendconcerten in de Doelen, toen 
heb ik niemand horen protesteren, want 
het was maar Operette en dat is niet chic. 
Ach, er is nog zoveel over te zeggen, 

maar de tijd ontbreekt me.
Van de week zijn we met de repetities 
begonnen met het Echt Rotterdams 
Theater, voor het stuk “Au, au au, 
me rug” , een productie die Paul van 
Soest helemaal van zijn eigen centjes 
opzet. 25 oktober première in Theater 
Zuidplein. Zorg dat je er bij bent!

Ik weet niet of u het gevolgd heeft, het zal wel niet en gelijk 
heeft u, maar het is weer kommer en kwel in de kunstwereld. En 
hoewel u zoiets ordinairs in deze verheven wereld, in deze Elize-
ische Velden misschien niet zou verwachten, zowel de kommer 
als de kwel draaien alleen maar om GELD. 
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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

’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 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 

of bezoek onze website:
 www.haardhouthandel-europoort.nl

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
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Waar was dat nou?

Erwin Janssens: “Ik denk dat dit de 
oude waterstoker in de Rubroekstraat 
is, met daarnaast de oud ijzerboer.”
P.J.van Oers (Enschede): “Hoek Ru-
broekstraat, Crooswijksedwarsstraat.”
Ank Koppen – Lagendijk: “Ja, dat 
lekker scheefgezakte huisje.... In 
mijn jeugd (ik ben nu 52) was dat al 
scheefgezakt. Het gaat om de vroegere 
waterstokerij van Husaard. Ik weet 
niet of ik dit goed schrijf. Mijn oma 
haalde daar vroeger warm water. Ze 
woonde in de Rubroekstraat 16. Mijn 
opa was een fervent duivenmelker. 
Ik herinner  mij van die waterstoke-
rij dat mijn moeder er soms kolen 
haalde. Volgens mij rook het er erg 
naar petroleum, dat daar volgens mij 
ook verkocht werd. De vrouw achter 
de toonbank droeg grijze kleding, 
een hoofddoek om haar hoofd en had 
een heel vuil (kolenzwart) gezicht. 
Woonde in dat straatje (de Crooswijk-
sedwarsstraat) niet Ant de Pruik? Mijn 
broer en ik staken dat straatje door 
naar het Schuttersveld om te gaan 
spelen op het voetbal(kolen)veld. Ook 
gingen we veel naar de speeltuin.”
Hans van Os (Breda): “Dit is de Ru-
broekstraat hoek Crooswijksedwars-
straat 1of 2? Het scheve pandje is een 
waterstokerij/kolenhandel. Het was 
een familie met veel kinderen en de 
zonen brachten kolen rond in de wijk. 
Erachter ligt een lompen- en meta-
lenhandel Bontje. Het straatje was de 
verbinding naar de Crooswijksestraat, 
als je rechtsaf sloeg zat daar ijssalon 
Wolf; die verkocht van dat heerlijke 
ijs. Door de straat reed lijn 22 van de 
Avenue Concordia naar de Gerrit Jan 
Mulderstraat. Recht tegenover de wa-
terstokerij in de Rubroekstraat woonde 
familie van Kees van Kooten, zag ik 
ooit in een documentaire op TV.”
Ton Ederzeel (Capelle aan den IJssel): 
“Leuk dit plaatje; het winkeltje is de 
waterstokerij van de familie Hus-
saarts:  2e Crooswijksedwarsstraat/
Rubroekstraat. Deze familie kan ik 
nog goed voor mij halen, al is dat 50 
jaar geleden. Voor mijn moeder moest 
ik daar altijd een emmer heet water 
halen, ook bleekwater verkocht men 

Dochter Netta was de verkoopster; had 
je een cent te weinig bij je, dan kon 
je naar huis. Je kreeg niets mee. Zoon 
Kees ging over de kolen. Hij was een 
vrolijke vent met een heel aansteke-
lijke lach die de boel kon vermaken. 
Er was nog een broer, maar daar had 
ik weinig mee. Die vond ik niet leuk: 
een lange man met een pet op. Netta 
liep altijd in een beige stofjas. Haar 
vader en moeder waren meestal achter 
de schermen bezig. Broers en zus wa-
ren allemaal vrijgezel; een heel hecht 
ouderwets gezin, maar dat waren 
eigenlijk alle families in Crooswijk. 
Links van de winkel was een oud 
ijzerhandel. Zelf woonde ik aan het 
Marnixpadje. Deze tijd is om nooit 
te vergeten, daarom kijk ik steeds uit 
naar De Oud-Rotterdammer.”
M.P. Roestenburg, Mahatma Gandhis-
traat 85, 3066 VA Rotterdam: “Prach-
tig dit scheve gebouwtje na jaren terug 
te zien. Als kind ben ik letterlijk vele 
malen de waterstoker van Hussaart (zo 
noemden wij haar) binnengestormd. 
Trappen af of via de loopplank. Netta, 
in haar stofjas achter de toonbank, en 
haar jongere broer Kees, soms met 
een jute zak op zijn hoofd voor het 
bezorgen van de kolenzakjes, begroet-
ten ons dan. In de winkel was van 
alles te koop; van snoepgoed tot heet 
water. Mijn zusje Ria is door Het Vrije 
Volk uitverkoren om als model op de 
foto te gaan met twee emmers kokend 
water. Mijn moeder had deze emmers 
water nodig om de was voor het 
gezin te doen. Naast de waterstoker 
van Hussaart was het oud ijzerterrein 
van Tinus v.d. Palm. Eigenlijk heel 
bijzonder, of toch niet in een woon-
straat. Schuin daar tegenover was de  
melkwinkel van Pier Hoogland. Dit 
was allemaal in de Rubroekstraat en 
ik meen dat de waterstoker in de 1e of 
2e Crooswijksedwarsstraat zat. Zeker 
weet ik dat niet, hoewel ik menigmaal 
richting Crooswijksestraat of ons 
speelterrein het Schuttersveld gelopen 
ben. Ik heb er van 1947 tot aan mijn 
diensttijd in 1967 gewoond en er een 
heerlijke jeugd gehad. Ik meen me 
ook nog te herinneren, dat schuin  
tegenover Hussaart een kapperszaak 
zat genaamd Eikelenboom? Hun zoon 
is meen ik de nu bekende zanger 
Hans Somers. Ik zou er nog uren over 
kunnen vertellen, want je komt er niet 

over uitgepraat. Het was een heerlijke 
tijd die voor mijn gevoel nooit meer 
terugkomt.”
J.v.Wijngaarden: “Deze foto is ge-
maakt in de Rubroekstraat; een stukje 
verder bij de vrachtwagen zat een oud 
ijzerboer, waar mijn vader zijn handel 
meestal naar toe ging brengen.”
Ab Michielsen (Bemmel (Gelder-
land)): “De foto is van de waterstoke-
rij in de Rubroekstraat. Zelf ben ik ge-
boren in de Rubroekstraat 132a. Recht 
tegenover ons huis was een schroot-
handel, naast dit scheefstaande pand. 
Tot 1966 woonde ik, samen met mijn 
ouders, op zolder bij oma en toen zijn 
we in verband met het werk van mijn 
vader verhuisd naar Brielle. Tot mijn 
achtste jaar kwamen we wekelijks op 
bezoek bij oma. Van oma kregen we 
soms geld toegestopt en dan ging ik 
naar de waterstokerij. Ik herinner mij 
nog de geur van waspoeder en petro-
leum. In de zaak stonden potten snoep, 
waaruit je per stuk kon kopen. Mijn 
vader vertelde dat, als je snoep kocht 
en de klant ervoor kocht waspoeder of 
petroleum, je snoep smaakte naar dit 
goedje. Als we bij oma op bezoek wa-
ren, kon je vanuit het raamkozijn goed 
op de schrootplaats kijken. Naast onze 
voordeur was een melkboer en verder 
in de straat richting de Rotte waren 
nog wat kleine winkels. Ik dacht onder 
meer een sigarenwinkel. Mijn tante 
woonde  in de Rubroekstraat op 128 
of 118 en is later verhuisd naar het 
Pijnackerplein. Mijn moeder heette 
Tiny Schoute en had twee zussen 
en een paar broers. Helaas is begin 
zeventiger jaren, na het overlijden 

van oma, het contact met de familie 
verwaterd. Enkele namen van familie: 
Ciska, Zus, Bobbert, Pietje, Herman. 
Hier nog een foto die dezelfde hoek 
laat zien:
Alex Nome (Capelle aan den IJssel): 

“De foto is rond 1970 in Crooswijk 
genomen op de hoek van de Ru-
broekstraat en 2e Crooswijksedwars-
straat. Het pand staat er niet meer, ook 
wel logisch, want wat stond dat scheef 
zeg. Waar je op die ene hoek gewoon 
voor de deur stond, moest je bij de an-
dere hoek met een trap naar beneden 
om bij de deur te komen. De winkel 
verkocht van alles; van petroleum tot 
stookolie, van aardappelen tot potten 
augurken. Maar vooral veel snoep en 
als kind van vier kwam ik daar dus 
erg graag. Wij woonden erachter, in 
de Frederikstraat. Onder de toonbank 
zaten grote glazen potten met verschil-
lende soorten snoepjes, je had al een 
zakje vol voor een kwartje. Achter het 
hek links op de foto zat lompenboer 
Bas Bontjes.”
Aad van Doorne: “Dit is de straat waar 

ik opgegroeid ben: Rubroekstraat 
hoek 2e Crooswijksedwarsstraat. Je 
ziet het winkeltje van Hussaart van 
Netta, John, Kees en Arie! Als je daar 
voor tien of twaalf gulden bood-
schappen deed en je kwam een cent 
tekort, moest je een boodschap laten 
liggen. Vrijdags moest ik warm water 
halen voor in de teil voor vier cent 
per emmer. Kolen haalden we met 
zo’n stalen vulkoker. Als er een paar 
kolen bovenop de zak lagen, werden 
die er gauw weer afgehaald.  Naast 
het gebouw lag een ijzerterrein van 
Kalishoek, later Tinus van der Palm. 
Ik woonde tegenover het kruideniers-
zaakje en heb nog steeds heel leuke 
herinneringen aan die tijd.”

Ook al kwam raadfoto 73 
(weer) uit Crooswijk, de oplos-
singen stroomden uit de gehele 
stad en van ver daarbuiten 
bij me binnen. Het werd heel 
duidelijk dat de Rubroekstraat 
niet zomaar een straat in de 
volkswijk was, maar dé straat!
Iedereen zag direct, dat de 
Waar-was-dat-nou-foto door 
Lex den Herder gemaakt was 
op de kruising Rubroekstraat/
2e Crooswijksedwarsstraat. 
Van die locatie is niets meer 
over, maar de herinneringen 
leven nog volop.

Nieuwe opgave no. 75

Voor mij is overduidelijk geworden, dat zomaar een foto van een scheefstaand 
pandje heel veel herinneringen en emoties bij de lezers oproept. Niet doordat 
het pand scheef stond, maar doordat er een waterstokerij in gevestigd was.
Deze keer weer zo’n foto, die ik gekozen heb omdat het zo’n prachtige ‘leun-
plaats’ van twee straatvegers laat zien. De foto komt uit de grote verzameling 
van Tinus de Does; misschien is dat al een aanwijzing.
Het straatnaambordje heb ik uiteraard onleesbaar gemaakt.

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 29 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 73”



Pagina 6 Dinsdag 16 september 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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 999,- 799,-

LG LCD TV 32 LG 5700 De nieuwste Full -HD 82 cm LCD-tv 
van LG met onzichtbare speakers 
(tuned by Mark Levinson). Een 
contrast van maar liefst 50.000:1 

en een responsetijd 
van maar 5 ms. Een 

toptoestel met een prachtig beeld en 
geluid in een prachtig design.

“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
®

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
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Bij ouderdom kan het veel ouderen overkomen: dementie. Er zijn in Nederland ruim een kwart miljoen mensen, veruit het merendeel ouder dan 65 jaar, die lijden 
aan een vorm van dementie. Hoe moeten de geldzaken dan geregeld worden en andere beslissingen worden genomen? Reacties kunnen worden gestuurd naar 
info@deoudrotterdammer.nl

Het is in die situaties noodzakelijk dat 
de dementerenden onder bewind zijn ge-
steld. Dat gebeurt met een procedure bij 
de kantonrechter na een verklaring van 
een arts of hulpverlener. De aangestelde 
bewindvoerder - als het om een partner 
of eigen kind gaat is de procedure vrij 
eenvoudig - moet jaarlijks rapporteren 
aan de kantonrechter.

van de handelingsonbekwame persoon is 
het aan te raden vooraf toestemming te 
vragen aan de rechtbank om zeer verve-
lende situaties achteraf te voorkomen.

Na zijn benoeming moet de bewindvoer-
der bij de kantonrechter een beschrijving 
inleveren van de goederen en geldmid-
delen die onder het bewind zijn gesteld. 
Als blijkt dat de persoon met dementie is 
gehuwd in gemeenschap van goederen, 
is het zaak het deel van de nog ‘goede’ 
partner buiten het bewind te houden. 
Vraag ook advies wat er moet gebeuren 
als er een gezamenlijk eigen huis is met 

Bewindvoerder
Als iemand in een verpleeghuis of instel-
ling in de geestelijke gezondheidszorg 

wordt opgenomen, is onder bewind 
stelling eigenlijk al aan de orde. Maar 
als de dementerende partner nog thuis 
wordt verzorgd en er is meer aan de orde 
dan geld pinnen, is het zeer raadzaam 
ook in die situatie een bewindvoerder 
aan te stellen. Het lijkt naasten van 
dementerenden vaak overbodig, maar 
tegenwoordig is bij bijna alle burgerlijke 
kwesties  een handtekening nodig van 
een handelingsbekwame persoon.
Een beschermingsbewind kan bij de kan-
tonrechter worden aangevraagd door de 
partner, de dementerende zelf, de mentor 
of de naaste familieleden. Behalve zij 
kunnen uiteraard ook ‘derden’ (rechts-
personen, zoals stichtingen of vennoten) 
tot bewindvoerder worden benoemd.
Het komt ook voor dat rijke mensen, 
die niemand meer hebben, een notaris 
inschakelen ‘voor het geval dat’, omdat 
zij daarmee toch al te maken hebben bij 
de opstelling van een testament.
Zoals gesteld; de kantonrechter benoemt 
een of meer bewindvoerder(s).  De 

Curatele
Bij demente mensen komt dus het meest 
voor dat zij ‘onder bewind’ zijn gesteld 

van veelal hun kinderen. Een bewind-

te zijn. Hij of zij kan altijd bij anderen 
advies inwinnen. Er kunnen ook meer 
bewindvoerders (dus meer kinderen!) 
worden aangesteld.
Minder ver gaat het ‘mentorschap’. 
Dat geldt slechts op het persoonlijke 

beslissingen over verzorging, verpleging 
en andere terreinen. De  benoeming van 
een mentor moet ook aan de kantonrech-
ter worden verzocht. Bij dementie kun 
je daarom maar beter direct het bewind 
aanvragen of dat combineren met het 
mentorschap.
Er is nog een ander zwaar middel om 
toezicht te houden, namelijk de aanstel-
ling van een curator. De curatelestelling 
is de meest vergaande beschermings-
maatregel. Curatele moet worden 
verzocht aan de rechtbank, die ook de 
uitspraak doet. Er zijn drie redenen 
voor onder curatelestelling: geestelijke 
stoornis, verkwisting en drankmisbruik 
waardoor de persoon zijn belangen niet 
meer kan waarnemen.
Het gaat bij curatele doorgaans om men-
sen, die vanaf hun geboorte een verstan-
delijke handicap hebben, psychiatrische 

volstrekt niet met geld kunnen omgaan.

Er komt heel veel bij kijken. Degenen 
die hier meer over willen weten, raden 
wij aan bij Alzheimer Nederland op 
www.alzheimer-nederland.nl of op 

en rechtsbescherming’ te bestellen. De 

Hans Roodenburg

Zaken regelen bij opname in verpleeghuis 
Regelmatig komen voor deze rubriek vragen binnen hoe de 
financiële zaken kunnen worden behartigd van mensen die 
door dementie in een verpleeghuis zijn opgenomen of an-
derszins handelingsonbekwaam zijn. Als zij een partner of 
kinderen hebben, die nog wel ‘goed’ zijn, dan zijn met een 
machtiging of met een en/of-rekening geldzaken over het 
algemeen heel goed te regelen. Echter in belangrijke zaken 
- zoals grote transacties, verkoop van het huis, testamenten 
opstellen en bij ‘aanvaarden’ van erfenissen - zijn feitelijke 
daden (zoals handtekeningen) van de persoon zelf nodig. 
Dat kan dus dan niet als hij of zij handelingsonbekwaam is. 
Naasten denken daar wel eens te gemakkelijk over met het 
idee ‘dan zet ik wel even een handtekening voor mijn partner 
of ouder’. Maar dat is regelrecht valsheid in geschrifte.

