
Om de illegale Beroeps-
voetbalbond een halt toe te 
roepen, besloot de KNVB in 
het najaar van 1954 - nu dus 
54 jaar geleden - mede onder 
druk van een aantal Rot-
terdamse autoriteiten - Cor 
Kieboom, Henk Zon, Jos Coler 
en Aad Libregts -  het betaald 
voetbal in te voeren. Eind ja-
nuari 1954 had Karel Lotsy op 
een bijeenkomst van de sectie 
Sport van de Zaandamse Ge-
meenschap met zijn bekende 
aplomb nog uitgeroepen dat 
de KNVB er nimmer toe zou 
overgaan beroeps te worden, 
dat de wilde bond (de NBVB) 
niet gezond was en derhalve 
ook niet lang zou bestaan.

De in 1893 in Baltimore geboren 
bestuurder van de KNVB wilde niet 
ontkennen dat zo’n ‘bondje’ wel eens 
lastig kon zijn, maar gevaar, nee, dat was 
er volgens hem niet bij. Tien maanden 
later moest hij zijn ongelijk bekennen. Ir. 
Hopster en Egidius Joosten tekenden na-
mens de KNVB en de NBVB de vrede. 
De al gestarte amateurcompetitie werd 
na een achttal wedstrijden stopgezet en 
op zondag 28 november werden in de 
vier eerste divisies de eerste wedstrijden  
gespeeld.
Feyenoord won in eigen Kuip voor 
18.572 toeschouwers met 2-1van Vitesse 
door doelpunten van Daan den Bleijker 
en Wim van der Heide. Excelsior speelde 
uit met 1-1 gelijk tegen Stormvogels 

door een treffer van Rinus Dijkgraaf en 
Sparta verloor in Eindhoven met 3-2 van 
Brabantia. Al met al geen daverende start 
dus van de drie Rotterdamse clubs. Door 
bij de bovenste negen te eindigen plaats-
ten ze zich uiteindelijk toch alledrie voor 
de twee nieuw te vormen hoofdklassen.

Stunt

start, als tweede achter kampioen Willem 
II. Excelsior werd in zijn afdeling vierde 
achter kampioen NAC, Holland Sport en 

MVV. De Kralingers verzekerden zich, 
na een dubbele zege op Go Ahead, in het 
Pinksterweekend als eerste Rotterdamse 
club van promotie. Voorzitter Henk Zon 
had ervoor gezorgd dat de spelers met 
een koetsje van het oude DP-station naar 
het clubgebouw op Woudestein werden 
gebracht, maar van een echte zegetocht 
was geen sprake, doordat langs het par-
koers geen juichende mensen stonden.
Het had heel wat voeten in de aarde 
voordat ook Feyenoord in veilige haven 
was. Er bestond zo lang onzekerheid dat 
voorzitter Cor Kieboom een paar ronden 
voor het slot van de competitie veilig-
heidshalve besloot Holland Sport  voor 
nog geen drie ton (guldens) op te kopen. 
Door een gelijkspel en een overwinning 
op Alkmaar werd Feyenoord uiteindelijk 
toch op eigen kracht hoofdklasser.

De stunt van Kieboom was zeker niet 
voor niets, want door de geruchtmakende 
transactie kreeg de stadionclub tevens de 
beschikking over bekwame spelers  als 
Henk Schouten en Aad Bak, die een jaar 
daarvoor bij Excelsior waren weggeplukt 
en de Schiedammer Tinus Osterholt.

Pioniers
Met steun van de archivarissen Wim 
Kassa (Sparta), Henk van der Stoep
(Feyenoord) en Vincent Wernke (Excel-
sior) zijn we erin geslaagd de namen te 
achterhalen van de spelers waarmee de 
drie clubs op 28 november in het 
betaalde voetbal van start gingen. Het 
merendeel van die spelers is inmiddels 
overleden (zie de kruisjes achter hun 

niet goed ter been, nog in de stadions 
(zie uitroeptekens) en van enkelen (zie 
vraagtekens) is ons niet bekend of ze nog 
in leven zijn.
Sparta startte tegen Brabantia met de 
volgende elf: Andries van Dijk ( ), Janus 
Worseling ( ), Rien Terlouw ( ), Frans 
van de Oever (!), Koos Verbeek (!), Wout 
Zuidgeest ( ), Tonnie van Ede (!), Lou 
Benningshof ( ), Nico Boot ( ), Hans 
Sonneveld ( ), Henk den Boer ( ).

Feyenoord (tegen Vitesse): Henk v.d. 
Bijl (!), Gerard Kerkum (!), Gerard 
v.d. Korput ( ), Paul Koolen ( ), Piet 
Steenbergen (!), Jan Schuyer (!), Daan 
den Bleijker ( ), Rinie van Woerden ( ), 

Wim van der Heide ( ), Cees van Veelen 
( ), Gerrit Hol ( ).

Excelsior (tegen Stormvogels): Jan Nij-
man (!), Rik van Veldhuizen (!), Heimen 
Lagerwaard ( ), Kees Verboom ( ), 
Jacques Westphaal ( ), Lo Dörr ( ), Piet 
Wickel (!), Gerrie den Hartog ( ), Rinus 
Dijkgraaf (!), Kas Niesen (?)
Jan Slavenburg (!)

Vervolg op pagina 3

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl
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- In de KNVB-vergaderingen over de start van het betaald voetbal ging het er soms heftig aan toe -

- Karel Lotsy geloofde niet in betaald voetbal -
- KNVB-voorzitter ir. H.F. Hopster (r) en NBVB-voorzitter E. Joosten (l) ondertekenen het akkoord. 

Het betaald voetbal is geboren -
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VISIA VANAF 

OPTIMA VANAF 

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

Altijd dichtbij in de regio Haaglanden en Rijmond. www.duidelijkdavo.nlj



Jan Nijman was in deze wedstrijd de 
vervanger van Arie den Hertog, die 
op de training een paar vingers had 
gekneusd. Curieus is dat linkspoot 
Nijman ook als linksback en links-
buiten bij Excelsior in het eerste heeft 
gespeeld. Later kwam hij ook nog uit 
voor ONA en UVS waar hij het tot top-
scorer van de tweede divisie schopte. 
Als assistent-trainer maakte hij naam 
bij Sparta. Aan die club is hij nog altijd 
als scout verbonden. Een soortgelijke 
functie heeft hij bij de KNVB en sinds 
kort is hij ook adviseur van Leonidas.

Caféhouder
Rinus Dijkgraaf, die tegen het 
Stormvogels van Piet Kraak het enige 
doelpunt scoorde, heeft het niet lang 
uitgehouden in het betaald voetbal. De 
van NRC overgekomen spits speelde 
slechts acht wedstrijden in het eerste 
elftal van de Kralingers. Na twee 
seizoenen als semi-prof werd hij weer 
amateur bij ODI. Daarna verhuisde 
hij voor zeven jaar naar Zwitserland, 
waar hij een tijdje voor de Zwitserse 
tak van het Italiaanse Juventus speelde 
en vervolgens enkele trainersdiploma’s 

haalde. Na terugkeer in Nederland 
maakte hij carrière als ...caféhouder. 
Hij was o.a. eigenaar van twee cafés 
in Hellevoetsluis (Trefpunt en de 
Herberg), café de Koophandel in Oud-
dorp, café Het Raadhuis in Zuidland, 
café Pistellee in Rotterdam-Zuid en 
twee café’s aan Het Noordplein. Hij is 
inmiddels 76 jaar en gaat vrijwel nooit 
meer naar het voetballen.

Oudgedienden
Heel anders is het gesteld met Tonny 
van Ede. Van alle oudgedienden die we 
in dit artikel de revue laten passeren is 
hij de oudste. Op 22 december wordt 
hij 84. Oud-Feyenoorder Henk van der 
Bijl volgt hem op de voet. Hij wordt 24 
maart 84. Frans van de Oever (Sparta) 
heeft de acht kruisjes ook al bereikt en 
Feyenoorder Piet Steenbergen doet dat 
28 november. Koos Verbeek (Sparta) is 
hem op 22 oktober voorgegaan.

Tonny van Ede veruit de meeste wed-
strijden op zijn naam. In het betaald 
voetbal kwam hij in 284 competitie-
wedstrijden voor Sparta uit. Tellen we 
zijn optredens in de amateurtijd en 
bekerwedstrijden erbij op, dan komt hij 
ruim boven de 400.
Wat velen niet (meer) weten, is dat Van 
Ede nog twee seizoenen voor Hermes 

DVS is uitgekomen. Zijn vrouw 
Gonnie herinnert zich nog maar al te 
goed hoe zijn vertrek naar Schiedam 
tot stand kwam. “Toen we aan het eind 
van het seizoen 1963-1964 bij voorzit-
ter Cor van Rijn werden uitgenodigd, 
verwelkomde hij ons met de medede-
ling: We zitten met een probleem.”
Het antwoord van Tonnie was even ad 
rem als duidelijk. “Problemen zijn er 

om opgelost te worden”, zei hij. “Ver-
tel maar meteen dat jullie mijn contract 
niet willen verlengen. Dan stap ik 
op.” Het afscheid was niet voorgoed. 
Tonnie keerde snel terug op het oude 
nest en bezoekt nu, als zijn gezondheid 
het toelaat, nog alle thuiswedstrijden 
van Sparta...

Dick van den Polder
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Vervolg van de voorpagina

De vergissing van Karel Lotsy

- Spartaan Charly Bosveld (m) in een sprintduel met Xerxaan John Spinhoven. De gevallen Jan Bouman kijkt toe.  -

- Hans Kraay (r) was een van de eerste sterren in de vroegste jaren van het betaald voetbal -

Van oude mensen 
en de dingen die langs komen…

Dat heb je ook met toespraken bij de 
kist. De mensen die dat doen hebben het 
ook meestal over zichzelf). Trouwens, 
nu we het er toch over hebben, die 
ceremoniën die tegenwoordig uitgedacht 
worden in de crematoria kunnen meestal 
mijn goedkeuring niet zo erg wegdra-
gen. Die verschrikkelijke, zogenaamd 
toepasselijke, muziek die de mensen 
laten draaien. Nou ja, het is natuurlijk 
persoonlijk, maar van “Waarheen, 
waarvoor…” krijg ik echt geen tranen in 
de ogen, behalve dan van nijd.

Daarover gesproken, die doodgravers! 
Dat is me ook een vak! Ze hebben met 
het plaatselijk verdriet natuurlijk niets te 
maken, maar lopen toch rond met een 
gezicht als een oorwurm , ja logisch, 
ze zijn niet op een bijeenkomst waarbij 
wordt besloten het rookverbod in de 

Horeca op te heffen. Maar ik denk toch 
altijd dat, als wij even niet kijken, ze 
mekaar de laatste moppen staan te vertel-
len. Ach, dat is ook niet erg. In landen 
waar het altijd mooi weer is, huren ze 
weeklagers in en lamenteerders en men-
sen die hartverscheurend kunnen huilen. 
Zo’n beetje omgedraaid zoals ze hier 
televisiepubliek in de studio uitnodigen 
bij al die afschuwwekkende shows waar 
wij op het ogenblik onder lijden.
Die doodgraverij, het is geen aangenaam 
volkje als je ermee te maken krijgt. Dat 
is tenminste mijn ervaring. Een half 
jaartje geleden was mijn moedertje 
overleden en mijn grote broer had de 
herdenkingsplechtigheid een enigszins 
ludiek karakter gegeven, in onze ouwe 
parochiekerk aan het Breeplein, met een 
enthousiaste bejaarde missionaris als 
voorganger, en kaarsjes rond de kist voor 

de achterkleinkinderen om aan te steken, 

het zeggen, heidens, maar toch met een 
ziel, heel plezierig allemaal, gegeven de 
gebeurtenis (Ik hoop voor u dat u te zij-
ner tijd (ik moet de laatste drie woorden 
van de computer uit elkaar schrijven) een 
grote broer heeft, die zijn daarvoor en er 
erg goed in). Mijn moeder had voor die 
gelegenheid toch wel zo’n zeventig jaar 
gespaard, u weet hoe die generatie is. Tot 
zijn verbijstering kreeg mijn broer nog 

wijn waarschijnlijk, die hij natuurlijk 
weigerde te betalen, waarop ze met de 
deurwaarder begonnen te dreigen! Dat is 
de mentaliteit van het volk van vandaag 
de dag.

