
De oktobermaand is voor 
De Oud-Rotterdammer een 
regelrechte feestmaand. We 
vieren de derde verjaardag 
van deze krant met tal van ac-
tiviteiten, waar we de lezers 
uiteraard zoveel mogelijk bij 
betrekken. Om te beginnen 
gaan we 18 en 19 oktober met 
circa vierduizend lezers door 
de Rotterdamse stadshavens 
varen tijdens de Nostalgische 
Haventoertochten. Een paar 
dagen later, van 22 tot en 
met 26 oktober, vindt u ons 
in Ahoy op de 55PlusExpo 
en tussen de bedrijven door 
geven we ook nog eens acte 
de presence tijdens de Rot-
terdamdag op zaterdag 25 
oktober in de Laurenskerk.

De organisatie van de Nostalgische 
Haventoertochten is een doorslaand 
succes. Op zaterdag 18 en zondag 19 
oktober neemt de Spido zo’n vierduizend 
lezers van De Oud-Rotterdammer mee 
op een heerlijke vaartocht op een van die 
prachtige Spido rondvaartboten. U vaart 
twee uur door oude havens als de Rijn- 
en Maashaven, waar het vroeger gonsde 
van de havenbedrijvigheid en waar 
menig lezer ongetwijfeld mooie herin-
neringen aan heeft. Natuurlijk bekijken 
we ook het stoomschip Rotterdam van 
dichtbij, onder het genot van een heerlijk 

tocht ontvangt iedere deelnemer ook 
nog eens een prachtig boek over 90 jaar 
Spido, samengesteld door DOR-mede-
werker Rein Wolters. Hoe het eruit ziet 
en wat u kunt verwachten, houden we 
nog even geheim, maar u kunt er zeker 
van zijn dat u versteld zult staan over de 
fraaie geschenk. Overigens is dit boek 
vooralsnog niet verkrijgbaar in de vrije 
verkoop. Pas na 26 oktober weten we of 
er nog exemplaren resteren en waar u die 

de Spido er nog een extraatje bovenop. 

hun deelnemerskaart, in november en 

tot de nieuwe attractie Rotterdam Port 
Experience die waarschijnlijk in de eerste 
week van november geopend wordt. 

Deze attractie is zonder meer een bezoek 
waard en toont u op spectaculaire wijze 
Rotterdam en de havens. 

Tot slot; zorg dat u op tijd aanwezig bent 
voor de afvaart waarvoor u zich heeft 
opgegeven. Heeft u uw deelnemerskaar-
ten nog niet afgehaald, dan kunt u deze 
bij de kassa’s van de Spido ophalen en 
afrekenen. Gezien de verwachte drukte 
is het verstandig gebruik te maken van 
de mogelijkheid uw kaarten al eerder te 
bemachtigen, als u daartoe in de gelegen-
heid bent. U kunt dagelijks overdag bij 
de Spido terecht om ze af te halen.
Vermeldenswaard is nog dat het Mari-
time Hotel (het voormalige Zeemans-
huis) speciaal voor de deelnemers deze 
dag een feestelijk programma heeft 
georganiseerd. U kunt hier tegen zeer 
schappelijke prijzen een hapje en een 
drankje gebruiken, waarbij u wordt 
vermaakt met gezellige optredens van 
een shantykoor.

55 PlusExpo
Vanaf 22 oktober staat De Oud-Rotter-

kunt u een kijkje nemen bij de vele 
standhouders of natuurlijk een bezoekje 
brengen aan de stand van De Oud-Rot-
terdammer. Speciaal voor deze beurs 
hebben we diverse leuke Rotterdamse 
artikelen verzameld, die u, in de meeste 
gevallen, met interessante kortingen 
kunt kopen. Prachtige luisterboeken, 
dvd’s van Toen was geluk heel gewoon 
en Groeten uit Rotterdam, boeken, 
waaronder natuurlijk het gloednieuwe 
Spidoboek en nog diverse andere zaken. 
Ook kunt u elke dag deelnemen aan een 
grote loterij met prachtige prijzen, zoals 
leuke tripjes en gezellige avondjes uit.
Kom dus tussen 22 en 26 oktober beslist 
eens langs bij de stand van de Oud-Rot-

deze krant kunt u nog met korting naar 
binnen ook! Let op; deze bon kunt u al-

Rotterdamdag
Stichting Ons Rotterdam organiseert 

keer de Rotterdamdag, waarvoor ook dit 
jaar de Laurenskerk als gastheer optreedt. 
Echte Rotterdam-fans kunnen hier hun 
hart ophalen bij de vele kraampjes vol 

sichtkaarten, speldjes en wat al niet meer. 

heeft, vind je het in de Laurenskerk.
De dag wordt traditiegetrouw opgeluis-

terd met vele optredens van Rotterdamse 
koren en solisten, die voor een gezellig 
sfeertje zorgen in de kerk. Ook wordt 
de nieuwe Rotterdammer van het Jaar 
bekend gemaakt. Wie dit jaar met deze 
eer gaat strijken, blijft natuurlijk nog een 
verrassing. Kortom, in oktober komt u 
De Oud-Rotterdammer overal tegen en 
wij ontvangen u graag om elkaar nog 
beter te leren kennen.

Fred Wallast

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties
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Spido-kaarten afhalen!!!
In verband met de verwachte drukte biedt de Spido de deelnemers de gelegenheid 
hun tickets voor de Nostalgische Haventoertochten al vóór het weekend van 18 en 
19 oktober 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 dagelijks tijdens kantooruren (09.00-16.00) geopend, zodat u, als het u uitkomt, 
langs kunt gaan om uw deelnemerskaarten vast af te halen. Maak gebruik van deze 
mogelijkheid, want hiermee voorkomt u dat u op de dag van uw deelname onnodig 
lang in de rij voor de kassa moet staan om uw kaarten te verkrijgen.
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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_

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

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

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



Na de transformatie tot Drum-
fanfare, eind jaren ’60, heeft de 
muziekvereniging zich ontwikkeld 
als specialist op het gebied van de 
swingende muziekstijl. Daarin is 
veel ruimte voor Zuid-Amerikaanse 
muziek, waarmee zij bij heel wat 
taptoes en concerten het publiek op 
de banken kreeg.
Excelsior wil zijn 80-jarig jubileum 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Omdat 2007 een heel druk jaar is 
geweest, is ervoor gekozen alle fes-
tiviteiten dit jaar op één dag te con-

centreren. Het grote feest is zaterdag 
1 november om 20.00 uur in gebouw 
de Schalmei aan de Krabbendijkes-
traat 520 in Rotterdam-Charlois.
’s Middags is er vanaf 15.30 uur een 
receptie, waar de jarige gefeliciteerd 
kan worden. Overdag is er een 
workshop voor oud-leden, die dan 
gelegenheid hebben oude herin-
neringen op te halen en bekende 

de geschiedenis van Excelsior te 
bekijken.
’s Avonds laat de jarige zich fêteren 

door het Trompetterkorps van de 
Marechaussee, dat vanaf 20.00 
uur een swingend concert geeft. 
Dit 57 leden tellende orkest toerde 
de afgelopen jaren succesvol door 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, 
Denemarken en Finland. Met hun 
professionele muzikanten eneen zeer 
gevarieerd programma houden zij 
de toeschouwers telkens weer van 
begin tot eind in hun ban. 
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Cox Column

Jubileum 
drumfanfare Excelsior
Op 24 november 2008 is het 
precies 80 jaar geleden, dat 
Tamboer- en Pijperkorps 
Excelsior in Charlois werd 
opgericht. Nadat de activitei-
ten tijdens de oorlogsjaren 
op een laag pitje stonden, 
pakten de muzikanten direct 
na de bevrijding de muzikale 
draad weer op. Naast min-
dere periodes, die Excelsior 
zoals iedere vereniging heeft 
beleefd, kan er over die 80 
jaar terug gekeken worden 
op vele hoogtepunten.

Betaald voetbal

Ik ben niet Roomser dan de paus, ik 
vind het ook leuk om een centje te heb-
ben en dat uit te geven, maar er mijn to-
tale leven door in beslag te laten nemen, 
nee, daar ben ik toch aan ontsnapt. Een 
vriend van mij in café Timmer zei het 
laatst zo: “Ik reken altijd maar wat ik in 
m’n zak heb.” Dat vond ik in al zijn een-
voud heel goed gezegd. Als je maar wat 
in je zak hebt, meer heb je eigenlijk niet 
nodig. Maar de ongebreidelde hebzucht 
zette de mensen aan tot dure automobie-
len, kostbare huizen en verre reizen, zon-
der het vermogen daar ook naar behoren 
van te genieten, want de volgende per 
se te verwerven geneugten wenkten al 
weer, en dat allemaal met geleend geld. 
Wie ziet dan niet aankomen dat dat een 

keer hopeloos fout gaat? Mensen die niet 
kunnen kijken vanwege de eurotekens 
in hun ogen en niet kunnen horen door 
het gebeier van de beursklok. Dat ze in 
de top van die wereld elkaar de meest 
obscene bedragen zaten toe te schui-
ven, vond iedereen kennelijk ook maar 
gewoon.

En nu is de boel hopeloos verongelukt 
en moeten wij, de gemeenschap, de kar 
uit de stront trekken, anders zijn wij, die 
nergens iets mee te maken hadden, ook 
nog de pineut. En als dat dan gebeurd is, 
denkt u dan dat er iets veranderen zal? 
Laat je niks wijs maken. Dan begint het 
hele gegraai en gesnaai gewoon weer 
van voren af aan. Tenzij meneer Bos, of 

meneer Sarkozy, (hé, dat was een heel 
gezoek naar die Griekse y) of mevrouw 
Merkel, om nog maar te zwijgen van 
de opvolger van meneer Bush, tenzij 
die regels gaan stellen die de geldzucht 
aan bepaalde banden legt. Maar ik denk 
dat het zo helemaal niet werkt. Ik denk 
trouwens dat het geboefte dat de hele 
malaise op zijn geweten heeft er op zijn 
tropisch eiland glimlachend nog een 
glaasje op neemt. 

Van Bos kom ik op Fortis, en van Fortis 
op Feyenoord. Betaald voetbal. Als er 
nou iets is dat staat te trappelen om ook 
“om te vallen” dan is het het betaald 
voetbal wel. Ook een wereld van gebak-
ken lucht, van exorbitante salarissen, 
van geld dat eigenlijk niet bestaat. De 
gezamenlijke schuld van het Italiaanse 
voetbal is van een immense omvang, ik 
geef maar ’n voorbeeld. Toch wordt er 
doorgespeeld alsof er niets aan de hand 
is. Tot op een dag…
Ik ga over mijn club, Feyenoord, 
natuurlijk geen slechte dingen zitten 
vertellen. Toch moet mij iets van het 
hart. In de top zitten nu een paar boys die 
zich “professional” wanen en uitsluitend 
“commercieel” denken. Dat heeft ertoe 
geleid dat ze een aantal mensen dat zich 
belangeloos voor de club inzette op een 

ergerlijke wijze hebben geschoffeerd. 
Dat was mij al in het verkeerde keelgat 

teren? De club is te koop! Voor 200 
miljoen!  Ooooh, is dát de bedoeling! 
Straks komt er een zogenaamde Ara-
bische sjeik, die veertig jaar geleden 
zijn geiten nog liep te eeeh… melken, 
of de een of andere kozak die zich rijk 
heeft gestolen aan de ondergang van 
de Sovjet Unie, en die koopt de club en 
dan gaat de leiding met een paar mil-
joen bonus naar huis! Aha, dát is dus 
“professionalisering”. Dáárom moest 
Jorien worden afgeserveerd, sorry dat 
ik het zo laat in de gaten heb.

Schrik niet mensen, ik heb mijn sei-
zoenkaarten terug gestuurd. Ze krijgen 
mij in het stadion niet meer te zien. En 
laat niemand beweren dat ik dus geen 
Feyenoordhart heb. Ik heb zestig jaar in 
de Kuip gezeten, ik zat al op X, achter 
de goal, toen de handige jongens die 
nu de dienst uitmaken nog op het potje 
zaten te schijten. Maar aan de gang van 
zaken nu wil ik part noch deel hebben.

Wat ik niet zo goed begrijp, is de verbazing van sommigen over 
het debacle dat zich nu in de financiële wereld voltrekt. “Dit had 
niemand voor mogelijk gehouden”, is een verzuchting die je veel 
hoort. Ik wil niet beweren dat ik van het onderwerp veel verstand 
heb, maar voor mij kwam dit hele Armageddon van poen en 
beurs en belegging allesbehalve als een verrassing. Wie de we-
reld de laatste twintig jaar een beetje kritisch volgde, moet het 
toch opgevallen zijn dat het er een geworden was van hebzucht 
en begeerte naar bezit. Je hoefde je radio maar aan te zetten en 
je werd gek gezeurd aan je hoofd dat je moest lenen en beleggen 
en “met je geld werken”. Je was een enorme sufferd als je zei 
dat dat je interesse helemaal niet had. Dan was je een dief van 
je eigen portemonnee.

- De drumfanfare Excelisor met Frans bauer in Ahoy -

Astrid opende afgelopen vrijdag haar 
dubbele winkel aan Plein 1953 8-9 in 
Rotterdam-Pendrecht en die stond meteen 
breed in de belangstelling. 
De Rotterdamse is een nieuwkomer in 
middenstandsland. Na verkoopster bij de 
Hema en daarna vijf jaar werkzaam in de 
woningtextielbranche, kon ze met hulp 
van de gemeente haar eigen galeriewinkel 
openen in het tot Kansenzone aangewezen 
winkelcentrum Pendrecht. “Astrid is nieuw 
bloed in de wijk en ze verdient alle steun 
voor haar lef juist hier een eigen bedrijf te 

beginnen”, prijst Eldert van Gent aan.
De selectie van de beschikbaar gestelde 
collectie omvat verfwerken en pentekenin-
gen van de oudste schepen van rederijen 
onder wie de Holland-Amerika Lijn, 
straatgezichten van Charlois en dieren in 
allerlei poses.
Astrid: “Al voordat de buitendeur van het 
slot was, stonden mensen langdurig voor 
de etalage. De reacties zijn verbluffend 
positief. Iedereen kan op het gemak een 
kijkje komen nemen.”

In Decorwinkel 
op Plein 1953:

Teken- en schilder-
werk Eldert van Gent
De 82-jarige Eldert van Gent is zo trots als een pauw. Een belangrijk 
deel van zijn veelzijdige collectie teken- en schilderwerken heeft de 
Rotterdamse kunstenaar in bruikleen gegeven aan galeriewinkel 
Astrid’s Home Decor. “Ik toon ze in wisselende exposities en ze zijn 
natuurlijk te koop”, vertelt de 37-jarige Astrid van Vessum. Van Gent 
vult lachend aan: “Bij haar komt mijn werk beter tot uiting dan ze in 
depot opgeslagen te laten liggen.”

- Eldert van Gent is beretrots dat zijn werk be-
keken kan worden in de winkel van Astrid. Haar 

vader en echtgenoot Edwin 
Foto De Oud-Rotterdammer -
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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

V IE RBANNE NS TRAAT 1
N IE UW E RKE RK
TE LE FO O N (0111 )  641798

WA LENB UR GERW EG 83  -  R O TTER DA M 
TELEFO O N ( 010 )  4660368 /4663161

N I EUW E CR O O S W I J K S EW EG 66B
R O TTER DA M -  TELEFO O N ( 010 )  4136910

W W W.T IM M E RM AN-NATUURS TE E N.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

Dedicated to everybody

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

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

als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

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

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

Ga actief uw klachten te lijf
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Waar was dat nou?

Ook in 1972 was in de wijk het 
één voor allen, allen voor één. Het 
Denkwerkcollectief schrijft nu: 
“Gezellige buurten waarin generaties 
lang dezelfde gezinnen woonden, 
verpauperden en het domein werden 
van veelal Turkse pensioneigenaren 
die het geen bezwaar vonden hun 
landgenoten met tientallen in drie-
kamerwoninkjes te proppen en uit te 
buiten. Toen uiteindelijk in Rotterdam 
de bom barstte en de zogenoemde 
“turkenrellen” uit braken, was politiek 
Nederland te klein. Waar haalden wij 
het lef vandaan al die zielige Turken 
zo te behandelen. Geen oog en oor 
voor de ingrijpende consequenties 
voor de autochtone bevolking die de 
oorzaak waren van deze uitbarsting. 
En toen onze toenmalige burgemeester 
Thomassen het lef nog had over sprei-
dingsbeleid te praten (niet meer dan 
5% allochtonen in een wijk) waren 
helemaal de rapen gaar.”

Het is de hoek van de Brede Hilledijk 
met de Leeuwensteinstraat in de Afri-
kaanderwijk op Zuid. De oplossingen 
lieten zich niet tellen; de afgebeelde 
kruidenierszaak (nergens in de opgave 
heb ik gesuggereerd dat het een wa-
terstoker was) werd ook gebruikt als 
sociale ontmoetingsplaats.

Lenie Flipse-Brons (Strijen):”De win-
kel op de hoek van de Brede Hilledijk 
en Leeuwensteinstraat behoorde eerst 
als ijszaak aan mijn opa en oma en 
werd daarna een kruidenierszaak, die 
later is overgenomen door een dochter, 
tante Cor Brons. Mijn opa ventte met 
een kar ook ijs uit. Als meisje van 
twaalf, dertien jaar heb ik dikwijls 
mijn tante in de winkel geholpen. Ook 
herinner ik mij nog de ondergelopen 
winkelbakken tijdens de februariramp. 
Mijn nicht Riet, die bij mijn tante 
woonde, heeft ook jaren in de winkel 
gestaan. Eens per jaar gingen de 
klanten uit de buurt met een dagreisje 
in de touringcar het land door.”
Mevrouw A.P. de Jong-Jordens: “De 
foto is van het kruidenierswinkeltje 
van Brons aan de Brede Hilledijk 
16, hoek Leeuwensteynstraat in de 
Afrikanerwijk. Hij is gemaakt vanaf 
de trappen die naar het hoger gelegen 
gedeelte van de Hilledijk liepen. Het 

winkeltje was van de grootvader van 
mijn man, opa Brons. In de vijftiger 
jaren heeft de tante van mijn man, 
tante Cor, het winkeltje voortgezet. 
Het was zo’n ouderwets kruideniers-
winkeltje waar je kon laten “opschrij-
ven”. Aan het eind van de week, 
wanneer het loonzakje binnen was, 
kwamen de klanten dan betalen. De 
eigenaren woonden achter de winkel, 
zodat na sluitingstijd de klanten die 
iets vergeten waren ook nog geholpen 
werden. De foto moet ergens in de 
60-er jaren genomen zijn, te zien aan 
de lichtbak van de ‘Sperwer’ boven 
de deur. De familie, die allemaal in 
de buurt woonde, hield wel van een 
feestje. Bij een verjaardagsfeest van 
opa Brons is de hele familie tijdens de 
feestkraker, “En we gingen met z’n 
allen door de vloer” inderdaad onder 
grote hilariteit door de plankenvloer 
gezakt. Waarna het feest in een andere 
kamer gewoon voortgezet werd. De 
winkel is in de 70-er jaren gestopt en 
de buurt is eind 70-er jaren gesloopt.”
A.Vogel (Schiedam): “Brede Hilledijk 
18 hoek Leeuwensteinstraat. Deze 
winkel was namelijk van mijn tante 
Cor Brons. Het was een kruideniers-
winkel.”
A. Blokland, Pelikaanhoek 15, 3201 
HK Spijkenisse: “Bij deze laat ik 
uw weten dat dit het hoekie van 
Leeuwensteinstraat en de Brede Hil-
ledijk was. Op de andere hoek was 
de Jacominastraat en aan de andere 
kant had men de Steinwegstraat. In 
dat winkeltje van Brons moest ik vaak 
voor mijn grootouders boodschappen 
doen. Het was ook ons speelterrein, 
langs de traptrede omhoog lopen en 
op de hoek van de Steinwegstraat naar 
beneden springen. Ik heb daar een 

woonden wij in de Paul Krugerstraat. 
Tegenover Brons zat een winkeltje 
dat de ene keer ijs verkocht en andere 
keer snoep. Op de andere hoek van de 
Leeuwensteinstraat zat eerst Luijpen 
en daarna Houtbraken; ertegenover zat 
een stomerij.”
Jansen (Spijjkenisse): “Is Cor Brons, 
een kruidenierszaak op de hoek van 
de Leeuwensteinstraat in de Afrikaan-
derwijk.”
Jan: “Foto 75 toont volgens mij de 
kruidenierswinkel die vroeger was ge-
vestigd op de hoek Leeuwensteinstraat 
in de Afrikaanderwijk. De eigenaar 
was Cor Brons.”
C.J.Klunder: “Dit is hoek Leeu-
wensteinstraat en Brede Hilledijk 
beneden. Boven deze zaak (Cor 