Erf- en schenkingsrecht

Nogmaals: successie
betalen bij vordering
Wij zijn vandaag bij de notaris 
geweest voor ons langstlevende testa-
ment. Wij lieten hem uit uw rubriek het 
onderwerp ‘Successierechten bij vor-
dering kinderen’ zien. Dus successie-
rechten voor de kinderen pas betalen 
na overlijden van de langstlevende. De 
notaris zei dat dit antwoord niet klopte 
en dat het iets anders in elkaar zit. 
Kunt u mij uitleggen wat waar en niet 
waar is? Want als leek snap ik er niets 
meer van.

Er ontstaan hierover vaak misverstan-
den. We beseffen dat het antwoord in 
de rubriek in deze ingewikkelde kwes-
tie niet helemaal duidelijk was. Het 
gaat er eigenlijk om dat als kinderen 
een daadwerkelijke vordering hebben 
er inderdaad direct successierechten 
moet worden afgerekend.
Daarom hebben langstlevenden de 
mogelijkheid in een testament op te 
nemen dat zij de ‘enig erfgenaam’ zijn. 
En dan komen de kinderen pas aan de 
orde als de langstlevende is overleden. 
Dan vindt ook pas afrekening van suc-

cessierechten voor de kinderen plaats.

vordering voor de kinderen; immers 
zij erven pas als de langstlevende is 
overleden. Het verhaal wordt natuur-
lijk anders als kinderen bij overlijden 
van de eerste ouder al een beroep gaan 
doen op hun legitieme portie want 
dan hebben ze een daadwerkelijke 
vordering. Dan moet daarover wél suc-
cessierechten worden betaald.
We laten onze adviserende notaris mr. 
M.G. van Ravesteyn de zaak nog eens 
in het kort uitleggen:  
‘Het kan wenselijk zijn de andere 
echtgenoot tot enig erfgenaam te be-
noemen, zodat volledig gebruik wordt 
gemaakt van de vrijstelling voor de 
langstlevende, en dan hoeft pas na het 
overlijden van hem of haar succes-
sierecht betaald dienen te worden. 
Het vermogen is dan ook vaak vrij 
verkoopbaar.’
Met andere woorden dit is vooral een 
manier om, als geen direct geld voor 
handen is, het betalen van successie-
rechten voor de kinderen te voorko-
men. Bijvoorbeeld als er een eigen huis 
in het spel is en de waarde daarvan bij 
overlijden van de langstlevende pas 
is te effectueren. Daar staat tegenover 

dat als er voldoende liquide te maken 
middelen zijn bij overlijden van de 
eerste van de ouders beter direct het 
successierecht van de kinderen door de 
langstlevende kan worden betaald. Im-

gevolgen hebben als de langstlevende 
ook is overleden (‘estate planning’).
Al deze kwesties hebben natuurlijk wel 
te maken met de situaties dat ouders en 
hun kinderen, al dan niet stilzwijgend, 
goed met elkaar omgaan.

Sociale voorzieningen

WAO en verevende
pensioenuitkering
Ik heb een WAO-uitkering op basis 
van 100 procent arbeidsongeschikt-
heid. Sinds een aantal jaren ben ik 
gescheiden. Mijn ex-echtgenoot wordt 
65 jaar. In het echtscheidingsconve-
nant is opgenomen dat ik vanaf zijn 
65ste een deel van zijn ouderdomspen-
sioen ontvang over de jaren dat wij 
gehuwd waren. De vraag is nu, hoe dit 
zich verhoudt met de WAO-uitkering. 
De ene keer krijg ik te horen dat er 
geen consequenties zijn, de andere 
keer verwijst het UWV naar de website 
die echter ook geen duidelijkheid 

verschaft. Weet u hoe het zit?

Alimentaties hebben in beginsel geen 
invloed op de WAO-uitkering. Dat 
geldt wél voor inkomsten uit arbeid. 
Iemand krijgt immers een WAO-
uitkering, omdat men ten gevolge 
van arbeidsongeschiktheid niet zelf 
een inkomen kan verdienen door het 
verrichten van arbeid. Als iemand 
toch blijkt te kunnen werken, al is het 
maar gedeeltelijk, moet de uitkerende 
instantie (meestal UWV) hiervan op 
de hoogte worden gesteld zodat zij kan 
beoordelen wat de gevolgen zijn voor 
de hoogte van de uitkering. 
Het is juist dat verevening van pen-
sioen niet met name wordt genoemd 
door het UWV, doch de aard van 
dergelijke inkomsten brengt met zich 
mee dat hierbij hetzelfde geldt als bij 
bijvoorbeeld alimentatie. Deze inkom-
sten hebben namelijk niets te maken 
met het al dan niet kunnen verrichten 
van werk.
Ook kinderbijslag en vermogen 
(spaargeld of uit bijvoorbeeld een 
erfenis) hebben geen invloed op de 
WAO-uitkering. Bij twijfel of iets 
gemeld zou moeten worden, raden we 
in het algemeen aan de melding op de 

voorgeschreven wijze te doen, daar de 

van informatie  aanzienlijk kunnen 
zijn.
(M.m.v. mr. F.M.O. van Leeuwen van 
het advocatenkantoor Van den Herik & 
Verhulst in Rotterdam)

Fiscale zaken

Uitbetaling van het
pensioendeel aan ex
Door verevening pensioenrechten 
ontvangt mijn ex-vrouw een bepaald 
bedrag per jaar van het door mij 
tijdens ons huwelijk opgebouwde pen-

als betaling van alimentatie waardoor 
ik dit dus bij mijn belastingaangifte 
kan aftrekken?

Dat hangt ervan af. Als zij het ver-
evende pensioen rechtstreeks van uw 
pensioenfonds of verzekeringsmaat-
schappij krijgt, dan gaat het geheel 
buiten uw inkomen om. Als u het totale 
pensioen ontvangt en vervolgens het 
verevende deel aan haar uitkeert aan 
uw ex dan is de alimentatieaftrek van 
toepassing.
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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

Droomvlucht Slaapcomfort;

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Zevenhuizen:
Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Openingstijden:
Ma   13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.   09.30 - 21.00 uur
Za.  09.30 - 17.00 uur
Zo.  gesloten

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

dé specialist voor boxsprings 
en ledikanten op comforthoogte

MATRAS CLASSICPOCKET
2 STUKS VAN 995,-                        VOOR 950,-
* 2x 1 persoons in 2 hardheden verkrijgbaar

- Massief houten achterwand 
  met verlichting diverse kleuren
- 2 nachtkastjes op wieltjes
- 2 boxsprings comforthoogte/deelbaar
- 2 pocketveermatras met schouder/heup comfortzone

COMPLEET 2- MOTORIG ELECTR.
VERSTELBARE BOXSPRING

Openingstijden:
Ma  13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.  09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

Bij Zit & Méé r Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment 
    draai- en  relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch 
         met eventueel sta-op  bediening.  Zelfs leverbaar met massage-unit 
             of stoelverwarming.
                 Meer dan 30 modellen direct leverbaar! 

Zit & Méér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,op de begane grond 
van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

&

OP=OP

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

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

€ 595,-

Re la xe n

Rechts taan

Bloe dc i rc u la t i e R usten



De belangstelling voor deze trip 
overtrof onze stoutste verwachtingen. 
Met twaalf afvaarten in twee dagen 
meenden we ruim voldoende aanbod 
te hebben, want daarmee zouden we 
circa drieëneenhalfduizend lezers een 
plaatsje kunnen bieden. Na de eerste 
golf aanmeldingen begreep de Spido 
direct dat er meer capaciteit nodig 
was en besloot extra afvaarten in te 
plannen. Maar ondanks die extra bo-
ten, die de Spido besloot in te zetten, 
hebben er zoveel mensen gereser-
veerd dat ook deze nu helemaal vol 
zitten. Meer capaciteit is er niet.

Compleet feestje
Het zal het weekend van 18 en 19 
oktober een drukte van jewelste 
zijn rond het Willemsplein, want in 
deze twee dagen zullen bijna 4000 
lezers van De Oud-Rotterdammer 

de oude havens van Rotterdam gaan 
bekijken. In de nabije omgeving van 
het Willemsplein hebben al diverse 
horeca-ondernemers gereageerd dat 
zij graag meedoen dit feestje nog 
verder compleet te maken. Zo organi-
seert het Maritime Hotel speciaal op 
deze dagen een Mini Havenfestival, 
waarbij diverse shantykoren zullen 
optreden en waar u in afwachting 

tocht, tegen overigens zeer schap-
pelijke prijzen, kunt genieten van een 

zelfs een diner.
De eerste teleurgestelde lezers heb-
ben zich al bij ons gemeld met de 
vraag of er nog mogelijkheden zijn 

de verjaardag alsnog mee te vieren. 
Wij moeten ze helaas teleurstellen. 
Er kunnen geen extra afvaarten meer 
ingepland worden. Het enige dat wij 
deze mensen kunnen aanraden is 
goed op te letten in de aankomende 
kranten. Al het nieuws rond dit uitje 
wordt in de krant vermeld. 

Vervroegd afhalen
Om de dagen geordend te laten 
verlopen biedt de Spido de deelne-
mers de gelegenheid hun tickets voor 
de Nostalgische Haventoertochten al 
vóór het weekend van 18 en 19 ok-
tober af te halen. Wij raden iedereen 
aan hiervan gebruik te maken, mits 
u natuurlijk een beetje in de buurt 

bent. De kassa’s van de Spido aan 
het Willemsplein zijn vanaf dinsdag 
16 september tijdens kantooruren 
(09.00-16.00) geopend, zodat u, als 
het u uitkomt, langs kunt gaan om uw 
deelnemerskaarten vast af te halen. 
Hiermee hopen wij lange wachttijden 
op de vaardagen te voorkomen.

Daarnaast is het nog belangrijk te 
weten dat er géén reserveringsnum-
mers zijn verstrekt, zoals eerder 
vermeld, omdat de reservering wordt 
gedaan op naam en telefoonnummer. 
Het is dus niet nodig nog naar een 
reserveringsnummer te vragen. 
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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

Back to the sixties
The Clarks vieren 
25-jarig jubileum in 
Alcazar

In oktober 2008 bestaan The Clarks 25 
jaar. Deze Haagse groep is de beste band in 
Nederland als het gaat om het spelen van 
muziek uit de jaren 60 en 70. Al 25 jaar spe-
len zij perfect de muziek na van de Beatles, 
Rolling Stones, The Who, Golden Earring 
en andere beroemde bands uit de jaren 60. 
Je hoort nauwelijks het verschil met de 
echte bands. Vandaar dat ze altijd een graag 
geziene gast zijn op feesten met muziek uit 
de jaren 60 en beginjaren 70. Ook tijdens 
de Back to the Sixties-feesten in Alcazar 
brengen zij het publiek tot groot enthousi-
asme. Al tien keer hebben The Clarks daar 
een spetterend optreden verzorgd. 

The Clarks bestaan uit Peter van Schie 
(gitaar, bas en zang), Jan Becking (gitaar, 
bas en zang), Peter van Rhijn ( drums) 
en Micha Hasfeld ( gitaar en zang). Via 
het Haagse circuit hebben ze elkaar in de 
jaren 60 leren kennen. Ze speelden toen in 
verschillende bands zoals Livin Blues, The 
Box en Big John Russel. In 1983 besloten 
ze samen verder te gaan als The Clarks. Het 
is een coverband, ook wel classic rockband 
genoemd, die tevens een CD met eigen 
nummers heeft gemaakt, Unspoken Words 
geheten. In Alcazar spelen is voor hen een 
speciale ervaring, vanaf het eerste nummer 
is het daar feest. Micha Hasfeld omschrijft 
het als volgt: je moet voetballen in een 
groot vol stadion en de mensen gaan al 
juichen bij de aftrap 
Omdat ze in oktober 25 jaar bestaan heeft 
de Stichting Back to the Sixties the Clarks 
weer uitgenodigd. We gaan er een speciale, 
fantastische show van maken was hun 
antwoord op de uitnodiging. Vrijdag 10 
oktober treden The Clarks op in Alcazar 
tijdens Back to the Sixties 24. De kaarten 
kosten 13 euro en de opbrengst gaat naar 
de Stichting Geven om Jong Leven. Deze 
stichting verzorgt leuke uitstapjes voor 
zieke kinderen uit het Sophia kinderzieken-
huis in Rotterdam. 
Kaarten zijn te bestellen door 13.20 euro 
per kaart over te maken naar giro 7461052 
t.n.v. Stichting Back to the Sixties, Oud-Be-
ijerland (vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden op het overschrijvingsformulier), 
via www.happenings.nl of te koop bij de 
diverse voorverkoopadressen.

In de vorige editie meldden 
wij al trots dat er massaal 
gereageerd werd op de ver-
jaardagsactiviteit van De Oud-
Rotterdammer. Binnen twee 
weken hadden zich toen al 
meer dan drieduizend lezers 
aangemeld voor deze bijzon-
dere Nostalgische haventoer-
tochten. Nu, nog eens twee 
weken later, moeten wij u 
helaas meedelen dat het hele 
weekend is volgeboekt.

Nieuwe foto
Deze foto dateert uit 1984 en weerspiegelt een unieke gebeurtenis. Niet alleen 
uniek voor Rotterdam maar zelfs voor de hele wereld. Waarover spreken we hier?

Oplossing foto 2 september 2008
De Rotterdamse sportman die in december 1948 op deze foto is vastgelegd is dam-
mer Piet Roozenburg. Mogelijk is hij in de Rotterdamse sporthistorie ietwat vergeten 
geraakt, doordat hij niet zijn hele leven in de Maasstad heeft doorgebracht. Maar het is 
hoe dan ook goed stil te staan bij de loopbaan van deze damlegende, want de in 1924 in 
Rotterdam geboren Roozenburger behaalde niet minder dan vier wereldtitels en werd 
achtmaal Nederlands kampioen. 
Piet groeide op in Kralingen en werd op jonge leeftijd lid van Damvereniging Rotter-
dam. Later sloot hij zich aan bij de bekende Damvereniging Constant. Zijn meestertitel 
veroverde hij in 1941. Al in 1943 werd hij voor de eerste maal Nederlands kampioen. 
1948 was een absoluut gloriejaar voor hem. Na het behalen de nationale titel werd hij 

dat jaar met groot machtsvertoon wereldkampioen. Het leverde hem nog een 
titel op, namelijk die van ‘Sportman van het Jaar’. Van 1948-1956 bleef hij de 
sterkste van de wereld en veroverde hij nog driemaal de wereldtitel.
Piet Roozenburg was een vernieuwer als het gaat om speelwijzen en spelsy-
stemen. Zo ontstond het zogenaamde ‘Roozenburgsysteem’. Ook schreef hij 
vele publicaties op damgebied en ontwikkelde schriftelijke damcursussen. Als 

sneldammen. Roozenburg overleed in 2003 in zijn woonplaats Ochten. 

Nostalgische haventoertochten bomvol

Reserveren niet meer mogelijk!!!