Ik heb ’t er over, omdat een vriend 
van mij laatst getroffen werd door een 
herseninfarct. Ik was in het buitenland, 
maar eenmaal terug haastte ik mij naar 
het, hoe moet ik het noemen, verzor-
gingstehuis, waar hij was opgenomen. 
Godallemachtig mensen, dan kom je wel 
eventjes van een kouwe kermis thuis. 
Daar zit je trouwe vriend, als een wrak, 
tussen al die andere kommer en kwel 
(Hij zit nu in Humanitas hoor, dat is an-

moment wou ik even met hem gaan 
rijden, maar zo goed en zo kwaad als 
het ging, maakte hij me duidelijk dat 
ie een kussentje onder z’n kont wilde. 
Maar “het was zaterdag” en, vertelde 
de verzorgster, “dat kon maandag pas 
weer…” Ik schrok me rot. Zo zijn we 
er aan toe mensen, we dènken nog wel 
dat we een beschaafd land zijn, maar 
het tegendeel is waar. En dat ligt niet 
aan die paar mensen die zich daar drie 
slagen in de rondte werken, ( als ie om 
vijf uur moe was en naar bed wilde, 
werd ie er niet meer uitgehaald, “daar 
was geen personeel voor”) maar, kort-
weg, dat danken we aan de schavuiten 
van “de markt” en van de beurs en van 
de bank, en aan de managers die bij 
die inrichtingen tegen een goed salaris 
alles naar de knoppen zitten te helpen, 
kortom, aan “de liberalisering”, straks 
weer van “de postmarkt”, zodat we bin-
nenkort twee Euro voor een postzegel 
kunnen gaan betalen.

Het zal zo’n twintig jaar geleden zijn, dat ik mijzelf erop betrapte 
dat ik de overlijdensadvertenties zat te lezen. Die hadden mij tot 
die tijd nooit geïnteresseerd. Iemand maakte mij erop attent dat 
dat met ouder worden te maken had (Tussen haakjes, ik lees 
die advertenties nog steeds en het valt mij hoe langer hoe meer 
op dat die meer bijdragen tot de eer en glorie van de onderteke-
naars dan dat zij bedoeld zijn om de herinnering aan de overle-
dene niet te laten vervagen. 
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

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

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

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

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX  Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.  
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

Behandeling bij u thuis mogelijk!

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

Prijs per kubieke meter 
verpakt in big bag is  

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

voor bestelling of informatie 

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

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

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

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)
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Waar was dat nou?

W.A. Egberts: “Daar is geen twijfel 
over mogelijk: dit is de fameuze Rex-
bioscoop aan de 1e Middellandstraat. 

op de jeugd van 12/13 jaar. Toen ik 
-

Robert Taylor speelde. Nog aardiger 
is de deur midden op de foto; die 

verdieping. Meuniers Frêres was de 
grote concurrent van Meijer & Fils 
aan de Henegouwerlaan. Een franse 
naam was toen een must voor een 

-
den. Het was begin jaren 60 en we 

grote reclameplaat van Rex.”

ingang van bioscoop Rex in de Mid-

-

veranderde de naam Rex in Rexane 
-

in gevestigd.”
Willem Ouweneel: “Dit is overduide-

-

-

door Rexane. Tegenwoordig zit er een 
casino in.”

soms met de bekende acteur Roy 

zeiden we toen. Ook de rangen in 

in de bioscoop geweest. Bijna voor 

werden de enorme reclameborden met 

-
week aan de pui boven de ingang van 

de foto lijkt mij trouwens al enigszins 

die eind jaren vijftig nog niet zo mooi. 

diensten enz. en nog later draaiden er 

Middellandstraat en Duivenvoor-

winkel van C.Jamin.”
-

iedere zondag als 8-jarige vanaf zuid 
door de Maastunnel naar familie in de 

-

je een elektrozaak van Von Burg. 

Henk Monsma en ik gingen regel-
matig naar de Rex-bioscoop om 

-

-
ding. Vanaf dat moment noemden we 

-
kant in de buitenentree een meneer 

je daar niet een leuke jongen tegen 

Rooie Roggers en Doris Dee waren de 
grote sterren. We woonden ongeveer 

J. Kramer: “Ja dit plaatje kwam 

wat gebeurde in de vorm van een 

kwam er tenslotte om gelijkgestem-

-

-
gen en die koesteren wij dan ook.”
Ruud Hanssen: “Dit moet onmisken-

-

daar vlak bij. Ze woonde alleen en 

kreeg af en toe bezoek van een “oom” 
uit Zeeland. Die wilde graag met 

iedere woensdagmiddag een feestje en 

over voor een Dick Bos boekje bij 
de Boekenbeurs op de Kruiskade. ´s 
Zomers kon er dan ook nog een ijsje 

Rex-bioscoop; ik woonde destijds in 
Rotterdam-west aan de Zweedsestraat 

Rex ouvreuse was. Dus kon ik altijd 

-

deze de nekloge waren. Deze werden 
losgetrokken uit de vloer om verder 

last van de nek.”

als pornobioscoop. Nu kunnen wij 
dagelijks op TV meer aanstootge-

De attentie gaat zijn kant op.

 waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ die nu 
besproken wordt, heeft zo’n 90% 
goede oplossingen opgeleverd. 
Maar het aantal foute inzendin-
gen loog er ook niet om; velen 
meenden het Prinsestheater op 
de Schiedamseweg te herkennen, 
de Capitol bioscoop op de Nieuwe 
Binnenweg of het Harmonie Theater in de Gaesbeekstraat. Een 
enkeling waagde een kansje met Bioscoop Centraal op de (Oude) 
Binnenweg. We hadden het echter over het Rextheater op de 1e 
Middellandstraat 115. Een bioscoop die niet alleen bij mij, maar 
bij honderden anderen de nodige indruk heeft gemaakt. Vooral de 
vertoonde cowboyfilms staan bij een ieder in de gedachten gegrift. 

Nieuwe opgave no. 80

Orkest zonder Naam.
Naar de afgebeelde speeltuin gingen pa en moe meestal niet mee. De kinderen 

verleden tijd is.

Waar was dat nou? 

www.ditisrotjeknor.nl 

Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 

TOEN NU

Oplossing
“Waar was 
dat nou 78”
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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.

Senioren verhuizingen
Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken. 
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en 
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het 
aansluiten van alle electrische apparatuur. 

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

 naar de eisen van de

 makelaar.

 van groot naar klein en evt. 

 het gehele land.

 tot  oplevering.

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info:  

010-414 86 43 of  06-1812 4248
email: info@huis-ontruiming.nl

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl
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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’.

Iedereen komt, vroeg of laat, voor uitvaartkosten te staan. Bij leven kun je je daarvoor verzekeren of sparen. Anders draaien de nabestaanden ervoor op. In NRC Handelsblad heeft 
Erica Verdegaal, publicist in persoonlijke geldzaken, een ironische column geschreven met een zeer serieuze boodschap. Reacties, óók van ondernemers in de uitvaartbranche, 
kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl
  

Zo doen we dat niet in Nederland. Nee, 
een Hollandse kraaienmars start in het kan-
toortje van een assurantietussenpersoon, 
die achter zijn pc-tje hijgerig hoopt dat je 

1750), opbaring in een rouwcentrum met 

De gewiekste uitvaartconsulent weet de 
vermeende kosten van je laatste feestje op 
te schroeven tot tien mille. Daarvoor betaal 
je, volgens hun uitvaartcalculator, bijvoor-

eenmalig een dikke vijf mille.
Denk niet dat daarmee alles geregeld is. 
Een uitvaartpolis is net een teakhoutbe-
legging. Je fourneert kapitaal, waar je 
aanbieder tientallen jaren mee mag spelen. 

tijd, je verzekeraar overgenomen of failliet, 
en is steevast alles véél duurder geworden.
De uitvaartpolismarkt is vrijwel geheel 
in handen van Dela, Monuta, Aegon, 
Yarden en Ardanta. Deze branche doet, 
ondanks hun 10 miljoen trouwe klanten, 
blijkbaar weinig om de prijzen laag te 

vraagt voor een Billy-boekenkast van 
vergelijkbaar materiaal. Een droevig 
bijverschijnsel van de polisindustrie is dat 
ontslapen Nederland fabrieksmatig wordt 
weggewerkt met twee korte toespraakjes 
in een kale aula bij een imitatiehouten 
kist met catalogusbloemstuk plus linttekst 

het volgende rouwgezelschap in de hal.
En toch verwachten tussen-

personen dat de uitvaartpolis de money-

theken en woekerpolissen ligt namelijk op 
zijn gat. Extra omzetverlies dreigt doordat 
intermediairs vanaf januari eerlijk moeten 
gaan opbiechten hoeveel ze opstrijken van 

kronkel in de wet worden uitvaartpolissen 

hoeft een uitvaartpolisverkoper geen vak-
diploma’s te hebben, terwijl hij legaal mag 
verzwijgen dat hij van 10 mille verzekerd 

De polisverkoop krijgt nog een extra zet 
doordat een uitvaartkoopsom dit jaar 

buitengewone last. Daarnaast wordt de 
uitvaartpolis momenteel massaal aan de 
deur verkocht in achterstandswijken, aldus 
Pieter Lijessen van intermediair NHP. 
Allochtonen wordt daar wijsgemaakt dat 
ze slechts met polis eeuwige rust vinden in 
hun thuisland.
De uitvaartbranche draait op angst, schuld-
gevoel en onwetendheid. We laten ons 
aanpraten dat een laatste reis deskundige 
begeleiding vergt, maar wettelijk mag 
alles, zolang je het begraven of cremeren 

overlaat aan de professionals. Je mag zelf 
een kist of baarplank timmeren, zelf (met 
de overlijdenspapieren van de schouwarts) 
aangifte doen bij de gemeente, zelf een 
verlof tot begraven of cremeren afgeven 
bij een crematorium of begraafplaats, 
een overledene zelf verzorgen en thuis 
opbaren, zelf uitvaartkaarten mailen, een 
bloemstuk schikken uit eigen tuin, je dier-
bare vervoeren met de SUV van de buren 
en je bezoek thuis of in het café onthalen.
Durf te leven. Beschrijf je inventieve 
uitvaartwensen in een ondertekende ver-
klaring. Dan rust je, na een oergezellige 

in een asbus in eigen tuin of een unieke 
doe-het-zelfkist onder de groene zoden.

Op www.ericaverdegaal.nl staan meer 
verhalen van haar over geldzaken. Zij 
heeft ook diverse boeken over dit onder-
werp uitgebracht. Laatst heeft zij samen 

expert, het boek  geschreven Samen Rijk 
Worden met daarin de honderd beste 
geld- en beleggingstips. Uitgeverij Balans, 
15 euro.

Hollandse kraaienmars start in kantoortje
Een uitvaart in een creatief beschilderde kist, vervoerd in de bestel-
bus van je zwager en liefdevol ten grave gedragen door naasten, die 
daarna uithuilen in je stamcafé.

Erf- en schenkingsrecht

Moeder van ex laat niks van 
zich horen
Mijn man en ik zijn in 1997 uit elkaar 
gegaan. Uit dat huwelijk hebben we vol-
wassen dochters. Hij is in 2006 overleden. 
Zijn moeder en een broer zijn Duitsers en 
wonen ook in Duitsland. Vroeger had ik 
nog wel eens, zij het moeizaam, contact 
met mijn ex-schoonmoeder. Ook op kaart-
jes van mijn dochters reageert zij niet 
meer. Via via ben ik er achter gekomen 
dat zij nog leeft. Nu gaat het niet om mij, 
maar om mijn dochters. Zij zijn toch als 
vervanger van hun vader erfgenaam als 
mijn ex-schoonmoeder overlijdt? Hoe 
kunnen we voorkomen dat straks de broer 
van mijn ex alles naar zich toe trekt?

We kennen het Duitse erfrecht niet, 
maar we nemen aan dat dit grotendeels 
overeen komt met het Nederlandse. 
Dat betekent dat als de moeder van uw 
overleden ex-man sterft zijn kinderen zijn 
plaats innemen in het erfrecht. Als er een 
behoorlijk bedrag aan de orde is en de 
moeder heeft in een testament niet anders 
bepaald, dan zal een notaris in Duitsland 
op zoek moeten naar deze erfgenamen c.q. 
kleinkinderen.
Als er weinig in het spel is, heb je 
inderdaad de kans dat naasten van de 
moeder van uw ex de afwikkeling van 
haar nalatenschap regelen en verdelen. 
Als in dat geval de kleinkinderen worden 
gepasseerd, moeten zij zelf aan de bel 
trekken. Het is überhaupt in dit soort 

erfgenamen, c.q. de kleinkinderen, in de 
gaten houden wanneer hun grootmoeder 
is overleden. Dat is altijd wel via via te 
achterhalen, zoals het u ook gelukt is. Als 
hun grootmoeder overlijdt, kunnen ze 
altijd nog beoordelen of het zin heeft hun 
beroep op plaatsvervulling te doen. U bent 
in ieder geval géén erfgenaam.

Andere executeur aanwijzen
Ik ben een alleenstaande oudere dame en 
daarom heb ik een aantal jaren geleden 
in geval van overlijden een goede kennis 
van mij benoemd tot mijn executeur-tes-
tamentair. Een en ander is via de notaris 
per akte bekrachtigd. Nu wil ik vanwege 
geschaad vertrouwen deze benoeming 
ongedaan maken en iemand anders 
aanstellen Kunt u mij zeggen hoe ik dit 
het best kan aanpakken?

testamentair geheten) voert de uiterste 
wilsbeschikking uit van u na uw overlij-
den. Hij (of zij) moet zorg dragen voor 
de afwikkeling van uw nalatenschap en 
zal de begrafenis of crematie regelen. Hij 
kan worden benoemd in een testament of 
per notarisakte. U schrijft dat u al iemand 

Als u nu iemand anders wil, moet u het 
testament of de akte door een notaris laten 
wijzigen.