Brons) woonden de vader en moeder 
van mijn tante: de familie  Peeters. 
Naar de voornamen van de man ben ik 
vernoemd, namelijk Cornelis Johan-
nes. Het winkeltje is de winkel van 
Cor Brons en er werkte ook ene Riet 
en Bob, die samen een dochter had-
den, genaamd Wilma. Ik hoop dat ik 
dit alles nog goed herinner, maar dat 
zal ongetwijfeld. Jammer dat die tijd 
er niet meer is, want de tijd van nu is 
maar bar en boos. In die tijd op de foto 
was het veel gezelliger.”
Z.M. Klunder: “Het antwoord is: Krui-
denier Cor Brons, ik heb van 1962 
tot 1973 boven de winkel gewoond. 
Ik heb als jong meisje wel eens in de 
winkel geholpen bij tante Cor.”
Nathalie de Graaf: “Ja, al ben ik nog 
geen 50-plusser, toch denk ik te weten 
waar deze foto genomen is. Is het toe-
vallig op de Dordtsestraatweg, richting 
Zuidplein, vlakbij dat verzorgingshuis 
Simeon en Anna? Ik ken het pand 
van niet zo lang geleden, toen er nog 
een sigarenboertje inzat en later een 
fopwinkel en nu….. is het of wordt 
het geloof ik gesloopt. Zou het leuk 
vinden als ik zou winnen als 27-jarige 

omdat het blad alleen voor 50-plussers 
is? (Een 27-jarige mag best meedoen! 
Maar als zo’n 27-jarige de oplossing 
in de verkeerde hoek van Zuid zoekt, 
is er geen prijs te verdienen. AvdS)”.
J.A.Volder: “Volgens mij is dit de 
waterstokerij van Piet van der Spek op 
de hoek van de Margrietstraat en de 
Electroweg. Ik ben op de Electroweg 
geboren op nummer 2, maar na een 
half jaar naar de Lisbloemstraat ver-
huisd in 1938. Ik weet dat mijn vader 
elke zaterdag twee emmers heet water 
haalde voor de wasbeurt van het hele 
gezin (5) vlak na de oorlog. Misschien 
zijn er nu nog nazaten van de familie 
Van der Spek te vinden in de omge-
ving van Bergschenhoek. Piet had 
ook een kolenhandel en bracht kolen 
thuis in het najaar, alles op zijn nek, zo 
liep hij dan constant rond als Zwarte 
Piet. Ze verkochten ook wasmiddelen 
en snoep (Het spijt me, maar je zit 
helemaal verkeerd. AvdS).”
Tiny Schot-de Wilde: “Het is het wa-
terstokertje/kruidenierszaakje Brons, 
op de hoek 
Leeuwensteinstraat/Brede Hilledijk 
beneden. Ik ben in de Jacominastraat 
16 geboren en wij moesten daar altijd 
boodschappen doen.”
Sonja Wulffraat: “Dit was op de Brede 
Hilledijk laag, het was een kruide-
nierswinkel van de familie Verstraaten 

in de jaren 70. De familie Verstraaten 
had een dochter Willy, die bij mij in de 
klas zat. Ik ging vroeger vaak met haar 
mee. De familie was erg gastvrij. Ik 
keek vroeger vanaf de achterkant van 
de Bothastraat op de Brede Hilledijk.”
Familie Kerpels: “Die foto is gemaakt 
voor de deur bij de familie Brons, 
het Sperwer-winkeltje gelegen hoek 
Brede Hilledijk/Leeuwensteinstraat. Ik 
heb er in de buurt gewoond, namelijk 
in de Steinwegstraat. Ik zou het leuk 
vinden als er nog eens oude foto’s 
getoond worden van de Steinwegstraat 
(als men foto’s naar waarwasdatnou@
ditisrotjeknor.nl stuurt, kom jij ze in 
deze krant weer tegen. AvdS).”
Mevrouw P. van Sint Annaland (Zie-
rikzee): “Het kruidenierswinkeltje op 
de hoek van de Brede Hilledijk/Leeu-
wensteinstraat. Onder de foto staat dat 

het een waterstoker was, maar volgens 
mij was het alleen een kruidenierszaak 
van Cor Brons. (Waar staat dat het een 
waterstokerij is? AvdS). Een school-
vriendinnetje woonde naast de kruide-
nier. De waterstoker was boven aan de 
trap op de hoek Brede Hilledijk/Stein-
wegstraat van de familie Poldervaart. 
Daar werden iedere maandagochtend 
emmers kokend water gehaald. Ik ben 
zelf geboren aan de Brede Hilledijk 
no.11 en heb daar 26 jaar gewoond. 
Mijn ouders hebben daar meer dan 40 
jaar gewoond en moesten weg omdat 
het afgebroken werd. Nu staat er een 

Binnenkort geniet de heer Blokland 
in Spijkenisse van de gewonnen Rot-
terdamse attentie. Gefeliciteerd!

Het is in 2008 vrijwel onmogelijk 
geworden precies de locatie te 
herkennen, waar in de zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw 
de Waar-was-dat-nou-foto nr 75 
is gemaakt. Dit gedeelte van 
Rotterdam is in de jaren tachtig 
aardig op de schop gegaan. 
Hoewel ik ver van die wijk ben 
opgegroeid, wist ik toch des-
tijds al dat de wijkbewoners een 
hechte groep vormden.

Nieuwe opgave no. 77

Van de heer A. Maijers uit Rotterdam kreeg ik een ‘Waar-was-dat-nou-foto’ 
die eigenlijk té oud is, maar volgens mij té mooi om u te onthouden.
Veel van het getoonde op de foto hebben de meesten van ons nog meege-
maakt. De kinderwagen uit 1936 doet heel ouderwets aan, maar ik denk dat 
ik in mijn babytijd niet veel luxueuzer vervoerd ben. Maar ’t gaat natuurlijk 
niet om de kinderwagen, maar om de omgeving. Tegenwoordig is het daar 
aanmerkelijk drukker dan toen en veel is verdwenen.

Waar was dat nou? 
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij 
www.ditisrotjeknor.nl 

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of 
zomaar gedachten gaarne vóór 
27 oktober 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 75”
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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

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren 
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien 
van een perfect zitcomfort.

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

paviljoen

familie Hazelbag

Ook voor al uw 
diners, lunches, feesten, 

recepties, barbecues,
 bruiloften en verjaardagen!!

Strandweg 4, Oostvoorne  | 0181 - 48 25 40

www.paviljoendeduinrand.nl
Wij zijn alle dagen geopend vanaf 9.00 uur tot 22.00 uur.

WIJ HEBBEN HEM!!
TARBOT (+/- 500 gram)

 € 18,00 p.p.
geserveerd met friet, groenten, 

gebakken aardappelen en salade.

WIJN TIP: SANCERRE LA GALETTE (fr) per glas € 4,40

Nabij het autostrand in vroegere tijden de 
stopplaats van de trein “het Moordenaartje”.
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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’.

Moeten nevenverdiensten in de vut, vroegpensioen, FPU of FLO onbeperkt worden toegestaan? vroegen we ons af op deze pagina van De Oud-Rotterdammer van 2 september jl. 
Een vervolg daarop. Nieuwe reacties kunnen naar info@deoudrotterdammer.nl

Op ons vorige artikel hierover hebben 
we veel reacties gekregen. Zowel 
instemmende als afkeurende. In het 
opiniestuk kwamen wij tot de conclusie 
dat ouderen met een bestaande vutuit-
kering (thans ouder dan ruim 58 jaar) 
hun bijverdiensten aan een vutfonds 
niet moeten opgeven als het gaat om 
inkomen buiten de reikwijdte van de 
CAO waarin de afspraken en voorwaar-
den zijn gemaakt voor het recht op zo’n 
vutuitkering. Een van onze belangrijkste 
conclusies was dat vutters hierin best 
wat ‘burgerlijk ongehoorzaam’ mogen 
zijn omdat de fondsen geen enkel recht 
hebben om bij de Belastingdienst te 
controleren welke bijverdiensten iemand 
heeft. Het gaat de vutfondsen boven-
dien niet aan wat mensen buiten hun 
oorspronkelijke CAO bijverdienen. Als 
een havenwerker bijvoorbeeld in zijn 
uittredingsregeling  taxichauffeur wordt, 
wat hebben de oude CAO-partijen daar-
mee te maken? Bovendien is het hele 
beleid van de regering erop gericht om 
ouderen zoveel mogelijk aan de slag te 

krijgen of te houden hetgeen in strijd is 
met de nogal rigide voorwaarden die in 
vutreglementen zijn gesteld. De kern van 
het probleem dat vutfondsen in enkele 
gevallen (voor de meeste vutters speelt 
het geen rol meer) toch een korting toe-
passen vanwege nevenverdiensten ligt in 
het feit dat deze ouderen te trouwhartig 
hebben opgegeven wat zij allemaal 
hebben bijverdiend. Want vrijwel alle 
fondsen stellen dat zij daarin geen 
actief controlebeleid voeren. Sommige 
vutfondsen maken overigens helemaal 
geen probleem meer van nevenverdien-
sten, ook al hebben ze daaraan in hun 
reglementen voorwaarden gesteld. Of ze 
keren een eventuele korting op de vut uit 
als ouderdomspensioen op 65 jaar. 
Een van de fondsen die daarvan in deze 
kwestie nog wel een hard punt maakt is 
het uittredingsfonds voor de havens, de 
Stivu, waarmee de werkgevers vooral 
in het laatste decennium van de vorige 
eeuw heel goedkoop inkrimpingen in de 
stukgoedsector van de havens hebben 
weten te bewerkstelligen.  Als de Stivu 

mensen betrapt op nieuwe verdiensten 
naast hun vervroegde uitkering of sup-
pletie boven de 100 procent, dan grijpt 
men hard in met kortingen. Secretaris 
ir. B.C.A Noyen van de Stichting 
Vervroegde Uittreding Zeehavens 
(Stivu) verschuilt zich achter de rigide 
reglementen om alle verdiensten op 
te geven en  wijst er zelfs op dat de 
Belastingdienst de Stivu daarover ook 
gegevens verstrekt. Dat is slechts zeer 
ten dele waar. Daarover later meer.
Maar zelfs de huidige vakbondsbe-
stuurder van  FNV Bondgenoten voor 
de havens in Rotterdam, van wie je zou 
verwachten dat hij het zou opnemen 
voor de afgevloeide mensen die nog 
willen bijverdienen, verschuilt zich 
achter de regeling. Hij wijst er in deze 
ingewikkelde materie op dat de in 2005 
ingevoerde Wet VPL (Wet Vut prepen-
sioen en introductie levensloopregeling) 
inderdaad betekent dat mensen kunnen 
blijven werken als ze dat willen. ,,De 
uitgespaarde vutuitkering wordt dan 
opgespaard en later betaalbaar besteld,’’ 
zo schrijft Niek Stam ons. Met andere 
woorden, je moet voorlopig maar even 
afzien van je vutuitkering, ook al heb 
je die – in haventaal – gekregen om ‘op 
te rotten’ of omdat je zelf bent gestopt 
vanwege het zware werk. Ook hij meldt 
voorts dat de Stivu netjes van de Belas-
tingdienst doorkrijgt wie bijverdient.

Uiteraard hebben we de Belastingdienst 
nader gevraagd over deze mogelijk vorm 
van het aan onbevoegden verstrekken 
van vertrouwelijke belastinggegevens. 
Dan blijkt de zaak toch anders te liggen. 
De Belastingdienst geeft in bepaalde 
situaties aan werkgevers en/of fondsen 
(de zogenoemde inhoudingsplichtigen) 
op dat sommige vutgerechtigden recht 
hebben op terugbetaling van een deel 
van de premie zorgverzekeringswet.
,,De belastingdienst betaalt het 
teveel ingehouden bedrag terug aan de 
inhoudingsplichtigen en stuurt hen een 
beschikking waarin de aan de werkne-
mers terug te betalen bedragen worden 
vermeld,’’ meldt een woordvoerster van 
het ministerie van Financiën. Dit voor 
de lezer, die het inmiddels begint te 
duizelen, nader verklaard: het vutfonds 
krijgt dus premie zorgverzekeringswet 
teruggestort met de boodschap die door 
te geven aan de werknemer c.q. de men-
sen met vutuitkering. Met die gegevens 
gaat vervolgens de Stivu aan de haal en 
roept de vutter op even nauwgezet zijn 
bijverdiensten op te geven. Als deze dat 
netjes en eerlijk doet, dan wordt deze 
echter direct gekort als hij boven de 100 
procent van zijn oude salaris komt! Dat 
is wat anders dan het door de Belasting-
dienst verstrekken van nevenverdiensten 
aan de Stivu.  In het kader van dit 
toch al veel te ingewikkeld en te lang 

geworden stuk willen we de betreffende 
bijverdienende mensen toch een paar 
aanbevelingen doen:

1. Laat je niet gek maken door brieven  
 van rigide vutfondsbestuurders. 
2. Geef alleen maar op welke verdien 
 sten je hebt genoten binnen de reik 
 wijdte van de CAO-partners want  
 alleen daarvoor zijn vutreglementen  
 geldig. Vutfondsen hebben er recht op  
 die wel te weten. 
3. Gaan vutfondsen alsnog over tot 
 straf kortingen op uw vutuitkering  
 vanwege nevenverdiensten elders  
 schakel dan juridische bijstand in. 
 Of leg het probleem voor aan uw vak 
 bond die hiermee aardig in verlegen 
 heid kan worden gebracht.

Rest ons nog  de reactie te geven van 
een havenwerker in de vut (naam en 
adres bij ons bekend). ,,Ik wil graag nog 
enkele dagen per week werken maar dat 
wordt mij door de vutregeling onmoge-
lijk gemaakt omdat ik soms misschien 
boven de 100 procent van mijn vroegere 
salaris zou kunnen uitkomen. En ik heb 
al géén vetpot!’’

 Hans Roodenburg
 

Onrechtvaardige korting op de vut  
,,Het is pure diefstal om mijn vutuitkering te korten omdat ik een 
ander baantje heb gevonden,’’ vertelde een van de lezers. Zover 
willen wij niet gaan. Er zijn inderdaad  vutfondsen die een on-
rechtvaardige heffing doen op de uitkering van vutters als zij ne-
venverdiensten hebben waarmee men boven de 90 of 100 procent 
van zijn oorspronkelijk salaris uitkomt. Zeker als de vutregeling  
is gebruikt om reorganisaties bij een bedrijf te realiseren.

Financiële kwesties

Spaargeld uitsmeren
over meer banken
Ik heb al mijn spaargeld bij één bank staan. Het is 
meer dan 20.000 euro. Is het verstandig, gezien de 
kredietcrisis, het geld uit te smeren over meerdere 
banken?

Voorlopig staat de Nederlandse overheid garant 
voor 100.000 euro aan spaargeld per bank en per 
rekeninghouder. Veruit de meeste banken vallen 
onder deze garantieregeling. Op de site van de DNB 
(www.dnb.nl) kunt u terugvinden of de regeling 
ook voor uw bank geldt (zeker alle grotere banken 
vallen daaronder!).  Als u al uw geld bij één bank 
heeft staan dan is dat alleszins begrijpelijk. Want 

de kans dat een van de grote Nederlandse banken 
failliet zou gaan is minimaal. Zeker nu de staat 
Fortis Nederland en ABN Amro heeft overgenomen. 
Of u uw geld beter kan verspreiden moet uzelf 
bepalen. De enige reden die wij kunnen bedenken 
is niet vanwege een mogelijk faillissement, maar 
om elders een hogere spaarrente te realiseren. Want 
sommige banken hanteren hogere rentetarieven 
dan andere. In die zin is het zeker zinnig uw geld te 
spreiden.

Spaarsaldo kleinkind
moet verrassing zijn
Wij hebben één kleindochter van 13 jaar en wij 
wilden voor haar een bedrag apart zetten waarover 
zij kan beschikken op een bepaalde leeftijd. Dat 
zou kunnen als we een bankrekening openen op 
haar naam maar dan dienen haar ouders mee 
te tekenen. Dat vinden wij jammer want het zou 
een verrassing moeten zijn. Wij zouden natuurlijk 
ook een bedrag voor haar apart kunnen zetten op 
een rekening die op onze naam staat. Wij denken 
echter dat, als één van ons of beiden komt te over-
lijden voordat onze kleindochter de leeftijd heeft 
bereikt waarop wij het geld aan haar wilden ge-
ven, het geldsbedrag onderdeel wordt van onze na-
latenschap en dus de overige kinderen aanspraak 
zouden kunnen maken op een deel van dit bedrag. 

Wij zijn nieuwsgierig of er een mogelijkheid bestaat 
het bedrag buiten de nalatenschap te houden en het 
tevens geheim te houden tot het moment waarvan 
wij vinden dat zij het geld moet krijgen.

Bij veel banken kunt u als grootouders een rekening 
openen bedoeld voor een kleinkind. De rekening 
valt onder uw verantwoordelijkheid maar de begun-
stigde is het kleinkind. Vraag daar nadere informatie 
over bij uw bank. Bij de Postbank vraagt men 
voorts ook een handtekening van een van de ouders 
of van een voogd. Over een dergelijke rekening kan 
ook geen misverstand bestaan omdat de begunstigde 
het kind is. Het lijkt ons dat in zo’n geval geen 
enkele erfgenaam dat geld zal kunnen opeisen. Pas 
indien u een eigen rekening aanhoudt waarvan het 
saldo is bestemd voor een kleinkind, zou wellicht 
de door u vermoede erfrechtelijke gevolgen kunnen 
ontstaan. Dat is dan weer te voorkomen door in een 
testament vast te leggen dat een bepaald deel van 
uw nalatenschap in eerste instantie bedoeld is voor 
een kleinkind.

Erf- en schenkingsrecht

Successierechten al 
of niet afrekenen
In ons testament op de langstlevende hebben we 

op advies van de notaris laten opnemen dat onze 
dochter een vordering van 1/1000ste deel van de 
nalatenschap krijgt op de langstlevende als een 
van ons overlijdt. Volgens de notaris is het niet 
mogelijk om een kind te onterven. Is dat zo?

Een kind onterven is in principe niet mogelijk. Het 
kind kan altijd een beroep doen op zijn legitieme 
portie. Dat is niet 1/1000ste deel, maar alleen maar 
een constructie om als de eerste ouder overlijdt, zo 
weinig mogelijk successierechten voor een kind 
te moeten betalen. Overigens zitten aan de door u 
aangegeven kwestie ook nog andere belastingza-
ken. Als het kind gaat erven (hetzij via het inroepen 
van zijn legitieme portie) na het overlijden van de 
langstlevende, dan moet over deze erfenis het volle 
pond van successierechten worden betaald over de 
verkrijging op dat moment boven de lage vrijstel-
lingsdrempel. Dus het kan ook, samen met het 
rentebeding, aantrekkelijk zijn om bij overlijden 

rekenen. Omdat dit ook met allerlei persoonlijke 
situaties te maken heeft, kunt u daarover het beste 
advies vragen aan de notaris.
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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.

Droomvlucht Slaapcomfort; dé specialist voor boxsprings 
en ledikanten op comforthoogte

Voor meer aanbiedingen: www.droomvluchtslaapcomfort.nl

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

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

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

€ 595,-

R elaxen

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e Rusten

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

www.huis-ontruiming.nl

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

email: info@huis-ontruiming.nl

Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

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

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

Wij werken door het gehele land.

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®
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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

Nieuwe foto
Rotterdam was en is nog steeds voetbalstad nummer 1 van Nederland. 
Die staat van dienst dankt de stad onder meer aan de vele clubs met een 
indrukwekkende geschiedenis. Hier een elftal uit 1955 van één van die 
clubs. Ziet u om welke club het gaat en herkent u bepaalde spelers?

Oplossing foto 30 september 2008
Veel lezers zagen meteen om welke sportman het hier gaat. Zoals Theo den Hertog, hij schrijft: 
“Deze foto betreft Schalk Verhoef, die woonde in de Ruwaarddwarsstraat, schuin tegenover 
mijn tante Cor Martijn en boven mijn nicht. Zij waren goed bevriend met de familie Verhoef. 
Zijn ouders, ook op de foto, deden alles voor Schalk zijn wielrenambities. Hij reed bij de 
Pedaalridders.” Piet Geluk uit Mijnsheerenland laat weten: “Bij het zien van de foto van Schalk 
Verhoef kwamen er bij mij veel herinneringen terug. Hij werd kampioen van Nederland bij de 
amateurs in 1955. Hij is ook nog prof geweest.” 

Wat we hier zien, is inderdaad de huldiging van Schalk Verhoef ter gelegenheid van zijn nationale titel, behaald in Zandvoort in 1955. De huldiging 
vindt plaats op de wielerbaan aan de Kromme Zandweg. De lange Verhoef (1,98 m) werd in 1935 geboren en behoorde enkele jaren tot de top van de 
amateurs. Zo behaalde hij brons bij de wereldkampioenschappen op de weg in 1957 in België. Ook op de baan stond Schalk zijn mannetje. In de pe-
riode 1958-1963 was hij prof en reed onder meer voor de ploegen van Simca en 

Hij verklaarde later: “Ik heb nooit bereikt wat ik had verwacht.” Toch mocht 
Schalk Verhoef aan het eind terugkijken op een mooi wielerleven. Hij behoort 
tot de Rotterdamse uitblinkers in de wielersport. Later was Verhoef nog geruime 
tijd coach van het damessoftbalteam van Euro Stars. Hij overleed in 1997. 

The
Mysterious

The Mysterious. Met van links naar rechts Ron de Vries, Jan Bussem, Leen Labrijn, Jan Ruiter en Gerard Schneider

Eind vijftiger jaren richtten een paar jongens uit Rotterdam-Zuid een bandje op. 
Als Danny and his Rhythm Stars stonden ze voor het eerst op de planken in Het 
Wester Volkshuis in Spangen. Twee jaar, veel optredens én enkele personele 
wisselingen later, kreeg de band een andere naam: The Mysterious. 

Bandleden van het eerste uur waren Gerard 
Schneider (toetsen en zang), Jan Ruiter 
(slaggitaar en zang),  Nelis Buddenberg 
(sologitaar), Jan Bussem (drums) en Leen 
Labrijn (basgitaar). Nadat de band naam had 
gemaakt in Rotterdam en omstreken, werden 
er contracten in de wacht gesleept voor 
optredens in Duitsland. “We hebben onder 
meer gespeeld in Heidelberg, Munchen en 
Trier”, meldt Gerard Schneider. In Duitsland 
kwamen ze andere Nederlandse groepen 
tegen: “The Tielman Brothers, Oeti and his 
Real Rockers en The Rocking Dynamites”, 
zegt hij.  Drummer Bussem moest de trip 
naar Duitsland aan zich voorbij laten gaan, 
doordat hij te jong (14) was en geen werkver-
gunning kreeg.  

