
Zaterdag 18 en zondag 19 
oktober stonden ze met z’n al-
len op het Willemsplein; bijna 
vijfduizend!!! lezers die samen 
met hun krant dit feestje 
wilden meevieren. Een mooier 
geschenk was niet mogelijk. 
Want wie krijgt er 4700 gasten 
op bezoek bij het vieren van 
zijn verjaardag? Niemand 
toch. Nou, De Oud-Rotterdam-
mer dus wel. En gezamenlijk 
maakten ze er een superdag 
van, waaraan zelfs de weer-
goden volop meewerkten. 
Zo werden de Nostalgische 
Haventoertochten een nieuw 
hoogtepunt in het nog maar zo 
korte bestaan van De Oud-Rot-
terdammer.

Om negen uur zaterdagmorgen stonden 
de eerste deelnemers al klaar om aan 
te monsteren op een van de prachtige 
Spidoschepen; de James Cook, de Abel 
Tasman of de Henry Hudson. De eerste 
zonnestralen verjoegen de ochtendkou, 
maar toch waren de meeste mensen blij 
dat ze niet tot precies kwart voor tien 
hoefden te wachten voor ze aan boord 
mochten.
Vanaf dat moment was het twee dagen 
achtereen een komen en gaan van DOR-
lezers; erg oude, maar toch ook opval-
lend veel piepjonge (nou ja ‘piep’, een 
jaar of veertig) Rotterdammers die zich 
zonder uitzondering zichtbaar verheug-
den op deze speciale tocht door de oude 
Rotterdamse stadshavens.
Maar liefst veertien speciale afvaarten 
had de Spido ingelast voor De Oud-Rot-

terdammer, zodat het de hele dag druk 
was op het Willemsplein. Dankzij de pro-
fessionele aanpak van de Spido hoefde 
bijna niemand lang te wachten; het 
in- en ontschepen gebeurde razendsnel, 
waardoor de schepen nooit langer dan 
een kwartier langs de wal lagen.

Appeltaart
Aan boord heerste tijdens de tochten 
een heerlijke ontspannen sfeer. Talloze 
mensen fl eurden hun gratis kop koffi e 
op met een heerlijke punt appeltaart, 
dikwijls voorzien van een ruime hoeveel-
heid slagroom.

De beide gidsen, DOR-coryfeeën 
Aad van der Struijs en Rein Wolters, 
informeerden de passagiers uitvoerig 
over de plaatsen die gepasseerd werden 
en keken veelvuldig terug op hoe het ooit 
was. De reacties van de passagiers waren 
opgetogen en Aad en Rein kregen veel 
bijval voor hun gedetailleerde uitleg.
Eenmaal terug aan de wal was de ver-
rassing zo mogelijk nog groter. Iedereen 
was nieuwsgierig naar het boek dat als 
geschenk voor de deelnemers klaar lag 
en haastte zich naar het uitgifteloket 
waar het boek werd uitgereikt. De ooh’s 
en aah’s waren niet van de lucht en 
menigeen begon onmiddellijk te bladeren 
en de talrijke foto’s te bewonderen. Rein 

Wolters en uitgeverij Voet hebben er in 
eendrachtige samenwerking dan ook een 

echt pronkstuk van gemaakt. Geen zielig 
fl oddertje, maar een 112 pagina’s tellend 
gebonden boek met meer dan 150 foto’s 
en interessante verhalen over de Spido en 
van Spido-medewerkers.
Met dit prachtige cadeau onder de arm 
togen velen nog even langs het Maritime 
Hotel om onder de klanken van het daar 
optredende shantykoor het boek verder 
te bekijken.

Het werd zo een verjaardagsfeest van 
De Oud-Rotterdammer dat niet snel 
vergeten en waar nog jarenlang over 
gesproken zal worden.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Wat een geweldige verjaardag!
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- De wachttijd werd gezellig bekort door een accordeonist - - Koffi e met een heerlijke appelpunt -

- Het was gezellig druk aan boord van de James Cook -

- Genieten van de Rotterdamse havens -
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(naast de apotheek)

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

O P E N H U I S
Loop vrijblijvend binnen voor informatie over de mogelijkheden tijdens ons:

Zaterdag 1 november 2008 van 10.00 -15.00 uur
Maak op deze dag een afspraak en ontvang een waardebon voor een elektr. tandenborstel

In 1 uur witte tanden
door nieuwste 
lasertechniek

Nieuw

‘Bleken 
van tanden’

TIJDENS OPEN HUIS GRATIS PROTHESEREINIGING 
TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

* Mondfoto’s
* Gebitsreinigingen
* Gebitsbeoordeling



De sfeer tijdens de 55 PlusExpo was 
bijzonder aangenaam. Leuke stands, 
gezellige muziek en veel te zien bij de 
ruim honderd exposanten. Iedereen 
zette zijn beste beentje voor om de 
bezoekers aangenaam te vermaken en 
zo goed mogelijk te informeren.

Natuurlijk liet ook De Oud-Rotterdam-
mer zich van zijn beste kant zien. Voor 
de echte Rotterdam-liefhebbers waren 
er leuke dvd’s van onder meer de serie 
Toen was geluk heel gewoon en Groe-
ten uit Rotterdam, met als hoogtepunt 
het optreden van Ton van Duinhoven 
als de suppoost Crooswijk. Veel bijval 
oogstte ook de dvd met oude opnamen 
van de befaamde Dorus-shows; de acts 
met de borstels en met de bierpullen 
liet menigeen even halt houden.
Ook het unieke Spidoboek van Rein 
Wolters mocht zich verheugen in een 
warme belangstelling.

Lezersonderzoek
De Oud-Rotterdammer maakte van 
deze gelegenheid gebruik onder de 
bezoekers de bekendheid en de waarde-
ring voor de krant te peilen. Na vijf da-
gen hadden ruim tweeduizend mensen 

de vragen beantwoord en hun reacties 
bezorgden ons bijna het schaamrood 
op de kaken. Zoveel lof en positieve 
reacties kunnen niet goed zijn, je zou 
ervan naast je schoenen gaan lopen, 
maar dat proberen we uiteraard uit alle 
macht te voorkomen.
Meer dan 90% van de bezoekers bleek 
De Oud-Rotterdammer niet alleen te 

kennen, maar ook lezen ze de krant nog 
eens vrijwel allemaal van voor naar 
achter. Als je dan verder ziet dat meer 
dan de helft van die lezers de krant na 
lezing doorstuurt naar vrienden, familie 
of kennissen, dan wordt het bereik nog 
eens fors verhoogd. Tel daarbij op dat 
het gemiddelde cijfer dat al die mensen 
bij elkaar geven voor de krant tegen de 

9 zit, dan is duidelijk dat die waarde-
ring zeer hoog genoemd mag worden. 
Voor adverteerders is het interessant te 
weten dat heel veel lezers laten weten 
ook bij de adverteerders in De Oud-
Rotterdammer producten te kopen.
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Cox Column

55 PlusExpo slaat goed aan
De eerste 55PlusExpo in Ahoy is meteen een doorslaand suc-
ces geworden. De bezoekersaantallen overtroffen de (voorzich-
tige) verwachtingen ruimschoots en alle exposanten mochten 
zich verheugen in een ruime belangstelling voor hun producten 
en diensten. Dat gold zeker ook voor De Oud-Rotterdammer. De 
kleine stand behoorde tot de drukst bezochte en bleek bijzon-
der populair. Honderden lezers kwamen een kijkje nemen en 
vaak een praatje maken, al was er, door de drukte, natuurlijk 
lang niet altijd voldoende tijd iedereen uitvoerig te woord te 
staan.

Theater

Met Rients had ik twee programma’s 
gemaakt, “De grijze plaag” en “Beperkte 
dijkbewaking”, en hoewel die jaren tot 
de leukste en boeiendste van mijn loop-
baan behoren, een verpletterend succes 
hadden we niet, en eerlijk gezegd kreeg 
ik er toen al een beetje genoeg van om, 
teneinde een programma te realiseren, 
een paar ton werk af te moeten zeggen 
en dan ook nog eens een paar ton te 
moeten investeren, zes weken repeteren 
en dan de fi le in te moeten, om na de 
première in de krant te mogen lezen of 
je het kon (Geen enkel klein jongetje 
antwoordt op de vraag van zijn moeder: 
”Wat wil jij later worden kleine?”,  
“Recensent mam…” Als ie zou zeggen 
“Journalist” moet je hem eigenlijk al 
tegen zichzelf in bescherming nemen). 
Ik had toen 26 jaar in het theater gestaan, 

hoge bergen en diepe dalen, u kent dat 
wel, en ik had er totaal geen zin meer in. 
De televisieserie diende zich aan en dat 
werd op een bepaald moment “Toen was 
geluk heel gewoon”, waar we volgend 
jaar na zeventien seizoenen en bijna 250 
afl everingen mee ophouden, dus het 
theater had niet alleen mij niet, maar ik 
het theater ook niet nodig. Ik geloof dat 
je in je jonge jaren theater moet doen en 
daar zoveel krediet mee moet opbouwen 
dat het later niet meer hoeft. Nou komt 
dat ook doordat ik niet wat je noemt een 
“theaterdier” ben. Ik denk geen enkele 
avond als ik in de namiddag  om vijf 
uur mijn eerste Oude Blankenheym 
inschenk en de zon langzaam in de 
Hoeksche Waard zie wegzakken “Oh 
wat jammer nou dat ik niet in de auto 
zit op weg naar De Kampanje in den 

Helder, of de Agnietenhof in Tiel!” Nee, 
al die verhalen van sommige van mijn 
collega’s, hoe ze al vroeg in het theater 
zijn om “de geur op te snuiven”, en “de 
sfeer te proeven” en tegen achten door 
het gaatje in het gordijn kijken naar het 
publiek dat binnen stroomt zodat ze “hun 
conference nog kunnen aanpassen”, aan 
mij is al die fl auwekul nooit besteed 
geweest. Vroeger mochten ze van mij 
bij wijze van spreken tussen vijf en acht 
een gat in de dag branden en als we om 
half elf uit waren, zat ik een minuut later 
in de auto. Een goede voorstelling, de 
mensen het volle pond geven, maar dan 
weg wezen. Tegenwoordig gaan ze met 
het publiek na afl oop nog gezellig wat in 
de bar staan drinken. Ik haat dat. Jij staat 
op het toneel en het publiek zit in de zaal 
en “never the twain shall meet”, om de 
woorden van Sir Rudyard Kipling maar 
eens aan te halen. 

Maar nu had ik het genoegen gevraagd 
te zijn bij Het Echt Rotterdams Theater 
om hun stuk “Au,au, au, me rug” te 
regisseren. Ik hoop dat u geweest bent, 
we hebben drie fantastische avonden 
gehad in Theater Zuidplein. Ga daar toch 
eens meer naar toe mensen, het is zo’n 
mooie bak. We hebben met veel plezier 
gewerkt, dat is ook niet zo moeilijk met 

vier talentvolle mensen als spelers. Het 
is heerlijk zo’n stuk te zien groeien, en 
het is voor je gevoelens een catharsis, 
ja bijna een orgasme, vergeef mij, als 
op het moment suprème alle stukjes 
in elkaar vallen en alles precies op het 
toneel gebeurt zoals je het had bedoeld. 

En nu zijn we klaar en nou val ik toch 
zo’n beetje in een soortement zwart 
gat. Weet je wat? Ik ga lekker een 
weekje naar New York. Als het een 
beetje meezit, krijgen we daar een 
mooie herfst, een “Indian summer”, en 
dan wandelen door Central Park, ons 
hotel grenst eraan, en met de Circle 
Line varen rond Manhattan, lopen over 
de Brooklyn Bridge en ’s avonds naar 
een fl onkerende show… Ik kom er wel 
overheen.

Het was natuurlijk alweer een hele tijd geleden dat ik mij met 
het theater heb bemoeid. Eigenlijk ben ik er in ’88 mee opgehou-
den. Ik had toen vier jaar samen gewerkt met mijn vriend Rients 
Gratama, met drie a’s, zelf zei hij er over “Onthou maar gemaks-
halve Gratahamata”, naar een toen beroemde voetballer van 
mijn geliefde Feyenoord, dat zo hopeloos verstrikt is geraakt in 
zijn zucht naar commercie, hoewel de grootste aanstichter van 
al dat leed nu weer ineens is vertrokken, ik zei het al, passanten 
zijn het, “Ships that pass in the night” en elke keer laten ze weer 
een iets grotere puinhoop achter, maar daar gaat het nou niet 
over. 

- De stand van De Oud-Rotterdammer werd druk bezocht -

- Meedoen aan het lezersonderzoek -
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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 NATUURS TE E N

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.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  € 65,--
Prijs per netzak van 35 liter €   3,50  
Prijs is inclusief B.T.W. en bezorging Zuid 
Holland ,bezorging van netzakken alleen bij 
minimale afname van 20 st. of meer.

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

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. 
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd. 
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met 
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) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

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

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

Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam
tel. 010-4334442
fax. 010-4120498

ZAANSE JUWELIERS

De allernieuwste showroom in de 
regio Rotterdam met de grootste 

keuze openhaarden op hout en gas!

Edisonweg 12 – Strijen
Tel. 078 - 674 4147

www.steevens-zoon.com

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

gelijk ook uw 
rookkanaal.

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
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Waar was dat nou?

Theo Mostert: “Opgave 76 is de 
Hofdijk. In dat winkelpand achter 
die luxe wagen woonden mijn oom 
en tante. Mijn tante dreef daar een 
speelgoedwinkeltje. Mijn oom reed 
met een (pony-) paard-en-wagen 
door de wijk om oud-ijzer, lompen 
en andere huisraad op te halen. Op 
zaterdag stond hij daarmee en ook 
met speelgoed op de markt op het 
Noordplein en later op de Binnenrotte 
onder het ‘luchtspoor’. Paard en 
wagen werden gestald in het straatje 
achter de Hofdijk. De ingang van die 
straat was boven het midden van de 
tram. Rechts van dat straatje was een 
beschuitfabriek, ik geloof PAULA.”

Cora Weggeman: “Alweer een 
bekend plaatje! Dit is de Hofdijk, aan 
het begin van de Noordsingel. De 
tram die de hoek omgaat is lijn 11, 
van het Lisplein naar het Mathenes-
serplein. Het hoekhuis uiterst links 
staat op de hoek van de Rottestraat 
en het Noordplein. In de Rottestraat 
had mijn vader in de jaren veertig een 
garage; hij is daar tijdens de oorlog 
verschillende malen ondergedoken. 
Hij zat dan met een paar vrienden 
in zijn auto die daar gestald stond, 
met over de auto zo’n grote hoes. 
Gelukkig zijn ze nooit gevonden. In 
een zijstraat van de Rottestraat, de 
Kievitstraat, woonde een schoolvrien-
dinnetje, Netty Witlox. Ik weet nog 
dat Jan Pelat, een Poolse vluchteling, 
een winkeltje op de Hofdijk had. Hij 
verkocht ‘s zomers ijs en ‘s winters 
pudding. Hij reed met het ijs in een 
karretje door de buurt. Het gebouw 
links net zichtbaar boven de tram was 
een fabriek van Paul C. Kaiser, brood 
en banket. Aan de rechterkant (niet 
zichtbaar) stond de August Herman 
Franke-school voor moeilijk opvoed-
bare jongens. Deze jongens woonden 
in een huis aan de Erasmussingel in 
Schiebroek en liepen iedere dag heen 
en weer naar school, een behoorlijke 
afstand.”

Joop Viergever, Linker Rottekade 
500, 3031 WE, Rotterdam: “Volgens 
mijn moeder mevrouw Viergever-van 
der Lem is dit de Hofdijk. Ik ben daar 

geboren in 1951. Aan de overkant 
(hoek Noordsingel) was een kleuter-
school, waar ik de juffrouw heb laten 
struikelen. Kruidenier Moermans zat 
schuin aan de overkant.”

Cr. van Vugt: “Dit is de Hofdijk 
vanaf de hoek van de Noordsingel, 
waar vroeger de Spaarbank zat. Mijn 
vrouw is van 1960 en beweert dat 
ze deze huizen nog gekend heeft. Ze 
zouden omstreeks 1974 afgebroken 
zijn.”

Lida Moossdorff-v.d.Spek (Groote-
broek): “Dankzij mijn neef Wim van 
der Spek, heb ik de foto op Internet 
opgezocht en ja hoor, ik herkende het 
gelijk. Je kijkt naar de Hofdijk. Daar 
reden lijn 11 en lijn 14. De foto is 
genomen vanaf het Noordplein en de 
tram komt van de Noordsingel. Op 
de Hofdijk had je een rijwielwinkel, 
een tabakswinkel en een café. Er was 
Jamin, de ERMI, en aan de overkant, 
op de hoek een boekwinkel. Je ziet 
op de hoek Rottestraat/Noordplein 
nog net een erker. Daar speelde ik 
vroeger, wij woonden boven de zaak 
van mijn vader. Daar hebben we tot 
1942 gewoond.”

M. Hoogland (Zwijndrecht): “De 
foto is van de Hofdijk, met op de 
achtergrond de kerrie van mijn vader 
Pier Hoogland, de melkboer.”
J.W.v.Megchelen (Zwijndrecht): 
“Volgens mij is dit de Hofdijk of ik 
zou me wel heel erg moeten vergis-
sen. Ik woonde daar als kleine jongen 
in de buurt (Wiekstraat 38). Ik ben 
nu 70 jaar, dus het zal rond 1950 zijn 
geweest dat ik in die buurt ravotte 
met mijn vriendjes. Aan de rechter-
zijde de Noordsingel, waar je toen 
niet mocht vissen, maar dat deden we 
natuurlijk wel. Er zwommen grote 
goudkarpers die we zat vingen, maar 
ook netjes terugzetten. Ik herin-
ner mij dat in het midden van het 
Noordplein een grote waterbak stond 
als drinkbak voor de paarden, want 
die zag je in het dagelijks straatbeeld 
regelmatig. Op datzelfde Noordplein 
had je wekelijks de postzegelmarkt, 
waar behoorlijke bedragen werden 
neergeteld voor een zegeltje, althans 
10 of 15 gulden was een vermogen. 
En dat voor één postzegel, terwijl ik 
bij m’n eerste baas fl. 12,48 per week 
verdiende en met fl. 2,48 zakgeld was 
ik de koning te rijk. Dat is allemaal 
verleden tijd, maar leuk om nog eens 
op te halen.”

Aad van Niedek (Leeuwarden): 
“Deze foto is zonder twijfel hoek 
Noordsingel/Hofdijk.”

Hans Gijzemijter: “De foto is 
gemaakt vanaf het Noordplein en de 
tram die de hoek omgaat, komt van 
de Noordsingel. Ik ben geboren in de 
Erasmusstraat in 1943 en mijn vader 
werkte bij A.M. Vonk op het Noord-
plein, dus ik was er vaak te vinden in 
mijn jeugd. Op de Hofdijk zat Paul. 
C Kaiser, een koekjesfabriek, in een 
soort hofje en rechts op de foto zat 
een school. Dat mijn vader werkte op 
het “plein” (zo werd het in de volks-
mond genoemd) had ook zijn nadeel, 
want als we na schooltijd naar het 
plein gingen, pikten we wel eens een 
appeltje onder het zeil vandaan. Als 
mijn vader dan thuis kwam, kreeg ik 
op mijn bliksem, want dan had ie-
mand mij weer herkend! Leuke jeugd 
gehad daar in het Oude Noorden.”
R.P.H. Roomer (Neede): “De tram 
komt vanaf de Noordsingel en draait 
rechtsaf de Hofdijk op.Toen lijn 11, 
nu rijdt lijn 4 de Heer Bokelweg op 
naar de Schiekade.”

A.J. Offerman (Moordrecht): 
“Destijds woonde ik in de Vlag-
gemanstraat en moest vaak op m’n 
autoped naar de Hofdijk, waar mijn 
vader bedrijfsleider was bij DeWa 
(de Waard). Hij was dan weer eens 
z’n broodtrommeltje vergeten. DeWa 
was een (brom)fietsenzaak, die ook 
radio’s, televisietoestellen en zelfs 
Tempo driewieler bestelauto’s ver-
kocht. Op de foto demonstreert mijn 
vader in stofjas een nieuwe Italiaanse 
brommer: de Nassetti.”

Wil Ketting van Zijl: “Het antwoord 
is de Hofdijk, ik was daar goed 
bekend. Mijn oma en opa woonden 
in de Rottestraat. Op de hoek Rot-
testraat/Hofdijk, de winkel met het 
zonnescherm, zat een rijwielen- en 
motorenzaak. Verderop, zo ongeveer 
boven de tram, zie je nog net de 
Blommersdijksestraat, die met een 
bocht in de Rottestraat uitkwam. 
Even daar voorbij was de broodzaak 
van Paul Kayser, waar ik menig 
brood moest halen voor oma. Het 

brood werd nog niet gesneden en 
verpakt, maar je kreeg er een stuk wit 
papier omheen. Zodoende kon ik er 
telkens een stukje uitpulken, zodat 
oma wel eens een broodje kreeg met 
een gat erin. Op de hoek Noordsin-
gel/Hofdijk, net achter de tram, was 
een tweedehands boekwinkel en daar-
naast op de Noordsingel een kleuter-
school. Aan de andere kant, het huis 
met de erker, begon het Noordplein, 
waar de postzegelmarkt was.”

Gerard Verkroost: “Deze foto roept 
een mooie herinnering op! In de 
Vriendenlaan was ons timmerbe-
drijf (1950-1969). In de Rottestraat 
woonde een kastelein die niet alleen 
een forse omvang had, maar ook een 
forse buidel geld. Veel buurvrouwen 
waren hiervan op de hoogte en kwa-
men bij deze man over de vloer. Zij 

kwamen niet om een potje te klaver-
jassen! Het gebeurde regelmatig dat 
de spelregels te stevig werden gehan-
teerd, zodat het bed, mede door het 
gewicht, krakend ineen stortte. Wij 
kregen dan het vriendelijke verzoek 
de boel te komen fatsoeneren. De 
volgende dag kwam de kastelein aan 
de zaak afrekenen, met het dringende 
verzoek dit heel discreet te houden. 
Nu na 50 jaar is deze discretie wel 
opgeheven. Wat zo’n foto al niet 
ophaalt!!!”

Ik neem aan dat Joop Viergever de 
gewonnen attentie aan zijn moeder 
geeft. Zij heeft hem aan het juiste 
antwoord geholpen.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Bij deze ‘Waar-was-dat-nou-foto’ 
zocht een enkeling het in een 
verkeerde stadswijk. Maar bijna 
iedereen wist te melden dat de 
gevraagde straat in het (oude?) 
Noorden te vinden was. We 
praten over de Hofdijk met aan-
sluitingen naar de Noordsingel 
en het Noordplein. In 2008 is er 
niets meer te zien van wat op de 
WWDN-foto staat. Zelfs de Hof-
dijk komt niet meer bij de Noord-
singel, de straat wordt daar nu 
Heer Bokelweg genoemd.

Nieuwe opgave no. 78

Er waren jaren, dat ik bij het verlaten van dit filmtheater(tje) zocht naar mijn 
paard, dat ik als echte cowboy aan een boom gezet had. In latere jaren kwam 
ik het theater uit en keek als slagerszoon naar al dat mooie (vrouwen)vlees 
dat op straat liep. De (volgens mijn moeder) keboojs, noch die (volgens mijn 
vader) smerige sextoestanden mochten, maar ik vermaakte me er toch.
  