Sociale voorzieningen

Invloed lijfrente op huurtoe-
slag
Hoe hoog mag een inkomen zijn zonder 

dat mijn huursubsidie in gevaar komt? Ik 
ben ouder dan 65 jaar en krijg binnenkort 
een uitbetaling van een lijfrente.

Als de lijfrente bij uw inkomen in box 1 
komt, gelden de volgende voorwaarden (in 

te komen: 

bedragen gelden vanaf 1 juli. Tot 1 juli 

 - Uw inkomen op jaarbasis is maximaal 

De lijfrente in box 1 telt dus mee voor de 
hoogte van de huurtoeslag.

Samenloop IOAW met verdien-
sten partner

WW-uitkering in aanmerking voor de 
IOAW. Mijn vrouw heeft nog wel parttime 

maand. Ik heb gehoord dat dit wordt 
gekort op mijn IOAW-uitkering. In januari 
krijgt zij een eindejaarsuitkering. Mag ze 
die wel houden? Zij kan op 63  jaar met 
prepensioen. Kan dat ongestraft of wordt 
ze gedwongen door te blijven werken?

ring per huishouden zonder vermogens-
toets, maar wel inkomensafhankelijk. Dat 
betekent dat op deze uitkering de verdien-
sten van een van de partners grotendeels in 

mindering worden gebracht. Dat geldt dus 
ook voor haar eindejaarsuitkering!
Het prepensioen dat uw vrouw op haar 

is om door te blijven werken, moet zijzelf 
beoordelen aan de hand van uw gezamen-

Samenloop IOAW met verdien-
sten partner

WW-uitkering in aanmerking voor de 
IOAW. Mijn vrouw heeft nog wel parttime 

maand. Ik heb gehoord dat dit wordt 
gekort op mijn IOAW-uitkering. In januari 
krijgt zij een eindejaarsuitkering. Mag ze 
die wel houden? Zij kan op 63  jaar met 
prepensioen. Kan dat ongestraft of wordt 
ze gedwongen door te blijven werken?

ring per huishouden zonder vermogens-
toets, maar wel inkomensafhankelijk. Dat 
betekent dat op deze uitkering de verdien-
sten van een van de partners grotendeels in 
mindering worden gebracht. Dat geldt dus 
ook voor haar eindejaarsuitkering!
Het prepensioen dat uw vrouw op haar 

is om door te blijven werken, moet zijzelf 
beoordelen aan de hand van uw gezamen-

AOW en pensioen

Aanvraag AOW is al half jaar 
van tevoren
Ik ben 64 en vutter en hoop in juli 2009 
met AOW te gaan. Bij wie moet ik mij 
aanmelden om in aanmerking te komen 
voor de AOW? Wanneer krijg ik de eerste 
uitkering? Mijn verjaardag is de 21ste 
juli. Wanneer gaat mijn pensioen van 
mijn werkgever in? Wordt er door beide 
instanties gelijk rekening gehouden met 
het ingangstijdstip en inhoudingen? Hoe 
is de gang van zaken bij de Belasting-
dienst?

u - als het goed gaat - vanzelf bericht 
van de Sociale Verzekeringsbank dat u 

volgende stappen u moet nemen. U krijgt 

domspensioen van uw werkgever dan ook 
al ingaat, hangt af van de voorwaarden in 
de pensioenregeling. De belastinginhou-
ding gaat vanzelf. Van het pensioenfonds 
krijgt u waarschijnlijk ook een aantal 
vragen daarover. Bij uw aangifte over 

moeten betalen. Van uw individuele 
situatie hangt het er dan vanaf of u geld 
terugkrijgt van de Belastingdienst of 
moet bijbetalen.
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• Advertentieprijzen zijn geldig tot 14 december 2008 - Zet en drukfouten voorbehouden - Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage

INDESIT Condens wasdroger
ISL 65c

INDESIT Koel-vrieskast
BAAN 13 wit

BOSCH HSV 422021
Gas electro fornuis

BEKO WMD 25145
1400 toeren 
wasautomaat

CANDY CFO 195E
Tafelmodel koelkast ****

Tijdelijk 
gratis

rookmelder
bij elke 

wasdroger

249,=
319,=

Arnold Aijkens weet dat het voor u als klant uitermate be-
langrijk is, dat u na aankoop van een groot witgoed appa-
raat er zelf niet alles aan moet doen
om dat apparaat draaiend op de juiste plaats in huis aan 
het werk te krijgen.
Arnold gaat er daarom helemaal voor om het apparaat 
na aankoop Gratis bij u thuis af te leveren op de door u 
aangegeven plaats, het apparaat gratis aan te sluiten op de 
aanwezige huisaansluiting, zodat u daar zelf totaal geen 
zorgen aanheeft. Uiteraard wordt uw oude machine door 
ons gelijktijdig afgevoerd zonder extra kosten. Het enige 
wat Arnold eventueel moet berekenen zijn extra materiaal 
kosten, maar dit wordt uiteraard vooraf met u besproken. 
Kortom een aankoop zonder zorgen, en zo hoort het ook.

6 Kilogram condenswasdroger met 
15 + 4 programma’s waaronder 
special  sport en anti kreuk
programma. Reverserende 
droogtrommel voor een beter 
resultaat en energieklasse C. 
Afmeting HxBxD= 85 x 60 x 60 cm.

Volledig Roestvrijstalen vaatwas 
automaat voor 12 standaard 
couverts. Slechts 13 liter water 
verbruik en voorzien van 7 
automatische programma’s. Slechts 
49 dB geluidsniveau en 
uitgestelde starttijdkeuze, voorzien 
van waterstop beveiliging. 
Afm: HxBxD=87x60x64

199,=
439,=

90 liter netto vrieskast uitgevoerd met 3 
transparante gemak-
kelijk uitschuifbare 
laden en een invries 
capaciteit van 10 
kilogram per 24 uur. 
Afmeting HxBxD = 
85x55x60 cm.

299,=

Gas – electro fornuis met 
conventionele oven voor-
zien van boven en onder-
warmte. Extra grootvlak 
grill en aparte onderwarm-
te. Gas kookgedeelte met 
geëmailleerde pannen dra-
gers en glazen sierdeksel. 
Afneembare klapdeur en 
oven verlichting. Knoppen 
voorzien van geïntegreerde 
vonkontsteking voor 

gemakkelijk aanste-
ken van  de pitten.
Afmeting HxBxD = 
85x60x60 centimeter.

115 liter koelkast 
met 4 sterren 
vriesvak. De inhoud 
van het vriesvak is 
13 liter. Automatisch 
ontdooisysteem in 
het koelgedeelte. 
Voorzien van glazen 
legplateaus Energie-
klasse A+
Verwisselbare draai-
richting. 
Afmeting: HxBxD =  
85 x 55 x 60 cm.

199,=299,=

306 liter koel- vries 
kast met een koelge-
deelte van 214 en een 
vriesgedeelte van 92 
liter netto. Voorzien 
van Hygiëne control 
en de mogelijkheid om 
de deurrichting zowel 
rechts als linksdraaiend 
te leveren. Deze koel-
kast is superzuinig en 
valt in de energieklasse 
A+. De invriescapaciteit 
is 6Kg per 24 uur. 
Afmeting zijn HxBxD = 
187x60x65,5 
centimeter

5 kilogram 1400 toeren was automaat met 
16 programma’s waaronder handwas en 
wolwas. Uitgestelde start van 3-6 of 9 uur 
mogelijk, Energieklasse A.
Afmeting: HxBXD=84x 60x45

ETNA EVV 0851
Tafelmodel vrieskast A+

ETNA EVW 8260
Totaal RVS vaatwasautomaat
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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
Een opname gemaakt in Rotterdam in 1953. Voor die tijd een gewaagde foto. Wat 
gebeurt hier toch? Welke sportgebeurtenis heeft deze dames naar de Maasstad 
gebracht?

Oplossing foto 11 november 2008
Deze foto bracht zelfs voetbalkenners in verwarring, want, zo schrijft Ed 
Straatman: “Wel een moeilijke voetbalfoto deze keer. Een Nederlands elftal 
in 1950 dat volgens mij alleen maar uitwedstrijden speelde. Terwijl de foto 
uit het Feijenoordstadion komt. Ra, ra.. “ Straatman heeft gelijk dat Oranje in 
1950 geen thuiswedstrijd speelde, maar het gaat hier om het Voorlopig Neder-
lands Elftal dat 4 oktober 1950 oefende tegen het Engelse Middlesex Wande-
rers. Dat soort wedstrijden werd in die tijd vaak gespeeld in de Kuip. Altijd op 
woensdagmiddag en ondanks dat tijdstip kwamen er veel toeschouwers op af. 
Deze wedstrijd was bedoeld als voorbereiding voor de interland Zwitserland-
Nederland (uitslag 7-5!) op 15 oktober 1950.
We kunnen het ons vandaag de dag nauwelijks meer voorstellen, maar het 
was toen de Keuze Commissie die het Nederlands Elftal samenstelde. Niet dat 

Oranje geen trainer had, de ‘oefenmeester’ (in 1950 was dat Jaap van der Leck) had echter nauwelijks iets in te brengen. Wat een verschil met nu, de trainer 
is nu de absolute baas en de technische staf van een eredivisieclub telt vaak meer personen dan het elftal zelf. 
Die middag wonnen de ‘Voorlopigen’ met 4-1 door doelpunten van Abe Lens-
tra, Frits de Graaf en Noud van Melis. Als het om de spelers op de foto gaat, 
is het opvallend dat oud-trainer Loe van der Hoeven uit Capelle aan den IJssel 
vrijwel allen herkent. Staand v.l.n.r.: Mick Clavan (ADO), Abe Lenstra (Hee-
renveen), Jan van Schijndel (SVV), Piet Kraak (Stormvogels), Rinus Terlouw 
(Sparta), Ferry Mesman (Blauw Wit) en Joop Stoffelen (Ajax). Zittend v.l.n.r.: 
Kees Rijvers (NAC), Noud van Melis (Eindhoven), Frans van Tuyl (Eindho-
ven) en Frits de Graaf (Limburgia).

In dienst van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) zeilde 
Witte de With (1599-1659) de hele 
wereld rond, vocht tegen de Duin-
kerker kapers, de tweede Spaanse 
Armada, Portugezen, Engelsen en 
Zweden. Hij had inzicht en grote 
kennis van maritieme zaken, maar 
gedroeg zich vaak erg bot. Dit 
blijkt uit de levensbeschrijving die 
Anne Doedens van Witte de With 
maakte. Voorts toont die aan dat het 
stigma ‘eeuwige tweede na Tromp’ 
onterecht is.

De Commissaris van de Koningin 
in Utrecht, R.E. Robbertsen, kwam 
met het Utrechtse Statenjacht 
naar Delfshaven om het eerste 
exemplaar van een editie van het 
scheepsjournaal van Willem van 
Brederode, kapitein van de Nas-
sause Vloot van 1623 tot 1626, te 
overhandigen aan burgemeester Ivo 
Opstelten van Rotterdam. Hiermee 
werd een oude schuld ingelost. Ooit 
kochten de Staten van Utrecht het 
scheepsjournaal aan met de bedoe-
ling het te laten drukken, maar in 
plaats daarvan lag het eeuwen onge-
bruikt in de Utrechtse archieven. 
De deels in kleur uitgevoerde 
levensbeschrijving telt 125 pagina’s 
(isbn 978.90.8704.047.5; prijs 14 
euro) en is de inleiding naar het 
tweede boek ‘Op jacht naar Spaans 
zilver’ van Anne Doedens en Henk 
Looijestein. Het scheepsjour-

naal van Willem van Brederode, 
van 1623 tot 1626 kapitein der 
mariniers in de Nassause vloot, is 
de leidraad. Zijn dagboek van deze 
avontuurlijke reis, met toelich-
ting en commentaar, geeft op 494 
bladzijden inzicht in de histori-
sche achtergronden. Het zijn twee 
heldere documenten waarin niet 
geschuwd is gebruik te maken van 
het taalgebruik en de spellingswijze 
van die tijd. ‘Op jacht naar Spaans 
Zilver’ is geïllustreerd en kost 49 

euro. Beide boeken zijn te koop 
in de reguliere boekhandel of te 
bestellen bij uitgeverij Verloren. 
Torenlaan 25, 1211 JA Hilversum, 
035-3836577, info@verloren.nl of 
www.verloren.nl
Op scheepswerf De Delft aan de 
Schiehaven 15 is een expositie 
ingericht over de ondergewaar-
deerde zeeheld en zijn reizen over 
de wereld. Voor nadere informatie: 
010-2760115, info@dedelft.nl of 
www.dedelft.nl

Burgemeester Opstelten 
opent Jaar van Witte de With
Met de presentatie van twee historische boeken én de 
ontvangst van de Commissaris van de Koningin van de 
provincie Utrecht op scheepswerf De Delft is 8 november 
het jaar van de Rotterdamse zeeheld Witte de With inge-
luid. Het  praalgraaf van de 350 jaar geleden overleden 
vice-admiraal bevindt zich in de Laurenskerk.