Zeeland
Terug in Nederland zorgde manager Henk 

Kraak dat The Mysterious terechtkwam in 
het beatcircuit. Met zangeres Lia Hokke in 
de gelederen stonden de Rotterdammers 
op de podia met fenomenen-van-toen als 
Sandra Reemer, Anneke Grönloh, Ronnie 
Tober en Ria Valk. Later was The Mysterious 
bovendien korte tijd de begeleidingsband van 
tienerzangeres Ilonka Biluska. 
Na z’n militaire dienstplicht speelde organist 
Schneider even in de Indo-band Golden 
Jaguars, om vervolgens terug te keren in The 
Mysterious. 
“In 1967 hebben we in de Siegro Studio in 
Rotterdam een EP in eigen beheer opgeno-
men”, herinnert de toenmalige sologitarist 
Ron de Vries zich. De Vries componeerde de 
muziek van Please Becare, één van de vier 
nummers op het plaatje. Schneider maakte 
de muziek én tekst van de andere nummers: 
I Found Her, My Heart en You’re Not In-

nocent. Schneider: “We traden toen veel op 
in de katholieke instuiven en in Zeeland. En 
we waren zo’n beetje het ‘huisorkest’ van De 
Spil op de Dordtsestraatweg, samen met The 
Drifting Five”. 

Ouder
Schneider: “Op Koninginnedag speelden we 
meestal in de Joubertstraat, bij het Afrikaan-
derplein. Totdat de politie te paard verscheen 
en de agenten op de bühne kwamen. Dan was 
het afgelopen.” Op een gegeven moment was 
het een komen en gaan van muzikanten in 
The Mysterious. “De band werd weliswaar 
beter, maar we werden ook ouder en er ging 
getrouwd worden”, legt  Schneider het perso-
nele verloop uit. Als ook Schneider er de brui 
aan geeft, wordt Fred Smeehuyzen zanger 
van de band. Ron de Vries: “Met hem wordt 
in 1973 een tweetal singles opgenomen in de 

studio van Jack Jersey, onder zijn artiesten-
naam Mac Doodle. Het nummer Drink Lisa 
Drink belandde op de 26e plaats van de 
hitparade en de naam van The Mysterious 
werd toen gewijzigd in Mac Doodle & 
Chaps.” Een lang leven was deze formatie 
niet beschoren. Al snel daarna ging de groep 

De Vries: “Er zijn daarna nog reünies 
gehouden. In 1988 en 1995. In 2005, toen 
ik vierde dat ik vijftig jaar muziek maakte, 
waren er ook Mysterious-leden aanwezig. 
En het zou best kunnen dat we wéér ‘ns wat 
gaan doen.”

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

deel 39

JURIDISCH
PROBLEEM?

Het Advokatenkollektief 
Rotterdam houdt 

GRATIS OPEN 
SPREEKUUR

op woensdag 22 oktober 
en 19 november 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Adres: Crooswijksesingel 34
tel. 010 - 4650966
info@advokatenkollektief.com
www.advokatenkollektief.com

Bezoek
De Oud-

Rotterdammer
op de Beurs 

zie pag. 15



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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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (24)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. 
Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud 
Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. 
Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Strippenkaart
Bij het maken van deze foto op de Coolsingel op 
7 mei 1980 had niemand kunnen bedenken dat de 
aanduiding ‘buiten dienst’ op de tram in 2008/2009 
van toepassing zou zijn. Bijna dertig jaar geleden 
werd de invoering van de Nationale Strippenkaart 
breed aangekondigd. Niet alleen in de media, maar 
ook met een opvallend beschilderde strippenkaart-
tram, die geruime tijd door Rotterdam reed om 
iedereen attent te maken op het nieuwe nationale 
vervoerbewijs voor stads- en streekvervoer. 
Nu, ruim 28 jaar later, valt het doek en maakt de 
strippenkaart plaats voor de OV-chipcard, al zal 
dat door enorme technische problemen nog lang 
niet overal het geval zijn. Met de invoering van 
de strippenkaart was dat ook al het geval. Toen 
waren het haperende stempelautomaten en het door 
onwennigheid onjuist in de automaat stoppen van 

de kaart. Het duurde geruime tijd voordat een ieder 
de kneepjes van de strippen en de zones onder de 
knie had. Destijds kocht minister ir. D.S. Tuijnman 
van Verkeer en Waterstaat de eerste strippenkaart, 
stempelde deze af in de reclametram en maakte een 
rit door het centrum van de stad. De komst van de 
landsbestuurder naar Rotterdam en het verrichten 

vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam 
op 17 maart 1980, waar vernieuwingen bij de RET 
aan de orde kwamen. De raad liet burgemeester 
André van der Louw twee besluiten afhameren: 
R. den Besten werd benoemd tot directeur en 
de invoering van de strippenkaart voor stad- en 
streekvervoer kreeg groen licht. Voorts werd een 
motie aangenomen dat de invoering van het nieuwe 
vervoerbewijs geen arbeidsverlies mocht geven.

“Over dat knokken hoor ik de wildste 
verhalen”, grijnst Harry-Jan Bus, “maar 
dat weet ik alleen van horen zeggen.” 
Vanuit de overlevering is bekend dat 
een te diepgaand cafébezoek door zee-
varenden van welke nationaliteit dan 
ook en bewoners van Katendrecht kon 
uitmonden in een stevige knokpartij, 
die doorgaans op straat het hoogtepunt 
beleefde. Als agenten van bureau Lin-
ker Veerdam eraan te pas kwamen, kon 
je maar beter uit de buurt blijven. Die 
namen het niet nauw met de keuze van 
de rug waarop ze hun gummiknuppel 
lieten dansen. Berucht op Katendrecht 
waren in die jaren naast Dancing Wal-
halla Freddy’s Bar, Denise Bar, Marian 
Bar, Melody Bar en café Spido.
Het deed zich allemaal voor in een 
periode dat bewoners en meiden van 

lichte zeden met elkaar een harmo-
nieuze samenleving vormden. Als de 
kinderen buiten speelden, lonkten de 
rosse vrouwen niet naar mannen. Wel 
draaiden ze aan het springtouw en 
hadden minstens evenveel lol als de 
kinderen. Kinderen deden graag bood-
schappen voor de hoeren. Als beloning 
gaf dat doorgaans een behoorlijke 
snoepcent.

Oude tijden herleven
Samen met compagnon Rachel van 
Olm (41) laat de 48-jarige rasartiest 
Harry-Jan Bus sinds 24 september oude 
tijden herleven in Theater Walhalla. 
Niet het rosse gebeuren, bloedneuzen, 
blauwe ogen of aanleiding voor een 
echtscheiding, maar met een breed 
repertoire eigentijds en historisch 

entertainment. Tot genoegen van Dut 
Houthuis. De 70-jarige Katendrechtse 
kent het oude Walhalla als geen ander. 
“Mijn opa en vader, Giel en ‘dikke’ 
Dorus van de Wielen, hebben de 
Walhalla gehad van 1942 tot 1964. 
Vervolgens heeft Eef Bouma de zaak 
nog jaren voortgezet en daarna kwam 
speelhal Las Vegas er in”, vertelt ze 
in één adem. En: “Opa had aan de 
Schiedamsedijk een café, maar daar 
vielen in 1940 Duitse bommen op. 
Noodgedwongen woonden we twee 
jaar in Hillegersberg om daarna naar 
Katendrecht te verhuizen. Ik woon er 
nog steeds met prezier.”

Oogstrelend
Opgetogen: “Ik vind het hartstikke leuk 
dat de naam Walhalla in ere hersteld is 
en de gevel van het pand weer lijkt op 
die van vroeger.”
Dut zegt al twee voorstellingen te heb-
ben bijgewoond. “Het was fantastisch.”
In afwachting van de opening van 
een groot theater- en uitgaanscentrum 
binnen twee jaar aan de overkant in de 
loodsen van havenbedrijf Steinweg, 
hebben Harry-Jan en Rachel met 
hulp van het Ontwikkelings Bedrijf 
Rotterdam het oude Walhallapand her-
schapen in een oogstrelend vloertheater 
met stoelen voor tachtig mensen op 
een demontabele tribune. Daartussen 
tafeltjes om tijdens de voorstelling 
een glaasje drank te parkeren. Behalve 

de buitengevel, die is teruggebracht 
naar de stijl van omstreeks 1895, doet 
het interieur niet meer denken aan de 
houten toog en lambriseringen die ruim 
honderd jaar het decor vormden voor 
drank- en danslustigen en hen die op 
vrijersvoeten waren. De houten vloer 
is in ere hersteld met parket afkomstig 
van het Amsterdamse Stedelijk Mu-
seum. “Konden we overnemen”, vertelt 
Harry-Jan Bus. 
Hij staat bekend als een inventieve en 

creatieve geest en dat laat de voor-
lopige programmering ook zien. Tot 
december is dat gevarieerd, met voor 
jong en oud moderne en nostalgische 
krenten. Ook voor pensionada’s (50+) 
zijn er programma’s. De toegangsprij-

Op www.theaterwalhalla.nl staat een 
rangschikking en kunnen liefhebbers 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Walhalla is onder voorwaarden ook te 
huur: info 010-2152276.

Noem oudere (en in toenemende mate ook jongere) Rotterdammers de naam Walhalla en ogen 
gaan glinsteren. “De, met nadruk op dé’, Walhalla op de Kaap was onze tempel van vermaak”, 
begint een opsomming van herinneringen. Voor, tijdens en ná de Tweede Wereldoorlog was de 
cafédancing aan de Sumatraweg 9-11 niet alleen locaal, maar ook wereldwijd bekend. Het was een 
bruisend walhalla voor vrouwtjes van lichte zeden, zeelieden uit alle windstreken, rauwe binken uit 
de haven en ook brave huisvaders die Katendrecht uitverkoren om ‘vreemd’ te gaan. De anekdotes 
over stukgelopen relaties, knokpartijen en dans- en drinkplezier druipen bijna uit de boeken die 
over Katendrecht geschreven zijn. 

Naam beroemde dancing op Katendrecht in ere hersteld

De Walhalla was tempel van vermaak

-Achter de tapkast tussen hun twee in witte jasjes gestoken kelners vader en zoon Van de Wielen (2e en 
3e van rechts). Privéfoto Dut Houthuis-

-Harry-Jan Bus en Rachel van Olm bij hun Theater Walhalla waarvan de gevel in oude staat is 
hersteld. Foto De Oud-Rotterdammer.-

-De Sumatraweg vanuit het plantsoen langs de Delistraat met in het midden dancing Walhalla, zoals 
velen die gekend hebben. Archieffoto Rein Wolters-
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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 !!

• Appartement op de 3e etage
• 3 kamers (93 m2)
• Balkon op het zuiden
• In hartje centrum
• Keurige direct te betrekken woning

Vraagprijs: 212.500,- k.k.

Van Oldebarneveldplaats 248
Centrum

• Nieuwbouwapp. 11e etage
• 3 kamers (130 m2)
• Complex direct aan de Maas
• Inclusief eigen parkeerplaats
• Uitzicht op Maas en Skyline

Rotterdam

Vraagprijs: 247.500,- v.o.n.

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

voorzieningen

Vraagprijs: 185.000,- k.k.

• Penthouse 5e etage
• 4 kamers (280 m2)
• Terras op het zuiden (35 m2)
• Aan de rand van het Kralingse Bos
• Eigen lift direct naar penthouse

Vraagprijs: 1.195.000,- k.k.

Emiliahof 17 – Kralingen

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

Atta Makelaars. Wonen is ons werkterrein.

Thuis in uw huis

Uiterdijk 136 – Rotterdam PernisCor Kieboomplein 201 – De Veranda

• 55+ appartement 1e etage
• 2 kamers (65 m2)
• Balkon aan de achterzijde
• Vrij uitzicht op de groene omgeving
• Nabij winkels van Oosterhof en

Alexandrium

Vraagprijs: 127.500,- k.k.

Varnasingel 656 – Prins Alexander

• Appartement 10e etage
• 2 kamers (65m2)
• Balkon op het oosten
• Wonen volgens Humanitas 
• Recreatie in het gebouw

Vraagprijs: 137.000,- k.k.

Prinsenlaan 311 - Prins Alexander

• Appartement 9e etage
• 3 kamers (115 m2)
• Ruim dakterras 70 m2 Z/W
• Mooi en gezellig uitzicht
• Centrale ligging tov uitvalswegen

en centrum

Vraagprijs: 324.500,- k.k.

Rochussenstraat 479 - Delfshaven

• Appartement 
• 2 kamers (67m2) 
• Ruim balkon op het zuiden,

vrij uitzicht. 
• Nabij Zuidplein 
• Zonder opknapkosten te betrekken

Vraagprijs: 139.500,- k.k.

Zuiderterras 17 – Charlois

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

openbaar vervoer

Vraagprijs: 369.000,- k.k.

Prinsenlaan 632 – Prins Alexander

Restaurant

Tapas & Drinks

Restaurant Olijf  Voorstraat 54  3201 BB  Spijkenisse

etenb
ijolijf.

nl

T 0181 - 619066

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:

DIRKSLAND GOEDEREEDE OUDDORP MIDDELHARNIS OUDE-TONGE STELLENDAM NIEUWE-TONGE

HOENDERDIJK 7A - 3253 AK OUDDORP - TELEFOON 0187 - 688500 - FAX 0187 - 68 85 01 - E-MAIL INFO@DEREUSVASTGOED.NL - INTERNET WWW. DEREUSVASTGOED.NL

KIJK OP WWW.DEREUSVASTGOED.NL
VOOR  ONS COMPLETE WONINGAANBOD MET UITGEBREIDE

WONINGBESCHRIJVING OF BEL ONS KANTOOR VOOR BROCHURE

OUDDORP AAN ZEE

Bungalowpark De Klepperstee Prunus 2

Op loopafstand van het Noordzeestrand 
gelegen! Zeer goed onderhouden en 
rustig gelegen half vrijstaande vergrote 
stenen recreatiewoning met 2 ruime 
slaapkamers, mooi aangelegde tuin v.v. 
tuinschuur en sierbestrating, alsmede 
ruime parkeergelegenheid op eigen 
terrein, op 315 m² erfpachtgrond.

Vraagprijs 

Vraagprijs 

OUDDORP AAN ZEE

Op de Kop van Goeree, op korte afstand 
van Noordzee & Grevelingenmeer bieden 
wij u diverse stacaravans te koop, ge-
legen op grotere en kleinere campings. 
Vraag ons kantoor naar de uitgebreide 
brochure!

OUDDORP AAN ZEE

Op een van de rustigste lokaties van dit 
parkdeel en op loopafstand van het Noord-
zeestrand  gelegen goed onderhouden 
royale vrijstaande stenen recreatiewoning 
met 3 ruime slaapkamers, zongerichte 

eigen grond, afgesloten d.m.v. een sier-

GOEDEREEDE

Vraagprijs 

Nabij het historisch stadje Goedereede op 
de Kop van Goeree, op een leuke lokatie, 
nabij het zwembad & de ligweide 
gelegen, bieden wij u dit verzorgde, 
moderne appartement met 1 ruime 
slaapkamer en zongericht terras te koop 
aan op debegane grond. 

Diverse stacaravans te koop



Rotterdamse 
realitysoap 
‘Echt Elly’ 
wekelijks op ETV
De Rotterdamse tv-zender ETV.nl is 
woensdag 17 september gestart met 
het uitzenden van ‘Echt Elly’, een 
groene realitysoap waarin gluren in 
het leven van een artiestenechtpaar 
gecombineerd wordt met tips en 
adviezen voor een milieubewuster 
leven. Ruim een half jaar is er aan 
gewerkt. 
Zangeres Elly Lockhorst speelt de 
hoofdrol in de dertiendelige serie. 
Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in 
het artiestenvak. Naast haar eigen 
optredens is ze regelmatig te zien in 
shows met artiesten als Frans Bauer, 
Corry Konings en Wolter Kroes. 
Voorts toerde de geboren en getogen 
en in Lombardijen wonende Rot-
terdamse jarenlang door Nederland 
met orkest The Blackbirds. Met haar 
brede repertoire van levenslied tot 
jazz en van salsa tot chanson spreekt 
Elly een groot publiek aan. 
Nederland maakte vorig jaar ook 
kennis met haar als uitvinder. Met 
haar opblaasbare hondenmand haal-

hond Breezer veroorzaakte grote 
hilariteit door in de live uitzending 
de benen te likken van presentatrice 
Tooske Ragas-van Breugem.
Elly Lockhorst is meer dan alleen 
zangeres en uitvinder. Samen met 

zich hard voor een beter milieu en 
dat mag iedereen weten. Dertien 

de realitysoap een ruime blik in haar 
veelbewogen leven. Op de bühne, 
thuis, in de tuin, op vakantie, in bed 
en in bad. Slotstuk van de tv-serie is 
op 30 november een gratis concert 
met feestband Trafassi. Naast ETV.nl 
Rotterdam, zenden alle andere regi-
onale zenders elke week een nieuwe 

miljoen kijkers kunnen genieten van 
deze unieke vrouw, goudeerlijk, rap 
van tong en met een groot groen hart. 
Voor uitzendtijden, nadere informatie 
of boekingen voor het gratis concert: 
www.etv.nl of www.ellylockhorst.nl 
of e-mail: elockhorst@wanadoo.nl 
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Eerst langs de Leede, met in de 
verte de Vredeskerk en dan langs 
De Zonnebloem, een winkeltje met 
zelfgemaakte artikelen, verderop een 
kruidenierswinkel, slager Van Dorp, 
een speelgoedwinkel/boekhandel 
en een sigarenhandel allemaal aan 
de linkerkant en een manufacturen-
winkel, bakker en huishoudelijke 
artikelenzaak aan de rechterkant van 
de Groene Zoom. Lijn 3 verstoorde 
soms de serene stilte, maar zorgde 
tegelijkertijd voor spanning in ons 
bestaan. Menige cent, spijker of 
schroef moest het ontgelden onder 
de wielen van de tram. Ook stiekem 
meeliften over de lus op het eind-
punt was een spannende, soms linke 
aangelegenheid.

de Dreef oversteken en dan kwam ik 
bij de Lange Geer en was de school 
niet ver meer weg: klas 6a van 
meester Berghout, die mij regelma-
tig liet ‘broekielopen’ voor de klas, 
maar die met zieke Jaap achterop de 

tijdens de schoolreis in kamphuis 
Fijnoord. Later liep ik stage bij hem 
toen ik op de kweekschool zat en 
was ik voor hem ‘collega Koor-
eman’.

Middelpunt
Die Vreewijkschool was het middel-
punt van het verenigingsleven, beter 
gezegd het sportleven van tuindorp 

-
sportvereniging Rotterdam Zuid. 
Van turnen, zwemmen, wandelen, 
basketbal en korfbal tot een tam-
boer- en pijperkorps. De Rotterdam-
mer Mars was een ware happening, 

die wandelgroepen uit de wijde 
omgeving naar de Vreewijkschool 
lokte, evenals veel individuele 
wandelaars. Ik herinner me nog dat 
Frits, een mongoloïde jongen, voor 
de tambour-maître van het tamboer- 
en pijperkorps uitliep, tot hilariteit 
van de vele belangstellenden. Frits 
straalde van oor tot oor. 

Twee meisjes uit mijn klas maakten 
mij enthousiast voor korfbal. Loes 
den Braber en Jettie Mol namen mij 
mee naar Varkenoord, waar werd 
getraind. Beide dames hielden het 
spoedig voor gezien, terwijl ik tot na 
mijn verhuizing naar Alphen aan den 
Rijn (1969) met veel plezier lid ben 
gebleven.

Al snel maakte ik deel uit van een 
korfbalteam van RZ en speelden 
we wedstrijden tegen clubs uit de 
omgeving. Mijn eerste wedstrijd 
was in Barendrecht. Eerst verkleden 
in een boerenstal, dan de schapen 
en koeien verjagen, veld uitleggen 
en spelen maar. Uitglijden in een 
koeienvlaai was gewoon. Wassen na 

de pret niet drukken. Dat we met 11 
– 1 (Elly Zoon scoorde) verloren 
was niet vreemd. De meesten speel-
den voor het eerst. Dat hebben we 
later ruimschoots goed gemaakt met 
talrijke kampioenschappen.

Seriedagen
Tegenover de Vreewijkschool waren 
twee winkeltjes, een groenteboer 
en kapper Roos. Daar zoons Arie 
en Wim ook op Rotterdam Zuid 
zaten, werd de kapperszaak 
gebombardeerd tot vertrekpunt en 

ontmoetingsplaats. Op zaterdagmid-
dag verzamelden we op de Groene 

naar Schiedam en Schiebroek,  Rid-
derkerk en Krimpen aan den IJssel. 

-
drecht draaiden we onze hand niet 
om. Op zaterdagavond was het altijd 
een drukte van belang in de kap-
perszaak: de kappersstoelen gingen 
aan de kant en er werden allerlei 
spelletjes gespeeld en gedanst.
Voor de zogeheten seriedagen werd 
een bus gehuurd. We vertrokken 

Utrecht of Eindhoven om ’s avonds 
laat op de Groene Zoom terug te ke-
ren. Oergezellige dagen met fanatiek 
sporten en nog veel meer, het grote 
voordeel van een gemengde sport. 
Ik ben gestopt toen het middenvak 
werd afgeschaft, want dat scheelde 
vier dames.