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 
10 november 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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf

                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfl oor Celebrate

400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING

Industrieweg 19  -  Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890  -  fax 0180 - 594499

www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00

dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00

woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00
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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 twee ouderen die met een alleenstaande AOW uitkering meer dan twee dagen per week gezamenlijk leven te allen tijde kunnen worden gecontroleerd op hun huishoudsitu-
atie? Het kabinet vindt van wel en  wil de wettelijke mogelijkheid hiertoe versterken. Reacties kunnen naar info@deoudrotterdammer.nl

Daarmee legt staatssecretaris Aboutaleb 
een juridische basis om te allen tijde fraude 
met sociale uitkeringen op te sporen. Het 
gebeurt namelijk nog wel eens dat al-
leenstaanden met het basispensioen AOW, 
de nabestaandenuitkering Anw of met bij-
stand geheel of gedeeltelijk bij elkaar gaan 
zitten waarbij ieder van de samenwoners 
de hogere uitkering van alleenstaanden 
houdt. Dat is niet de bedoeling!

In het verleden zijn over deze kwestie 
meerdere malen rechtszaken aangespan-
nen, o.a. door de ouderenbonden. De 
ANBO stelde zich namelijk op het juri-

dische standpunt dat met name AOW’ers 
controlebezoek moeten kunnen weigeren 
zonder dat dit meteen consequenties zou 
kunnen hebben voor hun uitkering. In 
een laatste uitspraak had een rechtbank 
in Den Haag uitgesproken dat weliswaar 
onaangekondigde huisbezoeken weer 
zijn toegestaan, maar dat mensen met een 
uitkering alleen vrijwillig daaraan kunnen 
meewerken. Met andere woorden: ze kun-
nen controle achter de voordeur weigeren 
zonder gevolgen voor hun uitkering.
De voorgestelde wetswijziging voorziet 
erin dat uitkeringsinstanties alleen al op 
grond van de weigering tot toegang de 

uitkering alsnog kunnen korten als zij 
vermoeden dat ‘relevante feiten’ over de 
leefsituatie worden achtergehouden.
Ter verduidelijking: controleurs van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB), de 
sociale dienst in een gemeente en van het 
UWV  moet dus toegang worden verleend 
om in huis te kunnen vaststellen op welke 
uitkering  iemand recht heeft. Een beetje 
overtrokken is dat in het verleden wel eens 
aangeduid met ‘tandenborstelcontrole’.
De uitkeringsinstanties benadrukken steeds 
dat zij niet van plan zijn een heksenjacht 
op alleenstaande AOW’ers te ontketenen. 
Alleen als het vermoeden bestaat, dat er 
sprake is van fraude,  worden mensen in 
hun huis gecontroleerd. ,,De samenle-
vingsvorm moet je kunnen controleren 
om de simpele reden dat de hoogte van 
de uitkering daarvan afhangt,’’ heeft 
staatssecretaris (en de beoogde nieuwe 
burgemeester van Rotterdam) Aboutaleb 
al eerder gesteld. De ouderenbond ANBO 

zegt dat zodra het wetsvoorstel in zijn 
geheel bekend is het te zullen bestuderen. 
Een woordvoerster stelt dat de ouderen-
bond ook voor bestrijding van fraude 
met AOW is, maar dat in het verleden 
controlesituaties zich hebben voorgedaan 
die ten onrechte zijn gedaan. Daarover had 
de ANBO rechtszaken aangespannen die 
de ouderenbond in eerste instantie won, 
maar in tweede instantie deels verloor. 
Met het wetsvoorstel is dus helemaal 
geen weigering meer van AOW’ers voor 
controle mogelijk of zij worden direct 
gekort op hun alleenstaande uitkering. Het 
gaat hierbij vaak om subjectieve gevallen. 
Als beide alleenstaande AOW’ers in één 
woning wonen, dan is natuurlijk al gauw 
sprake van een gezamenlijke huishouding  
en is de lagere uitkering voor partners 
terecht!
Maar wat gebeurt er als beiden eigen huis-
vesting hebben maar voor de gezelligheid 
en het gemak meer dan twee dagen samen 

optrekken en vooral samen de huishou-
delijke kosten van eten en drinken delen? 
De uitvoerder van de AOW, de Sociale 
Verzekeringsbank, zal hiervan het naadje 
van de kous willen weten en als de twee 
AOW’ers hierover geen opheldering kún-
nen of wíllen verschaffen ter plaatse willen 
controleren. Per geval zal dan kunnen 
worden beoordeeld of hier sprake is van 
een ‘gemeenschappelijke huishouding’. 
Overigens kunnen eventueel gedupeerde 
AOW’ers altijd nog in beroep gaan.
Natuurlijk kleven hieraan allerlei kwesties 
betreffende aantasting van de privacy. 
Daarover kunnen we kort zijn.  Helaas, 
kun je in onze samenleving mensen 
niet meer alleen op hun ‘blauwe ogen’ 
geloven! Vandaar ook het wetsvoorstel!  
Wie niets te verbergen heeft, komt met z’n 
billen bloot! 

 Hans Roodenburg
 

Controle achter de voordeur verplicht 
Alleenstaanden met AOW of een bijstandsuitkering zijn vanaf vol-
gend jaar in alle gevallen verplicht controle in hun huis toe te staan 
om ‘te bewijzen’ dat zij ook écht zelfstandig en alleen wonen. Dat 
gaat gebeuren als de Tweede Kamer een wetsvoorstel van staats-
secretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan-
neemt. De Raad van State beoordeelt thans het wetsvoorstel.  Waar-
schijnlijk zal hiervoor wel een meerderheid in de Tweede Kamer zijn.

Erf- en schenkingsrecht

Vertragingen bij 
afhandelen erfenis
Wat gebeurt er als bij een langstlevende testament 
beide partners zijn overleden en erven geen toestem-
ming verlenen voor de afwikkeling of niet opgespoord 
kunnen worden? Zijn dan de overgebleven erfgenamen 
bevoegd alle zaken af te handelen?

Als erfgenamen niet reageren of niet opgespoord kun-
nen worden, kunnen inderdaad enorme vertragingen 
ontstaan in de afwikkeling van erfenissen. Werken 
bepaalde erfgenamen niet mee of zijn zij spoorloos, 
dan is er sprake van een ‘onbeheerde nalatenschap’ (of 
een deel daarvan). Een aangewezen executeur (dat kan 
ook een notaris zijn die dan overigens wel zijn uren 
mag rekenen)  kan deels de nalatenschap vereffenen 
voor de porties die wel aan te traceren erfgenamen 
toebehoren. Deze vereffening moet wel goedgekeurd 
worden door de rechtbank. De onverdeelde delen van 
een nalatenschap vervallen na 20 jaar aan de staat. Ook 
hieraan zitten veel aspecten waardoor we het tot deze 
algemene beantwoording moeten houden.

Ex-schoondochter
deelt niet meer mee
Wij zijn een getrouwd echtpaar (69 en 60 jaar) en 
hebben twee zonen. De oudste met drie kinderen is 

gescheiden. Wij hebben geen testament op laten maken 
maar bezitten toch wel een aardig spaarcentje. We 
gaan ervan uit dat het nieuwe wettelijk erfrecht erin 
voorziet dat als een van ons iets overkomt, alles be-
schikbaar blijft voor de langstlevende en de kinderen 
een vordering daarop krijgen. Heeft onze ex-schoon-
dochter ook nog recht op de helft van de erfenis die 
voor onze zoon is bedoeld? Is het dus tóch verstandig 
een testament op te laten maken?

Bij de clausule in een testament tegen het ongewild 
nalaten aan een schoonzoon of schoondochter gaat 
het om ‘de erfenis’ die  in de gezamenlijke huwelijks-
boedel valt als iemand al is overleden. In het geval 
van uw al gescheiden zoon is dat niet meer aan de 
orde. Uw ex-schoondochter erft dus niets van u als 
een van u mocht overlijden. Door de scheiding is het 
huwelijk ontbonden en de gezamenlijke vermogens al 
gescheiden.  De clausule geldt voor het geval dat eigen 
kinderen na het overlijden van ouders gaan scheiden 
terwijl daarvoor het door een erfenis verkregen 
vermogen in de gezamenlijke huwelijksboedel is 
gekomen. In dat geval deelt de gescheiden partner voor 
de helft daarin mee. Dat speelt vooral bij het wettelijk 
erfrecht (zonder testament dus). Om een extreem 
voorbeeld te noemen, als een ouder overlijdt en hij of 
zij laat aan een kind 100.000 euro na en dat kind gaat 
(kort) daarna scheiden, dan gaat daarvan 50.000 euro 
mee naar de gescheiden partner. Als u een testament 
laat opstellen zal vrijwel iedere notaris vragen of u een 
uitsluitingsclausule wil voor de (potentiële) partners 
van uw (getrouwde) kinderen. Het lijkt een motie van 
wantrouwen tegen een schoonzoon of -dochter, maar 
dat is het niet. Want zolang het huwelijk goed is, kan 
het eigen kind natuurlijk altijd besluiten of het van de 
ouders verkregen erfenis ‘deelt’ in het huishouden. 
Pas bij scheiding moet er worden teruggerekend in 
hoeverre deze nalatenschap, voor zover er nog wat van 
over is, buiten de gemeenschappelijke boedel blijft. 

Het valt dan ook aan te raden om een dergelijke erfenis 
op een aparte rekening van het kind te laten zetten, 
zodat deze ook eenvoudig kan nagaan hoeveel daarvan 
inmiddels aan de partner en de kinderen is beschikbaar 
gesteld.

Financiële kwesties

Schulden bij huwelijk
met nieuwe partner
Acht jaar geleden ben ik gescheiden. Nu heb ik een 
andere man ontmoet. Hij moet in termijnen te veel 
ontvangen WAO-uitkeringen terugbetalen. Als ik 
met hem zou trouwen, moet ik dan aan deze schuld 
meebetalen? Ik heb zelf een eigen inkomen. Of moeten 
we onder huwelijkse voorwaarden trouwen? Ik 
ontvang nu nog alimentatie. Ik weet dat dit vervalt als 
ik opnieuw trouw. Maar na mijn scheiding heb ik de 
pensioenrechten geregeld. Ik was 26 jaar getrouwd, 
dus ik heb recht op de helft van het pensioen, zodra 
mijn man met pensioen gaat. Maar vervalt dat ook als 
je opnieuw trouwt?

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 belastingzaken. 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 succes-
sierechten worden betaald over de verkrijging op dat 
moment boven de lage vrijstellingsdrempel. Dus het 
kan ook, samen met het rentebeding, aantrekkelijk 
zijn om bij overlijden van de eerste ouder al deels met 
de fi scus af te rekenen. Omdat dit ook met allerlei 
persoonlijke situaties te maken heeft, kunt u daarover 

het beste advies vragen aan de notaris.

AOW en pensioen

Voorlopige teruggaaf
bij AOW én toeslag
Ik word binnenkort 65 jaar en krijg dan AOW. Mijn 
vrouw is 61 jaar en zij is huisvrouw zonder inkomsten. 
Kan mijn vrouw op het moment dat ik 65 jaar word 
weer een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de Be-
lastingdienst? Thans hebben we een IOAW-uitkering. 
Moet ik nog belastingaangifte doen?

Indien u 65 jaar wordt, kunt u een toeslag vragen 
(ter grootte van uw AOW) voor uw jongere vrouw 
die geen inkomen heeft.  Uw vrouw heeft vanaf dat 
moment ook recht op de algemene heffi ngskorting. 
Die moet zij bij de Belastingdienst aanvragen met 
een formulier Verzoek Voorlopige Teruggaaf. De 
Belastingdienst betaalt de algemene heffi ngskorting 
maandelijks uit aan uw vrouw als zij geen belastbaar 
inkomen heeft. Echter of zij de teruggave krijgt, hangt 
er wel van af of er voldoende belasting over uw in-
komen is ingehouden. Het is namelijk gekoppeld aan 
de belastingbetaling die u doet. U meldt dat u en uw 
vrouw samen nu alleen een IOAW-uitkering hebben. 
Dan is inderdaad een voorlopige teruggaaf niet aan de 
orde. Als u volgend jaar aangifte van inkomstenbelas-
ting over 2008 moet doen, dan krijgt u daarvoor van 
de Belastingdienst voor 1 april een uitnodiging. Is bij 
u en uw vrouw de IOAW-uitkering thans eindhef-
fi ng, dan hoeft u in principe geen aangifte te doen. 
Toch raden we altijd aan om te kijken of u niet met 
bijzondere posten (zoals ziektekosten en -premies) 
reeds ingehouden belastingen kunt terugvorderen. 
Zodra uw vrouw een voorlopige teruggaaf krijgt, is 
zij sowieso verplicht na afl oop van het belastingjaar 
aangifte te doen want dan wordt defi nitief vastgesteld 
of de voorlopige teruggaaf terecht was!
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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
®

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

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

 

4 JAAR GARANTIE OF
4,9% FINANCIERING
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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
Doorgaans legt de samensteller van deze rubriek u een sportfoto voor, waarvan hij zelf het 
antwoord weet. Ditmaal echter is dat niet geval. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de lezers 
van De Oud-Rotterdammer om te vernemen wie deze dames zijn. Daarom nu wel wat meer 
gegevens dan anders. De foto is gemaakt in juli 1952 in Rotterdam en het gaat om vier 
zwemsters die vertrekken naar de Olympische Spelen in Helsinki. Het gaat zo goed als zeker 
om Rotterdamse zwemsters. Maar wie is wie van deze dames?

Oplossing foto 14 oktober 2008
Xerxes behoort tot die historierijke voetbalclubs, die Rotterdam de status van Voetbalstad Num-
mer 1 bezorgden. Hoogtepunten in het bestaan van Xerxes waren onder meer het amateurlands-
kampioenschap in 1961 en 1962. Ook is de club bekend doordat Faas Wilkes en Coen Moulijn 
er speelden. Al voor de oorlog speelde Xerxes in de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal. 
Zonder problemen plaatste de club zich in het seizoen 1955/1956 voor het betaalde voetbal. 
Het elftal uit dat seizoen zien we hier op de foto. Vele lezers voelen zich nog verbonden met het 
Xerxes van toen. Wim van Slingerland en Ed Straatman schrijven dat zij in 1955 als pupillen 
al de wedstrijden van het eerste elftal bijwoonden. Cok Landzaat speelde destijds in de jeugd 

en merkt terecht op: “Xerxes was toen hofl everancier van Feyenoord en Sparta.” Ron Swaep uit Hellevoetsluis laat weten: “Ik ben als kind vanaf mijn 4e 
jaar bij iedere thuiswedstrijd van zowel Xerxes als Sparta aanwezig geweest met mijn vader. Het Xerxes-veld lag waar nu in de buurt het Sint Franciscus 
Gasthuis zich bevindt en de voormalige vuilstort. De spelers van dit Xerxes-elftal zijn: Staand v.l.n.r. Aad Kentie, Jaap Kanters, Hans Koers, Dick van der 
Knaap, Freek van der Lee en Freek Vermeer. Zittend v.l.n.r. Kees de Jong, Jan Middeldorp, Rinus Cammeraat, Arie Molenbeek en Hans Rijshouwer.” Xe-
rxes was populair in die tijd. Niet minder dan 7.000 toeschouwers kwamen vaak naar de verrichtingen van het elftal van trainer Jan van Buijtenen kijken. 
In de periode 1956-1960 speelde Xerxes respectievelijk in de eerste en tweede divisie. Na twee amateurjaren trad de club in 1962 weer toe tot het betaalde 
voetbal. In 1966 zelfs in de eredivisie, waarin in 1967-1968 als Xerxes/DHC werd uitgeko-
men. In 1968 kwam er een einde aan de sportieve avonturen van de Hoogenboomboys en 
keerde Xerxes terug als amateurclub in Rotterdam Sinds 2000 is Xerxes/DZB een fusieclub 
die haar accommodatie heeft aan de Igor Stravinskysingel (Zevenkamp).

Als u COPD 
heeft, kunnen 
alledaagse 
handelingen al 
een hele inspan-
ning zijn. Zorg 
de hele dag 
voor voldoende 
afwisseling tussen inspanning en 
rust. Vaak is het nodig bewust te 
kiezen. Blijf zelf doen wat haalbaar 
is, in uw eigen tempo. Beweging is 
belangrijk voor uw conditie. U kunt 
uw klachten verminderen door voor 
een goede conditie te zorgen.

Partner en gezinsleden
Bij veel activiteiten moeten de part-
ner en eventueel andere huisgeno-
ten rekening houden met degene die 
COPD heeft. Dit kan hen behoorlijk 
belasten. Waak ervoor dat huisgeno-

ten niet overbelast raken. Het is erg 
zwaar iemand met ernstig COPD 
alleen te verzorgen. Met extra hulp 
is de verzorging vaak beter/langer 
vol te houden. 
Vrienden, kennissen en collega’s 
schatten niet altijd goed in wat de 

gevolgen zijn van COPD. Hoest-
klachten of kortademigheid kunnen 
u belemmeren in uw werk, bij het 
sporten of andere vrijetijdsbeste-
ding. Hierdoor kunnen contacten 
wegvallen.

Daarnaast speelt onbegrip een 
rol. Mensen zien niet aan u dat u 
COPD heeft en misschien kost het 
u moeite erover te praten. Hierdoor 
krijgt uw omgeving geen goed 
beeld van de klachten. Ze begrijpen 
niet dat u last heeft van de rook of 
‘s ochtends moeilijk op gang komt. 

U zult zelf duidelijk moeten maken 
wat het inhoudt COPD te hebben 
en dat uw klachten niet altijd even 
erg zijn. Anderen kunnen alleen 
steun geven als zij weten wat u wel 
en niet kunt.

Tips voor wassen 
en aankleden
Probeer zelf na te gaan hoe u al-
ledaagse handelingen zoals wassen 
en aankleden, het gemakkelijkst 
kunt uitvoeren.

COPD heeft grote invloed 
op het dagelijks leven
COPD is een chronische aandoening en verandert uw le-
ven. Zelf moet u leren omgaan met uw klachten, maar ook 
uw eventuele partner en kinderen krijgen te maken met 
veranderingen. Ook kan COPD invloed hebben op relaties 
met vrienden, kennissen en collega’s. Onwetendheid en 
onbegrip kunnen een goed contact in de weg staan, maar 
vrienden en collega’s kunnen u ook steunen.

Enkele algemene tips:

•  Zorg voor een temperatuur van 
 18 tot 21 graden in slaap- en badkamer.
•  Adem regelmatig door, houd uw adem niet in.
•  Let op uw tempo. 
 Neem voldoende tijd en las rustpauzes in.
•  Blijf zoveel mogelijk zitten. 
 Zorg ervoor dat alles binnen handbereik is.
•  Buk en reik zo weinig mogelijk.  
 Plaats bijvoorbeeld uw schoenen
  op een verhoging.

• Vermijd dat u langdurig uw armen optilt. 
 Steun bij het haren wassen of kammen met uw 
  ellebogen op uw knieën.

•  Zorg voor een vaste volgorde bij alledaagse 
  handelingen. Routine geeft meer rust.

Heeft u vragen, mail naar info@apotheekfascinatio.nl
Paul Stoutenberg, apotheker Apotheek Fascinatio

Tapas op 
eigenwijze 
wijze... 

Restaurant Olijf opende 1 juni 
2008 haar deuren aan de historische 
Voorstraat in Spijkenisse en bleek 
een waardevolle aanwinst op het 
horeca-aanbod in Spijkenisse.

Olijf pakt het serveren en bereiden 
van tapas op geheel eigen wijze 
aan. De inspiratiebronnen voor de 
hapjes overschrijden de grenzen 
van Spanje vaak en het moderne en 
lichte interieur verraadt bij binnen-
komst direct dat de gasten niet met 
een traditionele tapasbar te maken 
hebben. Het restaurant is gevestigd 
in een prachtig monumentaal pand 
in één van de oudste straten van 
Spijkenisse en het interieur voldoet 
aan alle eisen die gasten vandaag de 
dag stellen aan een hoogwaardige 
horecagelegenheid. Het is kwaliteit 
en passie voor genieten dat de klok 
slaat in Restaurant Olijf en dat 
wordt op geen enkele manier onder 
stoelen of banken gestoken. Perfecte 
service en professionele gastvrijheid 
in een omgeving waar alles draait 
om het verwennen van gasten met 
heerlijke, originele hapjes en een 
imposant assortiment aan wijnen 
en dranken maken Olijf tot een 
absolute aanrader! Niet alleen voor 
een heerlijk diner (er wordt overi-
gens ook een bescheiden reguliere 
menukaart gevoerd), maar ook 
om ’s middags na het werk of het 
winkelen gezellig te borrelen. 

De keuken
Alhoewel het nuttigen van tapas een 
Spaanse uitvinding is, is Olijf zo 
eigenwijs ook smaken en invloeden 
uit andere, veelal mediterrane, keu-
kens als inspiratiebron te gebruiken. 
De samenstelling van de tapaskaart 
is een combinatie van gerechten uit 
eigen koker én typisch Spaanse en 
mediterrane producten, waaronder 
enkele karakteristieke kazen en 
prachtige hammen die simpelweg te 
lekker en exclusief zijn om niet in 
een gerecht te verwerken. Naast de 
tapaskaart voert Olijf een regu-
liere menukaart voor wie liever een 
traditionele maaltijd prefereert. Dat 
de toevoeging ‘tapas & drinks’ geen 
loze kreet is, blijkt uit de speciaal 
voor Olijf samengestelde wijnse-
lectie en de unieke sterke en minder 
sterke drankjes die Olijf serveert.



RET Servicewinkel maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
Coolsingel 141 09:00 - 18:30 (op 09:00 - 17:00 12:00 - 17:00
 koopavonden tot 21:00) 

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

Stationsplein Centraal Station 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00  

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

Beurs/Churchillplein koopavonden tot 21:30) 

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

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

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

Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET

Check de feiten!

Zaterdag 18 oktober was het zover: het 
eerste officiële RET NK Tramtrekken 
vond plaats op de Coolsingel, voor het 
Rotterdams stadhuis. Vele enthousiaste 
kijkers kwamen op dit spectaculaire 
evenement af en zagen de rugbyers van 
de Rotterdamse Studenten Rugby Club er 
met de eerste prijs vandoor gaan. Het RET 
NK Tramtrekken trok ook de aandacht van 
diverse media. 

De RET wil de deelnemers en bezoekers 
van het evenement bedanken voor alle 
betrokkenheid! Graag zien wij u volgend 
jaar terug voor een nieuwe editie van het 
RET NK Tramtrekken.

Adressen en openingstijdenRET Servicewinkel
Aan Coolsingel 141 vindt u de RET Servicewinkel. 
U kunt hier terecht voor persoonlijk advies over 
reizen, vervoerbewijzen, dienstregelingen, de 
lijnennetplattegrond, kortom voor alles dat te ma-
ken heeft met reizen in Rotterdam en omstreken.

Gevonden voorwerpen
Hebt u iets verloren in bus, tram of metro? Alle 
gevonden voorwerpen worden bij de RET Service-
winkel aan Coolsingel 141 bewaard. Bent u iets 
kwijtgeraakt in het openbaar vervoer, dan kunt u 
navragen of het is gevonden via telefoonnummer 
010-4476111 (na 14.00 uur ‘s middags).  Het 
duurt twee tot drie werkdagen voordat de verza-
melde gevonden voorwerpen vanuit een van de re-
mises bij de Klantenservice worden bezorgd. Deze 
bezorging geschiedt na 14.00 uur ‘s middags. Wij 
raden u daarom aan pas twee tot drie dagen na 
het verlies contact op te nemen. 

Stap in en win 
bij RET Sparen!

RET Sparen is dé gratis spaaractie voor 
iedereen die bij RET met de OV-chipkaart 
reist. Spaar voor leuke cadeaus en win 
mooie prijzen! De actie loopt tot 1 april 
2009. RET is het eerste Nederlandse 
OV-bedrijf met een Spaaractie voor haar 
reizigers. 