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
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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

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 

De grootste woon- & lifestyle
outlet groothandel van de Randstad

BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER
Cash & Carry voor bedrijven

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een gratis kop koffie of thee

Nieuwe collectie bankstellen tegen groothandelsprijzen.
Prachtige nieuwe barok collectie stoelen en tafels

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

7 dagen in de week geopend

GEVAARLIJK BIJ BERKELRODE
JE GAAT ER NIET WEG ZONDER IETS TE KOPEN

Aanbieding:
3 nieuwe woonprogramma’s
in Riga noten, licht noten,
olijf eiken. Katreintje nieuwe
woonaccessoires.
Op alle wijnen 25% korting
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Met Gullit en Van Basten als voor-
naamste oproerkraaiers en de tot 
sectiebestuurder gepromoveerde Rinus 

stelselmatig de grond onder de voeten 

Leo Beenhakker naar voren en daar 
moesten de spelers zich uiteindelijk bij 

Thijs Libregts, die voor de rechter had 
verklaard dat hij Van Basten, Gullit en 
Ronald Koeman als de ‘rotte appelen 

Eerder had Michels zich al laten ont-

hij dat ze voor hem ‘op het menselijke 

Afgang
De basis voor een afgang van de 

scherpe vormen aan na de 1-1 tegen 
-

in Palermo nam Nederland door Wim 

die ging kort voor tijd verloren door 
een strafschop van Mahmoud El-Goha-

de afspraak gemaakt dat ik hem op  

van Michels, logeerde, kreeg ik echter 
bij het ontbijt van haar te horen dat dat 

-

ik Michels bij die training toch tegen 

ging vlotter dan ik voor mogelijk had 

doen”, opperde Michels in het Campo 
di Calcio van Altavilla Milicea en hij 
zocht zelf naar een gelegenheid om 

Dug out

-

stelde Michels voor dan maar in de 
dug-out  binnen de afrastering plaats 

haalde zijn sleutel te voorschijn en liet 

Dit tot groot ongenoegen van andere 
Nederlandse journalisten die ons met 

-

de perschef van Oranje, in onze rich-

dat hij het huishoudelijk reglement had 
overtreden door in de dug-out met een 

Michels reageerde zoals men van hem 

norse, bestraffende toon gelastte hij 

niet moest bemoeien met zaken die 

Harde noten

voor de sfeer en de machtsverhoudin-

Leo Beenhakker de gebeurtenissen 
vanuit de middencirkel met bezorgde 
blik gadesloeg, stapte Ruud Gullit naar 

gebood hem ook Jaap de Groot van 

De Telegraaf toegang te verlenen tot 

Dat er na dit incident in het Oranje-ho-

er zich binnenskamers allemaal heeft 
afgespeeld is nooit helemaal duidelijk 

-

opmerking dat slechts 25 procent van 

die andere 75 procent is nooit iets naar 
-

hakker in die periode aan zijn neus 
opliep, schijnt niet het gevolg te zijn 

veroorzaakt zijn door een bloemen-
vaas, die materiaalman Piet Lagarde in 
een baldadige bui in Leo’s richting zou 

-

Dick van den Polder

Interview in dug-out:

Ruud Gullit ergert zich aan Rinus Michels
Zelden is de voorbereiding 
van het Nederlands voetbal-
elftal op een groot toernooi 
zo chaotisch en emotioneel 
verlopen als in 1990, toen het 
WK in Italië werd gehouden. 
De harmonie in Oranje, die 
twee jaar daarvoor in West 
Duitsland tot de Europese ti-
tel had geleid, was volkomen 
zoek. Het gekibbel begon met 
de benoeming van Thijs 
Libregts tot bondscoach. De 
uit Griekenland teruggehaal-
de Kralinger loodste de ploeg 
weliswaar ongeslagen door 
de kwalificatieronde, maar 
dat was onvoldoende om het 
vertrouwen van de spelers-
groep te winnen.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (22)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uit-
geschreven 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-Rotterdam-
mer alvast een kijkje door de lens.

Coolsingel

-

hun vakbond AbvaKabo gebruikt om te demonstre-

duizend tot vijftienhonderd banen verloren zouden 
-

neel van de Rotterdamse Elektrische Tram (RET), 
-

-

kreeg op de stoep van het stadhuis diverse petities 

Dezelfde dag ging de gemeenteraad akkoord 

met de bezuinigingvoorstellen tot een bedrag van 

-
niging zonder veel verdere protesten doorgevoerd 

dat garen spon bij grote demonstraties en huldigin-

tot in elke uithoek van de Coolsingel duidelijk 

Slag om Arnhem 
bij OVM

-

21 september een 45 minuten durende 

-
derdeel van de grootste luchtlandings-
operatie die begon op 17 september 

over Nederlandse rivieren te verove-

- Rinus Michels (l.) geïnterviewd door Dick van den Polder -

- Ruud Gullt (l.) beklaagt zich bij Michels -
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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

     klusserij
“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
                  0614363568

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

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

Westerstraat 37 • Rotterdam
010 433 57 10 • www.atta.nl

Waarom kiezen voor deze appartementen?

• Bereikbaarheid • Comfort • Veiligheid • 
• Uitstraling • Energiezuinig • Voorzieningenniveau

‘DE DORDTSCHE’‘DE DORDTSCHE VINCK’‘DE DORDTSCHE VINCK’ ‘DE DORDTSCHE’

- 20 2- en 3-kamerappartementen
- Oppervlakte van ca. 56 - 80m2

- Koopsom: 148.500 - 170.000 v.o.n.  
- (excl. parkeren)

- 25 2- of 3-kamerappartementen
- Oppervlakte van ca. 55 - 74m2

- Koopsom: 141.000 - 157.500 v.o.n.
- (excl. parkeren)

een ontwikkelig vanverkoopinformatie
MEER INFORMATIE:

Atta Makelaars
Westerstraat 37

3061 DG Rotterdam
Bel 010 - 433 57 10 of
mail naar info@atta.nl

Om de exacte locatie aan te geven, zoomen we in van groot naar klein:  
Rotterdam - Rotterdam Zuid - Tuindorp - Dordtsestraatweg. 

‘De Dordtsche Vinck’ is gesitueerd op de hoek Vinkenbaan-Dordtsestraatweg en hier
heeft u de keuze uit 20 2- en 3-kamerappartementen verdeeld over 4 bouwlagen.

‘De Dordtsche’ is noordelijker gelegen, aan de Dordtsestraatweg 89 t/m 95. Deze locatie
wordt net iets groter: 25 appartementen verdeeld over 5 bouwlagen.

Alle woningen worden gebouwd op eigen grond en hebben een privéparkeerplaats,
deels overdekt en deels achter het gebouw op de afgescheiden buitenruimte.
Architectonische bijzonderheden: erkers en grote openslaande ramen, en de toplaag
heeft een terugliggende gevel. Ook bijzonder: de klassieke historische details.

1e BEREKENING KOOP/
AANNEEMSOM 158.500,- :

Hypotheeksom: 171.000,-
(incl. 10.000,- meerwerk en
bijkomende financieringskosten)
Hypotheekvorm: aflossingsvrij
Rentevastperiode: 10 jaar 5,6%
Brutolast: vanaf  798,- per maand 
Nettolast: 494,-

OPEN
HUIS

27 SEPTEMBER
12-16 UUR

KORENDIJK 39

010 - 413 70 50
www.proper-stok.nl

Realisatie/verkoop:

010 - 436 55 77
www.bbw.nl

010 - 433 57 10
www.atta.nl

PARADIJSELIJK WONEN 
IN DE HEEMTUIN, ROTTERDAM

Verkoop:

DE TUINSTAD VAN ROTTERDAM

* aanbieding geldig t/m 31 oktober 2008

WWW.PROJECTHEEMTUIN.NL

• NOG 5 APPARTEMENTEN TE KOOP

• 3-KAMER APPARTEMENTEN

•  KOOPSOMMEN

INCLUSIEF PARKEERPLAATS 

IN DE AFGESLOTEN PARKEERSTALLING 

• CASCO OPLEVERING

€185.000,-*€199.500,-

NOG SLECHTS ENKELE
APPARTEMENTEN TE KOOP!

Voorstraat 56 | 3201 BB | Spijkenisse 

Al 25 jaar een begrip 
in Spijkenisse!

Tel. 0181 - 62 08 10
www.degullegaper.nl

capelle

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

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

Waxoyl (Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:
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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.

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

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113

114 115 116 117

118 119 120 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

147 148 149 150 151 152 153 154

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

167 168 169 170 171 172 173 174

175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185 186 187 188 189 190 191

192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218

219 220 221

31 89 70 205 156 106 62 93 52 188 114 109 97 38 124 50 67 166

12 144 38 214 182 139 221 79 3 55 8 177 90 98 104 137

De puzzel is dezelfde als die in de 
vorige krant. De “amazing” prijs die 
eraan verbonden is ook, een heerlijke 
weekendcruise naar Antwerpen, vertrek 
op 10 oktober a.s.. 

Puzzelaars die het raadsel al af hadden 
hoeven nu alleen het antwoordbalkje 
nog in te vullen. Degene die de hele 
puzzel hebben opgestuurd hoeven niets 
te doen. Hun puzzels worden door ons 
gecontroleerd en de juiste oplossingen 
dingen mee naar de prijs. 

De oplossing moet binnen zijn vóór 
dinsdag 23 september en kan gestuurd 
worden naar:

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U mag het antwoord ook per e-

mail sturen naar: 
info@deoudrotterdammer.nl

Hoe kon dat nu gebeuren?
De puzzel was zo mooi en lekker groot, maar geen lezer be-
greep wat precies de bedoeling was. Helaas was er een fout in 
de krant geslopen en waren het antwoordbalkje en de adresge-
gevens onderaan de pagina weggevallen. Daarom proberen we 
het deze week opnieuw.



Pagina 14 Dinsdag 16 september 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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 19 september:
Ad Koorevaar, zanger
Zaterdag 20 september:
Vrijgezellenavond met DJ Jan
Vrijdag 26 september:
Blues Fellas
Zaterdag 27 september:
Wim Dalmee

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

THE CLARKS BESTAAN 
25 JAAR EN VIEREN DIT 
IN ALCAZAR

10 oktober 2008

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

De kaarten kosten 13 euro en de opbrengst gaat naar 
de Stichting “ Geven om Jong Leven “. Deze stichting 

verzorgt leuke uitstapjes voor zieke kinderen uit het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.

U kunt nu de toegangsbewijzen kopen bij:

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

TOT 10 OKTOBER
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-- Er op uit! Kalender --

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

Zondagmiddaglounge Shantykoor ’t Kraaiennest
Wijktheather Musica, De Lugt 17 - 14.00 uur - Entree:  
5,00 / R’Pas  3,75. www.shantykoor.nl 

Seniorenmiddag met o.a. de Rotterdamse 
Mondharmonica Club en een zangeres.
LCC Larenkamp, Slinge 303 – 14.00 uur – Entree  2,50 
(incl. koffie en thee)

Documentaire: De Slag om Arnhem
Oorlogsverzetmuseum – 14.00 uur – Entree  3,-

Schiedamse boekenmarkt
Hoogstraat e.a. - 9.00 tot 17.00 – Entree gratis

21 sep

23 sep

17&21 sep  

20 sep 

55 + cultuurraad voor ouderen met Peter de Knegt 
LCC Lombardijen, Menanderstraat 89 – 14.00 uur – Entree  2,50 (incl. koffie en thee)

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)

21 sep

18 en 19 okt.

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

Het afgelopen jaar hebben het Rotterdams Wijktheater, Codarts 
Hogeschool voor de Kunsten en Theater Zuidplein een spraakma-
kende theatervoorstelling gemaakt naar aanleiding van het 100-
jarig bestaan van voetbalclub Feyenoord. De audiovisuele afdeling 
van Codarts legt momenteel de laatste hand aan een fi lm, Hand in 
Hand the Movie, die gaat over deze succesvolle productie. 
Heeft u de voorstelling gemist of wilt u hem graag nog een keer 
zien maar dan op fi lm. Dan kunt u gratis kaarten afhalen (maxi-
maal 4 kaarten p.p.) aan de kassa van Theater Zuidplein. 
Wilt u bij de première van deze fi lm aanwezig zijn dan bent u op 
woensdag 1 oktober a.s. van harte welkom in Theater Zuidplein. 
Aanvang 20.00 uur. 
De kassa is geopend van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur. U kunt de 
kaarten afhalen t/m 24 september, Let op: OP = OP
De fi lm zal niet in de verkoop gaan, dus dit is uw laatste kans om 
de voorstelling (nog) een keer te zien!

Woensdag 1 oktober | fi lm | 20.00 uur | Gratis

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.

Met het S.S. Rotterdam voor de deur kon de Stichting Historisch Charlois er niet omheen. De nieuwe 
fototentoonstelling Charlois Maritiem besteedt voor een groot deel aandacht aan het stoomschip Rotter-
dam. De bouw en tewaterlating op de scheepswerf van de RDM op 13 september 1958, het schip in de 
vaart, luxe aan boord van de HAL-schepen, 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. Deze tentoonstel-
ling is voorbereid in samenwerking met de Stichting behoud stoomschip Rotterdam.
De tentoonstelling is vanaf zaterdag 6 september 2008 voor de duur van drie maanden te zien in de 
Oudheidkamer van Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84 (bereikbaar met bus 73).
Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (m.u.v. feestdagen.) Tel. 010-480 66 18.

Charlois Maritiem

Mini Haven Festival
zaterdag 18 en zondag 19 Oktober

MARITIME HOTEL ROTTERDAM
  

Aanbieding Nostalgische haventour 18+19 oktober 2008
10% KORTING VOOR EEN OVERNACHTING BIJ

INLEVERING  VAN DEZE ADVERTENTIE!
Deze bon geldt voor max, 2 personen en is niet boekbaar tijdens grote evenementen

Willemskade 13 || 3016 DK Rotterdam || Tel.: +31(0)10-20 10 9 00
info@maritimehotel.nl || www.maritimehotel.nl

Koffie met bourgondische A
ppeltaart

m.m.v. de beste Shanty koren

Aansluitend op de Haventoertocht
Speciaal voor De Oud Rotterdammer

lunch of diner
Reserveren aanbevolen
Tel.06 -53190133

Concerto Rotterdam strijkensemble Rotterdams 
Philharmonisch Orkest
Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk - 20.00 tot 20.15 uur 
- 20 / 17 met 65+ pas –  tel: 010-24 00 166 of www. 
concertorotterdam.nl (ook kaartverkoop aan de deur)

24 sep 

Die Goeie Ouwe Radio - In de Steigers
LCC Castagnet, Larikslaan 200, Entree gratis, wel van 
te voren uw entreekaarten afhalen. VOL IS VOL! - www.
diegoeieouweradio.nl/

25 sep

Lezing: De vergeten Polen
Oorlogsverzetmuseum – 14.00 uur – Entree  3,- 

28 sep 

Dansmiddag voor de 55-plusser met muziek uit 
de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 
- Entree 3,-

28 sep

Kom dan naar Kunstroute Kralingen-Crooswijk in Rotterdam. Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober 
2008 van 11 tot 18 uur kunt u zich laten verrassen door onbekende en bekende kunstenaars . Neem een 
kijkje in hun ateliers en galeries. Er zijn meer dan 60 kunstenaars en 9 galeries en expositieruimten te 
bezichtigen! Aanmelding voor de kunstroute is niet nodig. Een folder met routekaart is verkrijgbaar bij 
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9. Daar hangt op 4 en 5 oktober ook werk van iedere deelnemende 
kunstenaar. Op de volgende plaatsen is de folder ook te verkrijgen: 
Folders met plattegrond verkrijgbaar bij:

Rabobank Kralingen, Lusthofstraat 124
Restaurant Brazzo, Boezemstraat 188
Galerie Pergamon, Frits Ruysstraat 55
Galerie Poonberg, Taxusstraat 20
Galerie Outside>Out, Oudedijk 62
Het Rijk van Kralingen, Oudedijk 239A
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 94
Cultuurcentrum de Tamboer, Pijperstraat 37
Atelier Stichting Duende, Tamboerstraat 9

Ook zo nieuwsgierig? Naar kunst?

Libanon Lyceum, Taxusstraat (schoolplein)
Café ‘t Hof van Jericho, Oudedijk 261
Kapsalon Mondial, Goudse Rijweg 13B
Restaurant wijnbar Fideel, Goudse Rijweg 16
Boekhandel Amesz, Voorschoterlaan 145/A
Centrum Pro Rege, Oudedijk 113
Nivon, Dirk Smitsstraat 76
Deelgemeentekantoor, Oostzeedijk 276
Lectuurwinkel Veenstra, Lusthofstraat 43

Meer informatie over de kunstroute kunt u vinden op www.kunstroutekralingencrooswijk.nl

HAND IN HAND THE MOVIE
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Hotel * *

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

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

Boek geen reis voordat u de reisgids van WT 
Cruises heeft gelezen
Het nazomer en najaarsprogramma van WT Crui-
ses: 11 prachtige riviercruises op schepen met 
alle comfort. Luxe hutten. Verrassende program-
ma’s. Inclusief alle heerlijke maaltijden. 
Historische steden, sprookjesdorpen, panora-
mische vergezichten onderweg. Ver weg van de 
snelweg. Gelijkgestemde reizigers. Niets moet, 
alles mag. U vraagt, wij varen.

Door de mooiste Lage Landen van de wereld
8 Dagen: Brugge, Gent, Middelburg, Veere, Wil-
lemstad, Heusden, Rotterdam vanaf 695,- p.p.

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.

Nog steeds de mooiste reis uit duizenden
6 Dagen over Rijn en Moezel: Rotterdam, Bonn, 
Boppard, Rüdesheim, Reichsburg, Bonn, Rot-
terdam vanaf  499,- p.p.

Varend over de Maas, de mooiste manier om 
België te ontdekken
8 Dagen: Rotterdam, Roermond, Maastricht, 
Namen, Luik, Hasselt, Antwerpen, Willemstad, 
Rotterdam vanaf 795,- p.p.

Wegdromen op de Rijn en Moezel 
8 Dagen: Rotterdam, Keulen, Koblenz, Rüdes-
heim, Cochem, Bonn, Gorinchem, Rotterdam 
Vanaf  745,- p.p.