Ook de kampen in Lunteren en 
Leersum staan in mijn geheugen 
gegrift, met Nico en Sjaan Tuinen-

als begelei(ij)ders. Samen met Krijn 
v.d. Burg en Bert Noorland vormde 
ik de RZ-brothers, helaas zijn we 
nooit doorgebroken!
Met slecht weer en ’s winters was de 
gymzaal van de Vreewijkschool ons 
domein en werden op het school-
plein heel wat potjes op het scherpst 
van de snede gespeeld. 
Lezers die zich in bovenstaand epis-
tel herkennen roep ik op te reageren. 
Ik vind het verschrikkelijk leuk met 
anderen herinneringen op te halen 
en ik hoop met mij velen. Dat is de 
kracht van De Oud-Rotterdammer!

Jaap Kooreman

071 3312740 / 06 27526670
j.w.kooreman@casema.nl 

Jaap Kooreman schreef in de Oud-Rotterdammer van 22 juli een verhaal over de Groene Hilledijk. 
Hij ontving zoveel reacties dat hij een vervolg heeft geschreven.

Op de Groene Hilledijk (2)
In 1956 moest ik van lagere school veranderen en werd ik 
aangemeld bij de (eerste) Vreewijkschool aan de Groene 
Zoom. Dus niet meer over de Dordtsestraatweg richting 
Kromme Zandweg en te laat komen doordat ik het beslaan 
van een paard bij de hoefsmid veel te interessant vond, 
maar door het lommerrijke Vreewijk. Een oase van rust 
in een steeds drukker wordende wereld. Zoveel groen en 
water zag je in die tijd nergens in een grote stad.

- Klassenfoto van 6a van de Vreewijkschool 1957 met van boven naar onder van links naar rechts: Jaap Koor-
eman, Krijn v.d. Burg, Kees Kok, Dick Sonneveld, Cees Smit, Joost Mouthaan, Chris van Nimwegen, Rudi van 
Beest, Henk Bobbink, Piet Scherpenisse, Jan Bijl, Leo de Geus, Nel van Gent, Paula Hilhorst, Coby de Pater, 
Gerda Bangma, Loes den Braber, Diane den Boer, Hannie Rens, Hans Jagtenberg, Rob van Wingerden, dhr. 
De Greef, Truusje Kosten, Riet v.d. Burg, Ada Busse, Hennie Stens, Tonnie de Regt, Ineke v.d. Heuvel, Lenny 
v.d. Haspel, Jetty Mol, Olga Schoonderwoerd, dhr. Berghout. (Frank de Meijere, Lenie Amoureus, Hans Suiling 

en Lineke Vroeg in de Weij ontbreken op de foto) -

- Rotterdammers Elly en Hans Lockhorst 
en hun drie honden vormen de cast voor de 
dertiendelige tv-soap ‘Echt Elly’ Foto ETV 

Rotterdam -

- Michelin mannetjes op het bloemencorso -

- De praalwagens op het bloemencorso waren prachtig opgemaakt -
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• Advertentieprijzen zijn geldig tot 31 oktober 2008 - Zet en drukfouten voorbehouden - Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage

BOSCH Wasautomaat
WAE 283S0

BOSCH WTW 86580
Warmtepomp 
Condensdroger

BOSCH Afwasautomaat
SMS 58M02EU

BOSCH Professional
Stofzuiger BSG 8 PRO

299,=

BOSCH 
Koel-vrieskast

KGV 39X04
jarenlang is Arnold Aijkens in Rotterdam

en omgeving één van de belangrijkste leveranciers

van BOSCH producten. En dit altijd tot volle 

tevredenheid van de consument. En eigenlijk is dat niet zo 

gek, omdat Bosch al die jaren bewezen heeft dat kwaliteit 

voorop stond bij de productie van BOSCH producten.

Kortom een prettig merk om aan u te verkopen, veel klanten 

zijn u voorgegaan.

Deze A+ top 
koelkast uit het 
BOSCH assorti-
ment heeft een 
totale netto 
inhoud van 347 
liter waarvan 260 
liter koel- en 87 
liter vriesruimte. 
Speciale anti bacteria 
coating tegen bacte-
riën en schimmelgroei. 
Uiteraard ook voorzien 
van ingeschuimde ver-
damper en automatisch 
ontdooi systeem. De 
afmetingen zijn 200 x 60 
x 65 cm.(HBD)

Een 1400 toeren Bosch 
wasautomaat met 
wasresultaat A in de 
energieklasse A met een 
grote deuropening van 
30 cm voor het gemak-
kelijk beladen van deze 
6 kilogram 
belaadbare kanjer. Het 
waterverbruik is slecht 
45 liter. Afmeting  60 x 
60 x 85 cm.

619,=

De nieuwe Bosch 
warmtepomp condens 
was droger is ’s werelds 
zuinigste wasdroger 
en met zelfreinigende 
condenser en ook dat 
is uniek. De Active air 
technologie maakt deze 
droger 40% zuiniger dan 
alle andere klasse A was-
drogers. Afmeting  60 x 
60 x 85 cm.

999,=

499,=

Vaatwasser met een capaci-
teit van 14 standaard cou-
verts, uitgestelde starttijd 
tot 24 uur, resttijd indicatie, 
maar liefst 5 temperaturen 
en automatische afwasmid-
del herkenning. Voorzien van 
een verstelbare bovenkorf 
met RackMatic. Ook ont-
breekt hier de Aquastop met 
levenslange garantie niet. 
Afmeting : 
60 x 60 x 85 cm 
(BxDxH) 599,=

Deze 1800 watt super stofzuiger van BOSCH 
met een motor met nieuwe long- life compres-
sor technologie maakt stofzuigen tot een ple-
zier. Niet alleen reinigt hij de vloerbedekking 
tot diep in de pool, hij doet dit ook nog super-

mensen met alle soorten van allergie. 
Gevlochten zuigslang.

Al



    Expo Special55 Plus
De Oud-Rotterdammer

Staar ?
Korte wachttijd voor behandeling
100% verzekerde zorg
Mogelijkheid van lenskeuze
(voor niet-standaard lenzen wordt een eigen bijdrage gerekend)

Bel voor een afspraak: 0181 - 60 10 10
Of kijk op onze website: www.mecnederland.nl

Laat vrijblijvend uw ogen meten bij Stand 19

Wij staan op de:

Pascalweg 17
3208 KL Spijkenisse
info@mecnederland.nl

Met de bon in de krant kunt u bij de 
speciale De Oud-Rotterdammer kassa 
met wel 25% korting naar binnen. U 

de bon inlevert bij kassa nummer 15. 

een verzameling leuke Rotterdamse 

de beurs met aantrekkelijke kortingen 
verkopen. De DVD “Groeten uit 

goedkoper dan de normale prijs. Net 
zoals de zeven DVD’s van de bij 
iedereen bekende serie ‘Toen was 

bij De Oud-Rotterdammer op de beurs 

iedereen die geen kans zag met de 

Dat is nog niet alles. De Oud-Rot-
terdammer verloot iedere dag om 
15.00 uur een geweldige prijs! De 
prijzen variëren van een kerstdagtrip 

een avondvullend programma van 

Arke. De prijs dient wel persoonlijk 

Maar natuurlijk is De Oud-Rotterdam-
mer vooral op de beurs voor de gezel-

langs te komen. Zodat De Oud-Rot-

de krant! Tot ziens op de beurs.

Vorige week kondigden wij al aan dat De Oud-Rotterdammer 
van 22 tot 26 oktober op de 55 Plus Expo in Ahoy aanwezig 
zal zijn met haar eigen stand. Maar we zijn niet alleen aan-
wezig op de beurs; we kunnen u ook nog eens fantastische 
kortingen geven op de entreeprijs en echte Rotterdamse 
artikelen en iedere dag geven we een geweldige prijs weg. 

22 tot 26 oktober op de 55 Plus Expo in Ahoy

De Oud-Rotterdammer op de beurs

Alléén tegen inlevering van deze waardebon bij de 
speciale De Oud-Rotterdammer-Kassa ontvangt U:

25% korting 
op de toegangsprijs

(u betaalt geen 8, maar slechts 6 euro!)

De OudDe Oud

MEDICAL EXPERTISE CLINICS

Inleveren bij kassa 15.
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TEMPUR® viert feest!

* Vanaf 2995,- bij afmeting: 160x200 cm – combimatras 15 cm, vlak. Verstelbaar vanaf 4037,-.

Ter ere van haar 15-jarig jubileum brengt TEMPUR tijdelijk
het Jubileumbed uit. Bij aanschaf van een TEMPUR Combimatras
in combinatie met een elektrisch verstelbare bedbodem

*,

krijgt u nu de bedombouw met bijbehorend hoofdbord als
Jubileum cadeau geheel GRATIS!

  

Van 22 t/m 26 oktober in stand 17 van de 55+ beurs
Tempur Regio dealer:

Hendriksen Slaapadviseurs
Toulonselaan 67-69 Dordrecht tel. 078-6134490

Tijdens deze beurs heel veel Tempur aanbiedingen

55 PLUS UITZENDBUREAU 
is sinds 1990 gevestigd in Rotterdam.
Met een enthousiast team zijn wij bezig voor 
de inzet van kennis en ervaring van de oudere 
werknemer.

Hedendaagse praktijk
De mensen die zich bij ons inschrijven 
staan nog volop in het leven, zijn deskundig, 
gemotiveerd en fl exibel.
Kortom ervaren en vakkundige krachten die
zowel part- en/of fulltime inzetbaar zijn.

55 PLUS UITZENDBUREAU 
is gespecialiseerd in het uitzenden van 
mensen die hun kennis en ervaring nog graag 
beschikbaar stellen. 

Laat u inschrijven want wij hebben 
regelmatig werk voor:

 

 Chauffeurs

 Onderhoudsmedewerkers

 Elektromonteurs

 Loodgieters

   etc., etc., etc.

Interesse?
Maak dan snel een afspraak

www.55plus-uitzendbureau.nl
Email: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl

 55 PLUS uitzendbureau B.V. 

Kennis en ervaring van de oudere werknemer...
dat is onze inzet

STANDNUMMER 14

Uitzendbureau 55plus voldoet 
aan de normen zoals 
vastgelegd in NEN 4400
en is opgenomen in het 
Register Normering Arbeid

Lidmaatschap

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen in Oisterwijk 
in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor 
Senioren biedt dit hotel u een geheel ver-
zorgde vakantie op basis van vol pension 
incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.

De ruime kamers zijn allemaal voorzien 
van douche, toilet, kitchenette, koelkast, 
telefoon met nachtbel en TV. Alles

begane grond en goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt 582,00 en voor het Paas-
arrangement (10-14 april) 360,00, 
geen toeslag voor éénpers.kamer. 

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant

Incl halen/brengen en 4 middagtochten met een luxe touringcar.  
Geen toeslag voor 1 pers. op een 2 pers. kamer 

Paasarrangement 
incl. halen/brengen en 2 middagtochten.

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555, 
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website: 

www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

GOUDSESINGEL 60, 3011 KD  ROTTERDAM, TEL. 010 - 414 40 02

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN - SPECIALIST

  EIGEN IMPORT
  REINIGING 
  REPARATIE
  TAXATIES VAN UW 

    NIEUWE EN OUDE TAPIJTEN

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

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

Wij verkopen exclusieve handgemaakte 
tapijten uit o.a. Iran (Perzië) - Afghanistan - 
India - Pakistan - Nepal etc.

Tijdens de Beursperiode:

25% korting
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De mooiste Kerstvakanties

Stuur mij meer informatie over zomervakanties
Dhr/mevr.

Adres:

p.c.+plaats:

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

Wintervakanties   Fietsvakanties   Herfstvakanties   Bridgevakanties

OR10102008

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

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

Fitál busvakanties worden
gereden door

SnelleVliet Touringcars

25
lezerskorting
Oud Rotterdammer

van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam

(078) 69 20 120
(078) 69 20 121
info@snellevliet.nlD A G T O C H T E N

Aken, Antwerpen, Brugge, Brussel, Centro
Oberhausen, Dusseldorf, Essen, Keulen,
Maastricht, Munster, Osnabruck, Parijs  
2 dgn Keulen & Dusseldorf,
2 dgn Luxemburg en Trier

Sluit je ogen en droom van een betoverende kerst met twinkelende sneeuwvlokken die
naar beneden dwarrelen. Alom prachtige versieringen, mistletoe, engelenhaar
en glinsterende lichtjes.

Kerst in Avifauna
incl. entree en kerstbrunch 55
SnelleVliet’s Special
incl. koffie+gebak, ??, kerstdiner met koffie na 6995

Kerst in de Beekse Bergen
incl. koffie+gebak, entree en 5-gangen diner 72
Kerstcruise
Incl. boottocht, 1x koffie/thee+kerstkrans, buffet 72

Kerstmarkten

2e Kerstdag

Gezellig erop uit! Diverse opstapplaatsen in de regio

Kijk op dagtochten.snellevliet.nl, vraag de brochure aan op
dagtochten@snellevliet.nl of bel (078) 69 20 110

Meer dagtochten in winterse sferen?

Informatie en reserveren
Fitál Vakanties (0184) 61 00 62

vakantie@fital.nl  www.fital.nl

met het tonen van deze advertentie

1,- korting
bij het reserveren

op onze stand

va 17

va 72

6 dagen
va 598 pp

8 dagen
va 525 pp

9 dagen
va 649 pp

9 dagen
va 565 pp

11 dagen
va 839 pp

13 dagen
va 839 pp

8 dagen
va 649 pp

Kerstcruise Romantische Rijn
Per luxe ****+ MS Swiss Diamand
Vertrek 22/12

Kerst in Ditzingen
Sfeervol Baden Würtenberg 
Vertrek 22/12

Kerst in Polen, Nowe
Beleef de Kerst op z’n Pools
Vertrek 22/12

Oostenrijkse Donausymfonie
Historisch Grein a/d Donau
Vertrek 22/12

St. Agatha’s Kerst en Nieuwjaar
Met excursies naar Wenen & Salzburg
Vertrek 23/12

Karinthisch het jaar uit
Sachsenburg, Drautal en 3-landenpunt
Vertrek 22/12

Kerst in Zwitserland
Incl. een treinreis met Glacier- en Bernina Express
Vertrek 23/12

Vijf dagen lang kunt u zich tijdens de 55 Plus 
Expo uitgebreid laten informeren, adviseren, en 
amuseren. In een sfeervolle omgeving wordt u 
geprikkeld tot actieve deelname aan zang, dans 
en demonstraties. Een beurs waar u veel kunt 
ontdekken en beleven. De 55 Plus Expo is echt 
een dagje uit! 

De 55 Plus Expo is een complete huishoud-
beurs met ruim 100 stands. U vindt er alles 
over sfeervol wonen en leven, reizen, gezond-
heid en beweging en hobby en creativiteit. En 
een onderdeel vormt de informatiemarkt waar 

en voorlichting geven over zaken die van belang 
zijn voor 55-plussers.Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle 
ambiance genieten van het optreden van senio-

De 55 Plus Expo in Ahoy te Rotterdam 
is de grootste beurs voor 55-plussers 
in het westelijk deel van Nederland. 

Waarom u dé beurs voor 55-plussers 
niet mag missen
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hieper-de-piep 
hoera!!!

directzorg al 12,5 jaar
 thuis in de zorg

Het kan iedereen zomaar overkomen. Van de een op de 
andere dag aangewezen zijn op zorg. Of de behoefte 
aan zorg ontstaat geleidelijk aan. Het betekent in beide 
gevallen een ingrijpende  verandering in iemands leven. 
Met die situatie moet op  passende wijze en met de 
grootste zorg worden omgegaan. 

Directzorg is een dynamische thuiszorgorganisatie, klein -
schalig met een groot enthousiasme en met veel ambitie. 
Voor Directzorg is het leveren van thuiszorg maatwerk, 
met de grootst mogelijke aandacht voor kwaliteit. 

Wat kan Directzorg voor u betekenen? 
Directzorg verleent thuiszorg in geheel Zuid Holland.
Voor meer informatie neem contact op met het 
hoofdkantoor in Brielle.
t 0181 47 55 05
e info@directzorg.nl

www.directzorg.nl

thu iszorg,  persoonl i jk  én voor iedereen
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Zaterdag 4 oktober 2008

Dinsdag 7 oktober 2008

INFORMATIE-
DAGEN

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

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
Bezoek de stand van De Oud-Rotterdammer

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49
Zonweringsalon: Dorpsstraat 20, 2912 CB  Nieuwerkerk a/d IJssel, Tel. 0180 - 399323

Fax 0180 - 399324, Internet: www.zwamon.nl, e-mail: info@zwamon.nl

WWW.ITTALUM.NL

TERRASOVERKAPPINGEN

Schuifbare terrasoverkappingen

van 1299,- 
Tijdens de
beursperiode
SPECIALE PRIJS795,-

-  LCD WXGA-scherm, 1366 x 768 pixels
- HD Ready
- Pixel Plus HD
- Dynamisch-contrastverbeteraar
- Incredible Surround
- 2x HDMI-ingang

107cm breedbeeld LCD Flat TV



Wat een hartstochtelijke aanmaning van 
de gepensioneerde kraandrijver L. de Feij 
om bekend te maken dat de Haven-
vakschool eigenlijk al in 1950 begon, 
aan boord van het oude vrachtschip 
De Veteraan. Hij volgde er cursussen 

juist…, maar het was nog niet die echte 
Havenvakschool waarover wij het nu 
hebben.  Ook werden wij herinnerd aan 

van de NCRV in 1960 vanaf de pas 
geopende school aan de Waalhaven. Het 
was nog net geen “So you wanna be a 

maar had er toch veel van weg, want 
toenmalige leerlingen presenteerden er 
foutloos geheel “live” teksten over al 
het goede van de school. Nooit heeft 

immers live en geen huiskamer had al een 
videorecorder.
Maar wat nu. Wij hebben niettemin 
beslag weten te leggen op dat enorm 
waardevolle document, en daarover valt 
in de komende tijd heel wat te berichten 

De sterkste

oprechte juweeltjes. Een voorbeeld.
Hij heette dus Heus, Reus of volgens een 
oud-leerling misschien wel Geus en kon 

ongewoon hard trefballen dat de klein 
uitgevallen knulletjes van 13 en 14 aan 

voor de bal alle richtingen uit vlogen als 
-

builder moesten spelen. De bedoeling van 

dan 15, met onmenselijke smijtworpen 
de 13-jarige mannetjes aan de overkant 
neer, waarna de resten van de uit asbest 
opgebouwde muren van het armoedige 

er grote gaten in de gevaarlijke wand 
achterbleven. Er werd namelijk twee uur 
per dag sport gegeven op de Havenvak-
school. Kom op Heus, Reus of misschien 
wel Geus, meld je bij ons, of durf je niet 
meer nu je 65 of ouder bent. Schijte-
broek.

kwam van vele kanten. In de school aan 

jaren vijftig hadden nog nooit geschaft, 
pardon geluncht, met bestek…in de 
haven dus wel. En baas Aarse vroeg voor-
afgaand aan de maaltijd een ogenblikje 
stilte. Een speld kon men horen vallen en 
wie het waagde die stilte te verbreken…
niemand die het dus riskeerde.

Banaan
Hieronder een televisiefragment uit een 
van de gymlokalen. De knaap links is 
Anton de Jong (Anton, laat ook jij van je 
horen), en rechts Hans Staat. Helemaal 

jarenlang en door iedereen…vanaf het 

dat hij een kromme snikkel had. Rechts 
sportleraar Pols.
Nóg een van de vele bijnamen, die van 

Dirk van Noordennen. Een collega-scho-
lier met een buitensporig gevoel voor 
humor, maar tegelijk niet de knapste 
van de klas. Dat wrong. Hij verwierf 
bijgevolg de bijnaam “Geest”, en die 

ook leraren niet beter wisten en dachten 
dat hij daarmee was geboren. Daardoor 

naar een hemd met het ingenaaide label 
D.v.N.. Vanaf dat moment wisten we 
beter. Laten we het er maar op houden dat 
“Geest” een aanduiding was van geestig 
– de allerleukste van de school. Kom op 

we van oud-leerling Jack Hoornweg 
per mail te horen hoe het verder met 
Dirk is gegaan. Geest heeft eerst een 
antiekwinkel gedreven en vervolgens met 

succes gestudeerd voor dominee. Dus 
Ds. D.G. van Noordennen uit Hendrik 

om 09.30 uur de dienst in Hervormde 
Gemeente Maranatha te Nieuw-Lekker-
land. Geen woord van gelogen. De Geest 

Toneel

aangehecht het complete manuscript 
inclusief rolverdeling van De Ster van 

dat C. Moreel uiteindelijk de Aartsengel 
mocht spelen.

Nog een brief over dit gememoreerde 

met: “Aan Z.K.H.-Herodes” (de rol die ik 
vervulde), en roept in herinnering: “Mij 
werd de rol toebedeeld van Goede Herder 
die het podium moest betreden met een 
lantaarntje met een brandend kaarsje erin. 

van dovende kaarsjes en struikelpartijen 
op het podium, dat wij er graag later 
uitgebreid op terugkomen.

-
strument van de Havenvakschool. Een 
klarinet. Hij laat weten: “…Zonder noten-
kennis ging ik mijn ouders verblijden met 

Miepie hebben we nooit meer terug 

Nappie
Wat is het uitgesteld pijnlijk te moeten 
schrijven over leraar Mulder, door alle 
leerlingen “Nappie” genoemd, een af-
korting van Napoleon waarover hij graag 
vertelde. Nappie heeft het niet lang vol-
gehouden. Want hij hield van elektrische 

van de leerlingen, mee naar school. 
In de vroege ochtend legde hij door het 
klaslokaal het spoor aan, om de moed 

les de locomotiefjes langs de banken toe-

ren. Daarmee dacht Nappie de orde in de 
klas eindelijk onder controle te hebben. 
Maar bij elke passage van het rijdende 
speelgoed langs schoolbanken werd het 

“per ongeluk” van de rails gestoten, 

-
heid onder de Rotterdamse jeugd.
De held Aarse deed wat daarna nooit 

verwijderde de leraar van school en wij 
gingen vrijuit. Maria Montessori had het 
kunnen bedenken. Wat een school, wat 
een gein, en wat slurpten we daarom met 
graagte spelender- en sportenderwijs de 
leerstof op waarom het allemaal ging.