U spaart bij RET heel eenvoudig punten per 
kilometer. Dus: hoe meer u reist, hoe meer u 
spaart. De RET-punten kunt u inwisselen voor 
RET-reischeques en mooie cadeaubonnen zoals 
de VVV-Irischeque en de Nationale Bioscoopbon. 
Bovendien maakt u als deelnemer iedere twee 
weken kans op prachtige prijzen. Wat dacht u van 
Arke reisbonnen t.w.v. maar liefst € 500,-, een 
dagje in de sneeuw bij SnowWorld of relaxen in 
Elysium? 

Meld u snel aan op www.retsparen.nl.

Handig om 
te weten

Ben ik beschermd
tegen misbruik 
bij automatisch 

opladen?

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

RET NK Tramtrekken was een succes!
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (25)

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.

Centraal Station
Een foto als deze (gemaakt op 14 mei 1980) van 
het front van het Centraal Station en omgeving is 
niet meer mogelijk. Er komt een nieuw station én 
Stationsplein. Om die reden is de schepping van de 
bekende Rotterdamse architect Sybold van Ravesteyn 
(1889-1983) gesloopt. De ‘koning van het gewapende 
beton’ ontwierp ook Diergaarde Blijdorp.
De eerste paal voor de stationsingang aan de zijde 
van de Proveniersingel werd als onderdeel van de 
wederopbouw van Rotterdam op 23 februari 1953 
geslagen en voor het station zelf op 8 mei van dat 
jaar. Aan mr. J. Algera, minister van Verkeer en 
Waterstaat, was de eer gegund op 21 mei 1957 het 
spraakmakende station met zijn ronde vormen, gol-
vende perronoverkappingen en ook strakke vormen 
te openen. Burgemeester mr. G.E. van Walsum van 
Rotterdam bood bij die gelegenheid de NS-directie 
een plastiek aan van de Italiaanse beeldhouwer 
Mastroianni. Als tegengeschenk van het NS-personeel 

ontving hij een bloembak en een bronzen gedenkplaat 
met namen van in WO2 gevallen spoorwegmannen. 
De herinneringsplaquette werd aangeboden door 
hoofdstationschef H.J. Kieviet. 
Wethouder Jan Meertens opende op 28 december 
1957 de voetgangerstunnel onder het station. Deze 
kreeg in later jaren een zéér slechte naam nadat de 
onderdoorgang onderdeel was geworden van Perron 
0, de geruchtmakende gedoogplek voor verslaafden 
en daklozen. De gemeenteraad sprak zich op 14 mei 
1959 uit voor een metrolijn tussen Centraal Station 
en Zuid. Na meer dan zeven jaar bouwen werd de 77 
miljoen euro kostende lijn van 5,9 kilometer op vrij-
dag 9 februari 1968 opengesteld door prinses Beatrix 
en prins Claus. In aanwezigheid van burgemeester 
Ivo Opstelten werd 2 september 2007 begonnen met 
afbreken van het oude station. De verwachting is 
dat Rotterdam Centraal, zoals de nieuwe naam is, 
omstreeks 2010 de eerste passagiers kan verwerken. 

‘Overvallen’ Ivo Opstelten 
Rotterdammer van het Jaar 2008

Opstelten’s volgende ‘slachtoffer’ was 
Hans Somers, die een fijn cd-album 
met bijzondere liedjes heeft gemaakt. 
Als blijk van waardering voor zijn 
inzet voor Rotterdam kreeg Somers als 
blijvende herinnering een bijzondere 
productie in schilderijvorm van de cd-
hoes. Opstelten kreeg op zijn beurt de 
officiële cd van ‘Typisch Rotterdams’ 
overhandigd, onder de nadrukkelijke 
voorwaarde dat hij deze altijd in zijn 
auto zal meenemen om af te spelen. 
De burgemeester beloofde het de pre-
sentator/zanger/entertainer, die al vele 
jaren het gezicht is van de Rotterdamse 
Dag en de cd maakte vanwege de 30ste 
editie. Het in de schijnwerper zetten 
van Somers en Van Eijk was onderdeel 

van een complot om Opstelten naar de 
Rotterdamse Dag te krijgen.
Het comité voor de verkiezing van 
de Rotterdammer van het Jaar (Fred 
Wallast, hoofdredacteur/directeur De 
Oud-Rotterdammer), Sander de Kra-
mer (hoofdredacteur/oprichter Straat 
Magazine), Jaap Seelbach (voorzitter 

stichting Ons Rotterdam) en Joop 
Goudappel (coördinator Rotterdamse 
Dag) stonden samen met Ivo Opstelten 
in het gelid voor de bekendmaking 
van ‘De Rotterdammer van het Jaar 
2008. De burgemeester greep naar zijn 
binnenzak voor de toespraak, die zou 
moeten leiden tot de benoeming van 
ene Clara Koedam. Zover kwam het 
niet’, doordat Sander de Kramer de 
burgemeester onderbrak en aan de hon-
derden om het podium bekendmaakte 
dat Ivo Opstelten was uitverkoren voor 
de dertigste titel. 
Dat de stampvolle Laurenskerk daar 
best mee kon leven werd duidelijk uit 
het daverende applaus. Ivo Opstelten, 
in gezelschap van zijn vrouw Mariëtte 
en één van hun dochters, besloot de 

happening met ‘Ik ben een Rotterdam-
mer onder de Rotterdammers’.
Henk van Eijk zei blij verrast te zijn 
met de Erasmusspeld en dat daarmee 
ook de vijftig vrijwilligers van Stich-
ting Historisch Charlois (SHC) in het 
zonnetje zijn gezet. Voorts memoreerde 
hij dat SHC is geboren uit de schoot 
van Stichting Ons Rotterdam en dat 
‘moeder’ destijds iets moois gebaard 
heeft.
Nog voor de opening van de manifesta-
tie stonden al bezoekers voor de kerk-
deuren. Het werd een zeer geanimeerde 
Rotterdamse Dag waar het schuifelen 
langs de stands was, ook die van De 
Oud-Rotterdammer, waar velen vragen 
stelden of nog even kwamen bedanken 
voor de geweldige Spidovaartochten 

van een week eerder. Onder de ruim 
tweeduizend bezoekers bevonden 
zich de 80-jarige Joop Franken en zijn 
vrouw Ton. Zonder in deelraadland 
anderen tekort te doen is hij het toch 
wel geweest die in de jaren zeventig 
en tachtig Charlois op de kaart heeft 
gezet.

Rein Wolters 

Burgemeester Ivo Opstelten voelde zich afgelopen zaterdag 
blij verrast en ook een tikje overvallen op de 30ste Rotter-
damse Dag in de Laurenskerk. Naar hij niet beter wist, moest 
hij een toespraak houden en de zilveren Erasmusspeld van de 
gemeente uitreiken aan Henk van Eijk, scheidend voorzitter 
van Stichting Historisch Charlois. Op zijn bekende Opsteltiaan-
se wijze kweet de burgervader zich van deze taak. Hij stak de 
loftrompet over Van Eijk, somde tot in detail zijn verdiensten 
op voor Rotterdam en in het bijzonder Charlois en speldde met 
zwier de onderscheiding op.

- Burgemeester Ivo Opstelten en het comité -- Opstelten en Hans Somers -

- Opstelten en Henk van Eijk -- De stand van De Oud-Rotterdammer -
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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

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

25 jaar Bibliotheek Bloemhof!
Bibliotheek Bloemhof aan de Lange Hilleweg bestaat 25 
jaar. Dit jubileum vieren wij graag met u van 15 t/m 21 
november a.s. Wij nodigen een ieder dan ook van harte 
uit om dit met ons te vieren.

Van zaterdag 15 november tot en met vrijdag 21 
november hebben wij een leuk en veelzijdig programma 
samengesteld. Er is in deze week van alles te beleven in 
de bibliotheek, er is voor elk wat wils.

Op zaterdag 15 
november zal zelfs  “De 
Bertusbus” door de wijk 
rijden om iedereen in de 
gelegenheid te stellen 
naar de bibliotheek aan 
de Lange Hilleweg te 
komen.

Bibliotheek Bloemhof
Lange Hilleweg 380
Rotterdam
Tel: 010-4230217

Het programma ziet er als volgt uit;
Zaterdag 15 november
10.00 uur Opening feestweek door Robbert   
 Baruch (Deelgemeente Feijenoord)  
 met aansluitend bezichtiging   
 fototentoonstelling. Boekenmarkt/  
 presentatie “De Oud Rotterdammer”  
 Afgeschreven boeken verkoop   
 Lemniscaat/  Rein Wolters signeert
11.00 uur Koffie met warme stroopwafels
11.30 uur Wandeling “Prachtig Bloemhof”   
 o.l.v. Het Gilde* 
13.00 uur Kindertheater “Kijk haar nou”
14.00 - 
16.00 uur Optreden “Amazing Stroopwafels”.
14.00 uur Wandeling “Prachtig Bloemhof”
 o.l.v. Het Gilde* 
16.30 uur Afsluiting

* De gratis Wandeling door Bloemhof duurt ca. 
1,5 uur. Aanmelden hiervoor is gewenst.

De medewerkers van Bibliotheek Bloemhof hopen 
velen van u deze week te mogen ontmoeten.

Vraag naar het totale weekprogramma

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



Koninklijke 
onderscheiding 
voor Ineke Yark 
van zangkoor 
Fortissimo
Met een mond vol tanden staat 
de 44-jarige Ineke Yark niet snel. 
De voorzitter van het Overschiese 
zangkoor Fortissimo stond zondag 
12 oktober even perplex toen bleek 
dat burgemeester Ivo Opstelten voor 
haar naar wijktheater Musica in 
Overschie gekomen was. Namens 
de koningin nog wel én met de 
oorkonde en versierselen op zak die 
horen bij het Lidmaatschap in de 
Orde van Oranje Nassau. 

“Onlangs heb ik van de gemeente 
Rotterdam ook al de Erasmus-
speld gehad”, sprak ze verbaasd. 
Opstelten memoreerde hoe Ineke 
Yark op haar achttiende in 1982 
met drie vriendinnen het nog steeds 
succesvolle koor opgericht hebben. 
Het zou een jongerenkoor moeten 
worden om Heilige Missen in de 
katholieke Sint Petrus Bandenkerk 
op te luisteren. 

Opstelten: “Het werd geen jonge-
renkoor en ook geen kerkkoor, maar 
een gemengd zangkoor met een héél 
trouwe kern. Ineke is daar altijd de 
grote motor, initiator en inspirator 
van geweest. Al die jaren legde ze 
als voorzitter contacten en onder-
hield die ook. Steeds lukte het haar 
alles voor elkaar te krijgen in goede 
en slechte tijden.”

En: “Ineke is een sociaal voelend 
mens. Ze steekt veel vrije tijd in het 
koor en dat vindt ze vanzelfspre-
kend. Mede door haar is Fortissimo 
een begrip in Rotterdam en ver 
daarbuiten. Zonder Ineke Yark is er 
geen koor. Voor haar langdurige en 
onbaatzuchtige inzet heeft het Hare 
Majesteit behaagd Ineke Yark te on-
derscheiden met het Lidmaatschap 
in de Orde van Oranje Nassau.”

Overigens legt de moeder van drie 
kinderen én lerares van de Praktijk-
school Rotterdam dit jaar haar func-
tie neer. “Maar ik blijf wel zingen, 
want dat is mijn lust en leven.”
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Kort daarop liet de slopersmoker 
niets meer heel van het godshuis. 
Vervolgens lag de gewijde grond 
braak totdat PvdA-wethouder mr. 
Hans Mentink op 26 maart 1981 de 
eerste paal sloeg voor een woonge-
bouw van 113 appartementen met 
op de begane grond een bibliotheek. 
Twee jaar later opende zijn collega-
wethouder drs. Joop Linthorst op 8 
maart officieel de bibliotheek. 

Aad van der Steen en anderen wa-
ren getuige van de feestelijke hap-
pening. Kort daarna ging hij werken 
bij de vestiging Visserijplein. Aad 
zette zich daar met anderen in 
voor de onlosmakelijk met de wijk 
verbonden werkgroep Het Vergeten 
Bombardement. Hun inspanningen 
resulteerden in exposities over de 
catastrofe die Rotterdam-West op 
31 maart 1943 trof. Precies een 
halve eeuw later onthulde minister-
president Ruud Lubbers in het Vis-
serijpark dankzij de werkgroep een 
blijvend monument als herinnering 
aan de fatale dag. 

De 54-jarige in Rotterdam geboren 
en getogen Van der Steen is nu 
coördinator vestigingen Biblio-
theek Rotterdam, waaronder die 
van Bloemhof. In die functie werkt 
hij samen met enkele collega’s 
aan het jubileumprogramma op 15 
november in en om de bibliotheek. 
Elders in deze uitgave staan in een 
ingezonden mededeling de bijzon-
derheden vermeld.

Katholiek
Mijn eerste kennismaking met de 
St.-Theresiakerk kwam door mijn 
ouders, die van huis uit katholiek 
waren. Hun beleving betekende 
voor mij achtereenvolgens dopen, 
naar de katholieke school en clubs, 
’s zondags naar de Heilige Mis, 
Eerste Communie doen en het Hei-
lig Vormsel ontvangen. Mijn vorig 
jaar overleden (drie jaar oudere) zus 
Miep, zat op de St.-Theresia meis-
jesschool en daarnaast was aan de 
Strevelsweg tussen haar school en 
de kerk mijn kleuterschool. Ik her-
inner me de lieve nonnen in de klas 
nog goed. Ze woonden en leefden 
tot ver in de jaren tachtig in het nog 
steeds bestaande kloostergebouw 
aan de Lange Hilleweg.
Miep en ik wandelden hand in hand 
van de Groene Hilledijk naar en 
van school en ‘s zondags aan die 
van moeder naar de Heilige Mis. 
Vader niet, die bleef uitslapen en op 
‘de kleintjes’ passen. Achteraf bleek 
hij niet echt een aanhanger van kerk 
en gebod. 
Op visite bij mijn grootouders in de 
Sandelingstraat was na de kerk vast 
pandoer. Hun knusse woonkamer 
stond altijd blauw van de bolknak-

kenrook en zware Van Nelle. 

Genieten
Kort daarna verhuisden we naar de 
Pantserstraat in Hillesluis en werd 
de St.-Franciscuskerk in de Afri-
kaanderwijk onze parochie. Soms 
ging ik terug naar mijn oude kerk, 
want die was zo mooi van binnen. 
Mijn aandacht gold niet de Heilige 
Mis, maar of ik nog jongens van de 
kleuterschool zag. En ook om ach-
ter een boom grinnikend te genieten 
van de kerkgangers die met een 
blauwe vlek op hun voorhoofd naar 
buiten kwamen. In een balorige bui 
stopte ik stiekem een thuis gejat 
zakje blauw in het wijwatervat, 
een streek die wel meer jongens 
uithaalden. Later deed ik mee aan 
uitwisselingen tussen padvinders-
groepen. Dan ontkwam ik niet aan 
het (verplicht) bijwonen van de 

kerkdienst. Eenmaal onder het juk 
vandaan van de lagere school en de 
maandelijkse dwang van de meester 
om te biechten en het zondagse 
kerkbezoek, liet ik het actieve 
geloof voor wat het was. ’s Zondags 
ondernam ik liever iets spannenders 
dan in de kerk zitten met vroom 
gevouwen handen. Een enkele 
keer ging ik op zaterdagavond nog 
naar de St.-Theresiakerk voor een 
discoavond. Naar ik meen in een 
kale ruimte onder de kerkvloer. 

Dat vrome en brave gedoe was ik 
al snel beu. Als je naar een leuk 
meisje keek of een poging deed 
haar een tikje vrijer te benaderen, 
riepen twee geestelijke bewakers 
(toen nog geheel gekleed in het 
zwart en met een stijf en hagelwit 
halsboord) je direct tot de orde. 
Liever ging ik naar de zaterdag-
avondfilm in het speeltuingebouw 
om, zover een meisje dat toeliet, 
vrijelijk mijn gang te gaan.
Het is allemaal alweer ruim vijftig 
jaar geleden. Eraan terugdenken 
geeft een fijn en behaaglijk gevoel. 
Zo’n soort gevoel dat het lezen 
van een goed boek kan geven, 
bijvoorbeeld eentje afkomstig van 
een bibliotheek als in Bloemhof. 
Wekelijks komen er een slordige 
tweeduizend bezoekers over de 
drempel.  

Door de jaren heen heeft het wijkfi-
liaal met een gemiddelde voorraad 
van 25.000 boeken, dvd’s en cd’s 
in de schappen zich een belangrijke 
plek verworven in de samenleving. 
Vijftien personeelsleden, parttimers 
en vrijwilligers staan aan de basis. 
Samen met de gebruikers willen ze 
een fijne 25ste verjaardag vieren. 

Rein Wolters

 

Bibliotheek Bloemhof 25 jaar

Balorige kwajongens stopten zakje 
blauw in wijwatervat St.-Theresiakerk
Als de grond onder bibliotheekfiliaal Bloemhof aan de Lange 
Hilleweg kon praten, zou dat ongetwijfeld mooie verhalen op-
leveren, vrome en minder vrome. Op 17 december 1928 werd 
er de negenhonderd zitplaatsen tellende kerk van de Heilige 
Theresia en het Kindje Jezus ingewijd. Bij de laatste dienst 
op 13 februari 1972 waren die opnieuw allemaal gevuld. 

- Aad van der Steen is trots op de 25ste verjaardag van bibliotheek Bloemhof Foto De Oud-Rotterdammer -

- Ineke Yark is trots en blij verrast met de 
onderscheiding die burgemeester Opstelten 
haar namens de koningin kwam overhandi-
gen. Ze beklinken het met champagne Foto 

De Oud-Rotterdammer -

- Joop Linthorst (achter de microfoon) opende als wethouder van Rotterdam 3 maart 1983 het filiaal aan de 
Lange Hilleweg 380 Foto Henny Hartog -

-De Amazing Stroopwafels luisterden destijds de 
opening op en bij het jubileumfeest zijn ze er ook weer 

bij Foto Henny Hartog-

-De St.-Theresiakerk zoals die 44 jaar op de punt van Lange Hilleweg (links) en Strevelsweg (rechts) bij de 
keerlus van tramlijn 9 stond Foto collectie Rein Wolters-
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UITbureau 
voor Ouderen

Laurens, uniek net als uwww.laurens.nl

Wilt u een 
dagje weg 
of avond 
uit? 

CONCERT

AVE MARIA

avondvoorstelling
17 december

THE COUNTRY & 

CHRISTMAS FAIR

dagtocht
27 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.

� � � �Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch

Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 31 oktober:
Ed Peeters, zanger
Zaterdag 1 november:
Marco Junger, zanger

Vrijdag 7 november:
Nomi, zangeres
Zaterdag 8 november:
DJ Jeroen
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-- Er op uit! Kalender --

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

Documentaire: De hongerperiode en Razzia’s
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur – Entree 3,-

2 & 5 nov.  

Hollandse eetavond 
met muziek uit de jaren ’50 en ‘60
LCC de Tamboer, Pijperstraat 37 – 
18.00 uur – Entree  5,-

4 nov. 

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

Theatergezelschap Theater Lena brengt de voorstelling Dora (over 
Michiel de Ruyter ) naar Theater Zuidplein. De voorstelling met 
humor, diepgang en ontroering gaat over de menselijke kant van 
Michiel de Ruyter. Dora houdt van avontuur en vaart als matroos 
bij Admiraal De Ruyter. Alleen bij De Ruyter wil zij varen, want hij 
heeft orde en rust aan boord, is zorgzaam voor zijn manschappen 
en een indrukwekkende meester in de zeetactiek. Avontuurlijke 
Dora wil leren, reizen en vechten. Van een meisje-loos aan boord 
moet de meester eigenlijk niets hebben, maar Dora duldt hij omdat 
zij goed is in het vak en iets begrijpt van de navigatie. Ze mogen 
elkaar. Samen brengen zij zwier aan boord en uiteindelijk tot het 
opperste genot: mooi varen. 

Theater Lena staat bekend om 
voorstellingen met verhalen van 
inspirerende persoonlijkheden. 
Er is weinig bekend over de 
mens Michiel de Ruyter en 
hoe deze persoonlijkheid, 
kwetsbaar en sterk, in deze tijd 
een voorbeeld kan zijn.  Voor 
meer informatie zie: 
www.theaterzuidplein.nl 

Na de voorstelling kan er nog 
even nagekletst worden onder 
het genot van een gratis kopje 
koffie. 

Donderdagmiddag 13 november
14.15 uur | Kleine zaal | € 4,50 

THEATER ZUIDPLEIN | Zuidplein 60 | 3083 CW | Rotterdam |
Kaartverkoop: 24 uur per dag via www.theaterzuidplein.nl
Telefonisch: 010 20 30 203 (ma t/m vr 12-18 en za 15-18 uur) 
of via de mail kassa@theaterzuidplein.nl.  
De kassa is bovendien een uur voor aanvang van de voorstelling geopend. 

Cursusbureau Knooppunt Kralingen heeft zoals ieder jaar weer een gevarieerd cursusaanbod voor u 
gemaakt.U kunt kiezen uit een breed aanbod van cursussen; van Excel (start 30 oktober) tot Spaans 
(start 6 november). Dit jaar zijn we er in geslaagd om het aanbod te vergroten met nieuwe cursussen 
en workshops, zoals: Nordic Walking (start 13 November), Koken voor mannen, met aansluitend een 
gezamelijke maaltijd, (start 7 november), Senioren actief 50+ (gratis!! open les 6 november), Simpel 
Genieten,plezier op je werk en thuis, (start 4 november), Homeopathie in en om het huis (start 29 okto-
ber), Intuitief tekenen (start 4 november), Lingerie maken (start 30 oktober), en een uiterst betaalbare 
NLP training (start 31 oktober). 

Als u een Rotterdampas heeft, krijgt u een korting van 35% op de cursusprijs! Bel voor meer infor-
matie of als u ons programma overzicht wilt ontvangen, naar 010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van 
Berkel) of mail naar cursusbureau@knooppuntkralingen.nl. Bezoekadres: Waterloostraat 164.

Cursus volgen bij Knooppunt Kralingen?

Paranormale beurs
LCC de Tamboer, Pijperstraat 37 – 
10.00 uur – Entree gratis

8 nov.

Dameskoor Betty Foks
LCC Larenkamp, Slinge 303 – 
14.00 uur – Entree  2,50 (inclusief koffie/thee)

11 nov. 

Prachtige toneelsolo over zeeheld Michiel de Ruyter 
en zijn bewondering voor meisje-loos Dora in Theater Zuidplein

Eet- en muziekcafé Napoleon in de Weteringstraat 322 – 326 in Rotterdam weet wat wij,  50-plussers,  
graag horen en zien. Op 1 november a.s. is daar een thema-avond SOUL. Er zullen volop oude soul 
nummers gedraaid worden als ook oude videoclips van noem ze maar op: Otis Redding, Wilson Picket 
en meer. Als klap op de vuurpijl zal er een concert vertoond worden op groot scherm van Percy Sledge. 
De toegang is gratis maar wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt. Zie ook www.eetcafe-
napoleon.nl.

1 november | Soulmuziek leeft!

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 

“ P o s t z e g e l d a g e n  R o t t e r d a m ” 

Vrijdag 31 oktober  van 12.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 1 november van 11.00 tot 17.00 uur 

Locatie: 
Brasserie Woudestein (Excelsior Stadion) 
Honingerdijk 110 Rotterdam 
Vrij parkeren 

Openbaar vervoer: 
Tramlijn 7 en 21, buslijn 36 en 98 

• 250 stuiverboeken - landen en motief! 

• Handelarenstands 

• Restanten verkoop 

• Nieuwtjesdienst - 

 voor alle nieuw uitgegeven zegels! 