De mooie kanten van Holland en Vlaanderen
8 Dagen: Rotterdam, Willemstad, Antwerpen, 
Gent, Middelburg, Veere, Hellevoetsluis, Kinder-
dijk, 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 of the year Kerst-
cruise
8 Dagen: Rotterdam, Keulen, Koblenz, Rüdes-
heim, Mainz, Boppard, Düsseldorf, Nijmegen, 
Rotterdam met bezoek aan de mooiste kerst-
markten van Europa. Vanaf € 999,- p.p.

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

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

BEL, MAIL, STUUR, KOM EN BOEK
Voor informatie, toezending van de reisgids en 
boekingen kunt u:

Bellen naar: 010 – 411 86 60 - Mailen naar: 
info@wtcruises.nl - Naar de website: www.
wtcruises.nl - Van maandag t/m vrijdag (tussen 
9,30 en 17.00) langskomen op ons kantoor: 
Stieltjesstraat 156, 3071 JX Rotterdam of naar 
het reisbureau in de buurt. 

 

3-daags Fiets Arrangement. Genieten van de schitterende omgeving van Texel! 
Incl. welkomstdrankje, 2 overnachtingen, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, luxe 3-gan-
gen diner, 1 x gevulde picknicktas, 2 dagen fi etshuur met fi etsroutes en informatie-
pakket van de omgeving. Vanaf € 109,- p.p. 
Fletcher Hotel-Restaurant Koogerend, 
Tel.: 0222-313 301 of www.hotelkoogerend.nl 

3-daags Sauna & Beauty arrangement. Neem de tijd voor uzelf en laat u heerlijk 
verwennen! Incl. 2 overnachtingen, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, luxe 3-gangen 
diner en beautydag bij Thermen de Waterlelie met keuze uit beautybehandeling of 
ontspannende massage van 25 minuten. Vanaf € 149,- p.p.
Fletcher Hotel-Restaurant De Zon, 
Tel.: 0516 – 512 430 of www.fl etcherhoteldezon.nl

3-daags Wandel/Nordic-Walking Arrangement. Wandelen in de Gelderse Achter-
hoek! Incl. welkomstdrankje, 2 overnachtingen, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, luxe 3-
gangen diner, ontbijtbuffet, 1 x gevulde picknicktas, 2 dagen huur Nordic-Walking 
poles en informatiepakket van de omgeving. Vanaf € 119,- p.p.
Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg, 
Tel.: 0573 – 254 751 of www.hotelpaasberg.nl 

5-daags Tankenberg Arrangement. Ontdek Twenthe! Incl. 4 overnachtingen, 4 
x uitgebreid ontbijtbuffet, 4 x luxe 3-gangen diner, informatiepakket met diverse 
fi ets- en wandelroutes en entree voor Holland Casino. Vanaf € 209,- p.p.
Fletcher Hotel-Restaurant De Grote Zwaan, 
Tel.: 0541 – 551 215 of www.hoteldegrotezwaan.nl 

3-daags Romantisch Arrangement. Samen Koninklijk genieten in voormalig 
paleis!
Ontvangst met bubbels, 2 overnachtingen, 1 x uitgebreid ontbijtbuffet, 1 x cham-
penoise ontbijt, romantisch 4-gangen diner en verwenpakketje op de kamer. Vanaf 
€ 129,- p.p.
Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof, Tel.: 058 – 216 2180 of www.hotelstad-
houderlijkhof.nl 

3-daags Bourgondisch Genieten. Geniet van de heerlijke Bourgondische keuken 
van Limburg! Incl. welkomstdrankje, 2 overnachtingen, 2 x uitgebreid ontbijtbuffet, 
luxe 4-gangen diner, luxe 5-gangen diner, wijnarrangement en koffi e met likeurtje. 
Vanaf € 139,- p.p.
Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei, 
Tel.: 043-604 3680 of www.hoteldegeulvallei.nl 

Uitgebreid genieten van de heerlijkste gerechten en van elkaar! Elke 2e zondag 
van de maand zondagsbrunch voor €19,50 p.p. en elke 4e zondag van de maand 
familie dinerbuffet voor €24,50 p.p.
Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm in Brielle, Tel.: 0181 – 413 388 of www.hotelde-
zalm.nl 

OVERWINTEREN: 
App. Gemelos 2  en 4 per maand 600 e  p. app/Vlucht incl. 
transfer v.a.285 euro TIBOLI REIZEN tel 010-4654440 

Nazomeren in Belgisch Limburg: warm aanbevolen dus... Waar blijf je nu?
 Ken jij de warmste plek van België? Een streek waar de gastvrijheid ronduit 
hartverwarmend is? Je raadt het al: Limburg! De natuur-rijkste provincie van 
Vlaanderen met zijn gezellige steden, charmante verblijven en streekeigen keuken... 
Nergens kan je tijdens een nazomerbreak zo heerlijk ontstressen en hartelijk nage-
nieten van de zomer dan in Limburg...
Op de website www.waarblijfjenu.be ontdek je snel en gemakkelijk alle ingrediën-
ten voor een ideale Limburgse nazomerbreak. Toerisme Limburg selecteerde maar 
liefst 43 uitgelezen nazomerarrangementen, verdeeld over 11 topwandelingen. 
Raadpleeg de website en selecteer of combineer. Iedereen kan terecht, van de 
ontstressende wandelaar over de shoppende fi etser tot de actieve avonturier. Dus, 
waar blijf je nu?
Heb je een Nazomerarrangement geboekt en zit het Limburgse weer even tegen? 
Dan kan je genieten van de Slechtweergarantie die je gratis of met korting toegang 
biedt tot een Limburgs wellnesscentrum of zwemparadijs. Dus, waar blijf je nu?
Ontdek het unieke aanbod op www.waarblijfjenu.be en boek er meteen je ont-
spannende vakantie.

Onze nieuwe vroegboekbrochure is uit!
De reizen van 2009 voor de prijzen van 
2008!

Een greep uit ons aanbod: Baltische Staten, Italië, Ierland, Kroätie, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Spanje,Scandinavië, Tsjechië, Schotland en Zwitserland.

Pelikaan Excursiereizen
Voor meer informatie bel: 0168-329 633
Of kijk op: www.neemdebus.nl

Advertentie gelezen in deze krant van 
02 September j.l.

Hier nog wat aanbiedingen:
Bij boeking met vertrek 2008 30 euro korting op programma.

Bij boeking met vertrek November 2008 ook geen reserveringskosten.
1 maand Bali vanaf 1340,00 vertrek 5 Januari 5% korting op brochureprijs.

Hotel Restaurant
Conferenties & EvenementenTel. (0181) 40 23 50 - www.olaertsduyn.nl

Herfst arrangement 90,00 p.p. in hotel Olaertsduyn, gelegen op een historisch
landgoed in Rockanje. Arrangement is geldig gedurende de hele maand oktober. 

Vakantie
Special

Najaar 08

Lastminute vakantie Drente
Vanaf € 275,- per persoon
Hotel aan de Vaart, Appelscha
www. hotelaandevaart.nl, info@hotelaande-
vaart.nl
tel: 0516-431223



“Deze zaak heeft een enorme 
historie”, weet Hans de Kock, 
mede-eigenaar van JC Hair. “Mijn 
zakenpartner en ik zijn daar verzot op 
en we hadden jaren geleden ons oog 
al laten vallen op dit pand. Het past 
perfect bij ons concept. We bezitten 
al soortgelijke historische panden 
aan de Lusthofstraat en de Nieuwe 
Binnenweg. Ook heel oud en met 
een lange geschiedenis. Wij zagen 

hier volop mogelijkheden er een 
sfeervolle zaak van te maken.”
Dat is het duo Muns/De Kock 
uitstekend gelukt. Hun bedrijf heeft 
een prachtige uitstraling en valt on-
middellijk op met de fraaie jaloezieën 

voor de ramen. Ook binnen is het 
schitterend ingericht. De ogenschijn-

omhoog en omlaag, geeft absoluut 
geen problemen.
“Het is natuurlijk een oud pand, maar 
we hebben het zoveel mogelijk in de 

originele staat gelaten. Dat is precies 
wat ons zo aanspreekt. We benut-
ten de verschillende ruimtes voor 
verschillende activiteiten. JC Hair is 
namelijk niet alleen een kapperszaak. 
Je kunt bij ons ook terecht voor 

bijvoorbeeld manicure en gezichtsbe-
handelingen. Zowel mannen als vrou-
wen worden hier heerlijk verwend in 
een luxe omgeving.”
Dat is in het verleden ongetwijfeld 
anders geweest. Toen overgrootvader 
Schooneveld aan de Van Vollenho-
vestraat begon, was het pand naast 
kapsalon ook nog gewoon woonhuis.
“In het onderste gedeelte woonde 
Schooneveld met zijn gezin en boven 
werd geknipt”, weet De Kock, die 
nog een fraaie anekdote heeft. “Toen 
opa Schooneveld op een dag voor het 
raam stond, zag hij een fraaie dame 
voorbijkomen. Hij had meteen een 
oogje op deze dame, die gouvernante 
bleek te zijn van een bewoner aan 
de Parklaan. Hij is later met haar ge-
trouwd. De kinderen sliepen destijds 
in de bedstee. Die is er ook nog altijd, 

van gemaakt.”
Opa Schooneveld was daarmee de 
grondlegger van een kappersdynastie 
die 99 jaar stand hield in de Van Vol-
lenhovestraat.
“De buurt schrok wel toen zij 

hoorden dat Schooneveld vertrok. Ze 
waren bang dat het pand verbouwd 
zou worden en een moderne uitstra-
ling zou krijgen. Men was dus best 
opgelucht toen duidelijk werd dat wij 
die nostalgische uitstraling juist heb-
ben gehandhaafd en dit een kapsalon 
zou blijven zoals het sinds mensen-
heugenis is.”
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China en 
de Nederlanders

China is in het nieuws en eindelijk is er ook 
een nieuwe, aangevulde versie van het boek 
dat Leonard Blussé in 1989 over de relatie 
- economisch, cultureel, diplomatiek en 
nog veel meer - tussen China en Nederland 
schreef. ‘China en de Nederlanders’ heet 
het en het verhaal bestrijkt de lange periode 
1600-2007. Het is een intrigerend boek, dat 
schitterend is geïllustreerd.

China lag heel lang heel ver weg, was 
eigenlijk onbereikbaar. Ooit was de wereld 
groot, tegenwoordig is ze klein. Ons land 
telt inmiddels zeer veel Chinese restaurants; 
schepen met Chinese lading zijn vandaag-
de-dag uiterst belangrijk voor de Rotter-
damse haven. Ooit noemden de Chinezen 
ons ‘roodharige barbaren’, maar die tijd is 
voorgoed voorbij.
De Enkhuizenaar Dirck Gerritszoon Plomp 
was de eerste vaderlander die in 1584 in 
China was; hij staat dan ook bekend als 
‘Dirck China’. Het ging moeizaam in de 
contacten met de Chinezen. Vele malen 
heeft de Vereenigde Oostindische Compag-
nie pogingen gedaan vaste voet te krijgen 
op China’s gigantisch lange kust. Gepro-
beerd is Macao, dat in Portugese handen 
was, in te nemen. Het mislukte. Ook op 
andere plaatsen ging het mis. China zag het 
met de VOC en de Nederlanders niet zo zit-
ten. Halverwege de 17e eeuw slaagden we 
erin een vestiging te stichten op de Pescado-
res-eilanden, bij het grote eiland Formosa 
(tegenwoordig Taiwan). Lang duurde het 
daar niet. De VOC verkaste naar Formosa 
en bouwde daar het fort Zeelandia. Ook 
daar werden we weer uitgejaagd, in 1662.
Uiteindelijk slaagde de VOC er wel in te 
gaan handelen. Ze heeft onder meer vanuit 
Kanton (waar we een eigen factorij hadden 
mogen openen) talloze scheepsladingen 
zijde, porselein en thee naar Rotterdam, 
Amsterdam en andere havens vervoerd. 
Langzaam aan werden de relaties op 
velerlei gebied verbeterd. Nederlandse 
wetenschappers, taalkundigen, technici e.d. 
trokken naar China. Ze gingen er samen-
werken en adviseren. China is mede door 
onze inbreng geworden tot wat het nu is: 
een wereldmacht.
Floris-Jan van Luyn, die tussen 1995 en 
2001 correspondent voor NRC-Handelsblad 
in China was, heeft de jaren vanaf 1989 tot 
nu toe beschreven. Zijn boeiende verhaal 
completeert het geweldige boek.

‘China en de Nederlanders’ is uitgegeven 
door Walburg Pers. Het boek telt 256 pagi-
na’s en kost 29,95 euro.
      
Bram Oosterwijk
  
    

JC Hair en Spa opende in 
maart haar derde kap- en 
beautysalon. Wat is daar zo 
bijzonder aan, zult u zich 
afvragen. Aan die opening op 
zich niets, dat klopt. Wat het 
zo vermeldenswaard maakt is 
de locatie aan de Van Vollen-
hovestraat 34 in het Scheep-
vaartkwartier. Op die plek zit 
namelijk al honderd jaar een 
kapsalon. Letterlijk, want 
overgrootvader Schooneveld 
begon daar in 1908 zijn kap-
perszaak.

Knippen in de bedstee

- 3 generaties op een rij -

- Het oude interieur -

- Nostalgisch maar ook van deze tijd -

Daar er destijds nog weinig bandjes 
in dit genre bestonden, traden ze al 
gauw vele malen op in het land. Ze 
brachten hun repertoire van bekende 
zuidamerikaanse nummers vol vuur, 

Het lag goed in het gehoor en het 
ritme nodigde het publiek uit meteen 
mee te doen.

In 1964 traden ze op in het tv-pro-
gramma Nieuwe Oogst, samen met 
onder anderen Andrë van Duin, die 

eerste werd. Los Cobanos werd 
tweede.

Daarna groeide hun populariteit en 
al snel was er weinig tijd over voor 
andere hobbies. Na 45 jaar vonden ze 
het welletjes en besloten te stoppen; 
eindelijk tijd voor andere hobbies, om 
familie, vrienden en kennissen weer 
eens te bezoeken en herinneringen 
te delen met collega-artiesten op de 
Rotterdamse Artiestenclub waar zo 
nu en dan nog wordt opgetreden.

Helaas is er door het overlijden van 
sologitarist Frans nu een trio overge-
bleven. Een blik van hun optreden is 
te zien in het tv-programma ‘Dave 
on Stage’ van TV Rijnmond op 19 
september 2008.

Los Cobanos, bestaande uit Kees Nouwen (zanger-gitarist), 
Daan Bindervoet (zanger-bassist), Frans Pattiwael (sologita-
rist) en Maudy Bindervoet (zang, dans, percussie) begon in 
1957 op een feestavond in Odeon aan de Gouvernestraat hun 
geliefde genre, Latijns-Amerikaanse muziek.

Los Cobanos nog altijd actief
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borstprothesen
prothesekleding
badmode
nachtmode
lingerie
aanpassingen in eigen atelier

De gehele maand oktober
Pink Ribbon aanbieding

Keuze uit de nieuwste modetrends 

Admiraliteitskade 81
tel.  010 - 214 35 00
fax. 010 - 214 35 00 

3063 EG  Rotterdam
www.louisana.nl
email info@louisana.nl 

ELKE 2e BH
HALVE PRIJS

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

Schiestraat 16-18 (bij Hofplein)

Bel:  010 - 404 82 00
www.dansschooldeklerk.nl

Dansen beleef je bij

Kom naar ons Open Huis
Donderdagmiddag 25 september 2008

van 14.00 - 16.00 uur

Stijldansen - Zuid-Amerikaans - Salsa
voor 55+ers

Schrijf nu in voor het
nieuwe dansseizoen! 

Op werkdagen kunt u belegde 
broodjes en (overwerk)maaltijden 
bestellen. Bij grote bestellingen 
kunt u gebruiken maken van 
onze bezorgdienst.

Open van maandag t/m 
vrijdag 05.00 - 01.00 uur

Zaterdag’s is het eetcafé alleen 
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

T’AI CHI & CHI GONG:
BEGINNERSLESSEN IN 
ALEXANDERPOLDER
Ook voor ouderen!
24 Yang vorm
Start 4 oktober
Locatie: Gymzaal Lagelandsepad 10
Tijd: 11.00 uur.
Telefoon: 010-4122724 of 06-10698484
Zie: www.wen-ti.nl  

1988 - 2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese



De 55Plus Expo kan worden gezien 
als het kleine zusje van de 50Plus-
beurs in Utrecht. Minder massaal, 
maar minstens zo leuk. Ook in Ahoy 
treft u vele standhouders met produc-
ten en diensten die voor u beslist de 
moeite waard zijn. De beursthema’s 
beloven in elk geval een interessante 
dag. U vindt onder meer stands over 
Sfeervol wonen en leven, Reizen, 
Gezondheid en beweging, Hobby 
en creativiteit en een Infomarkt. 
Daarnaast is er een podium met volop 
entertainment, waar diverse koren, 
orkesten en solo-artiesten optreden.