Huiswerk bestond nagenoeg niet. Daar 
was de school voor. En vrijwel iedereen 

ernstig hadden ingespannen, maar moge-
lijk leerproblemen hadden, niet belonen 

wel degelijk heel goed bruikbaar waren. 
Dát was motiveren…en het lukte. En wat 

Collectief wordt en werd beseft op welk 
een ultramodern opleidingsinstituut men 

lessen over alle aspecten van havenar-
beid, maar wat te denken van klassieke 

beeldhouwen, schilderen, kampen, wan-
deltochten, trampoline springen, roeien, 

vakken lagen in elkaars verlengde. 

Maar hoe werd alles in het gareel 
gehouden. Redelijk simpel, want de 

velen nog op hun schedels neerdalen. 
Of de grote handen van de sympathieke 

lach aan elkaar gekoppeld. Maar daarom 
juist wordt ook het grote persoonlijke 

Dan de verslagen van de vele nevenac-
tiviteiten die de meesten van de Haven-

-
voeren. De spijkerharde Outwardbound 

en geestelijke mogelijkheden. 

Maar ook tijdens kampen in de Arden-
-

ties in Amerongen, strandwandelingen, 
de 80-kilometer lange Kennedymars en 
al die andere buitenschoolse activiteiten 
die gewoon in een geheime agenda 
onderdeel waren van de opleiding.

Daarover een volgende keer, omdat 

bijgehouden natuurlijk) en wij niet de 
vergissing willen begaan iemand dood 
te verklaren die nog springlevend, 
vol heerlijke herinneringen aan die 
machtige school, onder ons is. De school 

havens heeft betekend, die de generatie 
vaklieden heeft aangeleverd waarmee 
de naoorlogse welvaart gestalte kreeg. 
Niet overdreven. Er was een concept 
gevonden, een formule bedacht waarmee 
geen enkel ander onderwijsinstituut te 
vergelijken viel.

dat nieuws: de bedenker van de Haven-
vakschool heet Fr. Kruis en hij werd 

vorige De Oud-Rotterdammer). Kruis 
woonde destijds (70 jaar terug) in de 

de heer Kruis alsnog publicitair willen 
huldigen. Maar wie was hij, welke 

hem kunnen ons aan een foto helpen van 

duister. Het wordt tijd dat Fr. Kruis aan 
de vergetelheid wordt ontrukt.

dat niet te voorspellen viel.

f.bom@planet.nl
Of anders:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
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Havenvakschool - Beste school ter wereld (2)
Ongelooflijk, wat een respons op het artikel van twee we-
ken terug, en wat schiet deze krant toch in de roos met de 
speurtocht naar Rotterdam en de Rotterdammers zoals ze 
nostalgisch en ten voeten uit betrokken zijn bij hun eigen 
verleden. Wij ontvingen uit veel aardse uithoeken een boei-
end relaas van de opvoedkundige waarde van die vermaar-
de Havenvakschool, met als verste reactie die van Toontje 
Vos (bijnaam: Voontje Tos) uit Nieuw Zeeland.

De lerarenploeg van het eerste uur. Enkelen ont-
breken op deze foto zoals Directeur Van Katwijk 
(Koos Kuch), Waldi Telgt, maar op die laatste 
held van het eerste uur komen we nog uitgebreid 
terug. Hier in beeld achterste rij v.l.n.r.: Kramer 
(conciërge), de Visser, Th. Van Zuthpen, Pols 
en Van Manen. Op de voorste rij v.l.n.r.: Mulder 
(Nappie), Limpens, Groenendijk, Reijngoud, Aarse, 
directeur Peters, Jilleba, Visser, Heezen, Dekker 
en Van den Bergh.

Het werd als een waagstukje gezien. Cameraman 
één die door jongens uit het leerlingenstelsel, 
ten bewijze van hun kunnen, aan het slot van 
die rechtstreekse tv-uitzending (1960) met de laad-
bomen in en uit het ruim werd getild

V.l.n.r.: Anton de Jong, Hans Staat (Banaan) en 
sportleraar Pols

Op werkkamp naar Lunteren. Links Jaap Koen en 
rechts Dirk van Noordennen (Geest). De dochter 

-
tocht voor werd onderbroken viel bij alle passanten 
in goede aarde

Ter voorbereiding van het Kerstspel “De Ster van 
Bethlehem” werden ter wille van een juiste rol-
verdeling ieders artistieke talenten beproefd. 
Op de achtergrond dus de latere dominee 
Dirk van Noordennen, rechts ondergete-
kende in een pose waar hij zich nu nog voor 
schaamt, en links de acteur C. Moreel die 
nadien werd uitgenodigd de rol van aartsen-
gel op zich te nemen. In het midden (naam 
vergeten, dus help ons een beetje)

De beste vormingsleider aller tijden. Baas 
(Henk) Aarse. Hij zou bepalend worden 
voor de verdere positieve ontwikkeling van 
honderden jongens en ontelbare gezinnen 
waar ze uit voort kwamen. Er zou een boek 
over hem moeten verschijnen. Wat een 
geweldige kerel.

Een van de vele sportieve evenementen 
waaraan de Havenvakschool altijd en fana-
tiek deelnam; de Nijmeegse Vierdaagse in 
dit geval, met vooraan de pas aangetreden 
directeur Hans van der Wiele, als ex-ma-
rineman de grote aanjager van dit soort 
sportiviteiten

Het slot Moermond in Renesse waar zo-
velen de grenzen van hun kunnen zouden 
overschrijden. De bikkelharde confrontatie 
voor jongens in een wat moeilijke leeftijd
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UITbureau 
voor Ouderen

Laurens, uniek net als uwww.laurens.nl

Wilt u een 
dagje weg 
of avond 
uit? 

RONDVLUCHT

middagtocht
donderdag 
6 november

BURT BACHARACH

avondvoorstelling
maandag 
17 november

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

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 17 oktober:
Hans van Katwijk, zanger
Zaterdag 18 oktober:
Ellie Lockhorst, zangeres
Vrijdag 24 oktober:
Ger Smit, gitaar en zang
Zaterdag 25 oktober:
Vrijgezellenavond, met DJ Jan

*diverse sla soorten met gerookte kip 
  en mango dressing
*mixed grill met een saus van 
  olijventapenade
*dessert van de chef
*koffie 24,50

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
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-- Er op uit! Kalender --

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

Rotterdamse dag
Laurenskerk – 10.00-17.00 uur – Entree  4,-

25 okt. 

Jubileumconcert 25 jaar Groot Rotterdam
Zuidplein Theater – 14.00-17.00 uur – Entree  12,50

26 okt.

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

Theater Zuidplein verlaten met pijn in uw kaken van het lachen? 
Dat garanderen wij u op donderdag 23, vrijdag 24 oktober  want 
dan is namelijk de klucht terug. De voorstelling Au, au, au… me 
rug door Het Echt Rotterdams Theater is te zien om 20.00 uur 
in de Grote Zaal van Theater Zuidplein dé plek voor de klucht in 
Rotterdam en verre omgeving. 
Het Echt Rotterdams Theater staat volgens Paul van Soest 
voor een ongecompliceerd avondje uit zonder gezeur, gevloek en 
vieze woorden. Comedy waarmee de mensen zich kunnen identifi-
ceren. Kom naar Theater Zuidplein en ervaar het zelf! 
De voorstelling gaat over de fanatieke crossfietser Pleun Verkerk. 
Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om te crossen door bos en 
hei, op straat en strand. Tot ongenoegen van zijn vrouw Agaat die 
hem haast nooit meer thuis ziet. Dan slaat het noodlot toe als Pleun 
van zijn fiets valt. 
Met in de hoofdrol-
len Paul van Soest 
(o.a. bekend van 
KRO’s Toen was 
geluk nog heel 
gewoon), Eva-lise 
Geerlings en Victor 
Bottenbley.

Do 23 & vr 24 oktober | Klucht | Try-out | 
20.00 uur | Grote Zaal | € 19,50 

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.

Op 19 oktober 2008 presenteert de bekende Schiedamse tenor Alberto da Moreno een vocaal klassiek 
programma in het Jenevermuseum met muziekkenner Rob Dijkstra als vaste presentator. Tijdens deze 
tweede editie wordt er een reis door 500 jaar vocale muziekgeschiedenis gemaakt. De renaissance, 
barok, romantiek en het impressionisme worden belicht, maar ook operette, musical en werken uit de 
moderne tijd komen aan bod. Namen als Bach, Beethoven, Debussy, Gershwin, Porter en Berio komen 
voorbij. Ga rustig zitten en geniet van deze muzikale teletijdmachine. Deze middag wordt opgeluisterd 
door de Tilburgse tenor Piet de Jong. Het concert is gratis. U betaalt slechts de normale entreeprijs.
Locatie: Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, 3111 CH  Schiedam.
Tijden: 14.00 tot 17.30 uur. Kijk op de website www.jenevermuseum.nl voor het programma op 21 
december 2008.

Zondag 19 oktober | Kunstzinnige concerten in het Jenevermuseum

Lezing “ Zoektocht naar Poolse 
biologische vader”, door Dolores Thijs
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur – Entree  3,-

26 okt 

Workshop ‘Mijn leven in kaart’, door Wout Huizing
Hoe schrijf ik een boek over mijn leven
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur – Entree 3,- 
(Reserveren aanbevolen)

29 okt. 

Euro+ Songfestival eerste voorronde
LCC ‘t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam. 
Aanvang publiek 14:00 uur. Gratis toegang.
50+ deelnemers inschrijven via 070-8509728 
of www.europlussongfestival.nl

30 okt.     

Documentaire: De hongerperiode en Razzia’s
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur – Entree 3,-2 & 5 nov.

Rondleidingen met Gilde Rotterdam
Za.   1 nov. 13.00  Rotterdam Woont: busroute 3, 
   Noord buiten de Ring. 
Do.   6 nov. 10.00  Lloydkwartier
Vr. 14 nov. 14.00  Noord
Wo. 19 nov. 10.00  Kralingen
Di. 25 nov. 10.00 Stadhuis
Ma.  1 dec.   14.00 Delfshaven 
Do. 11 dec. 14.00 Kathedraal
Za. 20 dec. 14.00 DWL terrein
Ma. 22 dec. 14.00  Scheepvaartkwartier
Di. 30 dec. 14.00  Maritiem Waterstad

Deelname wandelingen € 3,50 p.p , 
bustocht “Rotterdam Woont” € 15,- p.p. 

Speciale aanbieding voor lezers van de Oud 
Rotterdammer : € 2,50 korting op de busroute 
“Rotterdam Woont”  tegen inlevering van deze 

advertentie voor max. 2 pers.
Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden : 

010-4362844 of via www.gilderotterdam.nl
Aanmelden voor de bustocht uiterlijk 

dinsdag 28 oktober. VOL=VOL
Openingstijden : ma van 13.30-16.30 en 

di t/m vr van 9.30-16.30 uur

GILDE Rotterdam
Glashaven 42-50, Postbus 208, 3000 AE Rotterdam

Met korting naar Au, Au, Au.. me rug in Theater Zuidplein

Zondag 19 oktober is er in het kader van de winterdiavoorstellingen in de Expositieruimte van de 
‘’Stichting Ons Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht een diavertoning 
over de wijk Rotterdam  Bloemhof  en omgeving, die wordt gepresenteerd door de oud bewoner van 
Bloemhof  Piet Meijer. De aanvang is om 14.00 u en de zaal is geopend vanaf 13.30u. Mocht u belang-
stelling hebben, meldt u dan even telefonisch aan via 010-4806373 of 010-4804513. Of per e-mail: 
info@onsrotterdam.nl.

Zondag 19 oktober | Diavoorstelling Bloemhof

ACTIE voor de lezers van De Oud Rotterdammer 

€ 5,00  korting* 

onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ 
aan de kassa van Theater Zuidplein. 
*Geen restitutie op reeds gekochte kaarten 
   en niet in combinatie met andere kortingsacties. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 

Nostalgische Haventoertocht 
met De Oud-Rotterdammer
Spido – om 9.45 uur – 10.45 uur – 12.00 uur – 13.00 uur – 14.15 uur en 15.15 uur. 
Reserveren tel: 010-2759991/010-2759993 -  13,75 (incl. boek en consumptie)

18 & 19 okt.

Euro+ Songfestival Gospelmasterclass 
o.l.v. Joany Muskiet 
LCC ‘t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam. Aanvang publiek 14:00 uur. Gratis 
toegang. 50+ deelnemers inschrijven via 070-8509728 of www.europlussongfestival.nl

21 okt.

Spelend lezen maakt herkenbaar toneel in woord en regie. Spelers, bijgestaan door een pianist, lezen 
en zingen werk van zeven auteurs in het themaprogramma “Ouwe Lui”. Oudere kinderen kijken terug 
op het leven met hun ouders, waarin verwoven wordt: de lach, de herinnering en het verdriet dat nooit 
uitgesproken werd. 
Plaats: Theater ’t Kapelletje, Van der Sluijsstraat 156, Rotterdam. 

(inclusief consumptie en lichte lunch). Reserveren kan via www.hoenu.nl/reserveer of telefonisch via 
010-4201517

Vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober | Ouwe Lui

55 Plus Expo 2008
Rotterdam Ahoy – Entree  8,- (met bon uit de krant  6,-) 

22 t/m 26 okt. 

Au, au, au..... me rug
Zuidplein Theater – 20.00 uur –  19,50 (zie deze pag.)

23,24 okt.
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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

Lekker en gezond eten

Ruim assortiment kant en klare maaltijden

Ruime keuze uit vegetarische- en dieetmaaltijden

Geen wekelijkse afnameverplichting

De maaltijden voldoen aan de Richtlijnen Goede Voeding

Bezorging aan huis

Proefpakket voor  1,99

MAALTIJDSERVICE

Bel voor meer informatie: 0900 - 66 66 123 (  0,10 p/m)
Ma. t/m vrij. 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur

Lekker en gezond!
Vers aan Tafel / Maaltijdservice Rotterdam biedt u een gevarieerd en gezond assortiment
maaltijden aan. De bestelwijze is simpel en de maaltijden worden gratis bij u thuis 
bezorgd. De maaltijden zijn lekker en gezond. Om u hiervan te overtuigen bieden wij u 
ter kennismaking graag een proefpakket aan. 

Wanneer wordt het proefpakket bezorgd?
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om aan te geven wanneer 
uw proefpakket bezorgd wordt.

Wilt u een proefpakket aanvragen?
Stuur onderstaande coupon op en u ontvangt: een soep, maaltijd en dessert voor 
slechts  1,99.

Ja, ik wil een proefpakket en betaal  1,99 contant.

Doorhalen wat niet van toepassing is!

Soep : Groenten / Kip / Tomaten

Maaltijd : Rundvlees / Varkensvlees / Stamppot / Gehakt / Vis / Vegetarisch

Dessert : Bavarois / IJs

Naam : ______________________________________________________

Adres : ______________________________________________________

Postcode: ____________ Plaats : ____________________________________

Telefoon : __________________

Deze coupon opsturen naar:
Vers aan Tafel / Maaltijdservice Rotterdam

Lemelerbergweg 47
1101 AM  Amsterdam



“Ik ga het meteen lezen”, zei de 
echtgenote van de voormalige 
Brielse notaris bij de overhandiging 
door zorgmanager Elly Roelofs. De 
inmiddels 87-jarige mevrouw Rijs-
terborgh is al geruime tijd cliënt van 
Directzorg. Ze is bijzonder tevreden 
over de medewerkers. “Ze zijn altijd 
op tijd en zorgen goed voor me.” 
Mevrouw Rijsterborgh wil het liefst 
thuis worden verzorgd. “Ik ga niet 
naar een verzorgingshuis. Ik pieker 
er niet over. Met Directzorg gaat het 
gewoon goed.”
Directzorg is de eerste zorgverle-
ner die zich heeft toegelegd op het 
persoonsgebonden budget (PGB). 
Zorg op maat, dichtbij de cliënt, 
kwalitatief hoogwaardig, gespeciali-
seerd en kleinschalig; in combinatie 
met een gezonde bedrijfsvoering 
vormen ze voor Directzorg al 12,5 
jaar de uitgangspunten. 
Directzorg is sterk gegroeid, maar 
altijd op beheerste wijze. “Groei 
mag niet ten koste gaan van onze 
kleinschaligheid binnen de regio’s”, 
vindt directeur Peter Akkermans, 

“want dat is juist onze grote kracht.” 
Het verzorgingsgebied van Direct-
zorg is onderverdeeld in zelfstan-
dige regio’s. Met de dienstverlening 
bestrijkt Directzorg heel Zuid-Hol-
land, verdeeld over vier vestigingen 
(regio’s).

Specialisten
De onderscheidende aanpak is dat 
Directzorg een team rond de cliënt 
formeert. Niet telkens een ander, 
maar een vast aantal verzorgenden 
die onderling en met de cliënt nauw 
samenwerken.

Directzorg heeft zich ook gespecia-

De specialismen van Directzorg 
zijn bijvoorbeeld chronisch zieken, 
mensen met Alzheimer of de ziekte 
van Pick (jong dementerenden), 
cliënten met een dwarslaesie of een 
spierziekte. “Door de specialisatie 
kunnen we gerichter en daardoor 
beter zorg verlenen”, zegt operatio-
neel directeur André Meeder. Direct-
zorg heeft ervaren dat er nu ook 
behoefte is aan palliatieve zorg in de 
thuissituatie. Het wordt een nieuwe 
specialisatie. Meeder: “Stervenden 

willen hun laatste levensfase thuis 
doorbrengen. Dat kan niet altijd 
zonder professionele begeleiding. 
Met ons team van in palliatieve zorg 
gespecialiseerde medewerkers kan 
de cliënt wel tot het laatste moment 
in de vertrouwde omgeving worden 
verzorgd. Directzorg biedt de 
mensen om de cliënt heen de ruimte 
die ze op dat moment nodig hebben. 
Bovendien kan palliatieve zorg niet 
anders dan door gespecialiseerde 
zorgverleners worden uitgevoerd.”

OVM vraagt hulp DOR-
lezers voor ‘Rotterdam 
Oorlogshaven’
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Tijdens mijn verblijf in Buenos 
Aires verbleef ik in het City Hotel 
in het hartje van de stad, vlak bij 
het Casa Rosada, het lichtrose 
gekleurde presidentiële paleis. Mijn 
kamernummer was 1147. Dat ik dat 
nog precies weet, is niet aan mijn 
goede geheugen te danken, maar aan 
de sleutel met kamernummer die al 
38 jaar aan het rekje in onze gang 
hangt. Bij mijn vertrek uit Buenos 
Aires heb ik ‘m namelijk vergeten in 
te leveren. 
Iets dergelijks zal iedere toerist wel 
eens overkomen zijn, maar in dit 
geval mag gerust van een hilarisch 
voorval gesproken worden. Het gaat 
namelijk niet om een doodgewone 
sleutel, maar om eentje waar een 

aan bevestigd is. Als mijn vrouw 
het souvenir uit Buenos Aires ziet 
hangen, trekt ze eerst een meewarig 
gezicht om vervolgens in de lach te 
schieten. ,,Dick, hoe kon je nou zo’n 
loodzwaar ding in je colbertjasje 
meenemen...” 

In mijn stoutste dromen heb ik wel 
eens overwogen Prinses Maxima te 
vragen de sleutel terug te brengen 
in het hotel waar hij hoort. Ik weet 
zeker dat ze er met open armen zal 
worden ontvangen. Als dank voor 
de bewezen dienst kan ze dan  van 
mij schitterende langspeelplaten met 
tango’s, rumba’s en zambo’s tege-
moet zien uit de serie ARGENTINA 
CANTA ASI, waarmee Philips de 
Nederlandse pers in 1970 verraste.

Illusie
De kans dat we tot zo’n deal komen 
zal wel een illusie blijven, want 
zo pas hoorde ik via de radio dat 
Maxima op het ogenblik weinig trek 
heeft een bezoek te brengen aan 
haar geboorteplaats, omdat ze daar 
voortdurend achtervolgd wordt door 
plaatselijke paperazzi.
Overigens was Maxima tijdens het 
bezoek van Feyenoord aan Argen-
tinië nog niet eens geboren. Dat 
gebeurde pas in mei 1971. 
Het onthaal van de Feyenoordéquipe 
door de Argentijnen was destijds  
opvallend hartelijk. De ‘studenten’ 
wilden zich kennelijk revanche-
ren voor de schandalige taferelen 
die zich een jaar eerder tijdens de 
geruchtmakende wedstrijd tegen AC 
Milan hadden afgespeeld.
Feyenoord mocht zich in alle rust 
op de wedstrijd voorbereiden in La 
Candela (de kaars) het trainings-
complex van Boca Juniors en bij 
aankomst op het vliegveld werd 
ondergetekende, samen met een 
Westlandse tuinder, uitgenodigd in 
een rechtstreeks tv-programma het 
clublied van Feyenoord te komen 
zingen.  Vlak voor de wedstrijd 
werd de Nederlandse pers niets in de 

weg gelegd. De beide kleedkamers 
stonden voor alle journalisten wa-
genwijd open. Dat was in Nederland 
toen ongebruikelijk. In het stadion 
zelf ging het voor de wedstrijd een 
stuk minder vriendelijk toe.