Henk van der 
Veer presenteert 
Zalmhaven in 
olieverf
Poortugaler Henk van der Veer heeft 
er weer eentje bij. De kunstenaar 
heeft zijn historische collectie uit-
gebreid met een bijzonder olieverf-
schilderij van de Zalmhaven tegen 
het decor van de Kerk (kathedraal) 
van de Heilige Laurentius en Igna-
tius (afgebroken 1968) en Nieuwe 
Zuiderkerk (afgebroken 1969) aan 
de Westzeedijk. Van der Veer stuurde 
een foto van zijn werkstuk als dank 
voor de bijzondere foto’s van beide 
kerken en de omgeving die hij in 
bruikleen kreeg uit het privé-archief 
van een redactielid van De Oud-Rot-
terdammer. “ Mede hierdoor kon ik 
de kerken en de bebouwing in de 
juiste verhouding schilderen.” 

Stoomtreinrit 
naar Dickensfes-
tijn in Deventer
Zaterdag 20 december rijdt er een 
stoomtrein vanaf Rotterdam Centraal 
naar Deventer en terug voor een 
bezoek aan het sfeervolle Charles 
Dickens Festijn. Speciaal voor de 
lezers van De Oud-Rotterdammer 
zijn ditmaal 125 plaatsen in de trein 
gereserveerd.
De ‘Charles Dickens Expres’ van de 
Stoom Stichting Nederland (SSN) be-
staat uit de 25 meter lange locomotief  
01 1075 (bouwjaar 1939), die fraai 
onderhouden historische, stoomver-
warmde Belgische eerste klasrijtui-
gen trekt. Het vertrek is rond half 
negen vanaf station Rotterdam Cen-
traal. Tijdens het Dickens Festijn in 
het historische Bergkwartier komen 
ruim 900 personages van deze En-
gelse schrijver tot leven: van Scrooge 
tot Oliver Twist en van Mr. Pickwick 
tot Christmas Carol Singers.
Informatie en aanmelding: www.
stoomstichting.nl  Wie niet over 
internet beschikt kan de ritprijs van 

op rekening 37.36.05.498 t.n.v. SSN 
Excursies, onder vermelding van: 
‘Dickens’, naam en adresgegevens, 
de soort en het aantal plaatsbewij-
zen. De deelnamekaarten worden 
circa één week voor vertrek toege-
zonden.
Voor vragen (niet voor reserve-
ringen): Winnie de Koning 06-
28472096 tussen 19.00 en 21.00 uur

- Een beeld van een zeeslag zoals Witte de With die meemaakte Illustraties uitgeverij Verloren  -
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET

Vanaf 29 januari alleen de 
OV-chipkaart geldig in de metro 
Wat betekent dit voor u?
Op vrijdag 31 oktober maakte staatssecretaris 
Huizinga bekend dat vanaf 29 januari 2009 de 
papieren vervoerbewijzen worden afgeschaft in 
de Rotterdamse metro. Vanaf dit moment is de 
OV-chipkaart het enige geldige vervoerbewijs 
in de RET metro. Vanaf december start RET 
een grootscheepse campagne om reizigers te 
informeren. Op de RET website vindt u natuurlijk 
nu al informatie over het aanschaffen, opladen en 
reizen met de OV-chipkaart. 

De volledige invoering van OV-chipkaart 
op 29 januari betekent voor u:

Tijdige aanschaf van OV-chipkaart
Vanaf 29 januari kunt u alleen met de OV-chip-
kaart reizen in de metro. Reizigers die met een 
persoonlijk product reizen (bijvoorbeeld een 
sterabonnement) of recht hebben op reductie, 
hebben hiervoor een persoonlijke OV-chipkaart 
nodig. Houd u rekening met een levertijd van 
minimaal 3 weken. 

Saldo of reisproduct laden op uw OV-chipkaart
U kunt alleen reizen met de OV-chipkaart als 
u een geldig reisproduct (bv. een abonnement) 
en/of voldoende saldo op uw OV-chipkaart heeft 
geladen. Voor iedere reizigersgroep zijn reispro-
ducten beschikbaar. Hiervoor komt uitgebreide 
informatie beschikbaar.

Kortingsactie saldoreizigers
Saldoreizigers die in januari 2009 gebruik gaan 
maken van de OV-chipkaart in de metro profite-
ren van een kortingsactie. Reizigers betalen 35% 
minder reiskosten over hun gemaakte kilometers. 
De actie geldt alleen in de RET metro en voor 
reizen op saldo. De actie loop tot en met 29 
januari 2009.
Voorbeeld: U reist van metrostation Beurs naar 
Alexander. Voor deze reis betaalt u normaal 
gesproken € 1,75 (voltarief 2008): € 0,70 
basistarief en € 1,05 aan kilometers. Met de 35% 
korting bespaart u € 0,36 en wordt uw nieuwe 
reisbedrag € 1,38. Een besparing van ruim 20%!

Informatie voor strippenkaartreizigers die 
overstappen van of naar RET metro
Maakt u gebruik van de strippenkaart en maakt u 
een overstap overstap van of naar de RET metro? 
In dit geval moet u vanaf 29 januari 2009 voor 
uw reis gebruik maken van de OV-chipkaart. Dit 
betekent:

•  U stapt over van of naar een voertuig met OV-
chipkaartapparatuur: u gebruikt voor de gehele 
reis uw OV-chipkaart.

•  U stapt over van of naar een voertuig zonder 
OV-chipkaartapparatuur (bv. Connexxion, 
Veolia, Arriva of NS Hoekse Lijn): u maakt voor 

uw reis gebruikt van zowel de strippenkaart 
als de OV-chipkaart. 

Deze tweede situatie betekent dat u zowel de 
basisstrip (bij het afstempelen) als het basistarief 
(bij het inchecken) betaalt. RET introduceert voor 
deze groep reizigers een compensatieregeling. 
Deze regeling houdt in dat u het basistarief dat u 
betaalt met uw OV-chipkaart door RET krijgt ver-
goed. Via deze website, maar ook via medewer-
kers op de stations kunt u tijdig en uitgebreid 
informatie en ondersteund krijgen om gebruik te 
maken van deze compensatieregeling. 

Informatie en service 
rondom 29 januari 2009
RET start vanaf december een uitgebreide 
informatiecampagne. Via onder andere spotjes, 
posters, folders en omroepberichten wordt de 
volledige invoering van de OV-chipkaart in de 
metro kenbaar gemaakt. U kunt dan terecht bij 
deze website, RET Verkoop- en Informatiepunten 
en de telefonische helpdesk voor advies, infor-
matie en ondersteuning. Ook zijn er tijdelijk extra 
Verkoop- en Informatiepunten op de stations, en 
zijn er extra medewerkers van RET rondom 29 
januari op de stations aanwezig. 
RET adviseert reizigers om zo tijdig mogelijk 
een OV-chipkaart aan te schaffen en een geldig 
reisproduct en/of voldoende saldo op uw kaart 
te laden. 

RET voelt zich 
ook als een vis 

in het waterAardig onderweg

De RET is voortdurend in beweging. Niet 
alleen op straat, maar ook in kwaliteit en 
service. Daarom heeft de RET gekozen voor 
een nieuwe slogan: ‘aardig onderweg’.

Daarmee geven wij aan dat we aardig zijn voor 
elkaar, maar ook voor alle inwoners en reizigers 
in de regio Rotterdam. Met een vriendelijk gezicht 
en met moderne, comfortabele en milieuvriende-
lijke voertuigen. En we blijven werken aan beter 
openbaar vervoer. 

Beter, nog beter
De ret-website is in een nieuw jasje gestoken. 
De website ziet er vooral overzichtelijker uit. Surf 
eens langs om te kijken, of nog beter, om uw reis 
te plannen. Het maakt niet uit of u in Rotterdam 
blijft of naar Groningen moet, de reisplanner 
geeft altijd de beste routes.

Groot, nog groter
Vanaf 14 december kunnen onze reizigers nog 
makkelijker en sneller naar hun bestemming 
reizen. Vanaf die datum worden de dienstrege-
ling en het OV-aanbod uitgebreid. We komen op 
steeds meer plaatsten en we komen er vaker. Zo 
krijgen onze reizigers betere aansluitingen en 
bereiken zij nog sneller hun bestemming. Bus, 
tram, metro en FastFerry sluiten nog beter op 
elkaar, op de trein en op de buslijnen binnen de 
omliggende gebieden aan. Zo maken we de hele 
regio beter bereikbaar en bieden we een goed 
alternatief voor de auto. Een nieuwe remise ont-
breekt ook niet aan onze groei. In de Beverwaard 
wordt 2 december de eerste heipaal geslagen. Om 
de opsomming compleet te maken: 18 oktober 
heeft u ook al een glimp kunnen opvangen van 
onze nieuwste metro’s. Kortom, wij zijn aardig 
onderweg!

Meer weten over de RET? Kijk op de vernieuwde 
website www.ret.nl

Vanaf 14 december gaat de nieuwe dienst-
regeling in. Dat betekent voor de reizigers 
flink wat verbeteringen en wijzigingen 
in zowel de routes als de tijden. Zoveel ver-
anderingen vragen om een andere manier 
van communiceren. 

Daarom krijgen ongeveer 400.000 huishoudens 
in de Rotterdamse regio, in de eerste week 
van december, een folder in de brievenbus met 
een overzicht van het OV-aanbod bij hen in de 
omgeving. De folder geeft ook informatie over de 
veranderingen in de frequentie van verschillende 

buslijnen en hoe ze deze op de halteborden kun-
nen herkennen. Al met al heel veel informatie, die 
voorheen te vinden was op de lijnenkaart van de 
RET en nu bij de reiziger 
thuis op de mat komt.

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!

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. 

Handig om 
te weten

Veranderingen vanaf 14 december
Kan ik met 

korting reizen
Kinderen (4 t/m 11

jaar) en ouderen

(vanaf 65 jaar) reizen

met hun persoonlijke 

OV-chipkaart automatisch

tegen een reductietarief. Ook andere

reizigers kunnen op de persoonlijke OV-

chipkaart met korting reizen, met de Metro 

Kortingsmaandkaart. Tegen

betaling van € 5,- of € 20,- heeft u een 

maand lang terecht recht op 20% of 40% 

korting op al uw RET-metroreizen op saldo, 

incl. RandstadRail Ersamuslijn. In de 

toekomst geldt deze kortingsmaandkaart 

voor heel de RET.

Check de feiten!
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Sint en Piet kwamen toch nog 
langs met enkele povere cadeaus

In de jaren vijftig was dat een stuk 
magerder. Zoals in 1956 toen de Sint 
ook het Leuvehoofd uitverkoren 
had voor zijn aanlanding. Nog maar 
net tien jaar geloofde ik heilig in de 
goedgeefsheid van Sinterklaas en 
daarom was ik al maanden overdreven 
braaf en behulpzaam. Moeder hoefde 
maar naar de kolenkit te kijken en ik 
was al onderweg naar de zolder om die 
te vullen. Van de dokter mocht ze niet 
sjouwen, omdat ze weer eens zwanger 
was. Broertje of zusje nummer zeven 
was op komst.
Die vrije novemberwoensdagmiddag 
besloot ik Sinterklaas te verwelko-
men. Vanuit de Pantserstraat was dat 

Hillelaan, Parallelweg, Stieltjestraat, 
de ‘bruggen’ en tenslotte langs de 
schepen van de Boompjeskade. Op het 
Leuvehoofd zag het zwart van de kin-
deren, maar ik had een prima uitzicht 
op de aankomst van de pakjesboot (de 
Erasmus van Spido), Sint en Pieten en 
mijn favoriete tv-omroepsters Karin 
Kraaykamp, Vertie Dixon, Ansje van 
Brandenburg en Ageeth Scherphuis die 
de Sint assisteerden.