• VEILING - op beide dagen - start 14.30 uur 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING (sinds 1926)

INLICHTINGEN: 010-4762424

Open Huis-concert 
Concertstichting Hillegersberg, Hillegondakerk, Kerkdreef 2 – 14.00 uur – Entree gratis

1 nov. 

Postzegel- en muntenbeurs
Ambachtse Filatelisten Vereniging, Reeweg 79, Hendrik-Ido-Ambacht – 
12.00-16.00 uur – Entree gratis – Inlichtingen 078-6814441

1 nov.

Derde en vierde voorronde Charlois’Songfestival
Havencafé Wereldhaven, Sluisjesdijk 2 – 
17.00 uur – Entree gratis

2 & 9 nov.

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

2 nov. 

Deze wordt gehouden in het gebouw van SANDIDO aan de Reeweg 79 te H.I.Ambacht.
 Op deze beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden.
Deze oergezellige beurs is gratis toegankelijk van 12.00 tot 16.00 uur.
Voor verkopers zijn er nog enkele tafels te huur per beursdag of seizoen. 
Voor inlichtingen: telefoon 078-6814441

 1 november | postzegel- en muntenbeurs.

Smile Clinic - Open huis
Kom naar het open huis van Smile Clinic over de mogelijkheden van implantaten, 
(kunst)gebitten en het bleken van tanden. Rotterdam-Ommord, Niels Bohrplaats 15, 
Winkelcentrum Binnenhof, naast apotheek van 10.00 - 15.00 uur - Entree gratis

1 nov.

Twee families. 
Twee moorden
Twee verhalen 
vallen samen

Twee broers uit 
het maffiamilieu 
staan voor een 
moeilijke keus. 
Hoe moet het nu 
verder met de 
familie, na de liquidatie van hun vader. In de 
middeleeuwen stond Floris V voor dezelfde 
moeilijke beslissing. Om van hem te leren, 
spelen de broers het familiedrama van deze 
Hollandse graaf na. Floris V wordt uitgehuwe-
lijkt, volgt zijn vermoorde vader op als graaf 
van Holland, verliest zijn jonge kinderen en 
heeft meerdere minnaressen.
Dit resulteert in een komische theatershow met 
ontroerende liedjes, spetterende dans en een 
decor van live gefilmde projecties.
Oorlog, liefde en moord. De geschiedenis 
herhaalt zich.

Datum: Zaterdag 8 november 2008
Locatie: Theater Zuidplein, kleine zaal
reserveringsnummer:010 2030203

8 november | Multimediamusical
De heren Van de Burgt en de 
moord op Floris V

Tijd: 20.00 uur
Prijs: € 12,50 / € 11,00 
www.deherenvandeburgt.nl 
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In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen 
maakt Leonie gebruik van  
o.a. behandeling van 
een geluidsgolf met mag-
neetveld gecombineerd, 
die werkt zonder pijn of 
gevaar, mogelijk ter ver-
betering van uw looppro-
blemen en al de andere 
problemen die voorkomen 
bij patiënten met Diabetes 
en of Vaatziekten.
Deze behandelingen zijn 
patiëntvriendelijk en pijn-
loos, met meestal prima 
resultaten. Vaatvernau-
wing wordt er meestal 
door verminderd en of 
opgeheven.
De RT220 hoorbare ge-
luidsgolven, gekoppeld 
aan een magneetveld met 
een specifi eke frequentie, 
werkt via de voetzolen en 
de huid door in het gehele 
lichaam, tot in het hoofd.
 

De lichaamsvloeistoffen 
en weefsel dienen daar-
bij als geleider voor de 
geluidsgolven. Waar de 
vernauwing zit, geven 
deze golven en magneet-
velden hun energie af.
Deze energieoverdracht 
resulteert in een geleide-
lijke afname van de ver-
nauwing. 
De behandeling duurt   
20  minuten en kan 3 tot 
7 keer per week plaats-
vinden, eventueel ook bij 
u thuis.

Hoe zou het voor u zijn 
om zonder en of met ver-
minderde pijn en of ver-
beterd te kunnen lopen of 
slapen of geen of gemin-
derde fl uit of zoemtoon in 
uw oren te hebben?
Mogelijk helpt het bij o.a. 
pijn in armen en benen, 
zwarte, blauwe, bleke 

koude voeten, kramp/ver-
moeide benen met lopen, 
duizeligheid, oorsuizen, 
pijn in de hartstreekge-
wricht, spier en zenuw-
aandoeningen, kneuzin-
gen en sportblessures, 
en moeilijk geneesbare 
botfracturen.

Thuisbehandeling is 
nu tijdelijk van 800 
euro voor 600 euro 
per maand en alleen 
in Hoogvliet 3 x per 
week 10 beh. Voor 
300euro.
 
Ook voor andere 
problemen zoals 
slaap, psychische en of 
andere pijnen, zijn er 
vaak oplossingen en 
behandelingen.  
Info 0104167177 
of 0623593980 
www.sovaatmedical.nl

Wonderbaarlijke resultaten met 
de RT220 van Sovaat Medical
Leonie de Visser van Sovaat Medical is al 20 jaar bezig met de 
ontwikkeling verkoop en behandeling van de RT220. Dit apparaat 
kan mogelijk operaties of andere ingrepen bij mensen met 
vaatvernauwing voorkomen of helpen verbeteren. Een belangrijke 
ontdekking is gebleken bij vele patiënten die de afgelopen jaren 
zijn behandeld met goede tot zeer goede resultaten,  want hart en 
vaatziekte is nog altijd doodsoorzaak nummer 1 in Nederland.

(Advertorial)

SHANTYKOOR  
ALBATROS 

vraagt nog enkele zangers 
en/of muzikanten

Tel. 010- 4653559 

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

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

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

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 

natuursteen, brons, rvs of glas
voor ieder budget en van klassiek tot modern

Bezoek onze showroom in de regio

Madame Curiestraat 10         Burg. van Walsumweg 530  
3316GN Dordrecht                3011 MZ Rotterdam, 
T. 078-6182888                     T. 010-2709009

Dominicus

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur 
LOPEND BUFFET  € 7,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan, 
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet, 
Kip ”Mountain Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek,
Groenten v/h seizoen, Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees,
Kip a la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Patat, Nasi, Bami,
Mihoen.

Vrijdag, zaterdag en zondag  € 8,95 p.p. 
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.       
Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.
OPEN: ma. 16.00-22.00 uur, 
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

SWAROVSKI VERKOOP
KORTING VAN 20% 70%

OUDE EN NIEUWE STUKKEN
RUIM 3.500 STUKS UIT 

VOORRAAD LEVERBAAR

Oude jaarstukken al vanaf  125,--

Verkoop op afspraak
Tel.: 0186 - 620 362



Directeur Koos 
van Katwijk leeft 
niet meer. Zijn 
bijnaam Koos 
Kuch dankte 
hij aan de korte 
sigarenstomp die 
hij al proestend 
permanent tussen 
de lippen had geklemd. Zeer veel 
oud-leerlingen hebben aangename 
herinneringen aan deze uiterst 
sociaal ingestelde warme persoon-
lijkheid en roemen zijn dynamische 
capaciteiten om de HVS tijdens die 
eerste jaren vorm te geven.

Eerder dit jaar over-
leed Ab Groenendijk, 
zo meldde zijn vrouw. 
Ab was een creatieve 
en kunstzinnige leraar 
Algemene Vorming 
die veel heeft bete-

kend voor de muzikale ontwikkeling 
van zijn pupillen.

Ook de alom 
geprezen Henk 
Aarse is niet 
meer onder ons. 
Hij overleed 
drie jaar terug, 
op 15 oktober 2005. Zijn superieure 
status als misschien wel de beste 
Rotterdamse vormingsleider uit 
de naoorlogse geschiedenis trekt 
niemand in twijfel. Oud-leerlingen 
beschrijven hem in termen die 
grenzen aan heldendom. Wij missen 
hem zeer.

Freule J.A. Ortt, hoofd 
administratie, was veel 
meer dan dat. Ze ging 
mee met de zwaarste 
wandeltochten en liep 
adellijk tussen ook de 
ruwste knullen die zij 
voortdurend inspireer-
de tot nog meer inzet. 
Ook zij is helaas, niet 
zo lang geleden, overleden.

Legende Waldi Telgt stierf twee jaar 
geleden in zijn geliefde Suriname. 
Hij was de eerste zwarte onderwij-
zer die halverwege de jaren vijftig 
aan de Maashaven neerstreek. Hij 
heeft zó ongelooflijk veel indruk (en 
okkernoten) achtergelaten dat het 
meer dan de moeite waard is later 
uitvoerig op zijn persoon terug te 
komen.

Het goede nieuws is dat Wil van 
Zutphen (93) nog steeds onder ons 
is, maar een daaraan gekoppeld be-
treurenswaardig bericht bereikte ons 
eveneens, namelijk dat zijn broer 
de gymleraar al een poosje terug is 
overleden. Omdat sport op de Ha-
venvakschool vrijwel dagelijks op 
ieders lesrooster voorkwam, bezette 
hij een prominente plaats in de vele 
reacties.

Over prominent 
gesproken.
Het overlijden 
van directeur 
Hans van der 
Wiele is destijds 
met een grootse 
uitvaart en onder een overweldi-
gende belangstelling betreurd. Van 
der Wiele was, nadat de eerste jaren 
van de HVS waren verstreken, de 
grote animator van ontelbare buiten-
schoolse initiatieven. Van der Wiele 
heeft een ontzagwekkend positieve 
en belangrijke rol gespeeld in de 
directe levenssfeer van veel jongens 
en de gezinnen waar ze uit voort 
kwamen.

Ook de oud-leraren Piet Heezen, 
Limpens, Jaap Maks en Henk Vrees-
wijk leven niet meer. Conciërge 

Kramer heeft eveneens afscheid 
van onze wereld genomen. Het is 
een eerste trieste balans, maar ook 
een realiteit die begrepen moet 
worden wanneer wij de start van 
de Havenvakschool 55 jaar terug 
dateren, beschrijven en herdenken.

Natuurlijk horen wij oud-leerlingen 
graag wie er van de oud-leraren 
nog meedoen aan het spelletje hier 
op aarde, zoals de springlevende en 
nog immer actieve Bob Dekker dat 
doet, en ik houd mij evenzeer aan-
bevolen voor informatie over al die 
anderen, omdat het steeds duidelij-
ker wordt dat deze artikelenreeks 
over “De beste Havenvakschool ter 
Wereld”, een vervolg zal krijgen 
die recht doet aan de betekenis van 
dat prachtige onderwijsinstituut. De 
Oud-Rotterdammer houdt u op de 
hoogte.

Blijf schrijven, nu mag niets meer 
verloren gaan of onbekend blijven.

Tot volgende 
keer,

Frits Bom

f.bom@planet.nl
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In memoriam: oud-leraren HVS
De twee artikelen in de vorige Oud-Rotterdammers, over 
het ontstaan van de Havenvakschool ruim een halve eeuw 
terug, brachten ook het volgende teweeg.
Wij proefden uit de vele reacties zoveel honger naar infor-
matie over wie er van de oud-leraren nog onder ons is dat ik 
daar deze maal bij wil stilstaan.

- Koos van 
Katwijk in 1953 - 

-  Henk Aarse  
in 1960 - 

- Juffrouw 
(Freule) Ortt 

in 1961 -

- Waldi Telgt tijdens een 
tv-uitzending in 1960 -

- Baas Limpens – eerste docent Haven-
leer van de Havenvakschool -

Senioren Big Band Rotterdam 
swingend unicum voor Nederland

Zeker als je dat officieel wil doen 
– er is een vereniging opgericht 
- komt daar wel wat bij kijken. 
Daarom werd eerst besproken wat 
er allemaal voor nodig is: muziek-
keuze/doelgroepen en de muzi-
kanten die daarbij passen, dirigent, 
repetitieruimte én drie geschikte 
personen voor het bestuur. Gerard 
–voorzitter - vertelde zijn leraar 
over het plan: “Die was zo enthou-
siast dat hij maar gelijk de dirigent 
werd. De repetitieruimte is dezelfde 
als van de harmonieorkesten waar 
ik al in speelde. Daarna werd het 
zoeken naar muzikanten. Doordat in 
de harmonieorkesten niet dezelfde 
instrumenten vertegenwoordigd zijn 
als in een big band was dit lastig; 
veel rondvragen en via je netwerk 
de juiste personen bijeen zien te 
krijgen. Uiteindelijk hadden we 
achttien man, maar geen trombonis-
ten. Degene die we gevonden had-
den, wilde niet als enige trombonist 

in de band, want om muziektech-
nische redenen is het beter als er 
meerdere trombonisten zijn.”
Begin 2008 begonnen de repetities; 
het eerste optreden volgde 5 juni jl. 
in discotheek Alcazar in Putters-
hoek. 
Gerard: “We zochten ook contact 
met de SKVR; die vroeg of we in 
de Laurenskerk willen spelen. Na-
tuurlijk willen we dat en dat gebeurt 
nu 22 november aanstaande tijdens 
de Rotterdamse muziekmanifestatie 
Muziek en Meer. In het voorjaar 
organiseren we misschien zelf een 
openbaar concert, maar daar zoeken 
we nog een sponsor voor.”

Afwisseling
Enthousiast gaat Gerard verder: 
”Uit de leden van de big band is een 
combo samengesteld dat meer rich-
ting Zuidamerikaanse muziek gaat, 
zoals salsa en mambo. Het is de 
bedoeling dat dit combo uitgroeit tot 

een echte showband, zodat we dan 
twee volwaardige orkesten hebben.
Tevens zijn we bezig met een 
Glenn Miller-project met een nog te 
formeren zanggroep, bestaande uit 
allochtone meisjes.”
De Senioren Big Band Rotterdam is 
een echt hobbyorkest, al is een aan-
tal leden ook beroeps geweest. Men 
wil vooral optreden bij swing- en 
jazzfestivals, braderieën, studenten-

verenigingen en bedrijfsevenemen-
ten; eventueel ook (belangeloos) 
voor goede doelen. 
Gerard: “We hebben bewust geko-
zen voor een senioren big band; én 
vanwege onze achtergrond én omdat 
zoiets nog niet bestond. Er spelen 
dus in principe alleen senioren in. 
Rond het orkest zijn veel vrijwil-
ligers die hand- en spandiensten 
verlenen, zoals de mensen die de 
borden maken waar we bij optre-
dens achter zitten. Een probleem 
van een hobbyorkest is natuurlijk 
om alles financieel rond te breien. 
We zijn een vereniging en de leden 
betalen contributie. De repetitie-
ruimte is in IJsselmonde, maar de 

muzikanten komen overal vandaan. 
Dit ligt politiek wat moeilijker, 
zodat we geen subsidie van de 
deelgemeente krijgen voor zaken als 
de ‘aankleding’ van het orkest. We 
moeten het daarom hebben van de 
contributie en sponsoring. Eventuele 
sponsors kunnen bij de Kamer van 
Koophandel alles over ons vinden.”

Wie meer wil weten of zich wil 
melden als trombonist (of als 
sponsor?) kan bellen of mailen naar 
Gerard van Rijk (0180-516545, 
ga.vanrijk@planet.nl). 
De website van de band is: 
www.seniorenbigbandrotterdam.nl.

Swingmuziek, ouderen en Rotterdam vormen een goede combinatie; dat merkte men bij de 
regionale zender toen men begon op zondagochtend een uurtje swing- en aanverwante mu-
ziek uit te zenden. Saxofonist Gerard van Rijk speelde in twee seniorenharmonieorkesten. 
Bij bezoeken aan evenementen, zoals het jazzfestival in Hillegersberg, praat hij natuurlijk 
ook met veel mensen die van deze muziek houden. En opeens werd hij door een vriend, ook 
muzikant, gebeld met de vraag: ”Zullen we een big band beginnen?”
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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 € 164.500,= k.k.

Noordzeepark Grevelingen 63

Vraagprijs € 229.500,= k.k.

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 
tuin v.v. terras & sierbestrating, op 424 m² 
eigen grond, afgesloten d.m.v. een sier-
hek. Woonoppervlak ruim 100 m²!

Koningspleisterplaats 109

GOEDEREEDE

Vraagprijs € 105.000,= k.k.

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. 
Totaal ca. 90 m²

Diverse stacaravans te koop

40 APPARTEMENTEN 
EN 4 PENTHOUSES

t e  h u u r  i n  H i l l e g e r s b e r g

Weids wonen in een wereldstad 
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de 
Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het 
middelste gebouw van de drie appartementencomplexen die samen Het Bergse 
Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair uitzicht. En wilt u nog dichter 
bij de natuur zitten? Pak dan de fi ets of maak een heerlijke wandeling. U loopt vanuit 
de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van 
Hillegersberg, is een luxueus shoppinggebied.

010 - 404 02 50

Verhuurinformatie:

w w w. d o u g l a s s p a r . n l

Kijk voor meer informatie over dit project op

2 2  PER DIRECT TE HUUR

OPEN HUIS 

INTOEARS AUDIO CLINIC

LANGSTRAAT 11-13

3162 WC RHOON

TEL. 010 2100825

DAAR WIL IK MEER 
OVER HOREN!

MAAK DAN EEN 
AFSPRAAK VOOR 
VRIJBLIJVEND 
HOORADVIES!

HOORADVIES – HOORTOESTELLEN - HOORBESCHERMING
AUDICIENS – AKOEPEDISTEN-AUDIOLOGEN

WIJ ZIJN MAKKELIJK TE BEREIKEN MET VERVOER OP MAAT EN/OF DE ZIEKENTAXI.  
INTOEARS BEZOEKT U OP VERZOEK OOK THUIS.

MAAK KENNIS MET INTOEARS AUDIO CLINIC, EEN 
VERNIEUWEND HOORCONCEPT IN RHOON-PORTLAND!

HEEFT U VRAGEN OVER:  
UW GEHOOR
UW HUIDIGE HOORTOESTEL
OORSUIZEN
MENIERE
GEHOORBESCHERMING
EN ANDERE VRAGEN OP 
HET GEBIED VAN UW GEHOOR

KOM ZINGEN BIJ HET CALANDKOOR!!!
Onze zangvereniging bestaat uit een gemengd koor met thans acht en dertig leden. Wij zingen een 
zeer gevarieerd repertoire, dat wordt gekenmerkt door het motto ‘Van klassiek en opera tot musical 
en spiritual’. In 2005 vierden wij ons 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Open Hof kerk 
in Ommoord. 

Het koor staat onder leiding van dirigent ERIC VAN DALUM. Naast de nodige vakkundigheid 
beschikt hij over een goed gevoel voor humor en een aanstekelijk enthousiasme. En dat klinkt door 
in het resultaat! Elk concert en elke repetitie- avond is hierdoor een feest. 

Wij repeteren’s woensdagsavonds van 20.00 uur tot 22.15 uur in een zaal in het fl atgebouw aan de 
BERTRAND RUSSELLPLAATS 20 in Ommoord. Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Om 
lid te worden kwalifi ceert enig muzikaal gevoel en het vermogen om wijs en  maat te houden u reeds 
als aspirant voor het lidmaatschap.

Iets voor U? Dan wordt u hierbij uitgenodigd om eens vrijblijvend een avondje te komen 
luisteren en de sfeer tijdens onze repetities te proeven. 
Info:  Kees van Tongeren, tel . 010 – 785 41 06, Angelo Ramperti, tel. 010 – 456 35 31 en 
Thea Warner, tel.  010 – 421 25 94.

NEGENTIG JAAR SP IDO
IN VOGELVLUCHT
90 JAAR SP IDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
DAT IN GEEN
ROTTERDAMSE
BOEKENKAST
MAG ONTBREKEN.

14 ,50
+ 2,50 VERZENDKOSTEN

Wie belangstelling heeft, kan het boek bestellen bij De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of per email op info@deoudrotterdammer.nl. 
U krijgt het boek thuis gestuurd na overmaking van  17,00 op giro 4220893 
t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. uw naam en adres.
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De Mega’s

 - Hoes van het album Mega’s Megani-
que, met daarop Cees Stolk, Herman 
Smink, Frans Telleman, Cor van der 

Geijn en Loek Das -

De grondleggers van deze Rotterdamse beatband, waren begin jaren zestig de broers Bertus en 
Ze waren plotseling, halverwege de zestiger jaren, wereldberoemd in Rotterdam en omstreken. 
En waar ze ook optraden, de groep werd altijd gevolgd door een grote schare fans: De Mega’s.

Het was waarschijnlijk in 1963 toen De 
Mega’s voor het eerst op de planken stonden. 
De groep bestond toen uit Herman Smink 
(drums), Jan van Dooren (sologitaar), Barry 
Westerweel (basgitaar) en Hans Boogaarts 
(slaggitaar). Er valt helaas niets anders te 
melden dat inmiddels drie van de muzikanten 
zijn overleden: Smink, Van Dooren en Wes-
terweel. Hans Boogaarts, was niet te traceren. 
De band speelde in eerste instantie instru-
mentale, voornamelijk Shadows-nummers. 
De Mega’s werden mega in de Maasstad, 
kort nadat ze in 1965 de complete fanclub 
van The Starfi ghters, die ermee ophielden, 
hadden overgenomen. Dat was vermoedelijk 
een initiatief van de fl amboyante manager, 
Henk van der Seis. Nadat er een zanger 
was aangetrokken, verschenen er covers 
van onder andere The Kinks, The Beatles, 
Them en andere Engelse beatbands op het 
repertoire. De Mega’s speelden geregeld op 

druk bezochte fanavonden in Schiedam en 
Rotterdam, op zogeheten instuiven in zalen 
in de Van Vollenhovenstraat, de Bruinstraat 
en in ‘Het Bosje’ in het Groothandelsgebouw.  

Vakantie
De eerste zanger was Henk Sintnicolaas. “Ik 
liep op mijn werk drummer Herman Smink 
tegen het lijf en die nodigde mij uit een keer 
uit naar een repetitie te komen. De Mega’s 
repeteerde toen in de kelder van modezaak 
Modela aan het Mathenesserplein”, weet hij 
zich te herinneren. Sintnicolaas was er ook 
bij toen De Mega’s een talentenjacht won-
nen in De Spil en de bandleden op vakantie 
gingen in het Brabantse Chaam. De jongens 
hadden destijds een VW-busje tot hun be-
schikking waarop met grote letters ‘Teen-
agerband De Mega’s’ stond. “We zijn op die 
vakantie ook nog met dat busje naar Parijs 
gereden”, zegt hij. “Dat was een onvergete-

lijke ervaring. Ik was nog maar zestien jaar”, 
aldus de zanger, die na zes maanden het veld 
moest ruimen voor organist en zanger Okkie 
Huijsdens. “Die had meer kwaliteiten dan 
ik”, geeft hij toe. 

Langspeelplaat
Met Huijsdens in de gelederen wordt de band 
almaar professioneler. Niettemin vertrekt 
Huydens later naar The Fab. Hij wordt ver-
vangen door Cees Stolk. Als ook Boogaarts, 
Van Dooren en Westerweel uit De Mega’s 
zijn gestapt, gaat de groep in 1968 de studio 
in voor het opnemen van een langspeelplaat. 
De band bestaat dan uit drummer Smink, 
toetsenist en zanger Cees Stolk, slaggitarist 
Frans Telleman, bassist Cor van der Geijn 
en sologitarist Loek Das. De LP, met de titel 
Mega’s Meganique, verschijnt op het Dan-
kers-label, van de gelijknamige platenzaak 
op de Coolsingel. De plaat bevat uitsluitend 

covers. Er gaan een paar honderd exem-
plaren over de toonbank in Rotterdam en de 
regio. 
Na het verschijnen van het album is de 
groep geen lang leven meer beschoren. 
De ene muzikant komt en de andere gaat. 
Daardoor gaat ook het contact met de fans 
verloren. Korte tijd later bestonden De 
Mega’s niet meer. 
Van de oorspronkelijke leden speelde drum-
mer Smink daarna nog in The Health Band, 
Desillusion 21 en The Urn.  
Latere Mega Okkie Huysdens werd profes-
sioneel muzikant en is nu succesvol produ-
cer. Ook Cees Stolk bleef werkzaam in de 
muziek. Hij componeerde talloze nummers 
voor Nederlandse artiesten. 