Happel
In Argentijnse en andere Zuidameri-
kaanse stadions is het de gewoonste 
zaak dat de spelers van de vijand 
bij de warming-up met allerlei 
voorwerpen worden bekogeld of 
met vlijmscherpe muntjes worden 
beschoten. In de kleedkamer van 
Feyenoord was ik er getuige van 
dat voorzitter Guus Couwenberg 
Jan Boskamp met een bloedende 
wond aan het hoofd binnenbracht. 
Ernst Happel zou Ernst Happel niet 
zijn geweest als hij er niet op zijn 
bekende stoïcijnse manier op had 
gereageerd. Zijn uitspraak: ‘’Jan 
heeft zo’n grote kop. Die konden 
ze eenvoudig niet missen...” is even 
historisch geworden als zijn credo: 
‘’Kein geloel fussbal spielen.’’ 
Woorden die sinds kort levensgroot 
met Happels portret op de buiten-
kant van de Kuip te vinden zijn...

Dick van den Polder

Het is alweer 38 jaar geleden dat Feyenoord tegen Estudiantes 
twee wedstrijden  om de wereldcup speelde. De eerste op 26 
augustus 1970 in Buenos Aires, de tweede op 9 september in 
de Kuip. Estudiantes is weliswaar de club van De la Plata, maar 
omdat men in Buenos Aires meer publiek verwachtte, had men 
voor deze gelegenheid het klassieke stadion van Boca Juniors 
afgehuurd. Dit stadion kreeg bij de opening op 25 mei 1940 de 
naam Alberto J. Armando. Doordat de architect het bij de inwijding 
vergeleek met een bonbondoos, werd het in de wandeling algauw 
La Bombonera genoemd.

Directzorg en PGB 12,5 jaar succes 
Directzorg bestaat dit jaar 
12,5 jaar. Op de Dag van de 
Thuiszorg is vorige week 
uitgebreid bij dit jubileum 
stilgestaan. Alle cliënten en 
medewerk(st)ers van Direct-
zorg kregen een cadeau in de 
vorm van een fraaie brochure 
en een muziek-CD. Cliënte 
mevrouw J. Rijsterborgh uit 
Brielle kreeg het eerste pak-
ket.

- Eerste jubileumpakket voor mevrouw Rijsterborgh -

Prinses Maxima kan me een dienst bewijzen...
Schatgraven met opa 
en oma in Dubbelde 
Palmboom
Schatgraven in een beerput, knut-
selen met afval en met oma en opa 
terug naar de spulletjes van hún tijd. 
Museum De Dubbelde Palmboom 
maakt het tijdens de herfstvakantie 
van 21 tot 24 oktober mogelijk 
voor kinderen vanaf zes jaar en hun 
oma en opa. De kinderen kun-
nen elke dag deelnemen aan een 
workshop. Een en ander is gekop-
peld aan de tentoonstelling ‘Hoezo 
Waardeloos!’ Een kijkje achter de 
museumschermen is ook mogelijk, 
net als helpen bij het registreren 
van nieuwe voorwerpen. Speelgoed 
uit de tijd van opa en oma kan, met 
hulp, nagemaakt worden. De Dub-
belde Palmboom is sinds jaar en dag 
een museum waar kinderen en hun 
ouders en grootouders graag komen. 
Voor kinderen is de toegang gratis. 
Deelnemen aan een workshop kost 
drie euro. Reserveren is vanwege 
de grote belangstelling verplicht en 
kan van dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 09.00 en 13.00 uur telefonisch 
bij Doriene Reitsma: 010-4761533. 
Voor meer informatie www.histo-
rischmuseumrotterdam.nl
De Dubbelde Palmboom is gevestigd 
aan de Voorhaven 12 in Rotterdam-
Delfshaven.

- In de herfstvakantie terug in de tijd naar de 
spulletjes en het speelgoed van opa en oma 

Foto collectie De Dubbelde Palmboom -

In mei 2010 verschijnt ‘Rotterdam 
Oorlogshaven’. Aan dit boek is een 
tentoonstelling verbonden over het 
Rotterdamse havengebied in de 
Tweede Wereldoorlog. Naast het 
gebruik van algemeen beschikbaar 
materiaal, willen de auteurs, Jac. J. 
Baart en Maurice Laarman, graag in 
contact komen met ooggetuigen (of 
hun kinderen), met persoonlijke ver-
halen en/of foto’s over de haven, de 
scheepvaart, de werven, de Kriegsma-
rine enz. in oorlogstijd.
In het boek komen gebeurtenissen die 
in de oorlogsjaren hebben plaatsge-
vonden tussen Hoek van Holland en 
Rotterdam. Ook maritieme zaken die 
met Rotterdam verband houden krij-
gen een plek. Het OorlogsVerzetsMu-
seum (OVM) Rotterdam ondersteunt 
de verschijning van het boek met een 
tijdelijke expositie over de haven in 
de oorlog. 
Voor de inrichting zoekt het OVM 
voorwerpen zoals pasjes, documen-
ten en andere objecten. Info: OVM 
Coolhaven 375, 3015GC Rotterdam, 
010-4848931 of e-mail: info@ovmrot-
terdam.nl Reacties en informatie voor 
het boek: Jac. J. Baart, 078-6152865, 
jbaart@hccnet.nl of Maurice Laarman 
010-4520006 – 0640.678134 of 
m.laarman1@chello.nl
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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

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen! 
OKTOBERMAAND = WOONMAAND 

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

KLEINMEUBELEN

EIKEN
KERSEN

      NOTEN 
        KOLONIAAL 

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

  Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
    Vrijdagkoopavond   18.30-20.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl       Zaterdag 9.30-16.30 uur   

Gratis parkeren
  Eigen bezorgdienst
  Geen aanbetaling

EENMALIGE KENNISMAKINGSAANBIEDING

TEGOEDBON VOOR: 
 GRATIS HOOFDMASSAGE 

 50% KORTING OP MANICURE 

 50% KORTING OP MINIFACIAL 

 50% KORTING OP MAKE-UP 
   BEHANDELING 
1 BON EN BEHANDELING PER PERSOON 

NIEUWE BINNENWEG 162 

LUSTHOFSTRAAT 74 

NIEUW: 
VAN VOLLENHOVENSTRAAT 34 

WWW.JCHAIR.NL 

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

Monumentaal en uniek 
gastvrij hotel 

Uitstekende keuken, 
sfeervol restaurant

,tuinen en terrassen.

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

www.deoudebrouwerij.nl

Speciale
midweekarrangementen

voor oktober
nov.en dec.; donderdag tot maandag 4=3

Vraag vrijblijvend een brochure

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

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

WONINGONTRUIMINGEN  

CONTACT: 010-4136939 
Wij hebben ook een website,met meer uitleg: www.woningontruiming.net

  Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in ontruimingen
  Na overlijden/verhuizing/emigratie
  Ook doen wij kelders,loodsen,zolders,kantoorpanden
  De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen

 van de familie,nabestaanden,makelaar,woningstichting of notaris
  Tevens doen wij inkoop van de gehele of gedeeltelijke inboedel/antiek
  Wij zijn 24 uur bereikbaar door heel Nederland
  Gratis offerte/prijsopgaven/geen voorrijkosten/betaling achteraf  

V.O.F. SCHUMAN
VOOR AL UW KOOKMATERIAAL

EN KEUKENGEREI
ONZE PRODUCTEN ZIJN

ONGELOOFLIJK SCHERP GEPRIJSD

WILT U MEEDELEN MET DEZE
UNIEKE AANBIEDINGEN,

SCHROOM NIET EN BEL METEEN:

06-52007508
of b.g.g. 06-11046557



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 oktober 2008 pagina 25

Ik heb de Rotterdamse satellietwijk 
leren kennen als koekjesverkoper, 
melkbezorger, journalist en, bijna 
twintig jaar, inwoner; eerst in de 
Saffraanstraat en daarna de Alsem-
straat. In augustus 1972 betrokken 
we een maisonnettewoning aan 
de Saffraanstraat 69, de vierde en 
vijfde woonlaag. Voor die tijd een 
redelijke woning met vijf kamers, 
woonkeuken, piepkleine badkamer 
met lavet, centrale verwarming 
en een centrale antenne installatie 
met wel acht zenders. Voorts een 
kelderbox met een afzetting van 
kippengaas. Het was een straat met 
een gemêleerde samenstelling en 
veel kinderen van dezelfde leeftijd. 
Leegstand was er niet. Woningen 
die door verhuizingen vrijkwamen, 
waren al na een paar weken weer 
betrokken.

In 1959 had ik weinig trek meer in 
school en spijbelde nogal eens om 
koekjesverkoper Jan Witholt van de 
Rose Spoorstraat te helpen bij het 
uitventen. Hij deed dat onder meer 
huis-aan-huis in het almaar uitbrei-

dende Hoogvliet. Met een mand 
vol zakken koekjes (‘drie voor één 
gulden, mevrouw’) drukte ik op 
elke bel van de vijf etages tellende 
woongebouwen van 48 woningen 
in onder meer de Saffraanstraat, 
Korianderstraat, Alsemstraat en 
Wijnruitstraat. Meestal ging niet de 
voordeur open, maar het keuken-
raam, wist ik al snel. Daar toonde 
ik de inhoud van mijn mand, hield 
mijn praatje over de kwaliteit en 
daarna was het vaak overhandi-

gen en incasseren. Daar ging het 
uiteindelijk om. De kwaliteit en 
de versheid van de koekjes waren 
oké. Opvolgende keren hoefde ik 
mijn praatje niet eens te houden; 
men kocht, na mijn, ‘Hallo, de 
koekjesman’, bijna blindelings. Het 
was mijn eerste kennismaking met 
de Saffraanstraat en de Westpunt 
in Hoogvliet. Ik vond het in zo’n 

dan in onze kleine ouderlijke 
etagewoning in de Pantserstraat in 
Hillesluis. Waarschijnlijk heeft die 
gedachte eraan bijgedragen later 
de Rosestraat te verruilen voor de 
Saffraanstraat. 

Mensen met een ’tik’

derbranden (aangestoken door 
buurjongens) hebben meegemaakt 
en een faraomierenplaag hebben 
doorstaan, was het er prettig wo-
nen. Maar er woonden ook mensen 
met een tik, zoals ‘de naaktlopers’. 
Hij stond in de keuken nogal eens 
uitgebreid aan zijn ‘zakie’ te krab-
belen, terwijl zij in het kostuum 
van Eva toekeek. Ook hadden ze de 
gewoonte de slaapkamergordijnen 
open te laten en het licht aan. Een 
pyjama of nachthemd waren ze 
kennelijk niet rijk, want ze lagen 
op bed zoals moeder natuur hen 
geschapen had. Een enkele keer 
waren ze opwindend bezig en het 
resultaat droeg zij een poos later de 
galerijtrap af naar de kinderwagen.
Wellicht is nu de indruk gewekt 

dat ik bewust naar de twee loerde. 
Ik had zowel hem als haar al een 
paar keer gevraagd de gordijnen 
dicht te houden als ze hun kleding 
afgeworpen hadden. Kennelijk gaf 
de gedachte dat anderen naar hen 
keken een kick om extra te acteren. 
Niet lang daarna verhuisden ze. 
Van ‘de naaktlopers’ waren we af, 
maar niet van de ‘deliriummatroos’ 
en ‘krompoot’, zoals ze werden 
genoemd als ze het niet konden 
horen. Ze hadden een stuk of vijf 
nakomelingen, die, als ze achter 
elkaar liepen, net traptreden waren. 
Hij was varensgezel en een enorme 
fan van Heineken en andere 
merken. Als hij niet met een kratje 
bier zeulde, liep hij waggelend 
van dronkenschap over de galerij, 
kraamde met zijn benevelde kop 
allerlei onzin uit en vervloekte paus 
en kerk. Soms maakte hij het erg 
bont door ook nog eens als een idi-
oot onverstaanbare kreten te slaken 
naar voorbijgangers. Vandaar zijn 
bijnaam ‘deliriummatroos’. Zijn 
vrouw, gezegend met o-benen van 
het ergste soort (vandaar ‘krom-
poot’), schaamde zich enorm voor 
de uitspattingen van haar man. Wat 
ze ook probeerde, ze kreeg hem 
pas binnen als hij uitgeraasd was. 
Als ze hem probeerde te lokken 
met een pijpje bier, greep hij dat uit 
haar handen en smeet het na leeg-
lurken naar beneden. Eerst lachen 
en daarna uitkijken was het parool 
als hij in zo’n bui was.

Prettig aan het wonen in de Saf-
fraanstraat waren de vele winkels 
aan de Lavasweg beneden aan de 

den naar een rijtjeswoning aan Al-
semstraat 437 was de afstand groter 
en vervelend voor (voornamelijk) 
de kids die de boodschappen moes-
ten doen. Dan was er natuurlijk ook 
nog het winkelcentrum Binnenban 
met talrijke winkels en als waren-
huis Galeries Modern, later Maxis. 
Wonen in Hoogvliet was zo slecht 
nog niet en dat geldt nog steeds.

Lachen in Saffraan-
straat om ‘naaktlopers’, 
‘deliriummatroos’ en ‘krompoot’
Over Hoogvliet dwarrelden een halve eeuw geleden de ver-
velendste verhalen over het land. Het zou er altijd stinken 
en smerig zijn en er wonen was levensgevaarlijk door de 
nabijheid van Shell. Elk moment zou zich een allesvernie-
tigende explosie kunnen voordoen. Natuurlijk heeft het er 

pen geweest die ruiten vernielden. Doorgaans is het mee-
gevallen sinds ik als dertienjarige in 1959 kennis maakte 
met Hoogvliet.

Jaartal onjuist
Lezers van De Oud-Rotterdammer zijn 
zéér kritisch en bekijken secuur elke 
vierkante centimeter van een foto. Op 
het jaartal 1942 bij de foto-met-jon-
gen-op-motorkap in de vorige editie 
in RW’s mijmerZUIDhoekje kwamen 
tientallen reacties dat dit onjuist is, 
onder wie die van Wim Houweling uit 
Zutphen (wjbhouweling@hetnet.nl) en 
Wim van Erk (wimerk@hetnet.nl). 
Van Erk vermoedt dat het om een foto-

auto’s voorzien van een kenteken met 
provincieaanduiding. Voor Zuid-Hol-
land waren deze H-HZ of HX.”
Houweling vult aan: “Het eerste kente-

SP-73-93, zoals op de foto, is uitge-
geven in 1955. De auto lijkt mij een 
Opel Kadett 1937, een viercilinder van 

ner vermoedt verder: “De jongen op de 
motorkap zal dus waarschijnlijk niet de 
driejarige Frans Leije zijn.”
Het gepubliceerde jaartal 1942 staat ge-
schreven op de achterzijde van de foto 
en is overgenomen zonder het in relatie 
te brengen met het kentekennummer. 
Zo zie je maar dat je van een aanteke-
ning nooit helemaal zeker kunt zijn.

Gospel Masterclass 
Joany Muskiet, 
50+ schrijf nu in.
De eerste masterclass en voorronde 

gaan plaatsvinden in LCC ‘t Klooster, 
Afrikaanderplein 7 in Rotterdam. Op 
21 oktober vindt de Gospel Masterclass 

ers die de sterren van de hemel zingen 
of willen leren zingen, schrijf u nu in. 
Deelname is gratis. Publiek is van harte 

Voor meer informatie en inschrijving: 
www.europlussongfestival.nl  
catharsisproducties@xs4all.nl 



VISUMS FOR
AUSTRALIE & NIEUW 

ZEELAND

Australie  en Nieuw Zeeland hebben gebrek aan 
bevoegden vakmensen zoals

verpleegsters doctors auto werktuigkundigenverpleegsters,doctors,auto werktuigkundigen,
metselaars, kappers, koks, ingenieurs, 

boekhoudkundigen, bankwerkers/monteurs en 
nog vele andere beroepen. 

Heeft U zo’n beroep?... Heeft U interesse in 
emigratie naar Australie of Nieuw Zeeland?

Wilt U meer weten? 
Email info@ausvisamigration.com

voor een kosteloze beoordeling van Uw 
i lvisum aanslag.
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Onder aanvoering van de inmiddels befaamde kunstschilder 
Jacques Tange (in 2005 kunstenaar van het jaar) zetten 
20 bekende kunstenaars op indringende wijze hun kijk op 
erotiek te kijk..... Een bont, opwindend, humoristisch, ontroerend, 
verrassend spectakel van prachtig beeldend werk van Jacques 
Tange, François Gervais, Eunice Lieveld, Christiaan Lieverse, 
Jef Poldervaart, Walter de Rycke, Eric Schreurs, Selwyn 
Senatori, Sjaak Smetsers, Dragan Striškovic, Monique Veldhoven, 
Rik Vermeersch, Harald Vlugt, Marcel Warmenhoven en 
Marianne van den Wijngaard... plus werk van Walter Celis, 
Mathieu Bassez, Savita Singh, J.A. Rijsdijk en Tjarko ten Have.
Kom een middagje naar de voormalige Rotterdamse 
havenman Jan Rijsdijk in zijn prachtige galerie. 
Het is de moeite waard.....

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

GROTE KUNSTEXPOSITIE
(NIET NETJES)

Erotiek met een Glimlach 

Met werk van Jacques Tange & Friends 
in de Markgraaf Art & Gallery 

van 11/10 t/m 2/11  

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

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
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door Aad van der Struijs

Het hemd is 
nader dan de rok
Wanneer er gebeurtenissen in Rotterdam op het programma staan, kijk ik altijd even of 
het bij mij in de buurt is. Een rommelmarkt ergens in Rotterdam noem ik misschien wel, 
maar echt extra aandacht zal ik er niet aan schenken. Maar als zo’n rommelmarkt bij mij 
in de buurt is en de kans bestaat, dat ik daar Oud-Rotterdammerlezers kan ontmoeten, wil 
ik er best wat tekst en fotomateriaal tegenaan gooien.
Zaterdag 25 oktober wordt een 
Herfst-Rommelmarkt in Restaurant 
De Zingende Zeeleeuw aan de Sint 
Jobskade in Rotterdam gehouden. 
Niet alleen het restaurant herbergt 
tientallen kraampjes, maar ook het 
aangrenzende Atrium. Uit ervaring, 
ik woon er boven, weet ik dat in elke 
rommelmarkt die in de Zingende 
Zeeleeuw  gehouden wordt, artikelen 
en dingen te vinden zijn, waarvan je 
zegt “Bestaat dat nog en dan voor dié 
prijs”? De Herfst-Rommelmarkt is 
geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Be-
zoekers van deze markt kunnen in het 
restaurant tussen 10.00 en 16.00 uur 
‘happen en snappen’ met een korting 
van 20% op de normale prijs. De kor-
ting geldt op alle etens- en drinkwaren 
die u in het genoemde tijdperk nuttigt. 
U behoeft alleen maar te zeggen, dat u 
via de Spionneur gekomen bent.

De fotoverzameling van 
Uitgeverij Voet
Niet alleen ik doe graag een beroep op 
de verzameling van Uitgeverij Voet, 
maar ook andere redactieleden van De 
Oud-Rotterdammer. In die verzame-
ling zitten niet alleen tienduizenden 
foto’s van fotografen als Henk den 
Hartog en  J.F.H. Roovers, maar ook 
duizenden Rotterdamse prentbrief-
kaarten. O ja, het gebruik van het 
woord ‘ansichtkaart’ laat Arnoud Voet 
zeker zuinig kijken: het zijn prent-
briefkaarten! Niet bij elke foto en/of 
prentbriefkaart die Arnoud Voet in zijn 
bezit krijgt, is direct duidelijk waar 
ooit de foto genomen is. Arnoud Voet 
heeft een voortreffelijke kennis van de 

‘deskundigen’ als Arnold Tak, Rein 
Wolters en mijn persoontje weten het 
nodige en staan hem terzijde. Als geen 
van die ‘deskundigen’ weet waar of 
wanneer een foto genomen is, blijft 
de kennis van de Oud-Rotterdammer-
lezer over. Veelal verloopt de vraag 
aan de lezer dan in deze rubriek via 
Arnold Tak, maar deze keer rammelde 
Arnoud Voet zelf aan de bel. Zijn 
vraag is kort maar krachtig: welke 
Rotterdamse straat is hier, in de jaren 
dertig, in aanbouw?
Reacties zijn via de post welkom bij 
Spionneur, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ 

Rotterdam of via email spionneur@
ditisrotjeknor.nl
Internetters kunnen via http://www.fo-
tovanrotterdam.nl een zeer groot deel 
van de verzameling van Arnoud Voet 
zien. Ook is op deze site duidelijk hoe 
je aan een gewenste (straat)foto kunt 
komen. En als u geen Internet bezit, 
is de winkel  van Arnoud Voet aan de 
Voorhaven 16 in Rotterdam-Delfsha-
ven hét adres, waar u op vrijdagmid-
dag de Rotterdamse foto vindt die u al 
zo lang zoekt.