Winterpeen
Ik genoot van het spektakel, ondanks 
dat de Sint mijn uitgestoken hand 
negeerde. Van andere kinderen niet. 
Een slecht voorteken? Bar koud was 
het die middag. Om warm te worden 
rende ik naar huis om mijn afgetrapte 
schoenen te poetsen en die zette ik 
alvast naast de allesbrander. Zwarte 
Piet zou er ’s nachts vast iets lekkers in 
stoppen. Mooi niet, allemaal vergeefse 
moeite en ’s morgens een lege schoen. 
Wel was de winterpeen verdwenen die 
ik bij groenteboer Heezen had gejat. 
Na school slenterde ik naar winkel-
boulevard Zuid (Beijerlandselaan en 
Groene Hilledijk) om te genieten van 
die prachtige verlichting en versiering. 
Misschien kwam ik er wel een Zwarte 
Piet tegen die me op een hand peper-
noten trakteerde. Niks van dat al. Te-

leurgesteld toog ik huiswaarts. Was het 
toeval dat ik vader in zijn leunstoel op 
een wortel zag knabbelen?  Opnieuw 
zette ik mijn schoen bij de kachel, 
vanzelfsprekend in de veronderstel-

ling de er de andere morgen op zijn 
minst een suikerbeestje in zou liggen. 
Wederom niks. Klasgenoten vertelden 
opgewonden dat de Sint bij hen langs 
was geweest. Hun, mij steeds dieper in 
mineur brengende, enthousiasme ging 
door tot de GROTE DAG.

Blokkendoos
Sint zou ons op pakjesavond heus niet 
vergeten, sprak ik mezelf moed in. 
Na het eten en afwassen zongen we 
om de tafel ‘Zie de maan schijnt…’, 
maar de hemel was zwaar bewolkt. 
Van de maan geen glimp en van de 
Sint, schimmel en Piet ook al niet 
op het dak aan de overkant. Mijn 

almaar dieper in de schoenen. Moeder 
bleef maar lachen terwijl bij mij 

tranen zich aandienden. De Sint kwam 
niet bij ons, géén cadeautjes. Wij 
werden overgeslagen. Van het bonzen 
op de tussendeur schrok ik me rot. 
Voorzichtig deden mijn zussen en ik 
die open en daar stond de sinaasappel-
kist die ik de vorige zaterdag van de 
Maashavenmarkt had meegebracht om 
er een zeepkist van te timmeren. Tot 
mijn vreugde zaten er pakjes in. Voor 
allemaal één. In die van mij zat een 
blokkendoos. Wat waren we blij. Op 
school kon ik nu gelukkig opscheppen 
dat Sinterklaas langs was geweest. La-
ter besefte ik dat bovenbuurman Geert 
Baart op onze deur had gebonkt. Ge-
loven in Sinterklaas deed ik toen niet 
meer. Dat de povere Sint sluitstuk was 
van armoede in ons grote huishouden 
was me ook duidelijk geworden.

Sinterklaas is weer in het land. De Goedheiligman en tiental-
len van zijn knechten arriveerden vorige week glorieus bij het 
Leuvehoofd in Rotterdam. Kleintjes van nu zijn sindsdien vol 
verwachting en die van net na de Tweede Wereldoorlog teren 
op herinneringen. Etalages en warenhuizen zijn weer opge-
smukt met het zwart van Piet en het rood van de Sint. Schap-
pen zijn barstensvol gevuld met al of niet zinvolle cadeaus. 

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (27)

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.

Kubuswoningen
De meeste Rotterdammers spreken over ‘de 
paalwoningen’. Vrijwel iedereen weet dan dat het 
gaat over de kubuswoningen van architect Piet 
Blom aan de Overblaak. Het complex wordt ook 
wel aangeduid als ‘Het Blaaksebos’ naast ‘Het 
Potlood’, de woontoren in potloodvorm met 112 
appartementen bij de kubuswoningen. De twee 
projecten gelden als architectonische hoogstandjes, 
die sinds de oplevering in 1984 wereldwijd in de 
belangstelling staan. Vooral bij Aziaten staan de 
paalwoningen hoog op de lijst van bezichtigingen 
als ze naar Rotterdam komen. Overigens heet ‘Het 

De eerste paal voor de bijzondere woningen werd 
1 maart 1982 geslagen door wethouder mr. Hans 
Mentink. Ruim twee maanden eerder werd op 30 
december 1981 het bouwcontract ondertekend 
door opdrachtgever Oude Haven BV. Architect 
Piet Blom (1934-1999) was Amsterdammer 
van geboorte. Op 29 mei 1978 presenteerde hij 

met een maquette zijn opzienbarende plan voor 
overbouwen van de Blaak naast het gelijknamige 
NS-station. Het bouwen van de 39 kubuswoningen 
op zes meter boven de vier verkeersbanen van 
de Westblaak trok veel bekijks en leverde fraaie 
plaatjes op, waarmee menig archief en familieal-
bum gevuld zijn. Naast de woningen zijn enkele 
grotere kubussen gebouwd waarin de Academie 
voor Bouwkunst gevestigd was. In 1997 zijn de 
woningen gerenoveerd, nadat bleek dat de bouw-
vorm aanzienlijk meer onderhoud vergde dan was 
voorzien. De Overblaak is een belangrijke route 
geworden tussen de Oude Haven en de waren-
markt aan de Binnenrotte.
Overigens had Rotterdam niet de primeur van 
kubuswoningen, maar de gemeente Helmond. In 
1973 en 1974 werden er in die stad drie als voor-
proef van een groter project gebouwd. De aanvan-
kelijke interesse bij twintig belangstellenden ebde 
weg en dat was reden de bouw te stoppen.

- Sint en Piet legden in de jaren zeventig een succesvol bezoek af aan kinderboerderij De Molenwei in Charlois, waar zich tussen de dieren veel fans 
verzameld hadden Foto collectie Rein Wolters -

- Bij de intocht in 1956 werd Sinterklaas geas-
sisteerd door vier van de destijds bij kinderen 

zéér populaire tv-omroepsters Ansje van 
Brandenburg, Karin Kraaykamp, Vertie Dixon, 

Ageeth Scherphuis, Tanja Koen en Hannie 
Lips Foto Henk Hartog/Arnoud Voet -

- Sint en Piet deden in 1965 duurdere inkopen 
in De Klokkenhal aan de Beijerlandselaan en 
werden geholpen door de verkoopster Marga 

en Loes Nolte Privéfoto Cor Nolte -
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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

Iedere dag 5 verschillende menu's 

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

Open van maandag t/m 

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

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email:  aphap2@xs4all.nl

Dedicated to everybody

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

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

als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

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

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

Ga actief uw klachten te lijf



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 25 november 2008 pagina 13

De Oud-Rotterdammer vroeg 
tijdens het onderzoek 1237 lezers 
onder meer naar de bekendheid van 
en de waardering voor de krant, 
naar het leesgedrag en hoe zij met 
de krant omgaan.
De naamsbekendheid van De 
Oud-Rotterdammer is in de eerste 
drie jaar van het bestaan explosief 
gegroeid. Maar liefst 96,9% van de 
Rotterdamse vijftigplussers kent de 
krant en ruim 72% van deze lezers 
leest de krant elke veertien dagen 
altijd helemaal. Van alle onder-
vraagden gaf 69% te kennen dat 
de krant ook altijd door de partner 
gelezen wordt. Nóg interessanter is 
dat 65% van de lezers de krant na 
lezing niet onder de aardappelen 
stopt of er de vis in verpakt, maar 
dat ze hun exemplaar doorsturen 

naar familie, vrienden of kennis-
sen in binnen- en buitenland. Met 
een oplage van 120.000 wordt het 
bereik door al die verzendingen fors 
vergroot. Opvallend in het onder-
zoek is tenslotte dat ruim 55% van 
de ondervraagden liet weten vaak 
artikelen te kopen bij bedrijven die 
in De Oud-Rotterdammer adver-
teren. De prachtige cijfers die dit 
onderzoek laat zien, vormen een 
bevestiging van de ontwikkeling die 
De Oud-Rotterdammer in de eerste 
drie jaar van het bestaan heeft door-
gemaakt. In 2005 vanuit het niets 
gelanceerd en nu al niet meer weg 
te denken uit de stad en omliggende 
gemeenten. Met een omvang die in 
drie jaar verdubbelde, een oplage 
die met 70% is gegroeid en een 
stijgende advertentieomzet.

Waardering
Dat we de goede lijn te pakken 
hebben, blijkt elke veertien dagen 
uit de vele waarderende en bemoe-
digende reacties op de artikelen 
en van honderden puzzelaars, die 
hun oplossing vergezeld laten gaan 
van opmerkingen als ‘Ga zo door’ 
en ‘Deze krant mag nooit meer 
verdwijnen’. Ook de veertiendaagse 
run op de kranten is hartverwar-
mend. Voor ons, maar vooral 
voor al die mensen die de kranten 
rondbrengen. Niet zelden staan 
er al groepjes mensen te wachten 
bij de afhaaladressen om er toch 
maar vooral zeker van te zijn dat 
ze niet te laat zijn en hún krantje 
moeten missen. Dat is een vorm 
van waardering die deze bezorgers 
verdienen, want zonder hun inzet 

zouden we niet zoveel lezers blij 
kunnen maken. Een nadeel is wel 
dat de kranten hierdoor meestal 
bijzonder snel op zijn. Natuurlijk 
zouden we daar graag iets aan 
doen, maar De Oud-Rotterdammer 
is een gratis krant en we kunnen 
de oplage alleen verhogen als de 
advertentieopbrengsten de kosten 
dekken. Dus al die lezers die in 
het onderzoek lieten weten dat ze 
ook bij de adverteerders van De 
Oud-Rotterdammer kopen, werken 
er rechtstreeks aan mee dat de krant 
kan blijven bestaan en kan groeien.

Fred Wallast

De Oud-Rotterdammer verdwijnt 
niet onder de aardappelen
De Oud-Rotterdammer heeft het in de eerste drie jaar van het bestaan goed gedaan. De 
krant groeit tegen de verdrukking in. Het doelgroepgerichte karakter van de krant blijkt 
een concept voor succes, dat ook adverteerders herkennen. Dit succes is mede te danken 
aan de enorme populariteit die deze Rotterdamse krant onder de lezers geniet. Recent 
marktonderzoek toont aan dat de lezers de krant waarderen met een zeer hoog cijfer; 8,77 
gemiddeld!

Inzet 
huisdieren in 
zorginstellingen 
IJsselmonde

De ouderenzorgorganisaties Lau-
rens, De Stromen Opmaat Groep 
en Stichting ZorgDier Nederland 
starten samenwerking op het gebied 
van de activerende en therapeuti-
sche inzet van huisdieren ten bate 
van Rotterdamse bewoners.

Huisdieren hebben een belangrijk 
effect op de kwaliteit van het leven 
van hulpbehoevende mensen, zoals 
oudere bewoners van zorginstel-
lingen.

Veel ouderen hebben eerder een 
huisdier thuis gehad en moeten het 
nu zonder het gezelschap van hun 
vroegere maatje stellen. Stichting 
ZorgDier Nederland zorgt dat 
professioneel opgeleide vrijwil-
ligers en hun huisdieren (meestal 
honden) als zorgdierteams deze 
mensen wekelijks op een veilige en 
verantwoorde wijze bezoeken. Het 
effect is enorm! Dit werd recentelijk 
bevestigd door onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht. Hierbij 
werd de positieve invloed van het 
bezoek aan patiënten met een hond 
of kat overduidelijk aangetoond.
Mensen kijken uit naar het bezoek 
van het zorgdierteam en laten in 
veel gevallen een duidelijk zicht-
bare vooruitgang zien op allerlei 
gebieden, zoals beweging, kracht, 
uithoudingsvermogen, mobiliteit, 
zintuigen, gedrag, zelfvertrouwen, 
motivatie, concentratie en stressge-
voeligheid.

Voor het project in Rotterdam 
hebben zich diverse enthousiaste 
vrijwilligers met hun huisdieren 
opgegeven. Laurens, De Stromen 
Opmaat Groep en ZorgDier zijn 
nog op zoek naar extra vrijwilligers 
en goed gesocialiseerde huisdieren 
die hieraan willen meewerken. 
Ook sponsors zijn uiteraard van 
harte welkom! Stichting ZorgDier 
Nederland is geheel afhankelijk van 
donaties en sponsoring.

Contactpersoon Stichting ZorgDier 
Nederland: Jan van Summeren, tel 
06 3004 8627 Email: secretariaat@
zorgdier.nl.  
Zie ook www.zorgdier.nl.

- Honderden mensen gaven hun mening over 
De Oud-Rotterdammer -

We beleefden enkele hilarische mo-
menten. Vooral toen bij het aankleden 
van zwager-goedheiligman bleek, dat 
de mijter te klein was. Het ding schom-
melde heen en weer op z’n hoofd en 
dreigde bij de geringste beweging om 
te vallen, waarop iemand op het idee 
kwam de mijter dan maar aan de witte 
pruik vast te maken. Dat gebeurde, 
maar had rare gevolgen.
Want toen we op pad gingen en in 
Schiedam in mijn auto (een Simca 
1000) wilden stappen, bleek mijn 
zwager met z’n vastgezette hoge mijter 
onmogelijk rechtop in het autootje te 
kunnen zitten. Er kwam een oplos-
sing. Besloten werd de leuning van de 
passagiersstoel zover mogelijk naar 
achteren te klappen, zodat Sinterklaas 
horizontaal liggend door Zwarte Piet 
naar de plaatsen van bestemming gere-
den kon worden. De eerste bestemming 
was een benzinepomp, op weg richting 
Marconiplein.