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

deel 40

Het eerste exemplaar wordt in 
aanwezigheid van bijna vierhonderd 
genodigden aan boord van de James 
Cook van Spido uitgereikt aan nabe-
staanden van Paul de Smit, voormalig 
hoofd bemanningszaken van de rederij. 
Paul de Smit overleed juni verleden 
jaar, nadat hij tijdens zijn ziekbed 
veel wetenswaardigheden aan Nico 
Ouwehand had overgedragen en hem 
in contact had gebracht met mensen die 
in de Smit-Lloyd geschiedenis een rol 
hebben gespeeld. 
Het bij uitgeverij Lanasta te Emmen 
geproduceerde boek telt 272 pagina’s 
en vierhonderd foto’s en kost straks € 
39,95. ‘Smit-Lloyd Story’ is het tweede 
deel van een sleepvaartserie. Het eerste, 
‘100 jaar Weismuller’, is ook door Nico 
Ouwehand geschreven en samengesteld. 
Van zijn hand zijn nog twee andere 
maritieme boeken verschenen. Hij 
schreef ze belangeloos en ten bate van 
‘zijn’ museum.

Schrijver
Het werkzame leven van Nico Ouwe-

hand heeft zich op diverse terreinen 
afgespeeld. Hij begon op een handels-
kantoor in koffi e. Via de internationale 
graanhandel kwam hij bij een bedrijf in 
bitumineuze dakbedekking in Maassluis 
om als administrateur van een bedrijf 
in aluminiumdaken en -wanden in 
2004 vervroegd uit te treden. In 1980 
(één jaar na de oprichting) werd hij lid 
van het tentoonstellingsteam van het 
Nationaal Sleepvaart Museum. Doordat 
een andere wind door het museum was 
gaan waaien, stopte Nico in 1990. Vier 
jaar daarna pakte hij echter de draad 
weer op, om begin dit jaar te stoppen 
als tweede secretaris en zich helemaal 
te storten op het schrijven van de ‘Smit-
Lloyd Story’. In 2004 ontving Nico 
Ouwehand bij het 25-jarig bestaan van 
het museum een koninklijke onderschei-
ding. Hij besteedt zijn vrije tijd bijna 
geheel aan het museum. 
Als spreker bij de boekpresentatie is de 
78-jarige R.W. Scheffer uitgenodigd, 
destijds eerste directeur van Smit-Lloyd. 
Over de vraag waarom een boek en een 
expositie in het Nationaal Sleepvaart 

Museum te Maassluis over de offshore 
rederij Smit-Lloyd hoeft Nico Ouwe-
hand geen seconde na te denken. “De 
rederij heeft relatief kort bestaan (van 
1964 tot 1996) en bouwde in die periode 
wereldwijd faam op. Haar geschiedenis 
is fascinerend.” Ongevraagd: “Zonder 
de medewerking van velen die in het 
bedrijf een rol hebben gespeeld kon 
deze bedrijfsbiografi e niet geschreven 
worden. Hierdoor raakt de markante 
rederij nu niet in de vergetelheid.”
Het idee destijds een offshorerederij op 
te richten is van Kinderdijker Ary M. 
Lels, telg uit een vooraanstaand reders-
geslacht. Hij was een neef van Murk 
Lels, die kort voor en na de Tweede 
Wereldoorlog directeur was van L. 
Smit & Co’s Internationale Sleepdienst 
te Rotterdam. Lels stond aan de basis 
van Supplyvaart offshore, die op zee 
naar olie speurende booreilanden en 
–schepen, van materialen en leeftocht 
voorzag. 

Neergang
De ontwerpen van alle Smit-Lloyd 

schepen waren tot ongeveer 1980 van 
ir. J.C.A. Hoogenbosch. De schepen 
werden veel zwaarder uitgevoerd dan 
hun Amerikaanse tegenhangers, omdat 
bevoorraden in het woelige Noord-
zeegebied andere eisen aan vaartuigen 
stelt dan in de vriendelijker Golf van 
Mexico (uitgezonderd tijdens tropische 
cyclonen, maar die zijn voorspelbaar en 
duren slechts korte tijd in het seizoen). 
De Noordzee-supplier moest in de meest 
uitgebreide zin gestuurd en bediend 
kunnen worden vanaf de brug. Een 
boegschroef was een must, hoewel het 
eerste schip het aanvankelijk zonder een 
dergelijke installatie moest stellen. 
De A-klasse suppliers hadden een lengte 
van 59,76 meter, een breedte van 11,72 
meter en een holte van 5,15 meter. 
De diepgang bedroeg 4,11 meter. De 
deadweight was 700 ton met aan boord 
accommodatie voor twaalf passagiers 

en een bemanning van zeven koppen. 
In de loop van tijd veranderde er veel 
in de structuur van het bedrijf. Op 17 
augustus 1976 werd bekendgemaakt dat 
L. Smit & Co, de Internationale Sleep-
dienst Maatschappij (beide sedert 1924 
nauw samenwerkend), Smit-Spido en 
Smit-Lloyd een volledige fusie zouden 
aangaan. 
Eind jaren zeventig en vooral in de jaren 
tachtig was er sprake van een neergang 
in de supplymarkt. Ook Smit-Lloyd 
had het moeilijk. Op 1 oktober 1996 
werd de verkoop van Smit-Lloyd aan 
het Amerikaanse offshorebedrijf Seacor 
aangekondigd. Seacor nam 47 schepen 
van Smit-Lloyd over en ging verder 
onder de naam Seacor-Smit. Later is die 
toevoeging vrij geruisloos verdwenen. 
Veel oud-personeelsleden koesteren nog 
altijd warme gevoelens voor wat ooit 
‘hun’ bedrijf was. 

Van de hand van de 64-jarige Maassluizer Nico(laas Jan) Ouwehand (geboren en getogen aan de 
Statenweg in Rotterdam) verschijnt zaterdag 8 november het boek ‘Smit-Lloyd Story’. De presen-
tatie is gekoppeld aan de opening van een gelijknamige expositie in het Nationaal Sleepvaart 
Museum in de woonplaats van de auteur.

Fraai en diepgravend boek van Nico Ouwehand:

Smit-Lloyd Story

- Nico Ouwehand in Maassluis op de kade naast de Furie, de beroemde en enige nog varende 
stoomzeesleper. Rechts (niet zichtbaar) het museum waar het schip eigendom van is 

Foto De Oud-Rotterdammer -
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Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)

November 2008

Informatie van De Stromen

De Stromen Kalender
Hieronder een selectie uit de acties en activiteiten voor de komende weken. 
Voor meer informatie en voor meer activiteiten kunt u altijd bellen naar 
Zorglijn Rotterdam: 0900 - 20 60 660 [0,05 p/m]. 

Weense Avond in Restaurant De Zuiderkroon
Meldt u aan voor een gezellige Weense avond in het sfeervolle restaurant van 
De Stromen aan het Vlissingenplein 108 in Rotterdam Pendrecht. Voor € 15,-
serveren wij u een heerlijk themamenu dat muzikaal wordt omlijst door “Die 

Papendörfer Musikanten”. De avond begint om 18.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Restau-
rant De Zuiderkroon op telefoonnummer 010 – 481 02 02.

Verwen uw voeten met voetverzorging aan huis
Wist u dat voeten in een gemiddeld mensenleven vier keer om de aarde wande-
len? Genoeg redenen om uw voeten eens wat extra aandacht te geven. Wij bie-
den u hierbij graag de helpende hand met “Voetverzorging aan huis”. Voor een

behandeling aan huis kunt u een afspraak maken met één van de pedicures die zijn aangeslo-
ten bij De Stromen. De Kosten voor een voetbehandeling bedragen vanaf € 19,00. Na zes be-
handelingen binnen één jaar ontvangen leden op de zevende behandeling € 6,00 korting. Voor
informatie en aanmelding kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam: telefoon: 0900 – 20 60 660.

Alzheimercafé  in IJsselmonde
Op elke eerste donderdag van de maand kunt u zich in het Alzheimercafé aan de
Pietersdijk 60 in Rotterdam IJsselmonde laten informeren over de problematiek
van het omgaan met Alzheimer. Op donderdag 6 november wordt de avond inge-

leid door  dr A. Arends, geriater in het Havenziekenhuis. Op donderdag 4 december wordt een
film vertoond waarin de Alzheimer problematiek het centrale thema is. Na afloop is er een na-
bespreking die wordt geleid door Hans Valkenburg. Het Alzheimercafé is open van 19.00 tot
21.00 uur. De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te melden.

Met Snelle Vliet naar het sfeervolle Dickensfestijn in Deventer
Beleef de ultieme kerstsfeer in het historische Bergkwartier in Deventer waar
ruim 900 personages uit de beroemde boeken van Charles Dickens tot leven
komen. Koren en muziekverenigingen verzorgen sfeervolle gratis concerten in ker-

ken en natuurlijk is er een Kerstmarkt op deze koopzondag. Snelle Vliet rijdt u met een luxe
touringcar naar Deventer en terug. U heeft ruimschoots de tijd om te genieten want om ca.
11.30 uur komt u in Deventer aan en om ca. 17.00 uur vertrekt u weer huiswaarts.
Houders van De Stromen Comfortkaart betalen slechts € 20,50 p.p.

Voor boekingen kunt u onderstaande bon invullen en in een gesloten envelop (met postzegel)
opsturen naar Snelle Vliet Dagtochten, Postbus 59, 2950 VB Alblasserdam.
U ontvangt géén bevestiging. Zonder tegenbericht van Snelle Vliet gaat uw dagtocht door.

Met het terugzetten van de klok is het vorige
week “officieel” winter geworden. Om er nu voor
te zorgen, dat u ook in de donkere maanden
onder de mensen blijft is het prettig om lid te
zijn van De Stromen. Dat lidmaatschap geeft u
niet alleen de zekerheid van goede zorg in tij-
den dat die nodig is, maar ook talrijke
mogelijkheden om er op uit te gaan. 

Met een veelzijdig activiteitenprogramma stelt
De Stromen senioren in de gelegenheid om
onder de mensen te blijven. En dankzij de hulp
van honderden vrijwilligers geldt dat niet alleen
voor mensen die nog zonder hulp uit de voeten
kunnen, maar ook voor iedereen voor wie het
lastiger is om (alleen of samen met de partner)
de deur uit te gaan.

Theater en uitstapjes 
De Stromen organiseert regelmatig theatermid-
dagen op verschillende locaties in Rotterdam
en de Pubquiz, waar teams, die bestaan uit een
gezelschap van buurt- en leeftijdsgenoten, strij-
den voor de De Stromen Trofee is inmiddels
uitgegroeid tot een populair “uitje” voor vele
Rotterdamse senioren. En wie wil genieten van
een dagje uit kan mee met de uitapjes die ook
in de wintermaanden door De Stromen worden
georganiseerd.

Om door een ringetje te halen    
Maar niet alleen als u even wilt uitwaaien of
naar een leuke voorstelling wilt, biedt de activi-
teitenkalender uitkomst. Dat geldt ook voor
leerzame cursussen en interessante workshops.
Zelfs wanneer u even geen zin of tijd heeft om
te koken kunt u rekenen op De Stromen. 
En wanneer u (met het oog op bijvoorbeeld de
komende feestdagen) goed verzorgd voor de
dag wilt komen kunt u een beroep doen op
De Stromen. Wanneer u aan huis bent gebon-
den zorgen we ervoor dat de kapper gewoon
naar u toe komt. Datzelfde geldt voor de pedi-
cure, de audicien en zelfs voor de aanschaf van
modieuze schoenen die vooral “lekker zitten”

Door weer en wind kunt u rekenen op De Stromen
hoeft u de deur niet uit. Niets staat u dus in de
weg om u eens te laten verwennen.

Nieuwsbrief
Wanneer u lid bent van De Stromen wordt u
over alle acties en activiteiten geïnformeerd
doormiddel van de regelmatig verschijnende
Nieuwsbrief en maandelijks door De Stromen
Informatiepagina in De Oud-Rotterdammer.
Uiteraard kunt u voor vragen en informatie
over de activiteiten ook altijd bellen met 
Zorglijn Rotterdam: telefoon 0900 – 20 60 660
(0,05 p/m). 

Een goed moment om lid te worden
Alle activiteiten worden georganiseerd voor
bewoners van onze locaties, maar ook voor
iedereen met De Stromen Comfortkaart. De
kaart ontvangt u als u lid bent van De Stromen.
Dit lidmaatschap wordt voor het jaar 2008 
nog gratis aangeboden aan alle Rotterdammers
van 55 jaar en ouder.

Uw lidmaatschapkaart en een 
verhelderende brochure
Wanneer u besluit lid te worden van De 
Stromen kunt u gebruik maken van de bon
of bellen naar Zorglijn Rotterdam. U ontvangt
danuw persoonlijke De Stromen Comfortkaart
met een brochure waarin u alles kunt lezen
over de voordelen en privileges die bij het lid-
maatschap horen.

Woensdag

26
NOVEMBER

Elke 1e 
DONDERDAG

IN
SEPTEMBER

Zondag

21
DECEMBER

OR
TD

 1
1

Laat u verrassen 
en verwennen

www.primathuis.nl
De kortste weg naar een zorgadvies
Bent u mantelzorger, of wilt u zelf weten voor
welke zorg iemand in aanmerking komt? 
Ga dan eens naar www.primathuis.nl. Door
het beantwoorden van vragen genereert de
site een advies over de benodigde zorgin-
tensiteit voor degene voor wie u de antwoor-
den heeft ingevuld.

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

Naam _____________________________________________ Voorletter(s) _____ M/V

Straat __________________________________________________ Huisnr ________

Postcode _______________  Woonplaats ____________________________________

Telefoon ______________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________

Geboortedatum: _________________  Geboorteplaats __________________________

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

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

INSCHRIJVINGSBON Dickensfestijn Deventer 

Naam _________________________________________________ Voorletter(s) _____ M/V

Straat ______________________________________________________ Huisnr ________

Postcode _______________  Woonplaats ________________________________________

Lidmaatschapnummer  _______________________________________________________

Hierbij machtig ik Snelle Vliet Touringcars BV het bedrag van € ___________  eenmalig

van mijn bank- of girorekening nr.: ___________________________   af te schrijven.

Handtekening: ______________  Datum: ______________

U kunt ook boeken via www.snellevliet.nl (kijk bij aanbieding De Stromen Opmaat Groep)

TIP



De laatste was 34 jaar ouder dan ik. 
Met hem had ik nochtans de beste 
contacten, doordat we allebei in 
sport geïnteresseerd waren. Rinus 
was tussen 1925 en 1932 viermaal 
kampioen van Nederland op de 100 
meter hardlopen en vijfmaal op 
de 200 meter. Op de Olympische 
spelen van 1924 in Parijs maakte 
hij deel uit van de estafetteploeg, 
die op de 4 x 100 meter een half 
uur lang met een tijd van precies 42 
seconden mede wereldrecordhouder 
was en in de finale de bronzen plak 
won. De erelijst van de Rotter-
damse sprinter, die in de Savornin 
Lohmanstraat woonde, is te lang 
om op te noemen, maar het zal 
iedereen duidelijk zijn, dat hij op 
zijn gebied een kanjer was.

Terrasje
Vandaar dat ik als voetballer van 
Excelsior graag met hem van ge-
dachten wisselde. Dat deden we op 
zomerse dagen gewoonlijk op een 
terrasje op het Stadhuisplein en ‘s 

zondags ontmoetten we elkaar vaak 
op Woudestein, waar hij behalve 
voor de Telegraaf ook voor Sport 
en Sportwereld - het blad van Kick 
Geudeker en ir. Ad van Emmenes 
-  een verslag kwam maken van 
onze wedstrijden. Het voorkomen 
en behandelen van sprintblessures 
was een van onze vaste gespreks-
thema’s. Zo was de hamstring-
blessure een steeds terugkerend 
onderwerp van gesprek. “Als je de 
hamstrings blesseert, dan ben je 
nog niet jarig”, wist hij uit ervaring. 
“Dan ben je voor pakweg zes 
weken uitgeschakeld.’’  Vele atleten 
en voetballers van nu kunnen dat 
bevestigen. Ik denk met name aan 
Slory, de razendsnelle rechtsbuiten 
van Feyenoord, een sprinter van 
het zuiverste water, die vaker wel 
geblesseerd is dan niet. Als je een 
sportman in volle inspanning naar 
de achterkant van een dijbeen ziet 
grijpen en hij op een been begint te 
hinken, weet je dat het goed fout is. 
“Het is dan net of er een kiezelsteen 

tegen de achterkant van je boven-
been is geschoten”, heeft Rinus me 
wel honderd keer voorgehouden.

Koudwatervrees
De oude sprintkampioen had meer 
van dit soort interessante uitspraken 
. “Vlak voor een wedstrijd kan een 
druppel koud water al funest zijn 
voor een stel strak gespannen spie-
ren”, betoogde hij. “En zwemmen 
is helemaal taboe.” Rinus had met 
recht last van koudwatervrees. 
Ik heb later nog heel vaak terug 
moeten denken aan zijn wijsheden. 
Onder meer toen John Metgod me 
in de jaren dat hij voor Real Madrid 
speelde, vertelde dat hij bij Notting-
ham Forest, een speler, Paul Hart, 
had leren kennen die vlak voor 
de wedstrijd als warming-up een 
heet bad nam. “Daar keek ik wel 
even van op”, vertelde de huidige 
Feyenoord-scout me onlangs nog. 
“Als hij uit het bad kwam, was 
hij zo rood als een kreeft. Brian 
Clough, de toenmalig manager 

van Forest, heeft er nooit iets van 
gezegd. Die vond dat iedere speler 
zelf maar moest uitmaken wat het 
beste voor hem was. Mijn ervaring 
is dat je van een warm bad zo loom 
wordt als ik weet niet wat.” Het is 
van meer Britse voetballers bekend 
dat ze in een warm bad of douche 
geloofden. Onder andere van Joe 
Jordan, de voormalige kopspecialist 
van Leeds United, Manchester Uni-
ted en de Schotse nationale ploeg.

Ereronde
Ook over de voor- en nadelen van 
rekken en strekken en cooling-
down hebben we lange discus-
sies gevoerd. De bedoeling van 
cooling-down is de bloedcirculatie 
nog even op gang te houden, zodat 
de afvalstoffen in het lichaam beter 
afgevoerd kunnen worden. Maar 
als je de spelers twee rondjes op 

een sukkeldrafje rond het veld ziet 
lopen, vraag ik me af of dat zin 
heeft. Bij een nederlaag doen ze 
het duidelijk met tegenzin en bij 
een overwinning maken ze er soms 
een ereronde van. Ik heb in mijn 
tijd trainers meegemaakt die er een 
sport van maakten je aan het eind 
van de avond in sprinttempo naar 
de kleedkamer te jagen. Daar kwam 
je dan puffend en hijgend binnen.
Nee, dan luisterde ik liever naar 
de wijze lessen van Rinus van den 
Berge, die in 1933 stopte met wed-
strijdsport en daarna lid is geweest 
van pers-, propaganda- en trai-
ningscommissies van de KNAU. In 
1940 werd hij benoemd tot lid van 
verdienste. Op 23 oktober 1972 is 
hij op 72-jarige leeftijd overleden. 

“Alsof ze een kiezelsteen tegen de achterkant van je dijbeen schoten”

Ook Rinus van den Berge had angst 
voor hamstringblessure
In mijn jonge jaren was ik vijf jaar rechtbankverslaggever. Ik werkte toen voor het 
Rotterdamsch Parool, een kopblad van Het Parool. Vier van de vijf dagen verbleef ik 
in het monumentale gerechtsgebouw aan de Noordsingel om verslag te doen van de 
zittingen van de rechtbank, de politierechter, de economisch rechter enzovoort. Aan 
de perstafel leerde ik daar de - merendeels oudere -  verslaggevers van de andere 
kranten kennen: mevrouw Donker van de Rotterdammer, ene norse heer Crum van het 
Rotterdams Nieuwsblad, Jan Meijer en Bertus Bruins van Het Vrije Volk en Rinus van 
den Berge van De Telegraaf.

Woningbouw slokt park Zestienho-
ven bij Overschie op, maar daar zijn 
de senioren niet echt de dupe van. 
Dat komt door de zeven verschil-
lende waterstanden in het gebied. Het 
nutstuinencomplex is al behoorlijk 
zompig en kan over geruime tijd 
zelfs onder water komen te staan. 
Daarom moet de 7,5 hectare complex 
dertig centimeter omhoog en dat be-
tekent dat er drie jaar niet getuinierd 
en gerecreëerd kan worden. Daarna 
moeten de gebruikers verhuizen naar 
een ander stuk grond in Park 16-
Hoven, tijdelijk of wellicht zelfs defi-
nitief. Een terugkeer naar het huidige 

complex aan de Achterdijk is niet 
uitgesloten. Deze officiële boodschap 
kwam van de deelgemeente Over-
schie en ook dat ze nog één seizoen 
mogen blijven.

Last van de schouders
Bij TvO-voorzitter Peter Koerten 
viel na de bekendmaking door de 
dagelijks bestuurders Jacques van der 
Have, Kees van der Meer en Dick 
van Dongen op een persconferentie 
een zware last van zijn schouders. 
“Toen ik een telefoontje kreeg of ik 
naar de secretarie wilde komen, dacht 
ik dat het was om ons doodvonnis 

aan te horen. Gelukkig niet. Nu kan 
ik een hele groep mensen blij gaan 
maken.”

Het was lang onduidelijk wanneer 
het Zwaard van Damocles zou vallen 
over de tuinders. Op 1 oktober was 
hen de wacht aangezegd. “Tuinie-
ren voor Ouderen is een belangrijk 
fenomeen in Overschie en het bordje 
tijdelijk moet er af”, klonk het van-
achter de bestuurstafel. “We laten hen 
niet aan hun lot over”, zei Kees van 
der Meer met klem.

Overschie, wethouder Hamit Karakus 
van Rotterdam en TvO gaan om 
de tafel voor verdere (financiële) 
afwikkeling. Volgens PvdA’er Dick 
van Dongen wordt het geen keihard 
gevecht. Peter Koerten verwacht dat 

ook niet, al zat hij in de raadzaal wel 
onder een enorme actiefoto van ‘De 
grootste Rotterdammer’, bokser Bep 
van Klaveren. “Er valt met de deel-
gemeente best te praten”, verklaarde 
Koerten.

Waar de tuinders in 2010 kunnen 
harken, schoffelen, spitten en gezellig 
onder elkaar bezig zijn is nog niet 
bekend. Van Dongen: “Er is wel 
gezocht naar een nieuwe plek, maar 
nog niet gevonden.” Ook hij zegt 
er alle vertrouwen in te hebben dat 
het allemaal goed komt. “Met onze 
mededeling hebben we een signaal 
naar de ouderen willen geven, dat hen 
op korte termijn geen veranderingen 
te wachten staan.”
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 -  Groningen, 25-07-1926, NK. Rinus van den Berge wordt Nederlands Kampioen 100 m. 

Vlnr. finishen Jaap Boot (Haarlem, tweede in 12.2), Frits Lamp (Haarlem, vierde), Kempkes 
(AVG), Hannes de Boer (Te Werve), Harrie Broos (PSV, derde) en Rinus van den Berge 
(Haarlem, 11.6). Er staat op deze dag zo’n stevige tegenwind dat de horden omwaaien 

en dit onderdeel wordt uitgesteld -

Het is onomkeerbaar: de 64 senioren en acht minder validen moeten hun gewone of 
tafelperceel aan de Achterdijk verlaten. Ze zijn van het project Tuinieren voor Ouderen 
(TvO), dat er in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgezet werd. Het complex was 
tijdelijk, het spitten, zaaien, harken en oogsten werd gedoogd. 