Eigen stand
De Oud-Rotterdammer presenteert 
zich op de 55Plus Expo met een 

eigen stand, waar de lezers een kijkje 
kunnen nemen of kennis kunnen 
komen maken met de krant en haar 
medewerkers. Natuurlijk gaan we 
ervoor zorgen dat we de bezoekers 
wat leuke, bijzondere en vooral Rot-
terdamse zaken kunnen voorschote-
len, waarbij we uiteraard proberen dit 
zo aantrekkelijk mogelijk te houden 
voor onze bezoekers.
Dat begint al met de toegangsprijs. 
Lezers van De Oud-Rotterdam-
mer vinden in de kranten van 30 
september en 14 oktober een speciale 
toegangsbon die recht geeft op twee 
Euro korting op de entree. Daarmee 
betaalt u slechts zes euro in plaats van 
acht. Dat is dus als eerste verdiend. 
Deze kortingsbon kunt u overigens 

alleen inleveren bij een aparte kassa 
die uitsluitend bestemd is voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer. Op één 
bon kunt u maximaal acht kaarten 
kopen.

Nadere informatie over deze aantrek-
kelijke beurs vindt u in de volgende 
uitgave van De Oud-Rotterdammer.
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Inschrijving 
2e Charlois’ Song-
festival geopend, 
ook voor senioren

Iedereen vanaf 16 jaar kan gratis inschrij-
ven voor deelname aan het 2e Charlois’ 
Songfestival in havencafé-restaurant-party-
centrum Wereldhaven in Rotterdam-Char-
lois. Ook senioren zijn uitgenodigd voor dit 
landelijk bekende en veel bezoekers trek-
kende festival. Tijdens het eerste festival is 
duidelijk geworden dat zanglustige senioren 
hoog scoren in deze competitie. Een des-
kundige jury beoordeelt de kandidaten en 
levert opbouwende kritiek.  

Naast fraaie bekers en een door de deel-
gemeente Charlois beschikbaar gestelde 
wisselbeker zijn er geldprijzen van 500, 
350, 150 euro beschikbaar, alsmede een 
aanmoedigingsprijs van 100 euro. Het duo 
Lindy van Wanum en Angelique Verbrug-
gen verdedigt de titel en de wisselbeker.  
De voorronden zijn op zondag 19 en 26 
oktober en 2, 9 en 16 november, de halve 

Finale en aansluitende prijsuitreiking op 
7 december. Aanvang steeds om 17.00 
uur in Wereldhaven aan de Sluisjesdijk 2. 
Inschrijven bij Edwin Moens: 010-5120835 
of e-mail info@karaoke-pagina.nl

”Open Dag Laurens 
Vitaal” Bewegen en 
Ontspanning
Laurens Vitaal houdt dinsdag 30 septem-
ber een open dag. Iedereen is van harte 
uitgenodigd tussen 10.00 en 16.00 uur aan 
de Cordell Hullplaats 22, woongebouw 
De Schutse. In Laurens Club Vitaal is een 

conditie kan werken. Deze dag kunt u 

meedoen. Laurens Vitaal organiseert tevens 
cursussen Nordic Walking. Daarnaast kunt 
u hier terecht om u te laten verwennen en 
lekker te ontspannen met zonnebank, sauna, 
pedicure/manicure, ontspanningsmassage, 
shiatsu of een schoonheidsbehandeling.
De medewerkers van Laurens Actief staan 
voor u klaar om een rondleiding te geven 
en u te informeren over de mogelijkheden 
op het gebied van bewegen en ontspanning. 
Ter kennismaking kunt u een introduc-

minuten. 

Het houdt maar niet op! Als de Nostalgische Haventoertoch-
ten op 18 en 19 oktober nog maar net achter de rug zijn, 
heeft De Oud-Rotterdammer alweer een volgende leuke acti-
viteit op de planning staan. Van woensdag 22 tot en met zon-
dag 26 oktober is in de Ahoy-hal namelijk een speciale beurs 
voor vijftigplussers, de 55Plus Expo. De Oud-Rotterdammer 
mag daar natuurlijk niet ontbreken, want daar zullen onge-
twijfeld veel lezers van de krant een kijkje komen nemen. 
Vooral doordat De Oud-Rotterdammer haar lezers een mooie 
korting op de toegangsprijs kan bieden. U betaalt geen acht, 
maar slechts zes euro voor een heerlijk dagje uit.

De Oud-Rotterdammer naar de beurs

Het restaurant is gevestigd in een 
historisch pand aan de Voorstraat in 
Spijkenisse en is in de zomer van 
2008 grondig verbouwd om ook in 
de komende jaren de gasten op het 
vertrouwde hoge niveau te verwen-
nen. Karakteristiek én symbolisch 
is de prominente plaats die de, 
grotendeels open, keuken inneemt 
in het restaurant; de gasten kunnen 
letterlijk een kijkje in de keuken 
van ‘De Gaper’ nemen. Niet alleen 
zeer sfeervol, maar tegelijkertijd een 
bewijs van blakend zelfvertrouwen... 
De kok gebruikt uitsluitend vers vlees 
en verse vis bij de bereiding van alle 
gerechten op de gevarieerde kaart en 
dat laat ie maar wat graag zien! 

Dat De Gulle Gaper een bijzonder 
etablissement is blijkt uit de promi-
nente plaats die het restaurant al vijf-
entwintig jaar inneemt in het centrum 
van Spijkenisse. Voor de vele gasten 
uit Spijkenisse én omgeving is De 
Gulle Gaper nog steeds hét adres in 

Spijkenisse voor een gezellige borrel, 
een heerlijk, uitgebreid diner, perfecte 
lunch of een snelle dagschotel...

De Keuken
De menukaart van De Gulle Gaper 
laat zich moeilijk in één hokje 
plaatsen, alhoewel veel gerechten 
op Franse leest geschoeid zijn. De 
gerechten zijn vooral toegankelijk, 
maar zonder uitzondering creatief 

en verrassend. Met uitzondering van 
enkele Gaper ‘klassiekers’ die op last 
van een grote groep vaste gasten niet 
van de kaart mogen verdwijnen. De 
invloeden van het seizoen komen 
tot uiting in de specialiteiten van de 
dag en de driegangen weekmenu’s. 
De menukaart wordt vergezeld door 
een uitgebreide selectie wijnen die 
zich altijd geïnspireerd ziet door de 
gerechten op de menukaart. Voor 
wie de drukte tussen de middag even 
wil ontvluchten voor een heerlijke 
en sfeervolle lunch biedt De Gulle 
Gaper een uitgebreide en gevarieerde 
lunchkaart vol traditionele en verras-
sende gerechten.

Eterij en Tapperij De Gulle Gaper in Spijkenisse is wars van 
interessant doen. Een eerlijke horecaonderneming waar 
alles om de gast draait in plaats van de waan van de dag of 
het jaar. Lekker nuchter, lekker eten en een ambiance die 
elke gast direct op het gemak stelt.

Gulle Gaper 25 jaar een 
begrip in Spijkenisse!

Niet vergeten 
25 oktober

Op 25 oktober 2008 organiseert de 
stichting Ons Rotterdam voor de 
dertigste keer de Rotterdamdag, 
evenals voorgaande jaren in de Sint 
Laurenskerk.

Met zijn karakteristieke uitstraling is 
de Laurenskerk een standbeeld in het 
herbouwde Rotterdam, vandaar dat 
juist in deze kerk de Rotterdamdag 
wordt gehouden. Deze keer kunt u 
kennis maken met diverse musea, 
zoals het Onderwijsmuseum, het His-
torisch Havenmuseum, vervoersmu-
seum en Lloyd museum uit  het verre 
noorden, dat een voorproefje neemt 
op de reactie van de Rotterdammers 
op de plannen om zich in Rotterdam 
te vestigen.
Tijdens de Rotterdam Dag wordt te-

-
presentaties vertoond in een speciale 

aankondiging het podiumprogramma 
bekend te maken dat weer wordt 
gepresenteerd door Hans Somers, met 
muziek van Jhon Verkroost.

- Het duo Lindy van Wanum en Angelique Verbrug-
gen komt de titel verdedigen -
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

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

Raadplaten

Omdat Ed van Helten op vakantie is, 

Het gaat om De Mega’s en The Mysterious en de 
vraag is: wie hebben er in deze groepen gespeeld? 
En waar zijn deze jongens gebleven?  Bent u, of kent 
u één van de oud-muzikanten van De Mega’s of The 
Mysterious?  
Stuur uw reactie naar: ed.vanhelten@hotmail.com. De Mega’s The Mysterious

Moeders op vrije voeten! 
Geef jij een steuntje in de rug? Gezin 
in Balans zoekt; erv. moeders/opv. die 
ex-gedetineerde vrouwen met kinde-
ren willen ondersteunen in eigen regio   
Dagdeel p/w.   
Training, coaching. onk.verg  Vragen? 
06-12778026 of www.gezin-in-balans.nl
info@gezin-in-balans.nl

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

De Oud-Rotterdammer zoekt een bezorger voor:

Spijkenisse en omstreken
Eenmaal per veertien dagen bezorgt u de krant in de brievenbus van oude-
rencentra en bevoorraadt u de afhaaladressen U krijgt uw kranten aan huis 

bezorgd.
Voor meer informatie neem contact op met:

De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel: 0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl
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De Rotterdam 
ligt er mooi bij!
Als vervolg op de ingezonden reac-
ties in De Oud-Rotterdammer van 2 
september, met betrekking tot de vraag 
“Ligt ss Rotterdam er juist bij?” wil de 
Stichting behoud stoomschip Rotterdam 
laten zien dat de keuze om het schip 
met de boeg ‘naar binnen’ te leggen een 
juiste blijkt te zijn. De ligging van het 
schip, met haar imposante boeg naar 
de toekomstige entree op Katendrecht, 
bezorgt iedere bezoeker bij aankomst 
een indrukwekkende ervaring. Het schip 
ligt nu het hele jaar tot het begin van 
de middag met de boeg in de zon en 
de bezoekers hebben straks vanaf het 
achterdek een fantastisch uitzicht over 
de stad en de Maas. ’s Avonds kunnen 
zij op het achterdek genieten van de 
zonsondergang. 

Bijgaande foto is genomen vanaf de 
Brielselaan met het mooist denkbare 
gezicht op het ss Rotterdam, samen met 
andere markante bouwwerken aan de 
Maas (Foto: Jan-Willem Koene)  

Zwoegen en zweten in 
het Jenevermuseum
De nieuwe fototentoonstelling ‘Zweet 
en jenever’, vanaf 13 september in het 
Jenevermuseum, toont schitterende 
foto’s waarin de harde werkers in de 
jeneverindustrie centraal staan.
Lange werkdagen, zwaar monotoon 
werk en een karige beloning. Zo zag het 
leven van een arbeider rond 1900 eruit. 
Ook het leven in Schiedam was geen 
pretje. De brandersknechts woonden met 
te grote gezinnen in te kleine huisjes. 
De straten waren vervuild en de varkens 
liepen rond op zoek naar de laatste 
spoeling. De daken en muren waren 
zwart van het roet van de vele bran-
derijen en distilleerderijen. Niet voor 
niets kreeg Schiedam de bijnaam ‘Zwart 
Nazareth’. Deze barre woon-, leef- en 
werkomstandigheden inspireerden grote 
Nederlandse schrijvers als Henri Hartog 
en Ferdinand Bordewijk tot kritische 
verhalen. ‘Zweet en jenever’ laat foto’s 
zien uit diverse (particuliere) collecties, 
die het museum de afgelopen twee jaar 
verzamelde. Luister ook naar de verha-
len van de laatste meester- en branders-
knechts, die hard moesten werken voor 
die oerHollandse borrel!
‘Zweet en jenever’ is te zien in het 
Jenevermuseum tot en met 7 december 
2008. Jenevermuseum, Lange Haven 74, 
Schiedam. Geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag 12.00-17.00 uur, weekend 
en feestdagen 13.00-18.00 uur.

Op een woensdagavond was ik bij 
oma geweest. Onderweg naar huis 
kreeg ik last van een volle blaas. 
Ik besloot deze te legen tegen de 
donkere muur van een loods van 
Thomsen’s Havenbedrijven. Van 
het verlichte deel van de straat 
moet ik nogal gehaast zijn over-
gestoken naar de duisternis van 
de overkant. Nauwelijks stond ik 
in een hoekje de boel te benatten 
of ik stond vol in de schijnwerper. 
Het mes, waarmee ik de rits had 
geopend, had ik in mijn hand. Met 
getrokken vuurwapens kwamen 
twee agenten op me af. In luttele 
seconden had ik handboeien om. 
Ruim twee uur heeft het geduurd 
voordat in de politiepost op de 
Linker Veerdam duidelijk werd dat 
ik niemand wilde vermoorden en 
al evenmin de bedoeling had in te 

breken in de loods.
Opoe was er door agenten voor uit 
haar bed gehaald en moeder kwam 
met een politiewagen naar het 
bureau. Na een ernstige beris-
ping mocht ik mee naar huis, tot 
geluk van moeder. Mijn mes bleef 
achter en het zal daarna wel zijn 

vernietigd. Het was weer een stuk 
moeilijker de voorkant van mijn 
spijkerbroek open te maken.

Strijd
Zo’n vijftien jaar later, opoe 
Bootjes was al enige tijd overle-
den, kwam ik nog steeds geregeld 
op Katendrecht. Nu als journalist 
voor Het Vrije Volk. De strijd om 
de macht tussen bewoners, pooiers 
en hoeren was in volle gang en 
verhardde zich steeds verder. Me-
nig vergadering van de Actiegroep 
Redt Katendrecht (Areka) van 
Wies Lembke Hoes en voorzit-
ter Herman van Eijk en andere 
zaken op het schiereiland heb ik 
verslagen. Zoals op 19 augustus 
1973. Dertig met stokken en 
stoelpoten bewapende souteneurs 
uit Den Haag belegerden toen aan 
de Brede Hilledijk de woning van 
Herman van Eijk. Ik zag hoe ruiten 
werden ingeramd en ook hoe uit 
een voorbijrijdende auto een mo-
lotovcocktail door de lucht vloog 
en tegen Van Eijk’s buitendeur 

uiteen spatte. Een agent vuurde 
een waarschuwingsschot af. De 
aanleiding voor de uitbarsting was 
het mooie weer, waardoor veel 
buurtbewoners verkoeling voor 
hun deur zochten, tot ergernis 
van de prostituees. Met zoveel 
mensen in deuropeningen en voor 
geopende ramen trokken de hoeren 
minder aandacht van klanten. 

Angst
Kennelijk gefrustreerd door het 
magere resultaat bij de woning van 
Van Eijk, trok de groep oproer-
kraaiers zich terug. Omdat de rust 
was weergekeerd, ging ik naar huis 
om mijn bed op te zoeken. Mooi 
niet. Om half twee ging de tele-
foon. Het houten gebouw van het 
wijkorgaan bij de Linker Veerdam 

geheel uit.
Kort daarna had ik een vrij vrien-
delijk verlopen interview met drie 
pooierkopstukken in een bordeel 
aan de Atjehstraat. Nadrukkelijk 
vertelden ze niet van Katendrecht 
te vertrekken en tot hun laatste 
snik verzet te zullen plegen tegen 
de oprukkende stadsvernieuwing. 
En ook dat acties harder zouden 
worden als Areka bleef doorgaan 
hen het leven zuur te maken. 
Buiten moest van hun drieën bij 
een van de seksclubs nog een 
foto worden gemaakt. Een van de 
pooiers greep in een ruimte boven 
de deuropening een uzipistool. De 
loop wees in mijn richting en die 
van de fotograaf. Als angsthazen 

over onze hoofden. Onderweg 
stonk het in de auto als een 
beerput. Op het redactietoilet bleek 
dat ik van schrik in mijn broek 
gescheten had. Daarna ben ik in 
die roerige periode bijna niet meer 
op Katendrecht geweest.  Ik had 
even mijn buik vol van hoeren, 
pooiers en bewoners die het goed 
bedoelden.