Tanken
In die tijd hoefde je bij het benzine 

tanken je auto niet uit. Dan kwam er 
iemand van het tankstation naar je wa-
gen toe, die er vervolgens voor zorgde 
dat je met een volle tank, schone ruiten 
en gecontroleerd oliepeil je weg kon 
vervolgen. Elke benzinepompbe-
diende moet de schrik om het hart zijn 
geslagen om klanten zoals wij aan te 
treffen, uitgezonderd de dienstdoende 
jongeman die naar ons toekwam. Toen 
ik mijn raampje opendraaide keek 
hij recht in mijn zwart van het lachen 
doorlopen Zwarte Pieten-ogen, moet 
ongetwijfeld naast mij Sinterklaas 
hebben zien liggen, en vroeg stoïcijns: 
vol? Alsof hij dagelijks dergelijke 
klanten in een Simca 1000 kreeg! 
Ik keek naar de Sint naast me, die lag 
te huilen van het lachen, met gelukkig 
de mijter nog op z’n hoofd. Ik gaf de 
pompbediende een dikke fooi van een 
kwartje en even later klopten we ergens 
in Rotterdam-West zachtjes tegen 
het raam, bij een gezin dat gevraagd 
had langs te komen. Toen we binnen 
kwamen zaten ze allemaal –gespannen- 
even recht. We kregen niet de indruk 

dat de ouders de intentie van het sinter-
klaasfeest begrepen, want hun zoontje 
had het afgelopen jaar in hun ogen 
weinig goeds gedaan, zo kregen we te 
horen. Ze kwamen met een opsomming 
van uitsluitend negatieve eigenschap-
pen van het ventje, dat angstig naar ons 
zat te kijken. Op het moment dat we 
dachten dat pappa en mamma gingen 
vragen hem in de zak te stoppen, 
hebben we die kleine overladen met 
snoepgoed en zijn er vervolgens snel 
vandoor gegaan. Het huilen stond ons 
nader dan het lachen. 

Knuffelen
Een jaar later waren de rollen omge-
draaid: m’n zwager Zwarte Piet en ik 
Sinterklaas. Op sinterklaasdag gingen 
we op bezoek bij onder meer een 

peuterspeelzaal in een wijkgebouw in 
de Middellandstraat. Daar zat onder 
anderen mijn vierjarig dochtertje vol 
verwachting en met kloppend hart op 
ons te wachten. Dat Sinterklaas pappa 
was en Zwarte Piet ome Rob ontging 
haar vanzelfsprekend volledig. Toen zij 
aan de beurt was om bij Sinterklaas te 
komen en hij haar vroeg of ze lief was 
geweest, zei ze tegen haar vader: ja.
Ik moest me beheersen om niet te 
zeggen: natuurlijk, jij bent de liefste! 
En het liefst had ik m’n dochtertje toen 
lekker willen knuffelen, in die volle 
peuterspeelzaal. 
Dat zou een raar schouwspel geweest 
zijn. Want kinderen knuffelen, dat mag 
Sinterklaas toch niet…!

Ed van Helten 

Eenmaal Zwarte Piet, 
eenmaal Sinterklaas
In het verleden ben ik eenmaal Zwarte Piet en eenmaal Sinter-
klaas geweest. Die rollen vertolkte ik op opeenvolgende jaren 
en dat moet 5 december 1976 en 1977 geweest zijn. Niet toe-
vallig was mijn zwager die jaren achtereenvolgens Sinterklaas 
en Zwarte Piet. Een fraai koppel.
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Karel Doormanstraat 6  |  3201 CG  |  Spijkenisse

Tel. 0181 - 61 02 21  |  info@pappagallo.nl

Kijk voor meer informatie én de menukaart op www.pappagallo.nl

Genieten 

   van de échte 

 Italiaanse keuken!

Uw vertrouwde adres voor;
klassieke-, moderne-, of designvloeren

Komt u ook eens een kijkje nemen in onze 
vernieuwde en vergrote showroom??? 

“DE HOEKSE”
Voor dé vloer die bij u past!
Albert Einsteinstraat 32-34 / 3261 LP Oud-Beijerland /
Tel. 0186 610259 / Fax 0186 621170 / www.dehoekse.nl

AUTOBEDRIJF Fa K. de KORVER & ZN.

TEVENS VERKOOP EN INRUIL VAN OCCASIONS

www.autobedrijfdekorver.nl

City komt tegemoet aan 
eisen als comfort, 

uitrusting en veiligheid.

Een elegant en dynamisch 
ontwerp met veel binnenruimte 
en mooie details..
Roadline: een aanwinst op de weg!

IDEAAL VOOR DE STAD

NATUURLIJK GRANDEUR

Onvergelijkbare
ruimte en comfort.

Testkampioen
ANWB!

AUTOBEDRIJF

Fa. K. de KORVER & Zn.

www.autobedrijfdekorver.nl

HET VAN GROOTSE RUIMTE

www.aixam.nl

De MEGA multitruck
zal u verbazen!

Verkrijgbaar met elektro- of dieselmotor

Het meest ,
 en 

bedrijfsvoertuig.
Uitvoeringen met en 
zonder autorijbewijs

Havenman Rijsdijk koos voor een deel gedwongen maar voor 
een deel ook uit zakelijk inzicht en kennis van het laden en 
lossen van bulkgoederen zoals graan en veevoer voor het 
concept van de drijvende grijperkraan. Het lossen hiervan ging 
met grijpers, had hij ontdekt, veel efficiënter en sneller dan met 
de elevatoren van marktleider GEM van HES Beheer. Bovendien 
speelde Rijsdijk met zijn snelle drijvende kranen in op de behoef-
te van de verladers om de dure havengelden te beperken en 
met hun zeeschip snel weer te kunnen vertrekken. Hij loste zee-
schepen aan beide zijden tegelijk in recordtijden met soms wel 
3 of 4 kranen tegelijk plus nog eens de nodige weegkranen......
Dit trok klanten, de omzet groeide, en elk jaar moest Rijsdijk’s 
Interstevedoring een nieuwe drijvende kraan bij kranenbouwer 
“Figee” bestellen. De concurrentie moest deze expansie met 
lede ogen aanzien. De heer Jacques Schoufour, destijds com-
missaris van HES Beheer zei hier later over: “Hij (Rijsdijk) heeft 
het voortreffelijk gedaan. Jan had met zijn drijvende kranen een 
beter en goedkoper concept en hij heeft sneller op de markt 
ingespeeld dan de GEM...

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER12

1 In navolging van Jan Rijsdijk’s overslagbedrijf 

    Interstevedoring ging ook concurrent  de GEM 

    over tot het inzetten van drijvende grijperkranen 

    en drijvende weegtorens bij de overslag van bulk, 

    met name derivaten (veevoer). 

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Wooncultuur Perzische tapijten 
Opheffingsuitverkoop!

Hoge kortingen !!!
Nu tegen elk aannemelijk bod...

Watermanweg 41
3067 GA Rotterdam

Woonmall Alexandrium III

Beganegrond
                                                         Tel: 010 – 22 00 154
                                                         Mob: 06 – 49 30 90 87

Restaurant

Tapas & Drinks

Restaurant Olijf  Voorstraat 54  3201 BB  Spijkenisse

etenb
ijolijf.

nl

T 0181 - 619066



De artikelenreeks in De Oud-Rotter-
dammer over deze wereldberoemde 
school kan aan een fantastische 
afronding beginnen.
Tevens wordt bekeken of in één 
adem het 55-jarig bestaan van dit 
type onderwijs kan worden gevierd 
en het exact 50-jarig bestaan volgend 
jaar van de Havenvakschool aan de 
Waalhaven. Buitengewoon goed 
nieuws dus waarop zeer velen heb-
ben gewacht. Er is nog geen besluit 
genomen over de precieze datum en 
de wijze waarop iedereen zich kan 
aanmelden, maar rond de jaarwisse-
ling is dit naar verwachting bekend.
Waar bevinden al die oud-leerlingen 
zich? Daarvan is geen administratie 
en dus neemt De Oud-Rotterdam-
mer de belangrijke rol op zich deze 
oud-leerlingen op te sporen. Het zijn 
intussen allemaal mannen van 55 tot 
70 jaar.

Verslaggevers
Laten we onder de titel WIE BEN 
IK bij het begin beginnen. In 1960 
trad een aantal leerlingen tijdens een 
rechtstreekse televisie-uitzending 
vanuit de Havenvakschool op als 
verslaggever om promotie te maken 
voor de HVS. Zij vertelden spontaan 
van hun activiteiten in het kabelgat, 
de lessen havenleer en veilig-
heid, touw- en staaldraadsplitsen, 
bediening laadbomen en nog veel 
meer. Wij hebben beelden daarvan 

die deze jonge verslaggevertjes zelf 
nooit hebben gezien, doordat het live 
was en er nog geen videorecorders 
waren. Beelden dus die daarna ook 

nooit meer door iemand anders zijn 
waargenomen. Een uiterst zeldzame 

In deze krant ziet u de wereldprimeur 
van zeven plaatjes van zeven jongens 
die in de leeftijd van 14 tot 16 jaar 
op geweldige wijze live in woord 
en beeld het aandurfden de school 
aan heel Nederland “te verkopen”. 
Maar wie zijn het? Mogelijk herkent 
iemand zichzelf. De rechtstreekse 
NCRV-televisieuitzending was in 
1960, dus de vraag is: Ben ik dat? Of 
misschien zelfs: Wie ben ik?
Als iemand zich herkent, of een 
collega oud-leerling, roepen wij 
hem op zich bij ons te melden, liefst 
natuurlijk met een foto van hoe je er 
nu uitziet.

In de volgende uitgave van De Oud-
Rotterdammer hoop ik bekend te 
maken wie het zijn. Dat wordt tevens 

de start van een grote zoektocht naar 
honderden reünisten. 
Intussen blijft mijn e-mail-bus 
open voor nieuwe ervaringen en 
anekdotes, maar vooral ook foto’s 
uit dat geweldige vroegste tijdperk 
van de Havenvakschool, want ook 
een ander plan vordert, te weten de 
totstandkoming van een document 
waarin al die ervaringen worden ge-
bundeld. Want wat er toen allemaal 

venvakschool ter Wereld gebeurde, 
mag nooit verloren gaan.

Uw verslaggever, ook destijds. 
Frits Bom
f.bom@planet.nl 
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HVS (deel V): Reünie Havenvakschool komt eraan

Maar … : Wie ben ik?
Het gaat er dan toch van komen. Wat bij het 50-jarig jubileum abusievelijk werd verzuimd, 
wordt helemaal goed gemaakt. Ons overleg met het Scheepvaart- en Transportcollege heeft 
opgeleverd dat er een reünie komt voor alle oud-leerlingen die vanaf 1953 tot en met 1970 
op de Beste Havenvakschool ter Wereld hebben gezeten. Het gaat hier dus niet om een en-
kele klas, maar om tientallen klassen en mogelijk honderden oud-leerlingen.

Schram: “Enige tijd na het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog en het 
Duitse bombardement op de binnen-
stad moesten we weer naar school. 
Eén klasgenoot van de Pantserstraat 
ontbrak. De meester vertelde dat hij 
bij het opvissen van een handgranaat 
uit een rioolput om het leven was 
gekomen.” 
Wim Schram herinnerde zich de 
naam van de jongen niet meer. Zijn 
hoop was gevestigd op DOR-redac-
teur Rein Wolters, die als kind in de 
Pantserstraat woonde. Rein kon hem 

geen uitsluitsel geven en daarom 
werd afgesproken een oproepje te 
plaatsen.
Nog geen half uur later deed zich het 
wonder voor. Aanvankelijk herkende 
Rein de 62-jarige Cok Gerritse niet, 
maar even later werd duidelijk dat 
de leeftijdgenoten in de Pantser-
straat elkanders buurjongen waren 
geweest. Ongevraagd vertelde Cok 
dat zijn oudere, nu 80-jarige, broer 
Toon in de eerste oorlogsweken door 
granaatscherven ernstig aan zijn 
bovenlijf gewond was geraakt. Hij en 

een andere jongen van de straat dach-
ten dat het ding op de bodem van de 
put een spaarpotje was. Al snel was 
het verhaal compleet en daarmee het 
raadsel van Wim Schram opgelost. 

Nog meer toen Cok ter plekke broer 
Toon belde. Hij herinnerde zich de 
naam van zijn omgekomen straatge-
noot, Dinant Bazendijk, de broer van 
de jaren later geboren tweeling Erna 

en Dina en hun broer Rinus. Wim 
Schram vertoefde nog in het gebouw 
en wat hij en Cok daarna te bepraten 
hadden, laat zich niet moeilijk raden.
      