Senioren Overschie blij dat ze 
nog één seizoen mogen tuinieren

Dick van 

den Polder
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www.woningontruiming.net

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

Fam.Bontes 
Al 50 jaar gespecialiseerd in ontruimingen
 -  Woningen/kelders/loodsen/schuren/zolders
 - De woning word in staat van oplevering gebracht naar de eisen van de: 
   Woningstichting/Familie/makelaar
 - Tevens verhuizingen van groot naar klein
 - Tevens hebben wij een mkbok keuring,weten met wie u zaken doet
 - Kwaliteit, service en betaalbaar zijn u aangeboden
 - Wij werken door het hele land
 - Wij geven u een gratis offerte/prijsopgaven
 - U belt wij komen, 24 uur per dag bereikbaar  

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

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

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

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

Adres: Frits Ruysstraat 65-67   Rotterdam-Kralingen, 3061 MG
 Info: Fam Bontes    010-4136939  /  06-29103430 

Kvk nr  24371993          Email:bontes@upcmail.nl        Website-www.woningontruiming.net

Tel. 0181 - 62 08 10
Voorstraat 56

3201 BB | Spijkenisse

www.degullegaper.nlwww.degullegaper.nl

Al 25 jaar een begrip 
     in Spijkenisse!

Tel. 0181 - 62 08 10
     40PlusRelatie.nl 
Voor een betrouwbare partner!
  Bel: 015-8894807 (lid BER) 
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U kunt ook telefonisch aanvragen

0900-26.58.055
7 DAGEN PER WEEK, DAG EN NACHT

Opsturen naar: ARTROSILIUM, 
Antwoordnummer 6014, 
3301 VA Dordrecht

Ja, stuur mij gratis en zonder 
verplichting het boek+ de informatie 
en de proefflacon over Artrosilium. Onderstaande gegevens volledig invullen s.v.p.

Dhr.  Mevr.  Voorl.: .......................... Naam: ........................................................................

Adres .......................................................................................................................... Huisnr. ....

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

Ik heb gewrichtsproblemen: (aankruisen a.u.b.)
aan de handen aan de onderrug aan de voeten  
aan de nek aan de heupen aan de knieën
op een ander plaats namelijk:

............................................................................................................................
(plaats aangeven a.u.b.)

BON VOOR GRATIS INFORMATIEBOEK 
EN GRATIS PROEFFLACON

ZA009

ADVERTORIAL

“Ik had vreselijk pijn in
mijn knieën ... tot ik op

een dag een echte
wondergel ontdekte!”

Het begon al ‘s
morgens als ik
opstond. En bij

regenachtig weer ver-
trok mijn gezicht bij
elke stap van de pijn.
Ik zag me al in een rol-
stoel, getekend voor het
leven, toen een vriend me
een tube bezorgde van
wat hij een “wondergel”
noemde. Ik moest alleen
wat gel aanbrengen op de
plaatsen waar ik pijn had.
Reeds bij de eerste be-
handeling vervaagde de
pijn.
Na drie dagen kon ik
opnieuw tennis spelen en

in de tuin werken, on-
danks mijn 73 jaar. Mijn
vrouw geloofde haar
ogen niet.
Heeft u ook last van ar-
trosepijn, of stramme ge-
wrichten?
Dan raad ik u aan een
gratis monster van deze
fantastische gel te vragen
en deze te proberen. 
U riskeert niets, aange-
zien het een gratis mon-
ster is. Het enige wat er
kan gebeuren, is dat u
uw beweeglijkheid terug-
vindt en dat u van de pijn
verlost bent! 

Hans Schneider

U kunt tijdelijk GRATIS
een 20-ml proeftube van
deze natuurlijke gel krij-
gen tesamen met het
boek “Het natuurlijke
middel dat artrose kan
overwinnen” van Dr.
Anton Robinson. Dit
aanbod is slechts 30
dagen geldig. Aarzel
niet, vraag het vandaag
nog! Vul de bon hieron-
der in. U kunt deze zon-
der postzegel verstu-
ren.
Of bel 0900-26.58.055
(0,35ct. p/min) 7 dagen
per week, dag en nacht.

testtube van 20 ml.



Zijn grootvader begon in 1926 de 
slagerij aan de Cremerstraat en 
slachtte zelf het vee. Zijn klein-
zoon, lid van de derde generatie 
van het slagersgeslacht, heeft dat 
werk reeds lang in de ban gedaan. 
Bergwerff importeert het vlees voor 
zijn bedrijf vanuit alle werelddelen. 
Schapenvlees komt uit Australië en 
Schotland, maar ook uit Argentinië, 
voor het produceren van de hoogste 
kwaliteit rookvlees.
Ad Bergwerff heeft Pernis nadruk-
kelijk op de landelijke handelskaart 
gezet met producten van uitzon-
derlijke kwaliteit en service op 
hoog niveau. Wat ooit een simpele 
slagerij was, is uitgegroeid tot een 
bedrijf met een miljoenenomzet 
dat levert aan vijf ministeries en 
bedrijven als Shell. De kracht 
van Bergwerff ligt in het dagvers 
verpakken van vleeswaren en kaas-
soorten in porties voor één persoon, 
die onder meer verkrijgbaar zijn in 
bedrijfskantines. Een andere specia-
liteit is het produceren van belegde 
broodjes, waarvan er maandelijks in 
heel Nederland duizenden worden 
geconsumeerd. De ondernemer 
heeft onder meer een eigen rokerij 
en worstmakerij.

Andere koers
In de jaren tussen 1950 en 1980 
groeide zijn bedrijf tot een win-
kelconcern met vijf filialen. Door 
een veranderend kooppatroon 
en een andere samenstelling van 
de bevolking, stootte de actieve 
en innoverende ondernemer zijn 
filialen af en keerde terug naar 
de ene winkel in de Cremerstraat 
152, waar het in Pernis allemaal 
begon. Later opende hij, nadat drie 
vakbroeders in het dorp door gebrek 
aan klandizie hun deur hadden 
gesloten, aan de G.A. Soeteman-

weg 71 een tweede slagerswinkel. 
Voordien was Bergwerff met zijn 
bedrijf een andere koers ingeslagen, 
die uiteindelijk verder ging dan 
‘een paar ballen gehakt’, die hij 
leverde aan de bedrijfskantine van 
Shell. De slager van Pernis deed 
een geslaagde greep naar de markt 
van bedrijfskantines en restaurants. 
In een interview in het Rotterdams 
Dagblad verklaarde hij dat succes: 
“Nog maar weinig mensen nemen 
een trommeltje brood mee naar 
hun werk. Voor maar weinig geld 
lunchen ze in de bedrijfskantine.”

Winkels
In de loop der jaren vestigden zich 
tal van winkeliers in Pernis. De 
meeste zijn ook weer verdwenen. 
Het is moeilijk een volledig beeld 
te geven. Toch een opsomming. 
Brood- en banketbakker J. Groene-
veld was actief aan de Pastoriedijk 
201. In de jaren vijftig had hij 
een filiaal aan de Oude Wal 48 in 
Hoogvliet. Ook aan de Pastoriedijk, 
maar dan op 325b, was een van 
de vijftien filialen gevestigd van 
brood- en banketbakkerij Co-op 
Verbruikersvereniging Vooruitgang-
Rotterdam. Het hoofdkantoor was 
aan de Schiekade 14 in Rotterdam. 
De verbruikersvereniging was ook 

eigenaar van tientallen kruideniers- 
en zuivelwinkels.

Eėn van de elf filialen van levens-
middelenbedrijf P. de Gruyter & Zn 
NV zat aan G.A. Soetemanweg 97. 

Het hoofdkantoor van het bedrijf 
(eigendom van de Steenkolen-Han-
delvereeniging NV) bevond zich 
boven een winkel aan de Nieuwe 
Binnenweg 55. In 1969 verdween 
P. de Gruyter (in de volksmond Piet 
de Dief) als handelsnaam en werd 
het Gruma.

Een van de bekendste middenstan-
ders was G. van Viegen, die zijn 
optiekwinkel met verkoop van hor-
loges en fotohandel begon aan de 
Pastoriedijk 189. Zijn filiaal aan de 
Oude Wal 39 in Hoogvliet is er het 
langst van alle winkels in Nieuw-
Engeland open geweest.

Kapsalons
Kapsalons waren er in Pernis 
volop, waaronder Maison Tine (in 
2003 nog steeds in bedrijf) aan de 
Ozingastraat 9 en de damessalon 
Pernis van A. Visser in dezelfde 
straat op 30. Tot de winkels die 
sinds mensenheugenis in Pernis 
actief waren of zijn hoort ook 
zeker die van J. Zwaal in manu-
facturen, meubelen en tapijten 
aan de Burgemeester van Esstraat 
215. Bij Apotheek Pernis aan de 

Burgemeester van Esstraat 25 heeft 
elke Pernisser wel eens voor de 
toonbank gestaan. Niet te vergeten 
slijterij De Gouden Zalm van C.J. 
Woudstra aan de Pastoriedijk 184 
en hotel-bar café-restaurant De 
Sluiskop op de Nieuwendijk 2 en 
Pastoriedijk 328a. Dat geldt ook 
voor reclameschilder P. van de Berg 
die ook een schoenreparatiebedrijf 
had aan de Pastoriedijk 296 en voor 
het sigarenmagazijn van I.A. van de 
Berg-Noordzij op 322.
De namen Bergwerff en Bijl komen 
in Pernis meer dan eens voor, onder 
wie die van Ald. Bergwerff, die aan 
de Schuytstraat 101 een levensmid-
delenbedrijf had en woonde aan de 
Ozingastraat 15. Verder L. Berg-
werff die het aan de Pastoriedijk 
424 druk had met zijn vleeschhou-
werij en spekslagerij. 

Dan waren er de winkels en 
bedrijven van And. Bijl Pzn, aan 
de Pastoriedijk 301 in aardappelen, 
groenten en fruit en de grossierderij 
van M. Bijl Jzn aan de Uiterdijk 15. 
Voorts bevonden zich aan de Ozin-
gastraat 45 brandstoffenhandel A. 
Berghout en aan de Burgemeester 
van Esstraat 141 sigarenmagazijn ’t 
Hoekje van H.K. Keemink.
Aan de G.A. Soetemanweg en het 
Boonsplein beschikt Pernis over 
twee winkelstrips, met een Plus 
Supermarkt als trekker.

Winkelbestand Pernis 
krimpt door dalend aantal inwoners
Pernis had tot in de jaren zestig een bloeiende midden-
stand. De afkalving van het winkelbestand kwam vooral 
door het almaar krimpend inwonertal. Tot een van de 
nog actieve middenstanders én ook bekende inwoners 
van Pernis mag Ad Bergwerff worden gerekend. De van 
oorsprong ambachtelijk slager was in 2003 met veertig 
werknemers de grootste werkgever van het dorp.

De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 oktober 2008 pagina 23

Deelnemers 
gevraagd voor 
‘Kerstmarkt’ bij 
Humanitas aan Zee
Zaterdag 6 december 2008 or-
ganiseert Humanitas aan Zee in 
Hoek van Holland een kerstmarkt. 
Verenigingen, stichtingen, maar ook 
particulieren kunnen zich aanmel-
den om als deelnemer(s) mee te 
doen aan deze markt. Personen die 
een demonstratie geven of een oud 
ambacht uitvoeren, krijgen een gratis 
stand. Hebt u andere en/of bijzonde-
re ideeën of uitvoeringen voor deze 
markt dan is dit altijd bespreekbaar. 
Er is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar, dus een snelle aanmelding 
is gewenst.
Het is absoluut geen rommelmarkt!
De voorjaarsmarkt wordt gehouden 
in de gebouwen van Humanitas aan 
Zee aan de Hoekse Brink in Hoek 
van Holland van 11.00 uur tot 15.00 
uur.
Muziek- en/of zangverenigingen, 
maar ook individuele muzikanten 
zijn van harte welkom. Aanmelden 
kan alleen schriftelijk en/of per 
email: jvdm@kabelfoon.nl
Humanitas aan Zee, Hoekse brink 
219, 3151 GB Hoek van Holland,  
t.a.v. Jan van der Maarel 
Voorjaarsmarkt, 0174-315600 
of 06 -20351179.

Bloemen en 
envelop voor 
scheidende 
kerkorganist 
André Verwoerd
Kerkmusicus André Verwoerd uit 
Rotterdam-Overschie heeft zondag 
26 oktober na 65 jaar afscheid geno-
men van het kerkorgel en zijn actieve 
loopbaan. De 82-jarige Verwoerd 
werd in St.-Janskerk in Schiedam 
met vrouw en dochter in de bloeme-
tjes gezet en van een envelop voor-
zien door Bram van Hengel namens 
het college van Kerkrentmeesters. 
Verwoerd heeft ruim 27 jaar het 
orgel van die kerk bespeeld.
In 1962 kreeg hij vanwege zijn 
muzikale inspanningen de Laurens-
penning van de gemeente Rotter-
dam uitgereikt en drie jaar later de 
prestigieuze Prix d’ Excellence. Vele 
jaren was hij cantor-organist van de 
Prinsekerk in Rotterdam en daarna 
twintig jaar in de Pauluskerk van 
dominee Hans Visser. Verwoerd gaf 
meer dan vijfhonderd orgelconcerten 
in binnen en buitenland, waarvan 75 
keer buiten de landsgrenzen.

- Historisch Pernis roept nostalgische gevoelens op -

- Uitzicht over Pernis -

- De aanblik van de Uiterdijk is totaal veranderd -

- Volop bouwactiviteit in Pernis -
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Steeds meer jongens uit de buurt 
en van school verhuisden naar 
Zuidwijk. Af en toe verlegde ik 
daarheen mijn route. Hoewel ik 
hun huis niet wist, ging ik er heen 
in de hoop er eentje op straat aan 
te treffen. Mijn ontdekkingstocht 
voerde tussen woongebouwen, 
door straatjes, portieken en over 
galerijen als ik slaagde er toegang 
te krijgen. Eén keer lukte het met 
de lift naar de hoogste verdieping 
te zoeven van het woongebouw op 
de hoek Langenhorst en Oldegaar-
de. Meer dan vijf minuten genieten 
van het uitzicht werd me onder een 
rauw ‘wegwezen knul, jij hoort hier 
niet’, niet gegund. De sociale con-
trole was toen héél groot. Ook in 
Vreewijk, waar ik nogal eens werd 
weggejaagd uit een achterpad. 

Brekelsveld
Vanaf de jaren zestig bracht mijn 
journalistieke werk me vaker naar 
Zuidwijk. Niet dat daar nou echt 
veel te beleven viel, want het 
was een vrij tamme bedoening. 
De meeste zaken waren prima 
geregeld, woningklachten werden 
nauwelijks gehoord. Natuurlijk 
ruw onderbroken op 9 februari 

1963 door de geruchtmakende, 
gruwelijke en nimmer opgeloste, 
Brekelsveldmoord op de 38-ja-

rige sigarenwinkelierster Barbara 
van der Hoff en haar achtjarige 
zoontje Marcel. De nu 80-jarige Jan 
Blaauw, zéér bekend geworden als 
hoofdcommissaris van politie, hield 
zich als rechercheur diepgaand met 
het misdrijf bezig. Al snel hernam 
zich het gezapige leven in Zuid-
wijk. Zoals op 22 juni 1963 met 
als feestelijke halte de opening van 
speeltuin Jeugdveld aan de Smits-
hoekseweg. Het vervelende aan 
het nieuwe direct al druk bezochte 

speelterrein waren de regelmatig 
langs denderende treinen op de 
havenspoorlijn.
De dertig winkeliers van de Asterlo, 
Schere en Meyenhage hadden sinds 
de opening op 5 juni 1958 een 
prima bestaan, maar het kon nog 
beter als er als publiekstrekker een 
weekmarkt zou komen. Gerrit van 
Driel van de kantoorboekhandel 
aan de Asterlo was voorman van de 

winkeliers en later ook voorzitter 
van de Stichting Charlois Bruist. 
Enkele van de activiteiten waren 
de Zuiderparkfeesten, de jaarlijkse 
intocht van Sinterklaas, festiviteiten 
rondom doortochtplaatsen van de 
Rotterdam Marathon in Charlois en 
schaatswedstrijden op de kanovij-
ver van het Zuiderpark.

Vrijdagmarkt
Van Driel kreeg het voor elkaar dat 
er een vrijdagmarkt kwam, die op 
3 juni 1977 offi cieel opengesteld 
werd door wethouder én wijkbewo-
ner Henk van der Pols. De markt 
kwam op het parkeerterrein naast 
de sporthal, waarvoor Charlois’ 
deelgemeentebestuurder Gerrit 
Rietveld 2 mei 1975 de eerste paal 
sloeg. 

Aan Rietveld koesteren velen, die 
hem in zijn deelraadsperiode van 
ruim tien jaar hebben meegemaakt, 
warme gevoelens. Dat geldt ook 
voor de honderden leerlingen die 
hij als onderwijzer en schooldirec-
teur onder zijn hoede gehad heeft 
op de basisschool in de Herman 

Costerstraat in de Afrikaanderwijk.
Rietveld presenteerde zich met een 
mildheid van ‘de burgemeester’ 
in de destijds kostelijke tv-se-
rie Swiebertje. Tegelijk was de 
sociaaldemocraat een tegenstan-
der om terdege rekening mee te 
houden. Achter het vriendelijke 
gezicht-met-snor ging een keihard 
onderhandelaar schuil. Rietveld liet 
zich geen knollen voor citroenen 
verkopen en heeft in de beginjaren 
van het deelgemeentebestel, net als 
zijn partijgenoten en mededagelijks 
bestuursleden Joop Franken en 
Henk van Immerzeel, een nadruk-
kelijk positief stempel gezet op 
de ontwikkeling van Zuidwijk en 
Pendrecht.

Larenkamp
Voetballer Coen Moulijn opende 
in 1960 een herenmodezaak aan de 
Langenhorst en is daar nog steeds 
gevestigd. De bekend Feyenoord-
crack schaart zich nog steeds onder 
de paraplu van bekende Nederlan-
ders. Hij sloeg op 10 januari 1973 
de eerste paal voor de vestiging 
van een RABO bankfi liaal aan 
de Slinge. Het was een van de 
activiteiten waarmee de verdich-
ting van Zuidwijk in gang werd 
gezet. Het vullen van open plekken 
voor bijzondere bebouwing voor 
bedrijven en/of recreatie was een 
tikje achtergebleven bij de snelheid 
waarmee de woningbouw was 
gerealiseerd.

Een andere open plek in Zuidwijk 
kreeg invulling met wijkgebouw 
De Larenkamp aan de Slinge 
303. Burgemeester Wim Thomas-
sen opende het pand, waarvan 
de vormgeving doet denken aan 
een honingraat, op zaterdag 10 
november 1973. Rotterdam kreeg 
nog twee identieke gebouwen: de 
Romeynshof in Ommoord en De 
Klimmende Bever in IJsselmonde.
Hoe Zuidwijk ook is veranderd, 
het is een rustige wijk gebleven, 
in tegenstelling tot de twee andere 
zuidelijke tuinsteden, Pendrecht en 
Lombardijen.  

 -  Woningen aan de ‘lage’ Horsten werden in Zuidwijk als eerste opgeleverd. 
Intussen zijn ze alweer zo’n vijftien jaar geleden afgebroken  -

-Zuidwijk vanuit een vliegtuig met rechts van het midden aan de Langenhorst ouderen-
centrum Joachim en Anna en rechts daarvan de winkels van de Slinge-

- De Lokhorst was een van de 
kleinere straten van Zuidwijk 

waar ook enkele winkeliers 
gevestigd waren 

Foto’s collectie Rein Wolters -

Zuidwijk nog steeds 
fijn om te wonen
Met Zuidwijk heb ik niet echt raakvlakken van beteke-
nis. Als ik ging struinen, deed ik dat liever in de knussere 
straatjes van Vreewijk of door de achterpaden van Voorde 
of Maarland. Ook de Valkeniersweide naast het Zuiderzie-
kenhuis, met in de jaren vijftig her en der oorlogsbunkers 
als grauwe pukkels in het groen, was gewild om te ‘rot-
zooien’.

90 Jaar Spido in 
vogelvlucht

Zaterdag 18 en zondag 19 oktober kre-
gen een kleine vijfduizend DOR-lezers 
een prachtig geschenk, ter gelegen-
heid van de derde verjaardag van De 
Oud-Rotterdammer. Na een heerlijke 
tocht met de modernste Spido-rond-
vaartboten, de James Cook en de Abel 
Tasman, kregen alle deelnemers het 
boek ’90 Jaar Spido in vogelvlucht’ 
mee naar huis. Een unieke uitgave 
over de geschiedenis van dit oer-Rot-
terdamse rondvaartbedrijf, geschreven 
door DOR-journalist Rein Wolters.

Het boek is in tweeërlei opzicht uniek. 
Ten eerste doordat dit, merkwaardig 
genoeg, het eerste boek is dat ooit over 
de Spido is verschenen, ten tweede 
doordat het boek in een zeer beperkte 
oplage is gedrukt, waardoor bijna al-
leen lezers van De Oud-Rotterdammer 
het nu in hun bezit hebben.
Daarmee hebben ze een rijk bezit, 
want ’90 Jaar Spido in vogelvlucht’ is 
een heerlijk boek geworden. Sa-
mengesteld aan de hand van de vele 
reacties die Rein Wolters kreeg op 
zijn oproep in De Oud-Rotterdammer 
om herinneringen over de Spido. Hij 
schreef al die reacties aaneen tot een 
gemakkelijk en vlot leesbaar boek, dat 
bovendien meer dan 150 foto’s bevat 
uit de historie van de Spido. Vrijwel 
alle schepen die ooit voor de Spido 
hebben gevaren zijn in het 112 pagi-
na’s tellende boek terug te zien.
Na de Nostalgische Haventoertochten, 
de 55PlusExpo en de Rotterdamse 
Dag resteren nog enkele exemplaren 
van deze schitterende uitgave. Deze 
exemplaren zijn te koop voor € 14,50 
(+ € 2,50 verzendkosten).

Wie belangstelling heeft, kan het boek 
bestellen bij 
De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 
of per email op 
info@deoudrotterdammer.nl. 
U krijgt het boek thuis gestuurd na 
overmaking van € 17,00 op giro 
4220893 t.n.v. De Oud-Rotterdammer 
o.v.v. uw naam en adres.
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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

Wooncultuur Perzische Tapijten
25 Jaar ervaring in de tapijtbranche

Watermanweg 41  
3067 GA Rotterdam
Woonmall Alexandrium III ( Begane grond)
Tel: 010 - 22 00 145
Onze service:
* Reiniging & Reparatie 
* Ook voor verkoop of inruil bent u bij ons altijd welkom!
* Uw tapijt wordt kosteloos opgehaald en weer terug gebracht

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment
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door Aad van der Struijs

Het waren me 
de weekjes wel….
Ik heb al eerder geschreven, dat ‘In het Spionnetje’ soms het karakter heeft van een dag-
boek. Direct of tussen de regels door vertel ik over mijn (dagelijkse) belevenissen. Deze 
kunnen variëren van ontmoetingen met politiepersoneel via operaties in het ziekenhuis 
tot ervaringen als slagersfietsjongen in de jaren ’50 en ’60. Zowel zeer nostalgisch en 
ouderwets, als hedendaags en zeer modern komt in ‘het dagboek’ in het Spionnetje naar 
voren. De afgelopen veertien dagen zijn hedendaags, met een behoorlijk snufje nostalgie.