Noordereiland
Paul Seesink uit Dordrecht stelde 
mij op de hoogte van zijn plannen 
een boek te schrijven, rond zijn 
levensjaren (1937-1958) op het 
Noordereiland. De gebeurtenissen  in 
de meidagen van 1940 op het Noor-
dereiland hebben hierbij zijn speciale 
belangstelling.  Hij liet me weten: “Ik 
schrijf ook over de beruchte meidagen 
van 1940. Ik roep de hulp van de 
DOR-lezers in, die mij wellicht kun-
nen helpen aan interessante details. 
Met name heb ik veel belangstelling 
voor de Sleephellingstraat, de groente-
winkel van Draai, mensen die dekking 
zochten in Drukkerij De Maas, de
brand van de RK kerk en omlig-
gende bebouwing in ‘de laan’, Jantje 
Kruisinga, Gijs Bijk, en de ‘Jodin’ in 
de Sleephellingstraat?”
U kunt u via de gewone post naar 
Spionneur schrijven of via email naar 
het (bekende) adres naar spionnetje@
ditisisrotjeknor.nl,

Elboradio
De piratenzender die jarenlang in 
Rotterdam en verre omgeving was te 
beluisteren,  was naar mijn mening 
Radio Elbo. Deze zender hoorde 
zeker niet tot mijn favorieten, want 
het Tante Marie was van een zeer 

hoog gehalte. Hoewel men zeer veel 
Nederlandstalige muziek liet horen, 
waren toen voor mij de rechtstreekse 
programma’s een reden een andere 
zender op te zoeken. Te veel zat men 
op een uiterst lullige manier op de 
persoonlijke toer. En het ‘de groeten 
van het Radio Elbo Team’  bij elke 
verzoekplaat, schoot bij mij in het 
verkeerde keelgat. In 2008 heeft één 
van de oudmedewerkers van Radio 
Elbo de koe weer bij de horens gevat. 
Hij startte het Internet radiosta-
tion Elboradio (www.elboradio.
nl) op. Ook bij dit station staat de 
Nederlandstalige muziek boven-
aan de muzieklijst. Vrij zelden is er 
vreemdtalige muziek te beluisteren, 
maar dan wordt deze muziek wel door 
een Nederlandse artiest vervaardigd. 
Zomaar op een avond, maandag 
6 oktober 2008, heb ik naar een 
rechtstreekse Internet-uitzending van 
Elboradio geluisterd. Laat ik zeggen, 
dat het niet Hollandser dan Hollands 
kon. Misschien miste ik de ‘grote’ Ne-
derlandse artiesten. Het aanbod van de 
onbekende Nederlandse artiest viert 
de boventoon. In de uitzending werd 
de gelegenheid geboden via Internet 
een verzoekplaat aan te vragen. Ik 
deed die aanvraag en het resultaat was 
bedroevend. Noch de naam van de 
aanvrager (De Oud-Rotterdammer), 
noch de naam van degene waarvoor 
de aanvraag bestemd was (alle Rot-
terdamse geëmigreerden) werden 
genoemd. Toen  kreeg ik de indruk, 
dat men met Elboradio met een leuke 
hobby bezig was, waar de inbreng van 
anderen eigenlijk niet bij hoort. Het 
aantal mailtjes dat ik daarna stuurde 
en waarop ik geen reactie kreeg, 
bevestigt mij in die mening. Jammer! 
Toch verdient Elboradio aandacht in 
deze krant. Als echte radiofreak denk 
ik, dat zij beter  kunnen. Hun (zeer 

zeldzame rechtstreekse) uitzendingen 
vanuit de locatie van één van hun 
sponsors zijn niet te verwaarlozen. 
Als (oud)Rotterdammer word je direct 
betrokken bij datgene wat zich in de 
stad, in dit geval Hoogvliet,  afspeelt. 
Wanneer dan tijdens een uitzending 
een luisteraar zich op de uitzendloca-
tie meldt, wil de Elboradio-medewer-
ker best daarmee op de foto.

Eén advies: Elboradio jullie zijn 
meer dan het beluisteren waard. Maar 
verzorg geen ‘testprogramma’s’  op 
de uren, dat je in Europa wonende 
luisteraars kunt verwachten. Als 
Internetstation dat all over the world 
te beluisteren is, zijn er eigenlijk geen 
tijdstippen voor testuitzendingen.
Elboradio is op zoek naar vrouwelijke 
en mannelijke presentatoren, die niet 
alleen het Nederlandse lied hoog in 
het vaandel hebben staan, maar dit 
ook via een radio-uitzending in Alge-
meen Beschaafd Nederlands (eventu-
eel met een Rotterdams dialect) in een 
eigen programma kunnen uitdragen. 
Bij info@elboradio.nl  wacht men op 
uw reactie.
Mijn uiteindelijke conclusie is 
kort ,maar gemeend: ik wens u als 
DOR-lezer bij www.elboradio.nl veel 
luisterplezier!

Rotterdamse Dag
Volgende week wordt de door de 
Stichting Ons Rotterdam georgani-
seerde Rotterdamse Dag gehouden. 
Deze dag is al heel wat jaren oud.
Najaar 1979 is de vereniging Rot-
terdam Onverwoestbaar gestart met 
een kleine Rotterdamse verzamelaars-
ruilbeurs voor besloten kring in Wijk-
gebouw De Larenkamp in Zuidwijk. 
Het jaar daarop werd in het toen nog 
te verbouwen Hulstkampgebouw een 
openbare ‘Rotterdamse Ruilbeurs’ 
gehouden, die door 250 mensen werd 
bezocht.  In 1981 kwamen in het 
gerenoveerde Hulstkampgebouw tot 
grote schrik, maar ook plezier van 
de organisatie, 3000 mensen op deze 
dag af. In 1982 ging de vereniging 

Rotterdam Onverwoestbaar ter ziele 
en werd direct de stichtingswerk-
groep Ons Rotterdam opgericht; de 
ruilbeurs werd omgedoopt tot Rot-
terdamse Dag. In 1990 werd besloten, 
wegens het grote aantal deelnemende 
organisaties, de vele exposanten en 
de jubileumfeesten van Rotterdam, 
de Rotterdamse Dag in De Doelen te 
organiseren. Daarna moest alleen in 
1994 even worden uitgeweken naar 
Engels in het Groothandelsgebouw, 
omdat de ruimte in De Doelen al 
was verhuurd. Tussen de 4000 en 
5000 mensen bezoeken jaarlijks de 
Rotterdamse Dag. In 2002 en 2003 
vond de Rotterdamse dag plaats in 
de Beurs WTC. Vanaf 2004 zijn we 
te gast in de St. Laurenskerk en is de 
Rotterdamse Dag verplaatst naar de 
zaterdag.
Tijdens de Rotterdamse Dag worden 
het verleden, het heden en de 
toekomst van Rotterdam onder de 
aandacht gebracht door middel van: 

-
lingen, optredens van Rotterdamse ar-
tiesten, voordrachten van Rotterdamse 
schrijvers en de presentatie van meer 
dan 60 organisaties: kunstenaars, 
verenigingen, stichtingen, bedrijven 
en gemeentelijke diensten. 

Op zaterdag 25 oktober 2008 van 
10.00 tot 17.00 uur zal voor de 30e 
keer de Rotterdamse Dag worden 
gehouden. Ook dit jaar in de St. Lau-
renskerk, een prachtige historische 
plek midden in de stad.
Op deze dag is het volgende te bele-
ven: non-stop podiumprogramma, ex-

fotoverzamelingen, verkiezing van de 
Rotterdammer van het Jaar. Ook laten 
Rotterdamse organisaties hun gezicht 
zien. Toegangsprijzen: volwassenen  

kinderen tot en met 11 jaar  gratis. De 
Laurenskerk is rolstoeltoegankelijk.

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 rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g

Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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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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

Leo Horn
Met veel belangstelling lees ik de 
artikelen in De Oud Rotterdam-
mer. Deze week trok het artikel 
van Dick van den Polder over Leo 
Horn mijn bijzondere aandacht. Hij 
vermeldde tal van anekdotes over 
deze scheidsrechter.

Wat ik echter miste, was het 
commentaar op de wedstrijd 
Feyenoord-Sparta in augustus 
1959, geleid door Leo Horn. Deze 
wedstrijd was bepaald niet van 
een hoog peil, maar uitermate 
spannend. Sparta was het seizoen 
daarvoor zeer overtuigend lands-
kampioen geworden en Feyenoord 
een reeks van jaren niet. Het was 
de eerste wedstrijd en de verwach-
tingen waren hoog gespannen. 

Ongeveer een kwartier voor tijd 
bij een nul-nul stand ving Pieters 

-
vaarlijke situatie de bal op. Wim 
v.d. Gijp stond op dat moment bij 
Eddy PG in de buurt en kreeg van 
hem een vriendschappelijk tikje te-
gen zijn kont. Leo Horn zag dat en 
vond dat als enige een overtreding 
en dus een penalty waard. Deze 
werd door Bosselaar ingeschoten. 

Uiteindelijk won Sparta door 
persoonlijk ingrijpen van Horn met 
1-0. Op het einde van het seizoen 
kwam Feyenoord één punt te kort 
om zich kampioen te noemen. 
De titel ging dank zij Horn naar 
Amsterdam. Ik en velen met mij 
kunnen slechts met afgrijzen aan 
deze wedstrijd terugdenken. Het 
verbaast mij dat v.d. Polder hier 
niets over vermeld heeft.

C.P. Spaargaren

Boksdoornstraat 33
2982 ba Ridderkerk
tel. 0180-412819

-----------------------------------------
Olieman
Ik reageer op het stukje Rotter-
damse verhalen van Cornelis van 
der Slot, olieman op de Zaandam. 
Mijn grootvader, Willem de Ruiter 
werd in 1941, 65 jaar en werkte op 
de Nieuw Amsterdam. In verband 
met zijn pensioengerechtigde leef-
tijd stapte hij in Zuid Afrika over 
op de Zaandam die naar New York 
zou varen om aldaar bij kennissen 
in New York te gaan wonen tot de 
oorlog voorbij was.

In 1941 kregen wij bezoek van een 
vertegenwoordiger van het Rode 
Kruis uit Geneve met de trieste 
mededeling dat mijn grootvader 
bij het torpederen van de Zaandam 
was gesneuveld. Mijn grootmoeder 
en moeder hebben toen lang zitten 
huilen. Ik hoorde mijn grootmoeder 
nog zeggen “waarom heeft ie dit 
verdiend”.

Na de oorlog zijn er ex-collega’s op 
bezoek geweest die vertelden dat 
hij, voordat hij zich inscheepte op 
de Zaandam, bij een bank in Kaap-

geld had gedeponeerd. Wij hebben 
diverse malen geprobeerd van de 
betreffende bank een antwoord te 
krijgen, maar hebben nooit een 
reactie gehad.

De koninklijke onderscheiding 
die mijn grootmoeder in 1946 
kreeg, heb ik nu in mijn hand. Voor 
krijgsverrichtingen staat er op, met 
speciale vermeldingen: oorlogs-
dienst koopvaardij 1940 – 1945 en 

– 1945 .

C.  Veldhoen,
Baarlandhof 88,
3086 EC Rotterdam
telef. 010 4800098
E-mail c.veldhoen@hetnet.nl

-----------------------------------------
Pop-art
Bij iedere nieuwe editie van De 
Oud-Rotterdammer trek ik mijzelf 
even terug in mijn herinneringen. 
Dat geeft mij een prettig gevoel. 
Zeker de artikelen en reacties over 
het Oude Kralingen zijn gewel-
dig. Tijdens het lezen komen ook 
talrijke vragen op, zoals: ‘wat zou 
er geworden zijn van al die Pop-art 
kunstenaars die hun atelier hadden 
in het oude schoolgebouw in de 
Lambertusstraat?’ mensen als Ton-
nie Burgerink, Jacob Zegveld en 
Maarten Kempen. 
Het was in die tijd geen rijkdom 
in de kunstkringen en er moest 
vaak op de pof een pakje shag 
gehaald worden. Daar ik toen een 
sigarenzaak had op de hoek van 
de Lusthofstraat en Lambertus-
straat (Doelman), had ik de eer 
de kunstkring te mogen leveren. 
Het moment dat Jacob Zegveld 
een expositie kreeg in New York 
USA zal ik niet snel vergeten. Bij 
terugkomst in Nederland had hij 
een Bentley gekocht en reed door 
Rotterdam gelijk Bram van Leeu-
wen (Lignac). Dit duurde zeker een 
week of twee; daarna gewoon weer 
een levering op de pof. Het waren 
allemaal toppers en alles was over 
de top, geweldige mensen die een 

echt Rotterdamse sfeer schepten.
Samen met de eerste studenten 
zette zij een nieuwe trend in. Mid-
delpunt was het café van de familie 
Van Schijndel in de Lusthofstraat, 
met achter de toog naast pa en ma 
Van Schijndel hun zoon Henk, een 
leeftijdgenoot en stapmaat. Met een 
dikke Fiat Maserati special made 
bezochten we talrijke horeca gele-
genheden; Het Fust, Boemerang, 
Schubbejak, de Jungle, de Pijp, 
Melief Bender, Seven Club, Chez 
Plui, Oom Tom op het eiland en ga 
zo maar door en niet te vergeten 
de Pul op de ‘s-Gravendijkwal. De 
consumpties waren in die tijd niet 
duur, maar om mee te kunnen doen 
had ik een extra bijbaantje als bor-
denwasser in het Holbeinhuis. Nog 
zo’n stapmaat was Jaques Buys. 
Hij was tegelzetter en reed rond in 
een sportieve Austin Haley-cabrio 
met aan boord de prachtige blonde 
vriendin Marjan. Misschien wil 
er iemand reageren. Het zou leuk 
zijn wat van die oude knakkers te 
ontmoeten. 
Wij vormden het bestuur van de 
fanclub van ons Rotterdams sprint-
kanon Wimpie Koopmans die wij 
volgden tot op de wielerbaan van 
het Olympisch Stadion in Amster-
dam tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen. Wij stonden op de 
banken, want hij ging als een raket 
over de baan en werd Nederlands 
Kampioen. Tot een prijsuitreiking 
is het echter nooit gekomen, want 
hij zat zwaar onder de dope en had 
na de wedstrijd zijn trainer Derksen 
tot overmaat van ramp een klap 
gegeven. 
Na terugkomst in Rotterdam heb-

ben wij er toch nog een feestje van 
gemaakt, want die Amsterdammers 
hadden het natuurlijk gedaan.
Hans Doelman van der Slot
Haringvlietstraat 191
3313EC Dordrecht
078-6148385
e-mail:  hvanderslot@solcon.nl
-----------------------------------------
Gelderse Kade
Graag wil ik reageren op het stukje 
in uw krant van 30 september. 
Auteur Joris Boddaert meent daar 
op de voorpagina iets te kunnen 
vertellen over de Geldersekade. 
Echter, hij heeft het over het Witte 
Huis en de ernaast staande panden, 
dit zijn panden gelegen aan de 
Wijnstraat en Wijnkade. Het ‘rare 
gebouwtje’ pal voor het Witte Huis 
lag aan de Geldersekade. Hoewel 
misschien minder historisch ge-
schoold dan uw medewerker, voel 
ik mij als ervaringsdeskundige toch 
geroepen u in deze te corrigeren.
Aan de Geldersekade woonden 
diverse gezinnen en er waren een 
café en een kapperszaak gevestigd. 
Ons gezin woonde op nummer 5 
boven het café van Leenders, de 
cafébaas woonde boven ons gezin 
op de tweede etage. Boven de 
kapperszaak woonde de familie 
Melissen, de naam van de kapper 
weet ik helaas niet meer.
Tot zover mijn zienswijze op dat 
rare gebouwtje, waar ons gezin met 
zeven kinderen is opgegroeid en in 
de vroeg zestiger jaren is vertrok-
ken wegens sloop van het pand.
 
M.Langeveld
eerwaarde2000@yahoo.com 

Navego
Ik ben in 1956 als werknemer begonnen bij NAVEGO (Nederlandse Algemene Verf en Glasonderneming) in het 

-
vaarlijke verf eigenlijk levensgevaarlijk, maar in die tijd waren de veiligheidsvoorschriften blijkbaar nog niet zo 
streng. Verf heb ik daar genoeg gezien, maar glas verkocht men toen al niet meer.

Van de mensen die er ook werkten, kan ik me de volgende namen nog herinneren; de directie bestond uit de 
heren Dijkstra, de Boer en ??v/d Graaf. Verder zit nog in mijn geheugen Herman Stam (daar heb ik nu nog con-
tact mee via DOR), Jan de Vette, Louis Scherpenisse, Frans de Jong, Lenie van Eck, Koos en Joke Thierman, 
nog een Joke ??, Joop Driessen, Joop Cokje, Tineke de 
Vette, Jan de Jager, Jan Bostelaar, Jaap Mout,  Wout Stam, 
??? Boeve, Siem Mastenbroek, Anton v/d Berg, Nel Quist, 
Tinie Sterk, Wim Krijgsman (de kleurmaker), en niet te ver-

ik herkende op een foto uit 1960 waar we aan het punteren 
waren in Giethoorn, na een bezoek aan de Flexa Fabrieken.

Waarom dit verhaal? Herman Stam kocht ongeveer twintig  
jaar geleden een houtskooltekening op een markt van het 
pand van Navego dat toen aan het Haringvliet gevestigd 
was. Herman en ik willen graag weten of Navego vanaf het 
Haringvliet naar het Groothandelsgebouw is verhuisd of 
eerst nog naar een ander adres? Wij zijn ook nieuwsgierig 
naar wie van de oud-collega’s zich het pand op bijgaande 
foto nog kan herinneren. Heeft u daar nog gewerkt en wie 
werkte daar nog meer? Alle verhalen zijn welkom over 
Navego. Bel of mail mij.

Herman Stam & Aad Groeneweg
groen123@12move.nl
010-4202414

Familiereünie in Nieuwe Plantage 
Zaterdag 4 oktober blijft voor de familie de Ruijter-Rietveldt een 
datum, die men niet snel zal vergeten. Annie Meents, die reeds jaren 
met plezier in de Nieuwe Plantage woont, vierde haar 80e verjaardag. 
Zij heeft al lange tijd naar dit moment uitgekeken en is daarom ook 
naarstig op zoek gegaan naar oude familieleden. Het werd een leuke 
bijeenkomst die werd gevierd, onder het genot van een lopend buf-
fet en uiteraard een drankje in Rest.Light of India in Rotterdam. De 
meeste gasten die aanwezig waren, hadden elkaar al 55 jaar niet meer 
gezien, dus er werden veel oude verhalen opgehaald.

Ben Rietveldt
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Bijbel Abraham v/d Kraan
Ik heb een bijbel die is aangeboden 
door de Gereformeerde kerk te 
Kralingen op 24 september 1942 
ter gelegenheid van de inzegening 
van het huwelijk van Abraham v/d 
Kraan en Neeltje Post. Zij hadden 
twee kinderen. Maarten en Leen-
dert, geboren op 6 april 1948 te 
Rotterdam. Wie heeft er belangstel-
ling voor deze bijbel en kent de 
bovengenoemde personen?
B. Tronchet
Tel 078-6825462
----------------------------------------
Geachte redactie
Naar aanleiding van onze geslaagde 
reünie van de huishoudschool St. 
Lucia, Aert van Nesstraat op 17 
september, willen wij u bedanken 
voor het plaatsen van onze oproep 
destijds. Er waren meer dan 60 
mensen! Dat hadden we nooit 
gedacht, omdat het meer dan 50 
jaar geleden is dat we elkaar gezien 
hebben. Er is veel gelachen om 
verhalen en oude foto’s en er zijn 
weer nieuwe vriendschappen ont-
staan. Jammer dat we nog veertien 
dames misten. Dames die we nog 
zoeken voor een volgende reünie 
zijn: Clara Blonk, Tilly Bernard, 
Riekie Roossen, Betty Borremans, 
Leny Arkesteyn, Leny Stuyts, Janny 
Ram, Willy Dumont, Anneke v.d. 
Broek, Annie v.d. Tol, Bep Jansen, 
Netty van Rijst, Diny Metzelaar, 
Ria Vermeer.
Wie kent deze dames, ze zijn nu 
ongeveer 67 jaar jong!
Agnes de Boek
----------------------------------------
Jan Stolk
Hallo, ik ben Elly Schippers en 
zou graag willen weten hoe het Jan 
Stolk is vergaan. Hij heeft ons met 
zijn vader van de Schipperstraat 
in Rotterdam West naar Pendrecht 
verhuisd en daarna zijn we elkaar 
uit het oog verloren. Hij was de 
wielrenner uit het Witte Dorp en ik 
zou het leuk vinden nog eens wat 
te horen al is het al lang geleden. 
Ik hoop dat er iemand is die mij 
dat kan vertellen, misschien hij 
zelf wel. Mijn meisjes naam is Elly 
Scharp.
E. Schippers 
Van Riedevliet 59
2992 TK Barendrecht
j.schippers26@chello.nl
----------------------------------------
Jaap Valkhoff
Naar aanleiding van de reclame 
in De Oud-Rotterdammer over de 
DVD “Groeten Uit Rotterdam” , 

heb ik een vraag. Na het bekijken 

hoff uitgedraaid en daar las ik dat 
er nog een CD te koop is o.a. een 
instrumentale tangoplaat met Jaap 
Valkhoff op accordeon. Wij houden 
van tangomuziek, maar de hoofd-
zaak is toch het fantastische spel 
van Jaap Valkhoff. Misschien is er 
iets van bekend? Het is opgenomen 
in geluidsstudio Breda van Tony 
Dirne, misschien zijn er lezers die 
mij kunnen helpen? Alvast hartelijk 
dank.
Wil Ketting-vanZijl
Boekenrode 78
3085 JK Rotterdam
ljketting@planet.nl
----------------------------------------
Familie Grund
Ik ben Corrie Grund en onderzoek 
mijn stamboom. Ik wil mijn vier 
nichten oproepen contact met mij 
op te nemen. Dat zijn Wil en Mieke 
Grund, dochters van mijn ome Kees 
en tante Miep. De andere twee zijn 
Nel Grund en haar zus. Zij zijn 
dochters van mijn ome Koos en 
tante Annie.
Corrie Grund
w.radder7@chello.nl
0181636347
----------------------------------------
Lijn 3
In de jaren vijftig, toen lijn 3 van 
de Groenezoom naar Blijdorp reed 
met aanhanger, was het een hele 
tijd gebruikelijk dat de aanhanger in 
de stille uren eraf ging en geplaatst 
werd op de lus bij het Zuiderzie-
kenhuis. Zo stonden daar een aantal 
uren misschien wel tien aanhangers. 
Is daar ooit een foto van gemaakt? 
Wie helpt mij hieraan?
Wim van der Windt
wvdwindt@gmail.com
0180417008
----------------------------------------
Dik Trom
Een aantal DOR’s geleden schreef 
ik een stukje over de Dik Trom-

vertoond werden. Ik kreeg toen 
een mailtje van een meneer die 

met het aardige aanbod dat ik ze 
mocht zien. Helaas, door een fout 
in de computer ben ik al mijn email 
adressen kwijt geraakt. Ik wilde via 
deze weg een oproep doen aan die 
meneer of hij contact met mij wil 
opnemen. Bij voorbaat vriendelijk 
bedankt.
Francien de Leede
tel.0104200789
ariedeleede@kpnplanet.nl

Hoefsmid
In De Oud-Rotterdammer van 27 
mei stond een artikel over Delfs-
haven, waarin door Robbie werd 
geschreven over een hoefsmederij 
in de Lange Dijkstraat. Mijn opa, 
die ik nooit gekend heb, heeft in 
die hoefsmederij gewerkt. Ik wil 
vragen of er mensen zijn die daar 
iets over kunnen vertellen of foto’s 
hebben.
J.A. Koelewijn
Beltmolen 32
2906 SC Capelle aan den IJssel
----------------------------------------
Koningin Emma 
kleuterschool
Ik heb mijn broer Koen en zusje 
Willy nooit gekend. Ze zijn slechts 
vier jaar geworden en een jaar 
na elkaar overleden. De een aan 
blauwe mazelen, de ander door 
een ongeluk. Ik heb geen enkele 
foto van ze. Op de koningin Emma 
Kleuterschool zijn ze ooit op de 
foto gezet. Misschien zijn er nog 
lezers die ook op die school gezeten 
hebben. Dat moet dan omstreeks 
1928 zijn geweest. De Oud-Rotter-
dammer is mijn enige hoop.
K.A. Toebak-van Vondel
Wijnruitstraat 36
3193 GS Hoogvliet
----------------------------------------
Corry Scheffer
In De Oud-Rotterdammer van eind 
september staat in de rubriek Tante 
Post onder een verhaal de naam 
Corry Scheffer. Nu heb ik in de ja-
ren vijftig kort verkering gehad met 
ene Corry. Zij woonde naast een 
lorrenman op het Piet Heinsplein. 
Vóór mij had zij verkering met de 
zoon van een andere lorrenman met 
een herdershond. Corry zat op de 
padvinderij. Als dat dezelfde Corry 
is, zou ik haar graag eens ont-
moeten. Ik ben thans 79 jaar. Wàt 
een blad, die Oud-Rotterdammer. 
Geweldig!
L. Honnef
Berberisweg 42
3053 PJ Rotterdam
010-2780318
----------------------------------------
Geachte redactie
Op de oproep in editie 19 zocht ik 
Gerrie, lid van een wandelvereni-
ging. een lezer wist mij te vertellen 
dat de achternaam vermoedelijk 
Van Britsum is en dat de wandel-
vereniging  de 110 morgen is. Nu 
kan ik dus beter zoeken.
Ik zoek dus Gerrie van Britsum. 
Zij was in de jaren 1960/68 lid van 
wandelvereniging 110-Morgen. 