Toeval is onderdeel van het dagelijks leven. Een schitterend 
voorbeeld van dit fenomeen deed zich zaterdag 15 novem-
ber voor op de 25ste verjaardag van filiaal Bloemhof van de 
Gemeentebibliotheek. Bij de stand van De Oud-Rotterdam-
mer meldde zich de 77-jarige Wim Schram uit Oosterhout. 
Hij vertelde dat hij als kind woonde in de Van Haeftenstraat 
in Hillesluis en op de lagere school in de Overijsselsestraat 
had gezeten. 

Over toeval gesproken….

- Wim Schram (links) en Cok Gerritse hebben gemeenschappelijke herinneringen aan een granaat in een rioolput Foto De Oud-Rotterdammer- 

- Het 1e Havenvakschoolfeestje ooit; 5-jarig bestaan in 1958 - 

- verslaggever 8 (Frits) - 

1 2

3 4

5 6

7



Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide

0183-601308
info@wapenvanameide.nl

Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow ,
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d. 

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit
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UITbureau 
voor Ouderen

Laurens, uniek net als uwww.laurens.nl

Wilt u een 
dagje weg 
of avond 
uit? 

WIJ WENSEN U

PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR

BESTEL HET NIEUWE

PROGRAMMABOEKJE

jan t/m juni 2009
via 0800 588 66 78

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 28 november:
Rick, zanger
Zaterdag 29 november:
DJ Jan

Vrijdag 5 december:
Jack Cross, keyboard en zang
Zaterdag 6 december:
Ger Smith, gitaar en zang

PUUR eten
is PUUR genieten

Noordsingel 101a
3035 EM  Rotterdam
Telefoon 010-2345235

www.restaurant-puur.com
info@restaurant-puur.com
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-- Er op uit! Kalender --

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

Kerstmarkt
LCC Larenkamp, Slinge 303 – 10.00 uur – Entree gratis

6 dec.  

The Harmony Singers
LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141 – 14.00 uur – 
Entree  3,- ( 2,50 R’dampas)

7 dec. 

Woensdag 17 december 2008 organiseren The 
Credo Singers hun jaarlijkse kerstconcert in de 
Doelen. Zij worden dit jaar bijgestaan door het 
NEVA-ensemble uit St. Petersburg, Het Prome-
nade Orkest, de sopraan Margaret Roest en aan 
het orgel Aarnoud de Groen. Algehele leiding: 
Aad van der Hoeven. Het belooft weer een mooi 
en afwisselend programma te worden. Het is een 
speciaal jaar voor het koor, omdat ze in 2008 45 jaar bestaan. The Credo Singers begonnen in 1963 in 
de Credokerk in Zuidwijk. Gedurende de jaren heeft het koor zich naar een hoog niveau gezongen en 
zingt het verschillende genres in verschillende talen. 

Mevrouw Janny Koster-Goedvolk, Steekkant 29, 2993 DB Barendrecht, 0186 - 61 37 86 
janny.koster@hetnet.nl

Kerstconcert in de Doelen

High tea met Ric en Dick
LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7 – 15.30 uur – 
Entree  8,-

11 dec.

Nieuwjaarsconcert Rotterdams Opera Koor
De Doelen – 20.15 uur – kaarten vanaf  22,50 (1 januari 
korting met R’dampas en  65+ pas) 

De Ouderen Adviesraad Charlois organiseert op 27 november aanstaande een discussiemiddag over de 
gevolgen van het regeringsbeleid voor ouderen.
De Ouderen Adviesraad Charlois wordt op dit moment door veel ouderen benaderd die zich ongerust 
maken over het verlenen van zorg en de eigen bijdrage. Handhaving van de koopkracht en de AOW 
zijn twee andere onderwerpen waar ouderen veel vragen over hebben. Agnes Wolbert (PvdA) is 
Tweede Kamerlid en komt op 27 november met de ouderen praten. Zij komt spreken over het oude-
renbeleid dat de Tweede kamer gaat voeren, de effecten van de begroting, de gezondheidszorg en de 
handhaving van de koopkracht. Daarna is het mogelijk vragen te stellen. U bent bij deze bijeenkomst 
van harte welkom.
De bijeenkomst is op donderdag 27 november van 14:00 tot 16:00 uur in de vergaderzaal van de deel-
gemeente Charlois (inloop vanaf 13.30 uur).

Ouderen praten over gevolgen regeringsbeleid

Theatervoorstelling Wet maatschappelijke ondersteuning
Wijkcentrum Oriënt, Kobehof 5 (Alexander) – 14.00 uur – Entree gratis (aanmelden via  
010- 467 17 11 of a.boer@pluspuntrotterdam.nl.

28 nov.

Tweede hands boekenmarkt
Oorlogsverzetsmuseum, Coolhaven 375 -  14.00 uur

30 nov.

Documentaire Z.K.H. Prins Bernhard
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur

3&7 dec. 

Indonesische Pasar
LCC de Tamboer, Pijperstraat 37 – 12.00-22.00 uur (za)/12.00-17.00 uur(zo) – 
Entree gratis

29&30 nov.

1&2 jan. 

-
jaarsconcert van het Rotterdams Operakoor in De Doelen. Liefhebbers kunnen het nieuwe jaar zo wel 
heel feestelijk beginnen met de mooiste stukken uit bekende opera’s en operettes, gezongen door het 
tachtig leden tellende koor.

Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen 

vijf euro korting op alle rangen 
voor het concert van 1 januari, dat om 20.15 uur in De Doelen begint. Bovendien maakt u nog kans 
tijdens een verloting uw toegangskaart geheel gratis te krijgen.

Reserveren kunt u door te schrijven naar: Rotterdams Operakoor, 
Antwoordnummer 30179, 30303 VB Rotterdam (geen postzegel)

Ook kunt u terecht op de website www.rokoor.nl of telefonisch via de reserveerlijn 06-29451265.
Vermeld altijd duidelijk dat u via De Oud-Rotterdammer reserveert om voor de korting in aanmerking 
te komen.
Na uw reservering kunt u het te betalen bedrag overmaken op rekening 537763, tnv Rotterdams Opera-
koor, ovv Oud-Rotterdammer 1 jan 2009, waarna u de kaarten toegestuurd krijgt.

Prijzen inclusief korting: 

Met korting naar Nieuwjaarsconcert  
Rotterdams Operakoor

Buffet-Dansant
Indonesisch specialiteiten Restaurant Luilekkerland, Plaza 25, 
Rotterdam-centrum – 17.00-20.00 uur (zie advertentie op pagina 18)

29 nov. 

Sinterklaas dansmiddag met Jack Cross
Dansschool De Klerk, Schiestraat 16-18  - 
13.30 -16.00 uur – Entree  6,-

30 nov. 

Kerstconcert The Credo Singers
De doelen – 20.00 uur ( zaal open 19.15) – Entree  
25,-/  21 (incl. garderobe, plaatsbespreking, programma-
boekje en koffie of thee voor aanvang en in de pauze.)

17 dec. 
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WINTERZON IN BENIDORM  
        
De hele winter door genieten in Benidorm! 
Vertrek elke vrijdag per luxe touringcar van het 
type Luxury Liner en elke zaterdag per vliegtuig 
vanaf Rotterdam, Amsterdam of Düsseldorf. 
Rekro Reizen heeft een groot aanbod hotels 
en appartementen. En … aantrekkelijke reis-
sommen! Uiteraard bieden wij ook langere 
verblijven aan! Misschien wilt u wel 4 weken 
of 3 maanden in Benidorm in een appartement 
verblijven. Het is allemaal mogelijk, wij reke-
nen de reissom graag voor u uit. 

Prijsvoorbeeld:
10-daagse busreis 
met verblijf o.b.v. 
volpension in hotel 
Fiesta Park*** met 
zijn vele faciliteiten.

Vertrek: 2 - 9 - 16 - 23 
en 30 januari

Slechts

SNEEUWVAKANTIES   
        
Wij bieden wintervakanties naar Oostenrijk 
en Formigal in de Spaanse Pyreneeën 
per bus en eigen auto aan. In Oostenrijk 
bieden wij gevarieerde bestemmingen voor 
zowel skiërs, langlaufers als wandelaars. 
Ook is er op een aantal bestemmingen een 
all-inclusive pakket waar skipas, skiles en 
skihuur bij de reissom zijn inbegrepen. 

Prijsvoorbeeld:
10-daagse bus-
reis naar Kirchdorf 
bij St. Johann in 
Tirol. Verblijf in 
Gasthof Neuwirt*** 
o.b.v. halfpension. 

Vertrek:elke vrij-
dag vanaf 2 januari
t/m 20 maart.  

Al vanaf ….

www.rekro.nl of bel 010- 4142233         

De vriendelijke reisorganisatie                
Al meer dan 25 jaar aantrekkelijk geprijsde vakanties per bus, vliegtuig en eigen auto naar de zon 
en de sneeuw! Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe royal class touringcars van gerenom-
meerde touringcarbedrijven, onze vliegreizen worden uitgevoerd door Transavia en Air Berlin. 
Kijk op: www.rekro.nl of bel 010-414 22 33 voor het aanvragen van een gratis brochure.

Genoemde prijzen zijn per persoon (min. 2 personen).
277 288

Kerstmarkten -Dagtochten

of bel: (078) 69 20 110

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

Aken va. 24/11: elke za b 23
CentrO va. 24/11: elke wo, vrij, za b 23
Düsseldorf va. 24/11: elke di, vr, za b 24
Essen va. 24/11: elke wo, za b 2350

Keulen va. 24/11: elke di, za b 25
Münster va. 29/11: elke do, za b 25
Osnabrück va. 01/12: elke za   NIEUW b 2650

Maastricht va. 01/12: elke za b 2150

Antwerpen va. 01/12: elke do, za b 17
Brugge va. 01/12: elke za b 21
Brussel va. 01/12: elke do, za b 20
Parijs, 24 uurs 29 nov, 6,20,26 dec, 3, 24 jan b 32
Valkenburg 29/11, 2, 13, 16, 20/12 b 21
Dickens Festival 20/12 b 3250

2 dgn Keulen & Dusseldorf 19/12 b 72
2 dgn Luxemburg & Trier 28/11, 19/12 b 7995

2e Kerstdag, vrijdag 26 december
Kerst in Beekse Bergen, Kerstbrunch in
Avifauna, Kerstcruise, SnelleVliet’s Special va b 55
Disneyland®Paris, 24 uurstrip,
incl. entree 29/11, 6, 20, 26/12, 3, 24/1   va b 6750

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

Nieuw in Rotterdam

Care Team Rotterdam
particuliere thuiszorg

voor 24 uurs zorg en Persoons Gebonden Budget
010-8425008

Luilekkerland Indonesische Specialiteitenrestaurant
HEEL BIJZONDER EN SMAAKVOL

 •  Wij beschikken over 100 zitplaatsen
 •  Speciale accomodatie voor groepen
 •  Vegatarische à la carte-menu’s & rijsttafels
 •  Indonesische gebakken snacks & tropische drankjes

U vindt ons in het Stadscentrum Plaza - 25 
te Rotterdam t.o. Centraal Station.

Altijd voldoende parkeergelegenheid in Parkeergarage “Plaza”
Gaarne reserveren: tel: 010-2827895
   e-mail: luilekkerland@hotmail.com

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur tot 20.00/21.00 uur

Zaterdag 29 november a.s. 

Buffet-Dansant
van  17.00 tot 20.00 uur

 p.p. 

Tijdloze culinaire  hoo gstandjes, zowel bi j 

à la carte menu’s als bi j Indonesische rijsttafels

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.

Het leukste cadeau dat u een 
vijftigplusser kunt geven:

Cadeau-
abonnement 
op De Oud-Rotterdammer

49,90
Doe een ander een groot plezier met de leukste Rotterdamse cadeaubon: 
Een postjaarabonnement voor 26 uitgaven!

De ingangsdatum kunt u zelf aangeven, 
dus ook voor de komende feestdagen of 
toekomstige verjaardagen kunt u nu 
al een cadeaubon aanschaffen.

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22Lage prijzen - beste service
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Manus Brinkman behoort 
nu ook tot de ‘sterken’
Manus Brinkman was heel lang het gezicht van de Rotter-
damse wielersport. Direct na de oorlog ging hij koersen, 
een loopbaan die enkele jaren heeft geduurd, waarin hij 
veel successen boekte. In zijn amateur- en proftijd haalde 
hij 35 overwinningen en ontelbare ereplaatsen, zowel op 
de weg als in het veld. Als veteraan werd hij nog wereld-
kampioen.

Manus Brinkman is tot de rijen der 
sterken toegetreden. Tien november 
was het tachtig jaar geleden dat hij in 
Maasland werd geboren. Voor Brink-
man is de aanduiding dat hij nu tot de 
‘sterken’ behoort beslist niet alleen 

kilometer. Het enige verschil met 
vroeger is dat hij nu wel eens overslaat 
als het te hard regent. Maar als hij 

waar de Rotterdammer tegenwoordig 

-

Trainingsbeest

van Manus Brinkman geweest. Het 

was gaan werken. Maasland was een 

was ook een redelijk schaatser en 

Boekestijn bracht hem in contact met 

barre weersomstandigheden hadden de 

verreden. “Ik herinner me die nog 

over de Maasdijk tussen Schiedam en 

Maar ik kon goed meekomen. Eind 

Verpatst
Het was het begin van een mooie 

-

een schaatsenrijder uit Maasdijk. Hij 

-

-

coach van de wielrennende vrou-

was knokken voor de centen. Je had 

-

heette het dan.”