Zo’n drie weken geleden werd ik, 
geheel onverwacht, benaderd door een 
grote tv-productiemaatschappij. Zij 
vroegen mijn persoonlijke medewer-
king aan een serie televisieprogram-
ma’s. De opnamen werden al ‘ergens in 
Nederland’ gemaakt en men had mij op 
uiterst korte termijn nodig. Deze serie 
zal begin 2009 door een (publieke) 
omroep worden uitgezonden via 
Nederland 1, Nederland 2 of Nederland 
3. Laat ik eerlijk zijn; ik voelde me 
vereerd, dat men mij voor dit soort pro-
gramma’s vroeg. Omdat dit programma 
overnachtingen buiten de deur vereiste, 
vroeg ik een ‘garantstelling’ dat men 
voor mijn ‘handicap’ zou zorgen. Deze 
kreeg ik, dus mijn antwoord was een 
volmondig ja! Twee dagen later stond 
een auto van ‘de productie’ voor mijn 
deur en werd ik naar ‘ergens’ gereden. 
De koffer met mijn overnachtingspul-
len plus de gevraagde persoonlijke 
dingen was bij me. ’t Was een koffer, 
die door mijn ‘steun en toeverlaat’ 
was ingepakt. Mijn aankomst op de 
locatie en mijn inval in de opnamen, 
leidden tot hilariteit! Verder zwijg ik. 
Het programma is té leuk, té spannend, 
té afwisselend en té onverwacht om 
nu reeds de clou te verklappen. Als 
journalist heb ik met ‘het geheim’ na-
tuurlijk de grootste moeite, maar als u 
met zo’n 350.000 man al weet waar het 
over gaat, zullen De Telegraaf/Trouw/
Algemeen Dagblad/Volkskrant/Story/
Privé/Weekend ook snel op m’n stoep 
staan. En dan is het programma bij de 
uitzendingen ineens minder leuk!
Ik beloof de lezers van De Oud-Rot-
terdammer, dat ná de uitzendingen, 
door mij alle details van mijn deelname 
zullen worden verteld. Maar nu zitten 
m’n lippen (ongevraagd!) op slot-

Spangen
Toen ik na enkele dagen uithuizigheid 
weer m’n brievenbus opende, zag ik 
twee fotoboeken die direct m’n belang-
stelling hadden. Het waren boeken over 
Spangen, de stadswijk waar ik in 1937 
in de Brederodestraat geboren ben, sa-
mengesteld door het echtpaar Tinus en 
Bep de Does. Onder de titels ‘Spangen 
in vroeger tijden’ deel 1 en 2 werkte 

de familie De Does afgelopen periode 
met veel enthousiasme aan het in beeld 
brengen van deze markante wijk. De 
beide boekjes bevatten samen meer dan 
200 foto’s vanaf 1920 tot 2007. Bij elke 
foto een korte tekst die herinneringen 
ophaalt aan wat geweest is. Voor de 
lezer is dit het meest geliefde en beel-
dende geschiedenisboek dat men maar 
wensen kan, namelijk een plaatje met 
een praatje. Het rijke fotoarchief van de 
fotograaf/samensteller geeft stof tot het 
ophalen van herinneringen.
Veel foto’s uit de jaren twintig en dertig 
tonen hoe onderaan de Mathenes-
serdijk de wijk Spangen ontstond. De 
wijk bestond voornamelijk uit sociale 
woningbouw, scholen, buurtwinkels, 
een kerkgebouw en het Kasteel van de 
bekende voetbalclub Sparta dat al in 
1916 gereed kwam. Bekend in de wijk 
waren het Jan Luykenblok, ontwor-
pen door architect J.J.P. Oud, aan de 
Jan Luykenstraat en het Justus van 
Effenblok, ontworpen door architect 
M. Brinkman, aan de gelijknamige 
straat. In deze straat bevond zich ook 
het badhuis.

Voor het onderwijs waren er de scholen 
De Starrenburg, Kasteel Spangen 
en de Huishoudschool. Veel foto’s 
herinneren aan de gezellige buurtwin-
kels, die bijna op iedere hoek van de 
straat te vinden waren. Wie herinnert 
zich niet waterstokerij Moerkens, 
schoenmakerij Hartwich, sigarenhandel 
Asso, boekhandel Korthals, drogisterij 
Polak, Koos de visboer, houthandel 
Fillekens en groenteboer Boon. Voor 
een borreltje en een biertje ging men 
naar café Clifton, later café Da Costa, 
maar ook in café ’t Spotje smaakte het 
goed. Een supermarkt kende men in die 
tijd nog niet, dus werden de dagelijkse 
boodschappen gekocht bij Willemse-
levensmiddelen en Hefbrug-levensmid-

delen, slagerij Van der Meer, drogisterij 
Van der Vlist en melkhandel Aurora. 
Toch ontbreekt in de fotogalerij ook de 
opkomst van de eerste supermarkt niet 
en kijken we naar de Gruyter en Vivo 
Van der Meiden.

In het deel met een groen-wit-groene 
omslag wordt teruggekeken op de 
twintigste eeuw. Herinneringen worden 
opgehaald aan het bombardement op 
Rotterdam in de jaren 1940-1945, 
waarbij bommen terechtkwamen in 
Spangen o.a. in de Balkenstraat, Huy-
gensstraat en Mathenesserdijk. Ook nu 
weer worden er boodschappen gedaan. 
We nemen een kijkje bij fietsenmaker 
Haezer (later café Doelpunt), het 
Wester Volkshuis in de Roemer Vis-
scherstraat en het pontje in de Schie. 
Het Wester Volkshuis kreeg nieuwbouw 
in de vorm van gebouw Spiekman, het 
Spartastadion werd gerenoveerd en 
de omgeving van de Betje Wolffstraat 
werd monumentaal opgeknapt. Kortom, 
wie met een zucht de laatste bladzijde 
van deze twee deeltjes ‘Spangen in 
vroeger tijden’ omslaat, zal tot de 
conclusie komen, dat het een wijk is 
met een rijke geschiedenis, maar ook 
een wijk met toekomst, waar het prettig 
wonen, werken, spelen en sporten 
is! Wie verzot is op nostalgie, oude 
school- en vereniging- en straatfoto’s, 
winkeltjes en bedrijfjes uit vroeger 
jaren, raad ik aan naar een boekhandel 
te gaan om beide deeltjes in bezit te 
krijgen.

De boeken van Tinus en Bep de Does 
kenmerken zich door het zeer persoon-
lijke karakter van de foto’s. Het is niet 
alleen een topografische weergave 
van ‘een stadswijk van toen’, maar 
ook de mensen die er woonden komen 
uitgebreid in beeld. De samenstellers 
hebben bij deze twee boeken over 

kwalitatief goed fotomateriaal kunnen 
beschikken. Uitgeverij Deboektant in 
Klaaswaal heeft daarmee geen moeite 
gehad twee zeer bijzondere uitgaven op 
de (Rotterdamse) markt te zetten. 
‘Spangen in vroeger tijden’ zijn à € 
19,95 per deel te koop bij de boek-
winkel (ISBN 978-905534-268-6 en 
978-9055334-269-3).

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 Noordereiland 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 kunnen helpen aan interessante 
details. Met name heb ik veel belang-
stelling voor de Sleephellingstraat, de 
groentewinkel 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,

Spido-vaartochten
Elders in deze krant wordt verslag 
gedaan van het ‘feest’, dat wij met dui-
zenden lezers ‘vierden’ aan boord van 
de Spidoschepen. Zelf zat ik zaterdag 
op de ‘James Cook’ en zondag op de 
‘Abel Tasman’. Ik wil iedereen zeggen, 
dat de Oud-Rotterdammerlezers mij op 
die dagen verlegen hebben gemaakt. 
Het aantal passagiers dat me ‘zomaar’ 
even de hand wilde schudden óf dwars 
door mijn gidsenwerk een praatje wilde 
maken, loopt in de vele tientallen.
Ook waren er DOR-lezers die mij als 
gids de les leerden. Tijdens de eerste 
vaartocht op zaterdagochtend vertelde 
ik over het Heen en Weertje, dat de 

driehoek Veerkade – Katendrecht 
– Wilhelminahoofd voor z’n rekening 
nam. Binnen vijf seconden werd ik 
door een charmante dame gecorrigeerd: 
het was niet het Wilhelminahoofd, 
maar het Prinsehoofd op het Noorder-
eiland. Er ontstond een leuke discussie, 
maar ik hield voet bij stuk. Ná afloop 
van de tocht, kwamen diverse pas-
sagiers naar me toe om te zeggen dat 
ik echt fout zat. De Heen en Weer ging 
niet naar het Wilhelminahoofd, maar 
naar de kop van het Noordereiland.

Lieve dame, u had gelijk! De andere 
vijf vaartochten waarop ik gids was, 
heb ik uw correcte aanlegplaats ge-
noemd. En nu ook in dit Spionnetje!!
O ja, wie bent u eigenlijk?

Baarle-Hertog
’t Blijft verrassend, wanneer je op weg 
naar het Belgische Turnhout in het 
Nederlands/Belgische Baarle-Nassau 
voor een kopje koffie stopt en in een 
Belgisch restaurant bij een oud Rot-
terdammer ‘de pleur’ bestelt. Een man 
met een duidelijk Rotterdams accent 
noteerde mijn bestelling.
De ouders van Robertino van der 
Knaap hebben jaren de bloemenzaak 
op het Zuidplein Beneden gerund; 
Robertino is door (plezierige) om-
standigheden lang geleden in Baarle 
blijven hangen. Nu werkt hij in Café-
Restaurant Brussels Hof, Molenstraat 
2-4 in Baarle-Hertog. Je behoeft geen 
paspoort bij je te hebben om daar voor-
treffelijk te kunnen eten en te drinken. 
Mijn cappuccino en ‘twaalfuurtje’ 
waren de prijs dubbel en dwars waard. 
Als u bij het Brussels Hof komt en 
zegt, dat u via De Oud Rotterdammer 
in het Café-Restaurant gekomen bent, 
heeft eigenaar Peter van Kaalhoven een 
verrassing voor u!

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Ik stel me voor aan de tv-camera -

- In 1952 zat de slagerij van Jan Wolffers Jr. op de hoek van de Busken 
Huetstraat en de Genestetstraat -

- De Drumband en het Majorettenkorps Ruim 
Baan staan in 1978 gereed om tijdens de rust 
van een voetbalwedstrijd Sparta het veld op 

te gaan -

- Ieder Spidoschip bevatte een volle, 
gezellige bak -
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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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V1 Bom in Hoogvliet 
21 Augustus 1978 werd in Hoogvliet een 
V1 bom gedemonteerd in Het Oude Land. 
De bedoeling was daar de wijk Tussenwa-
ter te maken en daarom werd deze bom 
ontmanteld. Het was een F1-103 genoemd 
naar ontwerper Fiesener, de bouwer van 
onder andere de Mussolini reddende Storch. 
In een straal van 500 meter werd Hoogvliet 
ontruimd. In dat gebied stonden nog niet 
veel bedrijven of huizen, dus de operatie 
was makkelijk. In een straal van 800 meter 
mocht niemand de straat op en moesten 
de bewoners met de ramen open zitten. 
Ik werkte in Sporthal Hoogvliet en heb 
daar van nabij alles goed kunnen volgen.  
Achter de Sporthal stond een COWA-wa-
gen van de brandweer die met iedereen in 
verbinding stond. Ik weet nog dat tot aan 
Breda artsen klaar stonden om de helpende 
hand te bieden. In de sporthal was een grote 
operatiezaal ingericht. De spanning was te 
snijden daar die dag.  Maar gelukkig was 
het ‘s middags weer veilig in Hoogvliet 
en kon iedereen naar huis. Tot laat in de 
middag zijn we bezig geweest alles weer op 
te ruimen.
T.Kessenich@chello.nl
-----------------------------------------
Rotterdamsch 
Nieuwsblad (1)
Wat leuk dat u in het nummer van begin 
september aandacht besteedde aan het 
gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad. 
Soms vragen mijn man en ik ons weleens af 
of het R.N. ooit wel heeft bestaan. Als voor-
loper van het AD Rotterdam Dichtbij wordt 
namelijk regelmatig het Vrije Volk genoemd 
en dat doet toch wel pijn. Het R.N. was 
één van de oudste kranten van Rotterdam 
en had grote maatschappelijk impact. Mijn 
man was van 1946 tot 1987 redacteur/ver-
slaggever bij de krant. De krant trok altijd 
veel bekijks. Als s’middags omstreeks twee 
uur de persen gingen draaien, stonden er 
altijd mensen te kijken aan de Binnenweg-
zijde. Een machtig gezicht, maar ook 

binnen had het iets fascinerends. Het geluid 
en de snelheid waarmee de kranten van de 
pers kwamen  hadden iets fascinerends. 
Het maatschappelijke karakter van de krant 
uitte zich bijvoorbeeld in het organiseren 
van een beurs voor dierenwelzijn of het 
initiatief van een eigen radiozender voor de 
Havenstad in smaenwerking met Femina. Ik 
ben benieuwd welke herinneringen anderen 
koesteren aan de krant. 
Mevrouw J.A. Swaep-Kloots
Söderblomplaats 682
3069 ST  Rotterdam
-----------------------------------------
Het Witte Dorp
Bij het zien van de foto bij het artikel over 
de Europointtorens en het Witte Dorp bor-
relden bij mij de herinneringen op aan mijn 
jeugd in het Witte Dorp (Dremmelaarstraat 
11). Ik ben geboren in de Bootmanstraat, 
maar wij verhuisden rond mijn vijfde jaar 
naar het Witte Dorp. Met de bijbel in de 
hand liep ik naar school aan de Mathenes-
serdijk. In een weiland achter het Witte 
Dorp rookte ik mijn eerste sigaret; Piraten, 
drie stuks voor vijf cent. Ik ben toen dood-
ziek thuisgekomen, nadat ik mijn zonde bij 
mijn moeder had opgebiecht (wij waren niet 
Rooms-katholiek, dus dat moest ik bij haar 
doen) kreeg zij medelijden met mij. Drie 
jaar later zijn we naar de Stuurmanstraat 
verhuisd.
P. Kraak
De Singelhof 6a
4711 EB  St. Willebrord
-----------------------------------------
Rotterdamsch 
Nieuwsblad (2)
Bij mij kwamen veel herinneringen boven 
bij het zien van het gebouw van het Rot-
terdamsch Nieuwsblad in uw krant van 2 
september. Ik heb daar van 1969 to 1972 
gewerkt op de advertentieafdeling onder 
leiding van de heer Goos. De advertenties 
kwamen per mail binnen. Die noteerde je 
dan, verzamelde en voor één uur moesten 
ze op de zetterij, zodat ze nog dezelfde 

dag in de krant kwamen. We zaten met 
drie dames en twee heren. Één van hen 
heette Wim Kreuk. Tijdens de C70 liep er 
een kabelbaantje door de stad. Dat kwam 
van de Coolsingel en draaide rechtsom de 
Binnenweg op, precies langs de ramen waar 
wij zaten te werken. Op een dag was het 
heel mooi weer en warm. De mensen zaten 
in zomerkleren in de stoeltjes. Op een brak 
er een onweersbui los met hevige regen. Je 
berijpt wat er gebeurde. Probeer maar eens 
uit een draaiende kabelbaan te komen. Wij 
hebben hard gelachen, maar de mensen in 
de kabelbaan zullen het niet prettig gevon-
den hebben. Ze waren nat tot op de huid.
 M. Seijner-Berkenbosch
Brem 23
3171 NA Poortugaal
-----------------------------------------
STEREO-beschuit
Met grote interesse heb ik het artikel over 
bakker Jansse in DOR van 30 september 
gelezen en ik heb intens genoten van de in-
houd daarvan. Voor de oorlog bracht ik voor 
mijn moeder regelmatig een blik met brood-
deeg naar de bakkerij (afgedekt met een 
theedoek om het rijzen niet te verstoren). 
Uren later kon ik het dan weer gebakken 
ophalen. Als reclame voor het STEREO-
beschuit, moesten de klanten de verpakking 
sparen. Tegen inlevering van een bepaald 
aantal kreeg je een kaartje dat toegang gaf 
tot een feestzaaltje in de Oranjeboomstraat 
alwaar er voor de kinderen een leuke mid-
dag werd georganiseerd. Tijdens de voor-
stelling moesten wij een liedje zingen ter 
ondersteuning van hun reclamecampagne. 
Ik weet de tekst nog steeds uit mijn hoofd. 
Het ging als volgt: Brood van Jansse moet 
je eten, Zorg maar dat je het nooit vergeet, 
Want als je groot en sterk wilt worden, Zorg 
dan dat je brood van Jansse eet. Wij zongen 
dit lied op hun verzoek enthousiast mee. 
Het was een onvergetelijke feestdag.
A. Broeders
Balsemkruid 35
3068 DA Rotterdam
-----------------------------------------
Van der Poelstraat
Zoals altijd heb ik genoten van De Oud-
Rotterdammer, maar het allermooiste vond 
ik het verslag van de herinneringen van 
mevr. N. Nieuwpoort-Snoep in het spionne-
tje nummer 19. Wij woonden in de Van der 
Poelstraat naast de familie Snoep op nr. 31. 
Het waren alleraardigste buren. Hierbij doe 
ik mevr. Nieuwpoort-Snoep de hartelijke 
groeten van Ria, Dick en M. Hollander
-----------------------------------------
Wandelvereniging
Lang vervlogen tijden keerden terug toen 
ik  in de krant van 19 augustus het artikel 
las van Jeanne van der Heide over wandelen 
naar de Rottemeren. Wat een herkenning. 
Ik ben namelijk ook op de meisjesschool 
in de Ackersdijkstraat geweest en ik was 
ook lid van de wandelclub VM. Ja ik was 
zelfs penningmeester en hield een kasboek 
bij. Na schooltijd ging ik nog weleens 
langs verschillende huizen om achterstallig 
clubgeld op te halen, waarbij een moeder 
mij eens vroeg of ik de waarde van geld 
wel kende. Het ging om stuivers, waarvan 
we tenslotte een E.H.B.O.-doos hebben 
gekocht. De schildjes die wij als clubleden 
dreogen, herinner ik  mij ook  nog. Ze wa-
ren door Annie v.d. Berg vervaardigd. Het 

clublied kwam ook van haar. Zij had het 
weer van haar oudere zus die op haar school 
ook een wandelclub had met hetzelfde lied. 
We hielden ook vergaderingen. Bij mij thuis 
in de zijkamer. De tocht naar de Rottemeren 
was wel de langste die we gemaakt hebben. 
Ik weet nog dat ik in de vroegte het rijtje 
aan zag komen marcheren en me bij hen 
aansloot. Het verhaal van het W.C. huisje 
ken ik ook. Mijn vriendinnetje Bep Blazer, 
die ook van de partij was heeft dat ook in 
haar opstel verwerkt en werd eveneens be-
rispend toegesproken, omdat je over zulke 
dingen niet hoort te schrijven. Helemaal in 
pais en vree is de tocht niet verlopen. Op de 
terugweg ontstond er een meningsverschil, 
waardoor de club in twee delen uiteen viel. 
Het is daarna niet meer tot een hereniging 
gekomen. Aan het eind van de zesde klas 
verlieten we de school om ieder onze eigen 
weg te gaan. En dat was het einde van de 
club en een gezellige lagere school tijd. Na 
deze mijmeringenheb ik mijn poëziealbum 
nog eens opgezocht; en ja hoor, daar staat 
het: Als je bent grootmama, En je zit naast 
grootpapa, Denk dan eens met blije zin,  
Aan Jeantje van der Heide, Je Schoolvrien-
din. En dat doe ik nu dan ook.
Loes Huiser-Franchimont
Bachlaan 80
3055 TB Rotterdam
-----------------------------------------
Rondvaart 
Hiermee wilde ik namens mijn vader (78) 
en mijzelf (50) onze hartelijke dank en 
waardering uitspreken voor de geweldige 
dag die wij vandaag beleefd hebben tijdens 
de havenrondvaart van 10.45 uur met de 
Abel Tasman. Een fantastisch idee waarmee 
u met ons vele Rotterdammers (en wellicht 
niet Rotterdammers) een onvergetelijke dag 
heeft bezorgd. Het zal moeilijk worden vol-
gend jaar een evenement te vinden dat deze 
dag(en) kan overtreffen, hoewel ik er aan de 
andere kant alle vertrouwen in heb dat dit 
gaat lukken. Een speciaal woord van dank 
aan Aad van der Struijs voor zijn helder en 
duidelijk commentaar op genoemde afvaart. 
DOR, ga voort op deze ingeslagen weg 
“oud”-Rotterdammer Gerard Smit en “bijna 
oud”-Rotterdammer 
Ron Smit  
-----------------------------------------
Geachte redactie 
Op de website van TTV Het Centrum 
kwam ik artikelen van De Oud-Rotterdam-
mer tegen. Daarin stond dat men eigenlijk 
niet goed wist wat de oorsprong van deze 
tafeltennisvereniging was. Onder meer werd 
genoemd TAVEJO, TAfeltennis VEreni-
ging Jongere. Dat laatste is dus niet waar! 
TAVEJO stond voor Tafeltennis Vereniging 
Jonathan van de Christelijke Jonge Mannen 
Vereniging (CJMV) Jonathan. De club werd 
opgericht omdat in de Ochterveldtstraat, 
de pastorie van de Hervormde Kerk op de 
’s Gravendijkwal, geen ruimte was om te 
tafeltennissen. Wij zijn gestart in de Dui-
venvoordestraat, tegenover de ingang van 
de manege van de Bereden Politie, in een 
kelderruimte waarin één tafeltennistafel kon 
staan. Er was een kleine pantry en een toilet 
achter de speelruimte. Hebben ons toen 
ingeschreven bij de Rotterdamse Tafeltennis 
Bond en speelden met twee teams in de 
competitie. In de archieven van de Bond 
zou dat terug te vinden moeten zijn, als 

deze tenminste bewaard zijn gebleven.
Piet Doornbos
in 1948 medeoprichter TAVEJO
-----------------------------------------
Geachte redactie
De oplossing van de puzzel “We kunnen 
weer lekker zwemmen in de Maas” van 
een tijdje geleden, bracht herinneringen 
boven. Ik woonde op Charlois op de 
Wolphaertsbocht, gewoonlijk uitgesproken 
als de wolfersbocht of kortweg de Bocht. 
Wij gingen vaak zwemmen in de Maas bij 
de Brielselaan met de hoge klok, waar ik 
een keer ingeklommen ben. Je had daar een 
steigertje en daar sprongen we af. Helemaal 
ongevaarlijk was dat niet, want er lagen 
op de wal ijzeren stangen en die werden 
wel eens rechtop in het water gegooid. 
Gelukkig is het altijd goed gegaan. Er lagen 
ook rijnaken en daar mochten we meestal 
wel van de schipper af duiken. Als er één 
rijnaak lag, deden we rijnaakje van de kant 
afduwen. Met een stel duwden we dan 
tegen de aak en maar kijken wie het langst 
durfde, voordat je je terug duwde. Helaas 
ging het bij mij een keer mis. Iedereen 
had los gelaten, maar ik moest zo nodig 
doorgaan. Ja, toen kon ik geen kant meer 
op en viel letterlijk tussen de wal en het 
schip. Dan moest je maken dat je zo gauw 
mogelijk aan de kant kwam, want die aak 
kwam natuurlijk terug. Ik was kletsnat en 
voor mij had het een beetje nare gevolgen. 
Mijn moeder had namelijk een winterjas 
van haar, voor mij laten vermaken en 
blauw geverfd. De verf was toen nog niet 
zo watervast en de blauwe stralen sijpelden 
langs mijn benen. Alles werd blauw, tot 
mijn witte gebreide onderbroek toe. Mijn 
vriendjes en vriendinnetjes hadden de 
grootste lol. We gingen in de Maas ook 
spieringen. Ik weet niet meer of het in 
september of oktober was, maar het was 
meestal behoorlijk koud. Dan ging je met 
zo’n klein hengeltje en een heel lang snoer 
met veel haakjes eraan op een aak zitten. 
Als je voelde dat je beet had, gaf je een 
rukje aan de hengel, totdat je er aardig 
wat aan de haakjes had geslagen en dan 
haalde je pas binnen. Mijn moeder mocht 
ze bakken, waarmee ze niet zo blij was, 
want dan stonk het huis een uur in de wind; 
een afzuigkap was er nog niet. Maar wat 
waren ze lekker!  Zo was de Maas voor ons 
een bron van plezier. Hoewel ik nooit zal 
vergeten dat ik met mijn neefjes Kees en 
Arie bij de Maaskant was, toen we ineens 
een enorm gedreun hoorden. Verstijfd van 
schrik, zagen we grote bommenwerpers 
komen aanvliegen, zo laag, dat je ze bij 
wijze van spreken bijna kon aanraken. We 
konden geen vin verroeren, maar arbeiders 
die daar aan het werk waren, grepen ons 
en gooiden ons op de grond. Het was heel 
kort, maar het leek een eeuwigheid. Later 
heb ik begrepen, dat dat het foute bombar-
dement was. We zijn met trillende benen 
naar huis gelopen en een tijdje daar niet 
meer geweest. Maar ach, als kind vergeet 
je snel en zo was dat hiermee ook. Zijn er 
nog vriendjes en vriendinnetjes uit die tijd 
die zich dit nog herinneren? Graag zou ik 
dat vernemen.
Janny Zijdemans
Schierstins 201
7608XC Almelo
zijdemans@home.nl