Wie kan mij helpen haar terug te 
vinden?
Jan Vissers
jjviss@planet.nl
06-10824242
----------------------------------------
Reünie Finlandia 
klas 1949-1955
Zondag 9 november houdt de 
klas 1949 - 1955 van de Open-
bare School voor gewoon lager 
onderwijs A No. 3 Finlandia een 
reünie. Dankzij de medewerking 
van het team van de Finlandia o.l.v. 
Herman Breur kan deze reünie in de 

is, omdat deze groep, na de eerste 
klas in de houten school op de hoek 
van de Engelse- en Grieksestraat te 
hebben doorgebracht, najaar 1950 
in het toen nieuwe stenen gebouw 
aan de Brigantijnstraat kwam.
Er zijn o.a. foto’s te zien van alle 
adressen waar de 54 leerlingen 
gewoond hebben, maar genomen in 
2008, soms zeer verrassend. Van de 
54 leerlingen zijn er 43 gevonden, 
zes bleken helaas overleden. Ook 
“meester” Ben Laurens heeft zijn 
deelname toegezegd.

We zoeken nog: Tineke Jobse, Nan-
nie Krul, Karla van Loopik, Els de 
Visser, Lenie Voerman, Feike van 
der Giessen, Rob van Heezik, Jan 
de Jong, Chris van Leeuwen, Jan 
van der Linde, Cor Reijnierse.
Erik H. Wenzel, Schoonhoven
erikwenzel@yahoo.com

Tweede Brienenoordbrug
Eind jaren ‘80 is de tweede 
Brienenoordbrug gebouwd en in 
gebruik genomen. Mijn oudste 
zoon heeft dit met een videorecor-
der opgenomen, maar helaas is dit 
allemaal verloren gegaan. Omdat 
hij  helemaal bezeten is van dit 
geweldige staaltje techniek ben ik 
voor hem op zoek gegaan naar be-
wegende beelden van deze tweede 
Van Brienenoordbrug. Er schijnt 

BRUG KOMT ER AAN”. Deze 

zien van de bouw, het transport en 
de plaatsing van de brug. Er hangt 
een catalogusnummer aan met: 
BB-2382. Registratieopbergnum-
mer: Zichtcopie VHS 258  en een 
opbergnummer VHS 0069
Wie kan mij vertellen waar deze 

zoeken? De stichting Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, 
Gemeentewerken Rotterdam, 
het Gemeentelijk Havenbedrijf, 
Rijkswaterstaat en diverse andere 
instanties konden mij NIET verder 
helpen, terwijl ze allemaal wel kon-

bestaat! Maar waar? Graag zou ik 
reacties willen horen en wat hier-
voor eventueel de kosten zouden 
zijn. Wie kan mij helpen mijn zoon 
te verblijden?
Jan Jongerius
010-5019444 of 06-26658304
jjur@kabelfoon.nl

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

Maria Flameling 
Ik ben al jaren op zoek naar mijn schoolvriendin Maria Flameling, geboren 
8 april 1937. In 1961 heb ik voor het laatst schriftelijk contact met haar 
gehad. Sindsdien ben ik haar adres kwijt en zelf ook verhuisd. Doordat ik 
de achternaam van haar man Ton niet weet, kan men mij op het stadhuis in 
Rotterdam niet verder helpen. Na hun huwelijk zijn ze in Amsterdam gaan 
wonen. Ik woon sinds 1954 in Antwerpen. Bijgaande foto is uit 1953, van 
onze klas in de Mauritsstraat. Wie kent haar adres?
Maria van Deelen
Den Haaglaan 60, 2660 Antwerpen, 03-2886916
mariavandeelen@skynet.be
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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

24 36 73 28 83 60 21 55 5 79 74 35

39 87 46 14 70 7 31 18 68 82 11 81 77 50 17

Horizontaal
1. voorbehoedmiddel; 7. handgeklap; 12. waardeloze lap; 13. pijnstillend en 
verdovend middel; 14. plechtige belofte; 15. reverendus pater (afk.); 17. het 
binnenste van iets; 19. groente (soort van look); 21. muzieknoot; 22. een Duitse 
publieke omroep (afk.); 24. deel van auto; 27. Nederlands automerk; 28. romp 
van een beeld; 30. varken (Engels); 31. plaats aan het IJsselmeer; 32. ruimte 
en werkplaats waar schepen gebouwd worden; 33. deel van dag; 35. wereld-
bol; 37. vertragingstoestel; 38. plooi of groef in de huid; 41. familielid; 42. 
platte zilvergrijze zeevis; 44. landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 
46. mevrouw (lady); 47. kiekje (opname); 48. overdekte galerij of serre; 49. 
lager secundair technisch onderwijs (afk.); 50. oevergewas; 52. stap (pas); 
54. mond, bek (als spraakorgaan); 56. koeienmaag; 58. visgerei; 61. ogenblik; 
62. een soort van geweven katoen; 64. droog (kaal); 65. god van de liefde; 67. 
plaats in België; 68. roem (aanzien); 70. plooi die de grens vormt tussen onder-
lijf en bovenbeen; 72. in de grond levend zoogdier; 73. glazen kastje voor het 
houden van hagedissen en slangen; 76. fooi; 77. maanstand (afk.); 78. wrede 
romeinse keizer; 79. vaarwater (kanaal); 81. boksterm (afk.); 82. troefkaart; 83. 
rangtelwoord; 84. vordering; 86. iemand die de colleges van een universiteit of 
hogeschool volgt; 87. openbaar ambtenaar (juridisch deskundige).

Verticaal
1. persoon die belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel; 
2. deel van bijbel (afk.); 3. scheepsherstelplaats; 4. rivier in Duitsland; 5. in 
staat zelfstandig te beslissen; 6. lichtblauw paars; 7. eenheid van elektrische 
stroomsterkte; 8. boomvrucht; 9. soort dakbedekking; 10. jongensnaam; 11. 
met stof bedekt; 16. voor (in samenstelling); 18. snel (vlug); 20. snelle korte 
beweging; 21. mannetjesbij; 23. ijzeren vat; 25. eskimohut; 26. groot blaasin-
strument; 27. overjas van dunne stof; 29. aanhanger van een sportvereniging; 
32. globe; 34. hertensoort; 36. geheel opgebruiken (verteren); 37. mannelijk 
dier; 39. gestileerde vlakke voorstelling van Christus in (Byzantijnse) kerkelijke 
kunst; 40. inwendig orgaan; 42. soort kachel (stookplaats); 43. land (staat); 45. 
Europeaan; 46. insectendodend middel (afk.); 51. mager (doorschijnend); 53. 
explosieven opruimingsdienst (afk.); 54. kattenras; 55. koraaleiland; 56. open 
plek in een dorp; 57. roofdier; 59. Engelsman; 60. weerklank (weerwerk); 62. 
bruin vlekje op de huid; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. drinkbeker; 67. Sociaal 
Economische Raad (afk.); 69. vogeleigenschap; 71. boomsoort; 73. ver (in 
samenstelling); 74. eerste letter van het Griekse alfabet; 75. eindstreep; 78. 
Nederland (afk.); 80. meisjesnaam; 82. heden; 85. de oudere (Lat. afk.).

Vader Wim de Reus was lid en 
penningmeester van HER. “An-
dere dagelijks bestuursleden waren 
August Schiller (voorzitter) en zijn 
zoon Joop (secretaris),” weet Bertus 
nog. De muzikale appel viel in het 
gezin De Reus niet ver van de stam. 
Bertus trad in de voetsporen van zijn 
vader. Nog maar tien jaar jong was 

de althoorn zijn favoriete instru-
ment. In het HER-repetitielokaal in 
kleuterschool De Veilige Haven in 
de Oranjeboomstraat leerde hij het 
bespelen bij dirigent Jordaans, na 
zijn pensioen voortgezet bij eerste 
man Cees Fabrie. Een paar jaar later 
had Bertus het blazen en de knoppen 
zodanig in mond en vingertoppen 
dat hij op de trombone in het orkest 
naast zijn vader mocht meespelen. 
Vader en zoon De Reus en vader 
Schiller en dochter Gerrie kwamen 
op zondagmorgen het eerst naar 
de repetitie en sjouwden stoelen 
en lessenaars van zolder. Daar zat 
de tiener dan op zondagmorgen 
tussen veertig al dan niet gevor-
derde muzikanten. Gerrie Schiller 

begon ongeveer tegelijk met Bertus 
muziek te maken. Zij op de klarinet, 
weet hij nog. Hij vraagt zich af wat 
er van haar geworden is. Enkele 
andere muzikanten herinnert Bertus 
zich eveneens. “Meneer Maliepaart 
bespeelde de bas, zijn zoon de kleine 
trom, Arie van de Waal blies klari-
net, zijn vrouw Annie was bedreven 
met de pauken, meneer Starren blies 

familie De Goeij waren hobo en 
fagot favoriet.”

Verschuivingen
Excelsior gaf concerten op plei-
nen, in bejaardenhuizen, het Luxor 
Theater en zelfs in De Doelen. Ook 
werd deelgenomen aan concoursen 
waarbij de vereniging veel prijzen in 
de wacht sleepte. Met het verstrij-
ken van de tijd verschoven binnen 
de vereniging functies met Jaap 
Koops (trompettist bij de Mariniers-
kapel) als nieuwe dirigent.  Bertus 
memoreert: “Op zijn aanraden ben 
ik schuiftrombone gaan spelen. Les 
kreeg ik van Koos van Dijk, ook 

van de Marinierskapel. Eén keer 
per week reed ik op de brommer 
naar Zuidwijk voor één uur les. Jaap 
Koops verliet Excelsior om dirigent 
te worden van de Marinierskapel. 
Freek Mastinie, óók een marinier, 
was korte tijd zijn opvolger. Gerrit 
Fokkema werd na hem onze dirigent 
voor zeker tien jaar in een repetitie-
lokaal in de Nicolaas Witsenschool 
in de Oranjeboomstraat.” En: “Wie 
na hem de dirigeerstok zwaaide, 
weet ik niet. Mijn vader en ik waren 
in die periode door omstandigheden 
bij de harmonie vertrokken. Met 
gemengde gevoelens denk ik nog 
wel eens aan die tijd. Vader speelde 
er vijftig jaar en ik ruim 25. Daarna 
hebben we nimmer meer een instru-
ment aangeraakt.”

Bertus de Reus, inmiddels al 
jaren inwoner van Zwijndrecht, is 
nieuwsgierig naar reacties en ook of 
Harmonievereniging Excelsior Rot-
terdam nog bestaat. Zijn e-mailadres 
is: lw.de.reus@wanadoo.nl

Harmonievereniging Excelsior Rotterdam

Bertus de Reus zoekt muziekmaatjes 
Voor alle duidelijkheid: dit verhaal gaat over Harmonievereniging 
Excelsior Rotterdam (HER), niet te verwarren met de op 1 november 
tachtig jaar wordende Drumfanfare Excelsior Rotterdam (DER). HER 
was een bekende muziekvereniging met overal wonende leden. Een 
van hen was Bertus de Reus. Ruim 63 jaar geleden gingen zijn ou-
ders na zijn geboorte in Limburg wonen de (verdwenen) Feijenoord-
straat. Tot aan zijn trouwen bleef hij wonen op het Noordereiland.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publice-
ren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars 
van deze week dingen weer mee naar vijf exemplaren 
van het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens.
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 WOENSDAG 23 OKTOBER op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: 
info@deoudrotterdammer.nl      Succes!!

- Bertus de Reus (2e van links) op schuiftromboneles bij zijn muziekleraar 
Kees van Dijk (links) Privéfoto”s Bertus de Reus  -

- Vader Wim de Reus was ruim vijftig jaar actief 
bij Harmonievereniging Rotterdam -

- In concert in de grote zaal van De Doelen. Links vader Wim en zoon Bertus de Reus op de schuiftrombone -

De oplossing van de puzzel van deze week veroorzaakte nogal wat verwarring bij sommige lezers, want wat moet 
een krant als De Oud-Rotterdammer nu eigenlijk op de beurs. Met de crises van tegenwoordig op die beurzen lijkt 
dat niet de verstandigste keuze. Gelukkig hadden wij het over een heel ander soort beurs. Namelijk de 55plusexpo 
in Ahoy van 22 tot 26 oktober. U vindt De Oud-Rotterdammer daar met haar eigen stand met verschillende aantrek-
kelijke Rotterdamse artikelen. Met de bon op de beurspagina’s gaat u ook nog eens met korting naar binnen.  De 
oplossing van vorige puzzel was:

De Oud-Rotterdammer naar de beurs
De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:

J.W. Hekhuis, Poortugaal
H.M.K. Eckhardt, Nieuwerkerk aan den IJssel
P. Adrighem, Rotterdam

R. Betlehem, Moordrecht
J. Pantekoek, Rotterdam
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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

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

Humanistisch Café op 30 oktober over:

Egoïstische ontwikkelingssamenwerking

 importeert met 
haar bedrijf Sawini allerhande 
artikelen die zij in samenspraak 
met de lokale economie laat 

maken, zo-
als sieraden 
en shopper-
bags. Maar 
je kunt na-
tuurlijk ook 
geld inves-
teren en 

daar een leuk rendement mee 
maken. Dus niet langer geld 
brengen, maar gaan 
halen: de economie in 
ontwikkelingslanden 
stimuleren met een 
microkrediet. An-
nexum Invest heeft 
zo’n fonds en vertelt 
ons hoe we de wereld een 
beetje mooier kunnen maken 
en tegelijkertijd aan onze por-
temonnee mogen denken.  
Voelt dit egoïsme goed genoeg 
om in mee te gaan of stuit het 
tegen de borst? 
Het Humanistisch Café is een 

gezellig praatcafé, waar gedis-
cussieerd wordt rondom een 
thema. Het is voor iedereen die 
het leuk en belangrijk vindt om 
anderen te ontmoeten door over 
de grenzen van de eigen leefom-
geving heen te kijken. Omdat sa-
men eten uitnodigt tot een ge-
sprek met de ander, wordt er een 
maaltijd geserveerd.  Vanaf 18.00 
uur is de bar open. De maaltijd is 
om 18.30 uur en de inleiding be-
gint om 19.15 uur. Aanmelden is 
niet nodig. Kosten: € 7,50 (inclu-

sief maaltijd en drankje). 
Het Humanistisch Café 
is een initiatief van ver-
schillende Rotterdamse 
humanistische organi-
saties. Elke laatste don-
derdag van de maand 

met elke keer een ander thema 
en een andere spreker: een filo-
soof, een kunstenaar, een artiest, 
musicus, of een wetenschapper. 
Locatie: De Zingende Zeeleeuw, 
Sint-Jobskade 10 (Müllerpier), 
3024 EN Rotterdam, bereikbaar 
met tramlijn 8.

Jazz-coryfee Mitsey Houtman (88) overleden

Mitsey Houtman had aanvanke-
lijk geen interesse om zangeres 
te worden. Als zeventienjarige 
ouvreuse in Theater Arena aan 
de Kruiskade  zong zij wel veel en 
dat viel haar baas op. Hij vroeg 
haar  te zingen op een feest met 
het orkest van Freddy Green. Dat 
was vlák vóór het uitbreken van 
de oorlog. Later deed ze mee aan 
een ‘croon-wedstrijd’ in Pschorr 
en won daar de eerste prijs.  
Freddy Green vroeg haar mee op 
toernee. Met een onderbreking 
door de oorlog (ze weigerde  lid 
te worden van de Cultuurkamer 
van de bezetter) ging het daarna 
crescendo met haar carrière.
Mitsey Houtman  (ook wel be-
kend als Mitsey Smeekens) was 
vroeger jaren met haar man Her-
man eigenaar van het bekende 
Rotterdamse horecabedrijf ‘De 
Doofpot’ aan de Nieuwe Binnen-
weg.

Sinds enkele jaren 
woonde Mitsey bij 
Humanitas, aanvan-
kelijk in de Gerard 
Goosenflat in Om-
moord en de laatste 
maanden bij Huma-
nitas-Akropolis (Hil-
legersberg). Zij trad 
nog weleens op, 
zoals vorig jaar bij 
HumanitasTV ter ge  -
legenheid van de 
verjaardag van Hans 
Becker en niet te ver-
geten tijdens haar 
eigen  swingende 
verjaardagsfeest een 
dag voor haar over-
lijden.
Velen binnen en 
buiten Humanitas 
zullen de markante 
persoonlijkheid van 
Mitsey missen!

Mitsey in haar ‘Doofpot’

Mitsey in de studio

Mitsey met Annie de Reuver in 2007

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

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

 beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt, bar, restaurant, biljartclub, bridge-
club, internetcafé, dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie, ergothe-
rapie, etc. 

 conciërgediensten, hulp bij computerstoring en installatie, extra korting in alle Hu-
manitasrestaurants, advies van de zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, gebruik tandemscoot-
mobiel, gebruik van de Humanitas rolstoelbus, juridisch advies bij problemen met zorgindicatie

Nooit meer naar een bejaardenoord of verpleeghuis, maar wel van dit uitzicht 
genieten? Bel Dennis Stello van Matchmakelaars: 010 -  233 01 01

‘Zusters on tour’ deden onlangs De Steenplaat aan. Zusters on tour
is een theaterprogramma speciaal voor medewerkers in verpleeg- 
en verzorgingshuizen, om hen een hart onder de riem te steken 
en hen te laten voelen hoe belangrijk, plezierig en soms ook lastig 
hun werk is. De voorstelling is door het Florence Nightingale Insti-
tuut ontwikkeld en gefinancierd door het Ministerie van VWS.
Medewerkers, vrijwilligers en enkele familieleden van De Steen-
plaat en Humanitas-Hoogvliet genoten van de voorstelling. Met 
een lach en een traan was er veel herkenning. Aan het einde kon 
iedereen een evaluatieformulier invullen. Het viel op dat vooral 
bejegening van bewoners, de behoefte aan communicatie en sa-
menwerken onderwerpen zijn die medewerkers belangrijk vinden 
en waar ze aan willen werken. En dat komt iedereen weer ten goe-
de. Het was een geslaagde middag!

‘Zusters on tour’ in De Steenplaat

Kijk elke week
Humanitas-TV!

donderdag

vrijdag (herhaling)

Hoe halal is Humanitas?
Op donderdag 30 oktober 2008 
organiseert Humanitas de dia-
loogbijeenkomst ‘Hoe halal is 
Humanitas?’ over de toekomst 
van onze moslimouderen. De 
discussie gaat tussen 

 en 
 van Humanitas.

De Zwitserse filosoof Tariq Ra-
madan is één van de bekendste 
Europese moslims, o.a. hoogle-
raar aan de universiteiten van 
Oxford en Rotterdam en adviseur 
van de Britse regering voor mos-

limaangelegenheden. 
Plaats: Humanitas-Berg-
weg, Bergwegplantsoen 
10, 3037 SK Rotterdam 
(Noord).