 -  De Tolhuislaan met helemaal rechts op 49 nog juist de huisdeur van opoe Van Wijk  -

-Vastgezet op het politiebureau Linker Veerman voor het openen van een rits met de punt van 
een dolkmes-

- Hier moest de foto van de pooiers gemaakt 
worden, maar in plaats daarvan vlogen de 

kogels over de hoofden van verslaggever en 
fotograaf Foto’s collectie Rein Wolters -

Door een kapotte rits twee uur 
vast op bureau Linker Veerdam

Tot eind jaren vijftig bezocht ik wekelijks mijn opoe Van Wijk aan de Tolhuislaan 49 op 
Katendrecht. Meestal op zondag, maar soms ook op een doordeweekse avond. Ik vond het 
prettig naar Katendrecht te lopen en even met haar te praten. Opoe was een wijs mens, 
evenals haar dochter, mijn moeder. Op mijn twaalfde jaar had ik met klasgenoten op de 
ambachtsschool Nicolaas Witsen in de Oranjeboomstraat wat van mijn spulletjes geruild 
voor een dolkmes. Dat ding stak in een schede en hing aan de riem rond mijn spijkerbroek. 
Op een keer brak het treklipje van mijn gulprits af. Zonder dat ding was het lastig de broek 
te openen. Door de punt van 
mijn mes in het sleufje van de 
rits te steken lukte het toch 
deze omlaag te trekken.
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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

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



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 16 september 2008 pagina 23

door Aad van der Struijs

Terug in de tijd
Enige tijd geleden plaatste ik in dit Spionnetje een foto van mijn vader in zijn slagerij. 
Onlangs kreeg ik een brief van een klant van hem. Zij wil niet met naam en toenaam ge-
noemd worden, maar de inhoud van de brief vind ik té mooi om hem u te onthouden.

“Dat deed me wel wat, die foto van 
slager Van der Struijs. Wij hebben 
van 1948 tot 1984 om de hoek naast 
Jamin gewoond (dat moet dan de 
Zaagmolenstraat zijn. Spionneur) en 
in de loop der jaren menig riblapje 
en karbonaadje bij je vader gekocht. 
Ook kochten we daar rundvet om 
kaantjes uit te bakken. Heerlijk! Dat 
halve rund dat achter je hing en dat 
hakblok, ik zie het nog zo voor me. 
Soms kwam er een jongen binnen, 
die gelijk door de zijdeur in de win-
kel naar achter verdween. Dat moet 
Aad wel geweest zijn!”
De schrijfster maakt in haar brief 
nog enkele zeer persoonlijke opmer-
kingen, die ik wél voor mezelf houd. 
Maar het geeft een warm gevoel van 
binnen, als onbekenden(?) zo met 
iemand kunnen meeleven. Ja, mijn 
vader had goede klantjes.
In de collectie van Uitgeverij Voet 
vond ik een foto van het Zwaans-
hals. Onder de eerste markies 
rechts had mijn vader op nummer 
261 zijn winkel. De woning van de 
briefschrijfster is net niet meer naast 
Jamin te zien.

Voor liefhebbers
Mevrouw N.J. de Waard, G. van Nij-
enrodestraat 33, 3631 GA Breukelen 
(0346-263150) is door een erfenis 
in het bezit gekomen van een groot 
aantal ingebonden jaargangen van 
diverse (Rotterdamse) weekbladen. 
Zij noemde mij titels als Panorama, 
Groot Rotterdam en De Prins. Be-
langstellenden kunnen contact met 
haar opnemen. Ik kan u verklappen, 
dat het mij de afgelopen vier weken 
niet gelukt is haar aan de telefoon 
te krijgen. Misschien hebt u meer 
succes.

Meekijkers
De wankele ladders aan een toren-
spits, die in de vorige krant te zien 
waren, hebben toch nog wat reacties 
opgeleverd.
Ronald van der Meer uit Rotterdam 
weet: “Het was de weerhaan van 
de Hervormde Noorderkerk aan 
de Jacob Catsstraat, die in 1963 op 
een stormachtige dag naar beneden 

dreigde te komen. Er zijn in het 
hervormde archief meer foto’s en 
een verslag van de demontage die 
volgde. Doordat de Gecommit-
teerden niet zo best bij kas zaten, 
keerde de haan niet terug op de kerk 
tegenover de Erasmusstraat. Sinds 
de verbouwing in 1969 van de voor-
malige Zendingskapel aan de Gerard 
Scholtenstraat 128 siert de haan daar 
de gevel en kreeg het gebouw de 
naam de Weerhaan. De Noorderkerk 
is in 1974 gesloopt.”
Jan Weda uit Maassluis: “Aardig 
van je dat je ons met zo’n moei-
lijke ‘waar was dat nou foto’ - die 
ik beslist niet zou weten –, in de 
gelegenheid stelt toch nog iets te 
raden. Ik heb last van hoogtevrees 
en voel me ook wiebelig bij het zien 
van de foto uit het pre-Arbo tijdperk. 
Gelukkig kwam de spits mij bekend 
voor, weliswaar uit een ver verleden, 
want de kerk waar hij op stond is 
in 1974 afgebroken. We hebben 
het dan over de Noorderkerk aan 
de Jacob Catsstraat  tegenover de 
Erasmusstraat.”
P. Brick uit Rotterdam: “Dan de 

kerktoren. Ik ben geboren (1947) in 
de Erasmusstraat en keek dus vaak 
naar de kerk in de Jacob Catsstraat 
recht tegenover de Erasmusstraat. 
Mijn vader (inmiddels 92)  heeft 
indertijd ook foto’s (5 of 6) gemaakt 
van dit gevaarlijke werk. Ik heb 
nog gezocht in de spullen van mijn 
vader, maar kon de foto’s niet zo 
vlug vinden in de opslag.”

Ronald van der Meer had ook een 
idee over de locatie waar een andere 
geplaatste foto was gemaakt: “De 
foto van de Jamin-ijsverkoper lijkt 
mij genomen vlakbij de Crooswijkse 
Jaminfabriek aan de zijde van het 
Goudseplein. Ik denk dat de meeste 
afgebeelde voertuigen geparkeerd 
staan. De huizen links op de achter-
grond lijken in aanbouw, de huizen 
links van het Jaminbordje staan op 
de hoek van Rechter Rottekade en 
Vriendenlaan, de rij rechts van het 
bordje aan de Linker Rottekade. 
Lekker ijs van Jamin, ook verkrijg-

baar via aparte ramen/luiken bij de 
winkels van Jamin!” Toch een leuk 
idee te weten, dat velen meegluren 
in mijn spionnetje.

Herinneringen
Soms verbaast het mij dat mense-
lijke hersens (vaak) beter werken, 
dan de geavanceerdste harde schijf 
in een computer. Als je iets ziet, 
voelt, hoort, ruikt of proeft, springen 
de gedachten naar een gebeurtenis 
in het verleden. De kleinste details 
staan je dan weer haarscherp voor 
ogen. Omdat we eigenlijk niet stil 
willen blijven staan bij dit fantasti-
sche fenomeen, noemen we het maar 
herinnering. Maar wel een herin-
nering met alles d’rop en d’ran.
Mevrouw N. Nieuwpoort-Snoep 
zag onlangs een foto van haar oude 
woonbuurt in De Oud-Rotterdam-
mer en de herinneringen gierden 
door haar hoofd: “Ik woonde in de 
Van der Poelstraat. Op de hoeken 
van deze straat en de 2e Middel-
landstraat zat aan de ene kant de 
ijzerwinkel van Vlok (later Lamet) 
en op de andere hoek de sigaren-
zaak van Blijlevens. Iets verderop 
zaten in keldertjes o.a. wasserij Van 
de Roer en tekenaar Frits Foort. 
Frits zat in het licht bij het raam 
te tekenen. Zijn tekeningen waren 
het bekijken waard. Ook waren in 
de Van der Poelstraat een kappers-
zaak en een groenteboer, Jochems. 
Schuin tegenover de groenteboer 
was de winkel van mijn moeder: 
juffrouw Snoep. Wij woonden daar 
met vader, moeder, broer en ik. 23 
Jaar heeft mijn moeder daar achter 
de toonbank gestaan. In de Van der 
Poelstraat hebben we de verschrik-
kelijke oorlogsjaren meegemaakt. Ik 
weet nog heel goed de bommen die 
’s nachts in de Schietbaanlaan vie-
len. Het huis van een ingenieur werd 
vol getroffen, alle leden van het 
gezin kwamen om, op één dochter 
na. Deze dochter heeft urenlang on-

der het puin gelegen en ik hoor haar 
nog “help…help…help” roepen. Ze 
is levend onder het puin vandaan ge-
haald en na een lange herstelperiode 
naar Drenthe verhuisd. We hebben in 
de buurt ook de bevrijdingsfeesten 
meegemaakt. Er was een buurtver-
eniging met de naam ‘Eendracht 
maakt Macht’ die organiseerde van 
alles en nog wat. Het was na vijf 
jaar ellende een heerlijke tijd. Kort 
geleden zijn mijn broer en ik weer in 
onze oude woonbuurt geweest. Het 
pand waar we woonden bestaat nog 
steeds, maar waar is ‘ons’ winkeltje? 
Het winkeltje waar we twee keer de 
buitenboel schoonmaakten, vrijdags 
de matten klopten en de vloer met 
sop boenden. Alle koekblikken 
werden van binnen en buiten helder 
gemaakt en al het koper in de winkel 
werd gepoetst, zodat het weer 
vlekkeloos glom. Dat de winkel 
er nu heel anders uitziet, was een 
teleurstelling. Maar veel dingen zijn 
anders in 2008 dan ‘toen’. Jammer!”

Henk van der Veer
Eerder schreef ik kort over Henk van 
de Veer: een haven- en schepen-
schilder. Dertig jaar terug nam de 
in Rotterdam-Charlois geboren en 
getogen Henk van der Veer voor het 
eerst het penseel ter hand. “Mijn 
vader was net overleden, zeventig 
is hij geworden en van zijn dood 
heb ik veel geweten. Vader was een 

Als blijvende herinnering aan hem 
heb ik zijn schip, ms. Boschfontein 
van de Verenigde Nederlandsche 
Scheepvaartmaatschappij (VNS), 
op zachtboard getekend en daarna 
ingeschilderd met plakkaatverf. Het 
resultaat zag er alleraardigst uit.”
Henk van der Veer kreeg de smaak 
te pakken van het schilderen en 
won technisch advies in bij zijn 
gabber Wout van der Stelt. “Van 
hem heb ik veel geleerd, vooral over 
schilderen in een juiste verhou-
ding. Een achtergrond moet passen 
bij het hoofdonderwerp. En dat 

hoofdonderwerp moet tot in detail 
weergegeven worden, anders krijg 

Om aan de zichzelf gestelde 
criteria te voldoen, schafte Van der 
Veer zich allerlei documentatie 
aan, vooral boeken met foto’s 
en bijzonderheden van schepen. 
Door de jaren heen heeft Henk 
zo’n driehonderd schilderijen 
vervaardigd en heus niet alleen 
van schepen en havengezichten. 
“Ik heb ook andere mooie werken 
gemaakt, zoals van het Witte Huis 
en landschappen. Maar schepen als 
de Nieuw Amsterdam, Rotterdam 
en stoomsleepboten hebben mijn 
voorkeur.”
Henk van der Veer geldt als haven- 
en schepenkenner. Mensen die het 
kunnen weten slaan het werk van 
de lijnspecialist hoog aan. Anderen 
minder, omdat ze vinden dat hij 
te precies is. “De compositie van 
schepen in een schilderij moet 
kloppen, anders trap je een zeeman 
op zijn hart”, verklaart hij zijn 
precisie. De bijnaam van ‘lijnspe-
cialist’ vindt Henk maar matig. 
Dat stempel kreeg hij opgedrukt 
vanwege de vele lijnschepen die 
hij vereeuwigde. Enkele van zijn 
schilderijen hangen bij bedrijven als 
Verolme, Kotug, Nievelt Goudriaan 
& Co. en ook bij havenjournalist 
Bram Oosterwijk. “Die man heeft 
mij enorm gestimuleerd door te 
gaan met schilderen. Over mijn 
werk heeft hij vaak geschreven.
Werk van Henk van der Veer stond 
centraal op talrijke exposities. 
Recentelijk nog in inrichting De 
Kijvelanden in Poortugaal. Als Spi-
onneur kreeg ik de afgelopen weken 
over deze schilder wat vragen. De 
belangrijkste waren: 
Schildert Van der Veer nog? Ja! Zijn 
zijn schilderijen (nog) te koop? Ja! 
Schildert hij ook in opdracht vanaf 
een foto? Ja! Kan zijn adres en 
telefoonnummer in de krant gezet 
worden? Neen! Henk is bang, dat 
door alle mogelijke bellers de tele-
foon dan zijn leven gaat beïnvloe-
den. Geïnteresseerden kunnen bij 
Spionneur terecht voor de gegevens.

Zeer persoonlijk
Hannes, al jouw gegevens kloppen 
niet meer. Bel me a.u.b.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TUINCORRECT
Voor al uw

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

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN 
WIJ 65+ KORTING

Van klein klusje tot 
complete aanleg.

Garantie op al onze 
werkzaamheden en materialen.

Wij zijn gespecialiseerd 
in de aanleg van 

onderhoudsvrije tuinen!!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro

per maand
Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2

Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

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

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

Andere filialen:

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124 - 2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN

OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES

PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

HEERLIJK WINKELEN 
IN ONGEDWONGEN SFEER!

LANDELIJK (SFEERVOL) WONEN INRUIL OUDE BANKSTEL MOGELIJK

GROOTSTE COLLECTIE OPEN-
HAARDEN ZONDER ROOKKANAAL

MODERN EIKEN IN
DIVERSE KLEUREN LEVERBAAR

SFEERVOL WONEN

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

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
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tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Geachte redactie
Wat een verrassing; eindelijk een 
verhaal over een bijzonder deel van 
Kralingen. Ik woonde zelf boven de 
winkel van Arkesteijn, Polanenstraat 
32a. Dus tegenover Engelien van 
Ewijk-Laurens, toen nog Laurens 
natuurlijk. Ze vergist zich alleen in 
de naam van de melkwinkel, want die 
was Aurore.
Bijzonder aan dit deel van Kralingen 
was dat de Waterloostraat en de twee 
zijstraten, Polanenstraat en Slotstraat, 
tussen de Kralingse chique lagen. Aan 
de ene kant de Voorschoterlaan en de 
Avenue Concordia en aan de andere 

daarachter de kleine en grote vijver, 
waarop iedereen leerde schaatsen. 
De scheiding tussen de chique en 
arbeiderskant was er ook werkelijk. 
Als je langs de kant van die vijvers 
wilde gaan vissen (er zaten enorme 
karpers), moest je oppassen, want als 

snapte, werd je hengel meegenomen, 
omdat alleen vanuit de tuinen van de 

gevist mocht worden.
Boven de slagerij van Van Wijk 
woonde de familie Stolk. De vader 
was Piet Stolk die in het eerste van 
Excelsior heeft gespeeld. Met zijn 
zoon Peter voetbalde ik op straat, 
hij had ook nog een jongere broer 
Ronald en een jonger zusje. Broodbe-
zorger De Heer had een zoon, Ernst, 
en de jongen van Schoonderwalt 
heette Wim, die woonde boven Janus 
Suijkerbuik. In het deel van de Pola-
nenstraat waar ik woonde was in een 
souterrain ook nog het wolwinkeltje 
van juffrouw v.d. Berg.
De familie Roest woonde in een 
souterrainwoning in de Polanenstraat. 
De heer Roest was bedrijfsleider van 
de Marskramer op de Lusthofstraat 
en de familie Huibers was eigenaar 
van de Marskramer. In de andere 
souterrainwoning woonde de familie 
De Jong, waarvan Hans de jongste 
was en ik mee op straat voetbalde en 
ging vissen. Ik dacht dat zijn oudste 
zus ooit een prijs had gewonnen in de 
voetbalpool en van dat geld een Daf 
had gekocht.
In de Waterloostraat tussen Polanen-
straat en Slotstraat had je ook het 
snoepwinkeltje van Grietje, daar kon 
je vanaf een cent snoepgoed kopen, 
ook verkocht zij petroleum en zakjes 
kolen. Verderop in de Waterloostraat 
tussen Slotstraat en Lusthofstraat had 
je de groentewinkel van Westerweel. 
Die werd nog min of meer beroemd, 
doordat de heer Westerweel met 
paard en wagen zijn klanten afging en 
het paard achter de winkel stalde. Om 
daar te komen had hij een verrijdbare 
toonbank in de winkel, zodat het 
paard via de winkel naar de stal kon. 
Dit was zo bijzonder dat het AVRO-
programma Flits met presentator 
Paul van Vliet hierover een reportage 
maakte. De winkel in de Lambertus-
straat was inderdaad van de heer 
Kentie. Die heeft in de jaren zestig, 

toen veel mensen uit dit deel van 
Kralingen verhuisden naar wat toen 
de Alexanderpolder genoemd werd, 
vele gezinnen voorzien van vaste 
vloerbedekking genaamd Jabo. Als 
je daar als kind met je knieën op viel, 
waren ze gelijk geschaafd want het 
was ruw en hard.
Tussen de Slotstraat en de Oude-
dijk had je in de Waterloostraat de 
sigarenwinkel van Van Elst. Als mijn 
vader rond half zeven thuis kwam en 
hij had geen sigaretten meer, mocht ik 
een pakje Lexington gaan halen, want 
sigarenwinkels mochten tot 7 uur ´s 
avonds openblijven.
Het deel Waterloostraat tussen Po-
lanenstraat en Oostzeedijk Beneden 
had twee katholieke scholen. De Sint 
Bavo voor jongens, waarop ook de 
gebroeders Lubbers (van wie Ruud 
later minister-president werd) hebben 
gezeten. Zij woonden in de Avenue 
Concordia. Verder richting Oostzee-
dijk de meisjesschool met een ingang 
voor de `gewone` mensen aan de 
Waterloostraat en voor de chique aan 