Reünie Marten Dijkhuis MULO 
3 Oktober 2008 was een historische dag voor de klasgenoten van 1954-1958 van de 
Marten Dijkhuis MULO, eertijds gevestigd in het schoolgebouw aan de Hillevliet 98. 
Na een maandenlange voorbereiding, succesvolle oproepjes in De Oud Rotterdammer 
en een intensieve zoektocht naar de klasgenoten was het eindelijk zover: De reünie. 
Heel bijzonder om 50 jaar na het eindexamen in 1958 elkaar weer te ontmoeten en dan 
ook nog in het schoolgebouw aan de Hillevliet, op de fraai gerenoveerde zolderver-
dieping van de aangrenzende Openbare Basisschool Blijvliet. Van heinde en verre 
waren de klasgenoten gekomen; zelfs uit Portugal was er één – Johan Uijtdeboogaardt 
- speciaal komen overvliegen! In een zeer geanimeerde en vrolijke stemming werden 
tal van herinneringen opgehaald en werd bij sommigen een enkele traan weggepinkt 
bij een emotioneel weerzien. Ook konden de klasgenoten via het trappenhuis van de 
voormalige MULO afdalen naar de lokalen waar ze meer dan 50 jaar geleden hadden 
gezeten. Menigeen vroeg zich verwonderd af waar ze precies hadden gezeten. Tal 
van anekdotes werden uit de mouw geschud. Leuke en minder leuke herinneringen 
kwamen spontaan weer boven drijven, het was alsof we nog maar een paar jaren van 
school waren.  Bij terugkomst heerste een zeer opgewekte stemming, foto’s van vroe-
ger en nu werden aandachtig en soms met verbazing bekeken. Omstreeks 17.00 uur 
kwam er een einde aan een fantastisch mooie dag vol herinneringen aan de schooltijd.
Leen van Eijk
leen.m.van.eijk@planet.nl 
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
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Els Beekmans, Rein Wolters.
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GSM: 06 – 51 28 12 77
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Foto’s bestellen:
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het 
insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant 
en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

SPECIALE 
PRIJS 795,-

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

107cm breedbeeld LG LCD Flat TV 42”

Klasgenoten 
gezocht!
Voor een reünie 
van klas 6a van de 
Vreewijkschool aan 
de Groene Zoom 
(1957) zoek ik nog 
een aantal klasge-
noten. Van deze 
klassenfoto zijn al 
25 oud-leerlingen 
teruggevonden, 
maar het zoeken 
naar de overige 
negen kost meer 
moeite dan gedacht (gehoopt), vandaar deze oproep. Ik weet dat op de foto 30 kinderen staan, 
maar er ontbraken er vier tijdens het maken van de foto, dus de klas bestond uit 34 leerlingen. Ik 
mis nog Paula Hilhorst, Tonny de Regt, Olga Schoonderwoerd, Lieneke Vroeg in de Weij, Piet 
Scherpenisse, Cees Smit, Chris van Nimwegen en Hans S(ch)uyling. Leo de Geus en Rob van 
Wingerden zijn wel achterhaald, maar ik heb nog geen contact kunnen leggen. Graag wil ik met 
de lezers die bovenstaande personen (her)kennen in contact komen. Ik kijk uit naar de reacties!
Jaap Kooreman
Gooiland 21 , 2371 PK Roelofarendsveen
071 3312740, 06 27526670, j.w.kooreman@casema.nl

Toos & Wil van Leeuwen
Ik ben op zoek naar Toos en Wil van Leeuwen (meisjes-
naam) twee nichten van mij, maar sinds midden jaren 
zestig uit het oog verloren.
De twee bijgaande foto’s zijn begin jaren zestig op het 
Noordplein gemaakt en waaraan ik leuke heringeringen 
aan heb, 
Zij woonden toen ook op het Noordplein 49, maar die 
nummering is veranderd, boven mijn ouders, naast de 
apotheek Exler. 
Wij, ook mijn broer en zus, zouden het leuk vinden om te 
horen hoe het met Toos en Wil al die jaren is gegaan.
 
Rob van Leeuwen
Tel. 010-4708944
rleeuwen.4@hccnet.nl 

Geachte redactie
Bij deze wil ik de redactie van DOR (oproep-
jes) en de lezers van DOR bedanken
voor de vele reacties op mijn oproep om bewe-
gende beelden van de productie,de reis en het 
invaren van de Tweede Van Brienenoordbrug. 
Op deze oproep kreeg ik 29 reacties en daarbij 
zaten vele goede opties. Inmiddels zijn wij 
voorzien van een kwalitatieve goede DVD met 
dit onderwerp. Nogmaals, veel dank voor deze 
verrassende reacties, waaruit maar weer blijkt 
dat DOR veel gelezen wordt.

Jan Jongerius
--------------------------------------------------------
Maas-ulo Ericaplein
Van 1949 t/m 1952 (examenjaar) zat ik op 
deze ulo. In die tijd kregen de scholen een 
naam, vandaar de naam Maas-ulo. De hoofd-
onderwijzer was inderdaad de heer De Wit 
en onze klasseleraar was de heer N.W.J.Rust 
(leraar Engels). Bij de eerste kennismaking 
met deze leraar vertelde hij dat hij N.W.J.Rust 
heette en dat betekent;
‘Nooit Wil Jan Rust’. Het was een geweldige 
kerel, hij deed zijn naam echt eer aan; altijd 
bleef hij kalm en rustig. Hij kon prachtig 
voorlezen over Sherlock Holmes uit het Engels 
vertaald. Ik herinner mij nog dat een gym-
nastiekles niet 
doorging. Hij 
nam toen de hele 
klas mee naar 
de markt aan de 
Maashaven en 
trakteerde ons 
op een
ijsje. Dan had je 
nog de leraren 
Schagen met 
zijn bolhoedje, 
Kuintjes met zijn 
stofjas, Andeweg 
die je altijd liet 

kennismaken met de “punt van je schoen” 
zoals hij altijd zei als je niet goed oplette. Ook 
deed hij bij een stinkbommetje de deur van 
de klas dicht, liet ons in de stank liet zitten en 
ging zelf een frisse neus halen!
Mijn schoolliefde, Rieni Donkers, woonde aan 
de Bovenstraat 40 in Oud IJsselmonde.
Ook onze gymleraar was een geweldige kerel. 
Ik had een keer Kees de Wit aan de ringen tot 
aan het plafond in de gymzaal gehesen, toen 
de leraar binnenkwam en ik een behoorlijk 
portie strafwerk kreeg.
Op de foto staan onder meer: Leen Viergever, 
Joop v.d.Sluis, Kees de Wit, Ger Wenting, Ger-
rit Vrauwdeunt, Piet Visser, Onno Veldkamp, 
Henk v.d.Rhee, Fien van Rees, Bep Straatman, 
Nel Rijnhout, Sjaan Lockhorst, Jos Meer-
tens, Jeannette Kros, Conny Hollander, Riet 
Heykoop, Lydi Vermaas, Henny Vet, Frits 
Groenendijk en ik. 
Een emailtje of zo is altijd welkom! 
 
Hugo van Mastrigt
Oldegaarde 330
3085 AT Rotterdam
010-4811474
hugrema@12move.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdam-
mer 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
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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

36 50 62 8 85 5 18 82 56

65 39 75 48 61 33 11 28 55 59 15 32

83 73 80 68 42 66 25 41 64 18 19 38 4 87

Horizontaal
1. beroemde Nederlandse schilder; 7. aanrijding; 12. explosieven oprui-
mingsdienst (afk.); 13. gereedschap; 14. elektrisch geladen materieel 
deeltje;  15. casu quo (afk.); 17. aanlegplaats voor schepen; 19. zoon van 
Adam en Eva; 21. muzieknoot; 22. tuinafscheiding; 24. leedwezen; 27. 
onderricht; 28. plaats in Gelderland; 30. imitatie (namaak); 31. telwoord; 
32. hoofdbescherming; 33. nachtroofvogel; 35. soort schaatsen; 37. jon-
gensnaam; 38. plaats in Limburg; 41. goedzak; 42. hoenderachtige vogel; 
44. rond chocolaatje; 46. Europese hoofdstad; 47. deel van hand; 48. deel 
van paardenhoofdstel; 49. gemakzuchtig; 50. op zeker tijdstip (eens); 52. 
binnenste van iets; 54. geluk (meevaller); 56. gietvorm; 58. bewerking van 
huiden; 61. aanzien (roem); 62. plavuis; 64. kever; 65. grondsoort; 67. 
landkikker; 68. lidwoord; 70. schoolvak; 72. smalle onderzeese rug; 73. 
zeer prijzig; 76. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 77. operatiekamer 
(afk.); 78. pul bier; 79. glibberig; 81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. vlakte-
maat; 83. voorkeursrecht (keus); 84. ontkenning; 86. chaos (zootje); 87. 
bescheiden (onderdanig).

Verticaal
1. een weinig nat; 2. muzieknoot; 3. drinkbeker; 4. plaats in Noord-Hol-
land; 5. plaats in Gelderland; 6. niet breed; 7. bereidingswijze van vlees; 
8. telwoord; 9. muzieknoot; 10. voorzetsel; 11. natuurlijke vloerbedekking 
(crypto); 16. quod erat inveniendum (afk.). 18. naaldboom; 20. kleine 
vrucht; 21. hevig; 23. zijrivier van de Maas; 25. heldendicht; 26. bevroren 
neerslag; 27. rivier in Rusland; 29. vrijen (aaien); 32. soort noot; 34. deel 
van oor; 36. zwembeweging; 37. vruchtengelei; 39. dopheide; 40. in het 
geheel niets; 42. zoetwatervis; 43. blootje; 45. huisdier; 46. elasticiteit; 51. 
sterk ijzerhoudende grondsoort; 53. bedorven; 54. dame (lady); 55. keu-
kengerei; 56. honingdrank; 57. droefenis; 59. land in Azië; 60. onachtzaam 
(slordig); 62. militaire muziekuitvoering; 63. onwaarheid; 66. boomsoort; 
67. schrijfgerei; 69. zero; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 
73. wandelhoofd; 74. soldatenkost; 75. omlijsting; 78. voor (in samenstel-
ling); 80. rivier in Engeland; 82. meisjesnaam; 85. erbium (scheik. afk.).

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 5 NOVEMBER 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!!

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

Speurtocht naar Fr. Kruis
Op de artikelenreeks over de 
vroegere Havenvakschool wordt 
massaal gereageerd, maar één re-
actie blijft uit. De Oud-Rotterdam-
mer ontdekte diep in Rotterdamse 
archieven dat de bedenker van deze 
school een zekere heer Fr. Kruis 
was. Hij won hiermee in 1943 
een belangrijke prijsvraag. Op dát 
moment woonde de heer Fr. Kruis 
in de Hebronstraat 1a in Rotterdam. 
Om hem of zijn nabestaanden te 
vinden, lopen tot dusver alle sporen 
dood. Het is ons veel waard iets 
meer van de heer Kruis aan de 
weet te komen; bijv. een foto of 
een beschrijving van zijn verdere 
levensloop, wat werd zijn adres 
daarna of wie herinnert zich nog 
iets van hem. Fr. Kruis, al dan niet 
postuum, moet namelijk gehuldigd 
worden. Zijn immense verdiensten 
bleven te lang onvermeld. Wie kan 
ons verder helpen.
f.bom@planet.nl
of redactie De Oud-Rotterdammer
----------------------------------------
Gerard de Lange BV
Wie heeft bij de Rotterdamse fi rma 
Gerard de Lange BV gewerkt of 
kent mensen die daar gewerkt heb-
ben? Deze fi rma , die al 25 jaar niet 
meer bestaat, verkocht witgoed en 

had vele fi lialen door heel Neder-
land. Ik weet nog dat ik met Ome 
Henk Lafeber uit Rotterdam-Zuid 
gewerkt heb (bijna 30 jaar geleden). 
Zondag 18 januari 2009 is er een 
reünie in Rotterdam. Mail zo snel 
mogelijk!
Els Jansen, Waldhoorn 27
2907 SJ Capelle aan den IJssel
hmm.jansen@planet.nl
hj.hooites@chello.nl
----------------------------------------
SS Statendam
In de meidagen van 1940 lag de SS 
Statendam in Rotterdam en is door 
brand verwoest. Door wie is hij 
in brand gestoken en wat hebben 
ze met het schip gedaan? Ik was 
toen 16 jaar. Toen de stad brandde, 
kwamen verbrande papieren in 
Numansdorp terecht. Hemelsbreed 
zo’n 20 kilometer. Ik weet dat nog 
heel goed.
J. Kats, Burg. de Zeeuwstraat 153
3281 AG Numansdorp
0186-651579 
----------------------------------------
Herman Wijntjes
Ik ben op zoek naar Herman Wijn-
tjes. Hij is nu ongeveer 78 jaar. Hij 
woonde in de buurt van de Goudse-
rijweg. Ik zou hem graag ontmoe-
ten. Mijn naam is Miep Ruiten. Ik 
woonde op de Almondestraat 31. 

Miep van der Hor
Irenelaan 55, 3247 AG  Dirksland
----------------------------------------
Rinus Vrolijk
Graag verzoek ik de vrouw die bij 
mij langs zou komen met foto’s van 
Rinus Vrolijk e.a. van de familie 
Vrolijk op deze alsnog langs te 
brengen en anderen die foto’s van 
hem hebben contact met mij op 
te nemen. Mijn vader is getrouwd 
geweest met M. Reijswaard.  
M. Vrolijk
Bergselaan 212a
3037 CL Rotterdam, 010-4672933
----------------------------------------
Russisch staatscircus
In 1971, 1972 of 1973 zijn wij 
naar het Russisch Staatscircus in 
Ahoy geweest. Onze destijds heel 
kleine dochter was diep onder de 
indruk van clown Popov en gaf 
een imitatie weg op de trap van 
de tribune. Daar is een foto van 
gemaakt en geplaatst (waarschijn-
lijk het Algemeen Dagblad) en naar 
die foto ben ik op zoek. Ik zou al 
zeer geholpen zijn met de juiste 
datum wanneer het circus in Ahoy 
is geweest. Volgens mij was het in 
de zomer, want wij waren zomers 
gekleed. Ik wil die foto heel graag 
hebben, want onze dochter is bijna 
40 jaar en ik ben een fotoboek aan 

het maken.
Nel Crouwel-Fruyt van Hertog
Rooseveltlaan 18
3223NB Hellevoetsluis
0181 326222
of hacrouwel@telfort.nl
----------------------------------------
Geachte redactie
In de jaren ‘60 deed ik in Over-
schie aan pinkelen, tiepelen, gatrik 
of Patok Lélé: een soort honkbal 
met een kort en een lang stokje. 

Heeft iemand dit vroeger ook wel 
gespeeld en kent die de spelregels 
nog? Op internet is wel iets te 
vinden, maar het lijkt toch nèt iets 
anders als ik het zelf gespeeld heb 
(slecht geheugen??).
José en Peter Ooijen
Dirk Costerstraat 23
3069 WE Rotterdam
010-4556321
jopet2008@hotmail.com

Moeder en kind 
Ik ben op zoek naar deze moeder met haar kind bij CS Rotterdam. Ik kreeg 
deze foto via het programma ‘Man bijt hond’. Ik heb destijds op lijn 11 
gewerkt als trambestuurder.  Wie weet wie dit zijn en kan mij helpen hen 
te vinden. 
J.A. Analbers
Mauritsstraat 20c, 3012 CJ Rotterdam , Tel: 010-2131586

Het waren drukke dagen voor De Oud-Rotterdammer. Eerst zaterdag 18 en zondag 19 oktober die fantastische Nos-
talgische Haventoertochten met de Spido, toen vijf dagen de 55PlusExpo in Ahoy waar we werden overstelpt met 
complimenten van honderden lezers en als klap op de vuurpijl zaterdag 25 oktober ook nog eens de:

Rotterdamdag in de Laurenskerk
Dat was ook meteen de oplossing van de kruiswoordpuzzel in de vorige uitgave en we kregen weer honderden 
goede oplossingen binnen. Doordat we, tussen alle drukte van de bijzondere activiteiten door, ook nog tijd vonden 
een nieuwe krant samen te stellen, kunnen we gelukkig ook weer enkele puzzelaars blij maken met hun prijs, het 
boek van Ben Laurens, Rotterdam 1941.
De winnaars zijn:
Miranda  Horst,  Barendrecht
T.C. Pols,  Vlaardingen

Corrie van der Kaaden, Maassluis
A.W. van den Haak, Rotterdam

N. de Klerk, Oud-Beijerland
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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 Martijn: 010 - 461 53 47. Bel voor 
informatie over wonen Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34.

De hierboven genoemde huur-
prijsindicaties zijn exclusief ser-
vice en verwarming.

Gouden Humanitassspeld voor 98-jarige bewoonster/
vrijwilligster op jubileumfeest Nancy Zeelenbergflat

Speciale gasten bij het diner 

in Humanitasrestaurant ‘De 

Gevlekte Giraffe’ van de jubi-

lerende Nancy Zeelenberg-

flat waren wijkcoördinator 

Carnisse Anne Korthuis, van 

de deelgemeente Charlois, 

die de feestelijkheden mede 

mogelijk maakte, en voorzit-

ter van de Raad van Bestuur 

Het boek is bijvoorbeeld uitste-

kend te gebruiken in het on-

derwijs, van lagere school tot 

voortgezet onderwijs op sociaal 

maatschappelijk gebied en na-

tuurlijk ouderenzorg. Het kan 

ook uitstekend dienen als hulp-

middel voor hen die betrokken 

zijn bij het opzetten en beheren 

van verzamelingen van vereni-

gingen en stichtingen op (lo-

kaal) historisch gebied.

Voor mensen die, in welke vorm 

dan ook, met ouderen en oude-

renzorg te maken hebben, be-

vat het een schat aan informatie,  

of men nu de intentie heeft om 

een herinneringsmuseum op te 

zetten of niet. 

Meer nog, en wellicht bovenal, 

gaat het boek over herinnerin-

gen en kan het, met de feest-

dagen in het verschiet een 

aardig en betaalbaar cadeau 

zijn voor vader of moeder en 

voor opa of oma. 

Het boek is bijzonder rijk geïl-

lustreerd en telt meer dan 350 

afbeeldingen die voor elke 

lezer van tussen de 50 en 100 

jaar een feest van herkenning 

zullen zijn.

Er is ook een DVD waarop een 

film van ca. 30 minuten met 

een visuele samenvatting van 

het 240 blz. tellende, bijzon-

dere boek. Het boek verschijnt 

bij uitgeverij Eburon en  komt 

medio november in de boek-

handel. 

Oud-minister Pieter Win-

semius, voorzitter van 

het Sociaal Platform Rot-

terdam, zal op donder-

dag 13 november a.s. 

uit handen van de au-

teur  het eerste exem-

plaar in ontvangst ne-

men. U bent bij deze 

gelegenheid, die zal 

worden gehouden in 

Humanitas-Akropolis 

vanaf 16.30 uur, van 

harte welkom.

Cadeautip voor Sint en Kerst!
‘Verboden af te blijven!’

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

 (Char-

lois): twee appartementen. Huur-

prijsindicatie ±  € 380,-

In het luxueuze 

 (Hillegersberg), gelegen 

naast Humanitas-Akropolis, zijn 

nog enkele appartementen te 

huur. Prijzen:  € 950,- tot € 1450,-

van Humanitas Hans Becker die 

met zichtbaar plezier en genoe-

gen de gouden Humanitasspeld 

opspeldde  bij mevrouw Van In-

gen.

De nog immer actieve me-

vrouw Van Ingen is niet alleen 

bewoonster van het eerste uur 

maar twintig jaar geleden ook 

meteen vrijwilligster geworden, 

een taak die ze tot op de dag 

van vandaag met veel plezier 

vervuld.

De feestelijkheden werden op 

vrijdagavond 10 oktober voort-

gezet met een gezellige feest-

bingo en optreden van zanger 

Jan de Bruin dat werd gelardeerd 

met acts van personeel en bewo-

ners. Alles werd live gezongen 

en daarvoor was flink geoefend. 

Zo werden de bewoners en gas-

ten onthaald op optredens van 

de Jantjes, Willy en Willeke Alber-

ti, The Sound of Music, en werd 

ook de klassieker ‘We zijn met 

Catoorje naar de Botermarkt ge-

weest’ Catootje naar de boter 

markt geweest. Dit alles tegen 

de achtergrond van een prach-

tig, door Jan de Bruin zelf ver-

vaardigd, decor. Het enthousias-

me van de bewoners en optre-

dens uit onverwachte hoek 

maakten het feestje compleet. 

In onze vestiging 

 (Oosterflank) zijn nog en-

kele appartementen per direct 

beschikbaar. Huurprijsindicatie: 

vanaf  € 550,-

In de Gerard Goosenflat in Ommoord vierde mevrouw Van Woer-

den-Van Valk onlangs haar honderdste verjaardag. Zij was al een 

bewoonster van het oude Gerard Goosenhuis en huurt inmiddels 

alweer bijna 29 jaar een woning van Humanitas. Mevrouw Van 

Woerden is een fervent aanhangster van de Humanitasfilosofie 

en voegt daaraan toe: ‘niet zeuren maar vrolijk zijn.’  Ze woont nog 

zelfstandig, doet nog steeds met alles mee en eet dagelijks is het 

restaurant ‘De Gulle Gans’. 

100-jarige Humanitasfan

Seniorendag: ontmoeten=meedoen

Op 22 oktober jl. was Humanitas aanwezig op de seniorendag 

in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Het thema deze 

keer was ‘ontmoeten = meedoen’ en daar werd met veel verve 

gevolg aan gegeven. De opkomst was groot en de door het ou-

derenplatform HIS georganiseerde dag werd druk bezocht. Met 

medewerking van o.a. Humanitas werd de bezoekers een geva-

rieerd programma aangeboden. Onder leiding van fysiothera-

peute Wendy Janssen werd in de bovenzaal van Lommerrijk een 

aantal van het Chinese Tai Chi afgeleide oefeningen gedaan. 