Er was ook onderscheid op sportief 
gebied. Bij vorst werden de tennis-
banen van het tennispark aan de Kra-
lingse Plaslaan ondergespoten, maar 
je mocht alleen bij IJsclub Kralingen 
schaatsen als je door de ballotage 
kwam, net als voor het openlucht 
zwembad bij de Van Ghentkazerne. 
Op de foto in de krant is op de hoek 
de apotheek van Van Senus, helaas 
bestaat deze niet meer als apotheek 
maar de inrichting is op zich al een 
museumstuk. Helaas staat het gebouw 
nu te verpauperen. Het zou dood-
zonde zijn als dit verloren ging.
Rob Boer
Koningslaan 266
3067 TG ROTTERDAM
010-4563814
----------------------------------------------
Geachte redactie
Ik wil reageren op Cox Column van 
19 augustus en die kwal van Cox 
erop wijzen dat havenarbeiders in 
het verleden zich niet lieten ophitsen 

om twee kwartjes meer te eisen. Wij 
hebben dankbaar gebruik gemaakt 
van Wouter ter Braak, Flip Schulst, 
Theo Serraarrens, Cees Voormeulen 
en zeker van Paul Rosenmöller. Als 
de heer Cox populair wil doen in 
De Oud-Rotterdammer ten koste 
van mijnheer Paul Rosenmöller van 
Groen Links moet hij de havenarbei-
ders er maar buiten laten.
T. Bezemer, Tholen
--------------------------------------------
Geachte redactie
In reactie op het oproepje in de 
rubriek “Tante Post” in De Oud-Rot-
terdammer van de heer Van Zwienen 
hoe het gaat met Jacques Westphal 
het volgende. Hij is al een jaar of 

vijftien geleden op vrij jonge leeftijd 
overleden. Ik meen aan een hartin-
farct (niet zijn eerste!). Hij woonde 
toen al jaren als geslaagd zakenman 
in Monaco. Hij was de oom van mijn 
buurjongetje Niek. Het vroege over-
lijden kwam mede doordat hij na zijn 
carrière ontzettend hard werkte en 
zichzelf geen rust gunde; de prijs voor 
zijn rijkdom. Hij handelde in chemi-
caliën van de Balkan en had ook iets 
met Griekse reders te maken. Een van 
zijn zakenrelaties was de Joegoslaaf 
Beara, ooit gekozen als beste keeper 
van het WK in Chili in 1962. Deze 
is keeper van Hajduk Split, Rode 
Ster Belgrado en Alemania Aachen 
geweest. Dat fanatieke van Westphal 
uitte zich al in de partijtjes die we 

Gravendijkwal hoek Rochussenstraat 
speelden; hij schopte ons, jochies 
van een jaar of tien, regelmatig haast 
doormidden.... Westphal is als meedo-
genloze linksback in 1958 met DOS 
Nederlands kampioen geworden, in 
dat elftal met o.a. Tonny van der Lin-
den. De rasechte Kralinger stond ook 
bekend om zijn practical jokes.
Leonard Kooy, Zwitserland
--------------------------------------------
Geachte redactie
Met veel plezier lees ik in De Oud-
Rotterdammer de verhalen uit lang 
vervlogen tijden. Ik ben opgegroeid 
in Rotterdam-zuid en woonde achter-
eenvolgens op de Nassauhaven, de 
Entrepotstraat (op twee adressen), de 
Roentgenstraat en het Burgemeester 
Hoffmanplein.
1 maart 1933 ging ik voor het eerst 
naar de lagere school, na de bewaar-

school in de Oranjeboomstraat, vlak 
bij de Nassaukade en tegenover de 
Oranjeboombrouwerij. De kleuter-
leidster daar was juffrouw Veenhof.
De lagere school lag ook in de Oran-
jeboomstraat, op A 109, tegenover 
de Koninginnekerk, op de splitsing 
Persoonsstraat/Oranjeboomstraat.
De eerste twee klassen hadden elk 
een juffrouw, juffrouw Lieverse en 
jufffrouw Hendriks. Ik kwam bij 
juffrouw Lieverse in de klas. Vanaf 
de derde klas kwamen de leerlingen 
bij een van de onderwijzers en bleven 
dan tot en met de zesde klas bij die 
onderwijzer. Voor mijn klas was dat 
meester Leijerweerd. Ik vond hem 
een goede onderwijzer. Hij woonde 
op Tuindorp en kwam vaak op de 

De hoofdonderwijzer heette Hovingh 
en hij woonde destijds op het 
Burgemeester Hoffmanplein op het 
Noordereiland. Verder waren er nog 
meester Maurits en meester De Regt.
Van de medeleerlingen uit mijn klas 
herinner ik me nog de meisjes Rika 
Hakman, Truida Hilberding (haar 
ouders hadden een bloemenwinkel 
op het Burg. Hoffmanplein), Marie 
Reitsma, Frieda Lubbelinkhof, Marie 
Noteboom, Corrie Maat en Marie 
Ophof. Van de jongens Arie Osinga 
(van hem herinner ik mij dat hij licht 
gehandicapt was en daarom met 
de linkerhand schreef; hij zat vlak 
achter mij in de klas), Piet Kruit, 
Wim Hanswijk, Leen de Leeuw, Piet 
en Wim Kok, (een tweeling), Peter 
van der Berg (rolde eens met meester 
Leijerweerd over de vloer in een 
vechtpartij) en David de Rijke.
Helaas heb ik geen klassenfoto, maar 
wel twee foto’s die gemaakt zijn tij-
dens een schoolreisje naar Ulvenhout 
in de zomer van 1938. Op de ene 
foto staan we bij de bus (met op de 
achtergrond waarschijnlijk juffrouw 
Lieverse en meester Leijerweerd, op 
de andere foto voeren een paar meis-
jes uit de klas een (toneel)stukje op.
Ben zeer benieuwd of er na zo’n 
lange tijd nog reacties komen. Mocht 
iemand een klassenfoto in bezit 
hebben, dan zou ik daar zeer in zijn 
geïnteresseerd.
Geurt Rombeek
E-mail g.rombeek@planet.nl
Tel. nr. 0181-661838

Rotterdam Zuid 1937
Bij het opruimen van oude foto’s vond ik deze foto van een straatfotograaf 
in Rotterdam Zuid. Het is geen schoolfoto, maar het zijn kinderen die daar 
in een zandbak aan het spelen waren, of toevallig langskwamen. De zandbak 
lag bij de hoek 1e Kiefhoekstraat en de Eemstein. Op de achtergrond ziet u 
een wit gebouw, de toenmalige “Hersteld Apostolische Kerk”. Op de foto 
ziet u op de onderste rij zittend links als tweede Emmie Stans en als derde 
haar zusje Sjaan. Op de tweede rij (ook vanaf links) zittend op de knieën 
Henk Stans en daarnaast zijn broer Bernard. De andere kinderen zijn voor 
mij onbekend.
H. Stans, Hendrik Ido Ambacht.

Geachte redactie
Bijgaand een foto uit de jaren 50 van de toen opgerichte Radio Surveillance 
Brigade, kortaf RSB. Dit korps werd opgericht om acute hulp te verlenen bij 
ongevallen en al wat er in een havenstad als Rotterdam kon gebeuren zoals 
vechtpartijen en zelfmoorden. Het was een goed getraind korps op allerlei 
gebied, dat onder meer dankzij de slipbaan in Zandvoort het hele jaar door 
bleef rijden, glad of niet.
Het korps, gevestigd in het witte gebouw op de Westersingel, stond onder 
leiding van hoofdinspecteur Fonckert. Een (ik mag het nu zeggen) strenge, 
maar uitstekende chef die volledig achter zijn personeel stond. Trouw kwam 
hij rond lunchtijd even kijken wat een ieder op zijn boterham had meege-
kregen en je kon op zijn steun rekenen als er probleempjes waren, want niet 
iedereen in het korps Rotterdam droeg de RSB een warm hart toe, ondanks 
het vele en goede werk dat zij verrichtten. 
Binnen de RSB kon men van elkaar op aan. Dat was bittere noodzaak, 
zeker met je maat op de wagen. Mijn maat was jonkheer, met  maar vijf 
voornamen die ik nooit vergeten ben. Hij was verder heel gewoon, net als de 

aan terug denk. Ik stuur een paar foto’s mee uit de begintijd van de RSB. 
Wellicht zijn er nog oud-collega’s of wellicht kinderen die zeggen: “He daar 
staat pappa.” Groeten aan mijn oud-RSB-genoten 

Theo Arntz (thp.arntz@tiscali.nl)
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Wandelvereniging
Ik ben op zoek naar een wandel-
vereniging uit Rotterdam. Begin 
jaren zestig was het voor wan-
delverenigingen de gewoonte de 
jeugdvierdaagse in Breda te lopen. 
Zij kampeerden dan in een boerderij 
aan de Liesstraat. Dit was voor mij 
en vrienden een leuke gelegen-
heid als plattelandsjongen contact 
te maken met meisjes uit de grote 
stad. Zo ook in 1964/65/66. In deze 
jaren liep er een meisje mee waar ik 
iets meer belangstelling voor had. 
Haar voornaam is Gerrie en ze heeft 
een echte Rotterdamse achternaam. 
Kan iemand mij verder helpen deze 
mensen te vinden. 
Jan Vissers
06-10824242
jjviss@planet.nl
--------------------------------------------
Ben Baaij en 

Aad Nooteboom
Ik ben op zoek naar Ben Baay en 
Aad Nooteboom die eind jaren zestig 
achter de bar bij ‘The Saint’ stonden. 
Ben begon later café ‘Het Kruispunt’ 
aan de Beijerlandselaan en nam 
daarna de bekende broodjeszaak 
over van Chris van der Linden aan 
de Karel Doormanstraat. Hij zette 
deze voort onder de naam ‘Baaij 
broodjes’. Lange tijd heeft Ben deze 
zaak gehad en enige tijd geleden zag 
ik ineens een artikeltje in de krant 
dat zijn vrouw de zaak verkocht had. 
Er stond een foto bij van haar met 
twee dochters, maar over Ben werd 
niet gesproken. Ik zou graag nog 
eens iets over hem horen. Aad ex-
ploiteerde onder meer een zaak met 
feestzaal in Zuidland en later Uncle 
Sam aan het Schouwburgplein. Hij 
heeft nog een zaak in Zevenbergen 
of Zevenbergse Hoek gehad, maar 
die is nu verdwenen. Ook van hem 
zou ik graag nog een iets horen.
Arie Mes
Zinkweg 160
3262 Oud-Beijerland
--------------------------------------------
ULO Ericaplein
Naar aanleiding van het oproepje 
over de ULO op het Ericaplein hier 
nog een oproepje over de ULO. 
Ik ben opzoek naar oud-klasgeno-
ten van mij. Ik herinner mij nog 
docenten als de heren De Wit, De 
Bruin (Duits) en Kuintjes (Aardrijks-

kunde).
Ary G.H. Boon
Salamander 54, 3984 MC Odijk
030-6562663
--------------------------------------------
Toos
Mijn zus werkte bij Pluvier ‘Berini’, 
in Rotterdam. Bij haar op kantoor 
zat ene Toos (verkoop). Toos was 
getrouwd met Nico Molijn die 
werkte bij IBM. Zij woonden in 
Capelle of Krimpen aan den IJssel. 
Ze zijn één keer in Eerbeek geweest. 
Daar zijn foto’s gemaakt waarnaar ik 
op zoek ben, want mijn zus heeft ze 
niet meer. 
Truus Hazendonk
Maanzaaddreef 4
3204 GL Spijkenisse
0181-630664
--------------------------------------------
Tekeningen A. Eenhoorn
Enkele jaren geleden vond ik bij het 
opruimen op de zolder van overleden 
buren in Blijdorp drie zeer duidelijke 
tekeningen. Deze zijn gesigneerd 
door A. Eenhoorn en zijn van 18-
10-1940, 25-11-1940 en december 
1941. Het zijn portretten van drie 
mannen, waarschijnlijk grootvader, 
vader en zoon. Het lijkt erop dat de 
tekeningen aan de hand van foto’s 
zijn gemaakt. Is er iemand die weet 
in welke familie deze portretten thuis 
horen of die iets meer weet van de 
tekenaar?
G.P. Groeneveld
078-6813776
--------------------------------------------
Familie Dekker
Ik zoek voor mijn neef Arend Appel-
doorn uit Scheveningen de familie-
Dekker. In 1948 heeft hij gevaren op 
het schip ‘de Dollard’. De kapitein 
heette Sol en zijn dochter Ida. Mijn 

neef wil daar graag nog eens iets van 
horen.
Mevr M.A.Smits.
riaencorsmits@versatel.nl
010-4827658
--------------------------------------------
Smartlappen
Wie kan mij helpen aan wat tekst 
van oude smartlappen? Ik weet al-
leen het laatste couplet van:
“Lieve moeder sprak de zuster
ach, uw zoon die leeft niet meer,
al zijn lijden is geweken,
hij stierf voor zijn land en eer”
Van dit liedje heb ik niet de eerste 
coupletten. Weten mensen ook nog 
de teksten van: ‘Aan de muur van ’t 
oude kerkhof’ en “bij Rhenen zijn 
velen gevallen”?
A vd Heiden
Alverstraat 20, 3192 TR Hoogvliet
email: antotim70@live.nl
tel: 010-4162652
--------------------------------------------
Recreatieoord 
Hoek van Holland
Voor het samenstellen van een cd/ 
boekje over de geschiedenis van 
het recreatieoord Hoek van Holland 
(voorheen ‘kampeerterrein’ of ‘huis-
jeskamp’) ben ik op zoek naar foto’s, 

andere informatie hiervan. Ik zou 
het graag (zorgvuldig) inscannen/ 
kopiëren. Het gaat om de periode 
van ongeveer 1920 (het begin) tot 
ongeveer 1990. Ook al is het maar 
een enkele foto, deze kan wel een 
bepaald beeld weergeven. Heeft u 
leuk materiaal in bezit, neem dan 
alstublieft contact met me op. 
M. Bruijns
06-2474.8060
nivyns@gmail.com

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

Putsebocht
Met plezier las ik uw stukje in De 
Oud-Rotterdammer. Leuk deze 
toevoeging van een eerdere uitleg 
over de Putsebocht. Ik was verrast 
over de naam slagerij v Duyn! Ik 
ben Peter Daniëlse 54 jr. en de 
kleinzoon van slager Van Duyn, die 
overigens Van Duijn heette.
Ik weet dat mijn grootvader daar 
destijds de winkel had. Ik kwam 
daar als kleine jongen, doordat 
mijn grootouders achter de winkel 
woonden en de zaak verhuurd 
hadden aan slager Broman. Deze 

Mijn vader ging als knecht bij mijn 
opa werken en kreeg iets met de 
slagersdochter (Corrie van Duijn), 
mijn moeder. Zij zijn 12 april 1945 
getrouwd en in de Paul Krüger-
straat gaan wonen. Daar woonde 
veel familie van mijn vader. Mijn 
andere grootvader (heb ik nooit 
gekend) had daar een bedrijf dat 
‘s zomers ijsstaven verkocht en 
rondbracht bij slagerijen. Mijn 
vader en moeder zijn in 1954, 
toen ik geboren werd, een slagerij 
begonnen op de Wolphaertsbocht. 
Daar zijn zij negen jaar gebleven en 

de Bas Jungeriusstraat erbij. Toen 
verhuisden we naar de Langehorst 
in Zuidwijk. Mijn vader heeft ook 
nog acht jaar een slagerij gehad 
in Spijkenisse, die ik op mijn 22e 
(1977) heb overgenomen. Kortom, 
een slagerijfamilie. Mijn acht jaar 
oudere broer had slagerijen in de 
Zwart Janstraat en later in Heen-

vliet en Hellevoetsluis.
Volgens de overlevering hadden zij 
aan de zijkant (Ericastraat) ook een 
automatiek en stond mijn vader in 
de kelder als knecht ragoutbroodjes 
en tompoezen te maken voor in de 
automaten die open waren tot in de 
avond. Weken van 70, 80 uur waren 
toen normaal.
Mijn moeder heeft op school 
gezeten in de Ericastraat, om de 
hoek bij de slagerij. Mijn vader is 
elf jaar geleden overleden, maar 
mijn moeder leeft nog (86jr) en is 
goed van geest. Zij geeft mij altijd 
de OR mee.

Peter Daniëlse
---------------------------------------
Beste Gerard Cox
Met veel genoegen lees ik je co-
lumns in De Oud-Rotterdammer en 
zeker die van dinsdag 19 augustus 
waarin je mijnheer Duyvendak 
van de kraakbeweging en tevens 
Groen Links (het mocht wat) 
eens aanpakt. Ik moet je zeggen; 
niemand had dit beter kunnen doen 
dan de man van ‘Toen was geluk 
heel gewoon’. Hier valt niets meer 
aan toe te voegen.
J. van Dijk, Rotterdam Zuid
---------------------------------------
Geachte redactie
Hierbij wil ik iedereen bedanken 
die gereageerd heeft op mijn op-
roep over de tekst van ‘Er was eens 
een havenloos ventje’. De reacties 
waren overdonderend.
Mevr. F.M. Tournier

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

Wil van Rooijen
Ik zoek mijn danspartner Wil van Rooijen, 
waarmee ik in de jaren 70 danste bij 
dansschool De Klerk. Ik heb zeer leuke 
herinneringen aan die tijd en zou het erg 
leuk vinden haar nog eens te ontmoeten en 
herinneringen uit die tijd uit te wisselen.

J. de Melker, 
Krimpen aan den IJssel
06-51836860
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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

74 35 44 72 18 68 1 60 7 66 87 29

53 79 63 22 71 48 36 20 52

24 14 86 82 35 25 38 4 32 84

Horizontaal
1. geurige bloemsoort; 7. Zuid-Amerikaanse vleermuizensoort; 12. vertragingstoestel; 

13. Russische brandewijn; 14. rivier in Utrecht; 15. nummer (afk.); 17. opbergruimte; 

19. kier (spleet); 21. vrije universiteit (afk.); 22. deel van huis; 24. gouden of zilveren 

versierd vaatwerk met ronde opening waarin een hostie zichtbaar is; 27. opening; 28. 

stilstaand water; 30. Radio-Télévision Luxembourg (afk.); 31. industrieel assurantie-

kantoor (afk.); 32. Spaanse schilder; 33. Nederlandse politiebond (afk.); 35. houtsoort; 

37. groef in karton of papier; 38. santé (skol); 41. etenbereider; 42. stalling voor auto’s; 

44. Duits automerk; 46. dienaar van een ridder; 47. knevel; 48. militaire rang; 49. oud 

Nederlands betaalmiddel; 50. zijde van het schip waar de wind staat; 52. boomvrucht; 

54. normaal (algemeen); 56. zachte of stenige korrel van een vrucht; 58. grassteppe in 

Hongarije; 61. in overleg met (afk.); 62. oplettend; 64. vogeleigenschap; 65. schor; 67. 

familielid; 68. tijdperk; 70. strook; 72. nachtroofvogel; 73. safe (kluis); 76. opstootje; 

77. centraal station (afk.); 78. matig koud; 79. Europeaan; 81. vogel; 82. mannetjesbij; 

83. Nederlandse prinses; 84. bovendien; 86. uitgestrekte vlakte in de poolstreken; 87. 

diplomatiek vertegenwoordiger van de paus bij een regering.

Verticaal
1. pop van een poppenspel die over de hand gestulpt wordt; 2. paardenslee; 3. gevan-

genverblijf; 4. hoofd van een moskee; 5. landstreek in Overijssel; 6. traditie/gewoonte 

(Mal.); 7. dier behorend tot een geslacht van grote hagedissen; 8. zangvogel; 9. 

hoofddeksel; 10. in memoriam (afk.) 11. vaardigheid; 16 loopvogel; 18. droog (kaal); 

20. bouwland; 21. tuimeling; 23. smal sportvaartuigje; 25. aangeslibde grond; 26. 

hooivork; 27. hoffeest; 29. onvindbaar zijn; 32. hoofd van een bedrijf of school; 34. 

Belgische Socialistische Partij (afk.); 36. nederzetting; 37. spinnenwebweefsel; 39. 

interest; 40. sein; 42. gang van het paard; 43. genoegen (vreugde); 45. roem (eer); 46. 

schrijfgerei; 51. familielid; 53. gehoororgaan; 54. klein dorpje zonder kerk; 55. deel van 

fiets; 56. ontwerp (concept); 57. eetlust; 59. pracht (luister); 60. handgeklap; 62. doch-

ter van Maxima en Alexander; 63. oogvocht (mv.); 66. vordering; 67. Scandinavische 

muntsoort; 69. asociaal (afk.); 71. eikenschors; 73. deel van servies; 74. iemand die 

steelt; 75. jongensnaam; 78. vaatwerk; 80. bedorven; 82. lidwoord; 85. kunstmatige 

inseminatie (afk.).

De creativiteit van onze lezers lijkt te groeien naarmate de winter dichterbij komt. De vele reacties die wij deze week 
binnenkregen waren niet alleen voorzien van de uitkomst van de puzzel, maar verschillende lezers hadden er een 
verhaaltje bij geschreven of prachtige versieringen aangebracht. Een beetje teleurgesteld over de afgelopen zomer 
hopen de meesten in het najaar nog op een paar dagen zon. De redactie van De Oud-Rotterdammer duimt met u mee. 
De uitslag van de vorige puzzel is: 

“Lekker er op uit in het najaar”
De volgende mensen ontvangen het boek 1941:

T. Burgers, Rotterdam
Mevrouw Lagerwaard, Krimpen aan den IJssel
Mevrouw Jacobs, Berkel en Rodenrijs

C.J. Meinsma-Diepenhorst, Barendrecht
J. Verveer, Capelle aan den IJssel

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publi-
ceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. Voor de 
puzzel hebben we een leuke prijs voor u in petto. The-
ater Zuidplein beloont drie goede inzendingen met twee kaarten voor de 
voorstelling Arsenicum en oude kant (klucht) te zien op woe 24 september 
om 20.00 uur in de Grote Zaal van Theater Zuidplein.

De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit 
de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste 
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan 
VOOR MAANDAG 22 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      Succes!!

Bets Eleäzer
In 1929 is mijn moeder, W.E. Zweers, in betrekking geweest bij de familie 
Van der Kruk in de Van Citterstraat 41a in Rotterdam. De heer Van der 
Kruk had een zangkoor, Con Amore, genaamd. Mijn moeder heeft daar 
een jonge vrouw van Joodse afkomst leren kennen. Zij heette Bets Eleäzer, 
woonde in de Jozefstraat en werkte in het Bergwegziekenhuis. In 1930 is 
mijn moeder met Bets op vakantie geweest in Rheden, waar mijn moe-
der vandaan kwam. Er zijn toen foto’s gemaakt in de omgeving van de 
Posbank, waarvan dit er één is. Zijn er mogelijk nog nabestaanden van Bets 
Eleäzer die geïnteresseerd zijn in die foto’s, neem dan contact op met;
A. Maarleveld
Tulpstraat 19, 3135 HS Vlaardingen
010-4350661

Kapperszaak 
Nico Boekesteijn
Zijn er mensen die herinneringen 
hebben aan de kapperszaak van Nico 
Boekesteijn. Hij heeft de zaak tot 1973 
gehad en zat aan de Carnisselaan 92 
in Rotterdam. Waarschijnlijk heeft 
Nico ook gezongen in die tijd in een 
zangkoor of een operettevereniging. 
Daar weet ik de namen niet van. Nico 
is inmiddels 92 en nog zeer goed ter 
been. Hij kan veel over oud-Rotterdam 
vertellen. Hij woont nu al jaren niet 
meer in Rotterdam, maar elders in 
Nederland.
Wil Kouwenhoven
Wil.kouwenhoven@online.nl
06-12 76 23 39
--------------------------------------------
Ger en Frans Bosch
Ik ben op zoek naar Ger en Frans 
Bosch. Zij zijn ongeveer 77 jaar oud 
en hebben twee zoons Gerrie en Ro-
bert. Zijn er mensen die hen kennen?
Franssen vd Donker
010-521 44 30

Broertjes But
In de Tweede Wereldoorlog werden de 
broers Jan en Pinter But als dwangar-
beider overgebracht naar Unterluess, 
Duitsland.  Jan, geboren 16 december 
1924 en Pinter (16 november 1927) 
kwamen uit Schiedam. Ik ben op zoek 
naar twee broertjes van hen, genaamd 
Johannes David But, van 18 oktober 
1932 en Cornelis Marinus But, van 
12 maart 1938, beiden in Schiedam. 
De broers zijn respectievelijk 1 maart 
1983 en 20 juli 1982 naar Rotterdam 
verhuisd. Wie kan mij helpen hen te 
vinden?
Peter Heine (Duits)
Gartenstraße 3a
29345 Unterleuss, Duitsland
0049 58 27 972 12 07
Of
Jonie Hesseling (Nederlands)
Grunden 12a
29555 Unterluess
0049 58 27 79 61
--------------------------------------------
BVRK 30 jaar!
Zaterdag 18 oktober 2008 viert Bow-
lingvereniging Rotterdam Keizershof 

(voorheen De Blinkert) haar 30-jarig 
bestaan in partycentrum De Keizershof 
in Rotterdam Ommoord. Oud-leden 
die dit met ons willen meevieren en 
hierbij aanwezig willen zijn kunnen 
contact opnemen met:
Rens Janssen 010-8444420
Paul Cligge 06-22421989.
--------------------------------------------
Ineke de Rijke
Klasgenoten van Ineke de Rijke 
houden 3 oktober een reünie van de 
Marten Dijkhuis mulo aan de Hil-
levliet 98. We zijn al heel lang op zoek 
naar Ineke. Zij is geboren in 1942 en 
woonde in de Nieuwenhoornstraat 
57a, vermoedelijk tot 1958. Zij heeft 
een broer, Jan, geboren in 1946 en een 
jonger zusje. Ineke zat van 1948-
1954 op de Jan Ligthartschool aan de 
Zegenstraat. Haar vader zat tot 1995 
in Zorgcentrum Hoppesteyn aan de 
Boezemsingel. Ik zou graag in contact 
komen met mensen die informatie heb-
ben over Ineke, of haar broer Jan. Dat 
kan via emailadres: leen.m.van.eijk@
planet.nl of tel.nr. 0180-422354
Leen van Eijk

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.
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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.

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

 (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: € 950,- tot € 1300,-

Alle huurprijzen zijn exclu-
sief service en verwarming.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

Humanistisch Café over:

Valt er met Humanisten wel te praten?

Joop Tiede-
mann

Humanisten geloven 

in de menselijke dia-

loog. Maar kan en wil 

je wel met iedereen 

een dialoog aangaan? 

Tiedemann: ‘Er zijn 

van die gesprekken 

die vanaf het begin zinloos lij-

ken. Ik denk dat iedereen die 

wel eens meegemaakt heeft. 

Een gesprek met een christen-

fundamentalist, een autoriteit 

die gewoon andere belangen 

vertegenwoordigt, een rechts-

radicaal of een linkse fanaticus, 

je weet bijna zeker van tevoren 

dat het niets wordt, hoewel je 

er soms toch aan begint, tegen 

beter weten in.’

 Het Humanistisch Café is een 

gezellig praatcafé, waar gedis-

cussieerd wordt rondom een 

thema. Het is bedoeld 

voor iedereen, maar 

vooral voor mensen die 

het leuk en belangrijk 

vinden om anderen te 

ontmoeten door over 

de grenzen van de ei-

gen leefomgeving heen te kij-

ken. Omdat samen eten uitno-

digt tot een gesprek met de an-

der, serveren we voor € 7,50 (in-

clusief drankje) een maaltijd. 

Vanaf 18.00 uur is de bar open. 

De maaltijd is om 18.30 uur en 

de inleiding begint om 19.15 

uur. Aanmelden is niet nodig.

Het Humanistisch Café is een ini-

tiatief van verschillende Rotter-

damse Humanistische organisa-

ties. Elke laatste donderdag van 

de maand wordt er een Huma-

nistisch Café gehouden, elke 

keer met een ander thema en 

een andere spreker: een filosoof, 

een kunstenaar, een artiest, mu-

sicus, of een wetenschapper. 

Locatie: De Zingende Zeeleeuw, 

Sint-Jobskade 10 (Müllerpier), 

3024 EN Rotterdam, bereikbaar 

met tramlijn 8.

Spirituele markt 
bij ‘De Olijke Oliphant’

Op zondag 5 oktober a.s. is 

er in restaurant ‘De Olijke 

Oliphant’ aan de Aveling (te-

genover het winkelcentrum) 

in Hoogvliet een spirituele 

markt. Er zijn diverse kraam-

pjes met o.a. tarotkaarten, 

foto’s lezen, handlijnkunde, 

massage, zandlezen, verschil-

lende tekeningen en u kunt er 

leuke spulletjes kopen.

De entree is gratis en u kunt 

onder het genot van een kop 

koffie of iets anders even bij-

komen van wat u ervaren 

heeft. U bent van 

harte welkom van 

10.30 tot 16.00 

uur. 

Het adres van De 

Olijke Oliphant is: Aveling 233,  

Rotterdam-Hoogvliet. Voor 

meer informatie: Arjen de 

Slegte  of Nan-

da Claessen .

Oplossing Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw 

geheugen’ Herinnert u zich déze nog...?! (8)

In De Oud-Rotterdammer van 

5 augustus jl. liet Priscilla Gon-

çalves u weer een bijzonder 

voorwerp zien. Het was deze 

keer kennelijk wat makkelijker, 

want de inzendingen kwamen 

(zowel per post als per email) 

met karrenvrachten binnen! 

Het ging deze keer om een 

 uit de tijd dat elek-

triciteit nog niet overal vanzelf-

sprekend was. Men kende voor 

thuis de petroleumlamp en de 

stallantaarn en voor de fiets of 

de koetsen de carbidlamp. Cal-

ciumcarbide is een verbinding 

van calcium met koolstof. Door 

contact met het water vormde 

het carbid acetyleengas. Men 

bracht langs het glazen deurtje 

aan de voorkant een brandende 

lucifer binnen, het gas ontvlam-

de en men had men licht!

Uit de inzendingen zijn de vol-

gende prijswinnaars geloot:

W.M. Rijsdijk-Strijbos uit Capelle 

aan den IJssel, J. Reijm-Dobbeleare
uit Rotterdam, J. Groeneveld uit 

Spijkenisse, J. Langendoen uit 

Oostvoorne en Petra Dorsman uit 

Barendrecht.

Van harte gefeliciteerd! U krijgt 

binnenkort uw prijs thuisge-

stuurd: het prachtige boek ‘Open 

de luiken van uw geheugen’ en 

dinerbonnen ter waarde van 

€ 30, te gebruiken in één van de 

vijftien Humanitas seniorenres-

taurants.

In de volgende Oud-Rotterdam-

mer toont Priscilla u weer een 

voor velen raadselachtig voor-

werp.

Humanitas present op Burendag 
Zaterdag 20 september 

a.s. doet Humanitas mee 

met de door Oranjefonds 

en Douwe Egberts geor-

ganiseerde Burendag. Op 

die dag wordt landelijk ge-

tracht buren met elkaar de zaken 

in hun buurt op te laten knap-

pen. Ze krijgen hiervoor geld. 

Aan het einde van de dag 

wordt door de deelne-

mers aan de Burendag 

gezamenlijk wat gegeten 

en gedronken op de 

plaatsen die daarvoor zijn 

aangemeld. Dat kunnen buurt-

huizen zijn, maar nu dus ook in-

stellingen als de onze.

Van Humanitas doen de volgende vestigingen mee:

De Steenplaat Persoonshaven 650 (Feijenoord)

De Wetering Loevesteinsingel 55 (Beverwaard)

Jan Meertensflat Van Langendonckstraat 51 Lombardijen)

IJsselburgh Schinnenbaan 130 (Beverwaard)

Nancy Zeelenbergflat Bevelandsestraat 30 (Charlois/Carnisse)

Putselaan Putselaan 60 (Feijenoord)

Gerard Goosenflat Thomas Mannplaats 150 (Ommoord)

De Evenaar Vaasahof 70 (Oosterflank)

Humanitas-Akropolis Achillesstraat 290 (Hillegersberg/110Morgen)

Humanitas thuis?
Kijk Humanitas-TV!

Wekelijks zendt Humanitas via 

‘Rotterdam TV’ op de Rotter-

damse kabel een interessant 

programma uit over wonen, 

werken en de nieuwste ontwik-

kelingen bij Humanitas. Met 

o.a. reportages van evenemen-

ten en activiteiten van binnen 

en buiten  de vestigingen. Elke 

donderdag van 19.00 - 19.30 

uur; elke vrijdag (herhaling) 

van 11.00 - 11.30 uur. Stem af 

op kanaal 67+ op de kabel.