Rokerige zalen
Manus Brinkman kwam ook uit bij 

de hometrainer waren vooral de wed-

Manus had snel in de gaten dat het 

aan een wedstrijd in het Schiedamse 

-

-

Graag gezien
Verhoeven reed hem in een ‘lelijk 

-

voor hem echter te laat. Manus was al 

jaar jongere Huub Harings. Bovendien 
was de veel lichtere Harings in het 

wat koersen bij de veteranen met als 

naar de hemel gaat en teleurgesteld 

wordt gedaan.” 

Hans van Houdt

- De nog steeds actieve wielrenner Manus Brinkman vierde zijn verjaardag en natuurlijk kwamen 
de plakboeken met foto’s van van zijn lange loopbaan op tafel -

Herinneringen 
aan Oost-Indië

tellende boek ‘Herinnering aan een reis 

-

aan een wens van velen voldaan.

-

het toenmalige Maritiem Museum ‘Prins 
Hendrik’ is geschonken. In het (huidige) 
Maritiem Museum Rotterdam worden 

om daar met een marine/eskader de over-

en doorkruiste een groot deel van de 

-

tot directeur. Het door historicus dr. Chris 

-

reisbeschrijving van Maurits Ver Huell 
en de meer dan honderd kleurige beelden 

-

die houdt van de vaderlandse maritieme 

marine; het leven van Maurits Ver Huell 

tijd’). Het boek ‘Herinnering aan een reis 
-
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Kerstmarkt 
in de Prinsekerk

Nog een paar weken en dan is het 
weer advent. Voor de Prinsekerk 
betekent dit weer het startsein voor 
de kerstmarkt. 
De opbrengst van de kerstmarkt 
gaat dit jaar naar:

-

geopend.

-

-

-
ken.

14.64.29 t.n.v. Kerstmarkt wijkge-
meente de Prinsekerk der hervorm-
de gemeente rotterdam.

-

geopend:
Donderdag 

Vrijdag  

Zaterdag

de Prinsekerk

-

naar 1923. Onder de naam Neder-

-

-

Rivièrahal

-

-

De Doelen

-

-
-

-

traditie maakte in 1976 een tweede 

-

Heuvels en dalen
-

was het koor de nodige keren op 

bewonderen.

-

Nieuwjaarsconcerten in 
De Doelen al decennia een begrip
De oprichtingsdatum van het Rotterdams Opera Koor (ROK) 
levert een klein vraagteken op, maar dat hoeft niet ge-
plaatst te worden bij de kwaliteit die het gerenommeerde 
zanggezelschap al vele decennia uitstraalt. Op 1 en 2 ja-
nuari onderscheidt het koor zich sinds 1968 met een altijd 
bijzonder nieuwjaarsconcert in De Doelen. Bekende dirigen-
ten als Nico Ringels, Frans Moonen, Piet Struijk, Aad van 
der Hoeven en Ago Verdonschot waren/zijn rotsvaste pijlers 
aan de basis van steeds een nieuw succes. 

- Het voltallig Rotterdams Operakoor in ‘gala’. -

- Nieuwjaarsconcert in De Doelen -

- Er wordt druk gerepeteerd -

Spidoboek besteld?

het nog niet ontvangen? Dan kan 

-
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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.

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

Bestel nu de Rotterdamse spreukenkalender 2009

Alles over het Rotterdam 
van vroeger en nu; 

spreekwoorden, gezegden, 
verhalen, gedichten, foto’s enz.

365 dagen leesplezier

Koop de kalender bij de 
boekhandel of bestel hem via 
www.uitgeverijvandeberg.nl

ZAANSE JUWELIERS

Reeds ruim 40 jaar
Meestergoudsmid

Wij werken al uw ideeën uit
naar de door u gewenste sieraden.

Wij kunnen ook uw oude
trouwringen omwerken naar

prachtige draagbare sieraden,
eventueel voorzien van

een of meerdere diamantjes.

Wij geven de beste prijs
voor uw oud goud.

 wer-

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
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Medewerker van het museum 
én auteur van het boek, Nico 
Ouwehand, is zeer trots. Meer dan 
vijfhonderd belangstellenden en 

ex-werknemers van Smit-Lloyd 
mochten hij en de vijftig museum-
medewerkers verwelkomen aan 
boord van Spido’s James Cook en 

in het museum. Daar stond lange 
tijd een rij wachtenden om het boek 
in bezit te krijgen. 
De auteur benadrukte dat het 
klapstuk het komend halfjaar de 
wisseltentoonstelling is over Smit-
Lloyd. De expositie is ingericht in 
de trouw- annex raadszaal van het 
voormalige stadhuis aan het einde 
van de Binnenhaven, waar het 
museum in gevestigd is. Ouwe-
hand: “Omdat er zoveel materiaal in 
bruikleen werd aangeboden, hebben 
we een extra zaal ingericht. Voor 
het geëxposeerde fotomateriaal 
hebben we geprobeerd zo weinig 
mogelijk foto’s te gebruiken die ook 
in het boek voorkomen.” 
En: “ Dat is niet voor 100% gelukt, 
doordat van sommige bevoorra-
dingsschepen nu eenmaal weinig 
foto’s voorhanden zijn. Voorbeelden 
zijn de Smit-Lloyd 102, waarvan 
het bestaan helaas van korte duur 
was en om onduidelijke redenen 
zijn er ook van de Smit-Lloyd 19 
weinig foto’s. Van dit schip, dat 
uiteindelijk strandde bij Maleisië en 
verloren ging, bestaat nauwelijks 

fotomateriaal in varende toestand. 
Vreemd genoeg zijn er wèl foto’s 
van het schip gemaakt ná de stran-
ding.”
De bezoeker kan het allemaal 
aanschouwen in het museum aan 
de Hoogstraat 1-3 in Maasssluis. 
Geopend van dinsdag tot en met 

zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Het 
boek ‘De Smit-Lloyd Story’ is te 

van Lanasta te Emmen.

leepvaartmuseum.nl

Enorme belangstelling voor expositie 
en boek ‘De Smit-Lloyd Story’
Het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis bereik-
te zaterdag 8 november een mijlpaal in de dertigjarige 
geschiedenis met de opening van een tentoonstelling 
en de presentatie van het boek ‘De Smit-Lloyd Story’.

The Merry Boys

 - The Merry Boys. Met van links naar 
rechts Kees Knulst, Piet Lakeman, Frits 

Enschut en Hans Collee. -

Kort na de Tweede Wereldoorlog besloten vier tieners uit de Putsestraat op Zuid een bandje te 
beginnen. Het eerste optreden was op een feestavond van de buurtvereniging in hun straat. Het 
gezelschap noemde zich The Merry Boys.

Het kwartet bestond uit Kees 
Knulst (piano), Hans Collee (gitaar 
en bas), Frits Enschut (zang) en 
Piet Lakeman (accordeon).  “De 
ouders van Knulst hadden een 
waterstokerij. Daar mochten we 
repeteren”, zegt Piet Lakeman. 
“Later konden we ook terecht in 
het verenigingsgebouw op het 
Afrikaanderplein.” De jongens 
waren allemaal rond de vijftien 
jaar. Hoe ze aan de naam voor de 
groep kwamen, weet Lakeman 
zich zestig jaar later nog steeds te 
herinneren: “Eén van ons zei op 
een gegeven moment: we zijn toch 
een vrolijk stel. Dus dat werd in 
het Engels The Merry Boys.” 

verzorgden The Merry Boys ook 
de dansmuziek op het ‘bal na’, op 

feesten van andere buurtvereni-
gingen. Lakeman: “Ons repertoire 
bestond uitsluitend uit nummers 
van in die tijd populaire dansmu-
ziek: de foxtrot, Engelse wals en 
de tango.”

Bekendheid
The Merry Boys stonden altijd in 
smetteloos witte broeken en over-
hemden op de planken. “Daarbij 
droegen we een groene stropdas. 
De drie Rotterdamse kleuren”, 
legt hij uit. De jongens speelden 
later ook in andere zalen op Zuid: 
“Zoals Spes en De Spil aan de 
Dordtsestraatweg, Spes Bona aan 
de Enk en het Witte Dorp bij de 
Pleinweg”, zegt hij.

dag-, zondag- en woensdagavond 

honderden meisjes en jongens op 
de Beyerlandselaan, de Groene 
Hilledijk en de Dreef. “We genoten 
enige bekendheid, want als wij 
daar liepen werd er naar ons ge-
zwaaid en hoorde je meer dan eens 
zeggen: dat zijn The Merry Boys”, 
geniet hij nog altijd na. 

De accordeonist schiet ook te bin-
nen dat The Merry Boys aan de an-
dere kant van de Maas op de podia 
hebben gestaan. “Ik herinner me 
een optreden in een zaal in de buurt 
van de Oudedijk en een optreden 
tijdens een personeelsfeest van een 
bedrijf. Dat was in zaal Palace.”

Reünie
Het bandje heeft volgens Lakeman 
bijna drie jaar bestaan: “We gingen 
uiteen doordat Kees Knulst ging 

verhuizen naar Vlissingen en Hans 
Collee besloot te emigreren naar 
Australië”, zegt hij. 

Lakeman speelde daarna nog een 
tijdje in een kwartet dat iedere 
zaterdagavond de dansmuziek 
verzorgde in een zaal op het 
Noordereiland. Vervolgens maakte 
hij vijftien jaar deel uit van het 
accordeonorkest Vieux Camarades, 
dat in de jaren vijftig en zestig veel 
optrad in onder meer De Harmo-
nie, De Rivièrahal en de theaters 
Colosseum en Arena.  

The Merry Boys kwamen ruim 

één keer bij elkaar. Bijna dertig 
jaar na het opheffen van de groep 
stond de oorspronkelijke bezetting 
weer op het podium. “Dat was in 

De Spil, toen in het Zuiderpark-
hotel, tijdens een reünie van de 
buurtvereniging van Putsestraat-
bewoners uit de veertiger jaren”, 
aldus Lakeman, die met veel 
genoegen terugblikt naar zijn mu-
zikale periode. Of hij nog wel eens 
accordeon speelt? “In huiselijk 
kring wil dat wel gebeuren. Maar 
dat is maar zelden hoor”, zegt hij. 
“Dat ding heeft trouwens dringend 
een grote beurt nodig…”

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

deel 42

- De kleinzonen Bram en Siem (4 en 6 jaar) kregen ook een door hun opa Nico Ouwehand 
gesigneerd exemplaar van ‘De Smit-Lloyd Story’.  -

- Geduldig in de lange rij bij het museum om in bezit te komen van het boek en de expositie te 
bezichtigen Foto’s De Oud-Rotterdammer/NJO -
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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

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

SHANTYKOOR  
ALBATROS 

vraagt nog enkele zangers 
en/of muzikanten

Tel. 010- 4653559 

Dominicus

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

1e en 2e Kerstdag vanaf 16.30 uur 
speciaal KERST BUFFET  € 13,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 9,95)
Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet
soep of Tomatensoep met kalkoenfilet, Div. soorten vers fruit,
Gebakken Chinese wan tan, Mini Loempia’s, Kerry driehoek-
jes, Gebakken banaan, Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen,
Daging rundvlees, Cheung Pau ossehaas, Chinese garnalen met 
5 kruiden, Lo Han Tjai mixed groenten, Babi Pangang Spek, 
Patat, Salade, Kip ‘Mountain Spring’, King Do Kip, Cha Sieuw 
Chinese stijl, Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrild zalm.

Tevens keuze uit 2 Kerstmenu’s (min. voor 2 pers.)

€ 25,95 p.p.  en € 29,95 p.p. 
Ook kindermenu’s

OPEN: ma. 16.00-22.00 uur, 
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

Interfloor Celebrate

400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

- Angst voor de computer of muis?
- Te veel en te snel informatie 
   tijdens een groepscursus?
- U wilt alleen leren wat nodig is?
KdH Productions geeft u tijdens privelessen vertrouwen 
in de computer en leert u thuis op uw eigen PC alleen 
wat u wilt weten, en voor een verrassend lage prijs.

Let op!! Speciale prijs voor senioren
Bel voor info en vrijblijvende introductieles:
0180 - 430100 of 06-53544902
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Na zijn installatie als dagelijks 
bestuurder van Charlois in 1973 
ontwikkelde hij zich als trendset-
ter in deelgemeenteland. Drie jaar 
later begon hij aan bijna twaalf 
jaar voorzitterschap van Charlois, 
vergelijkbaar met de positie van 
burgemeester. Joop stond midden 
in het leven en centraal tussen de 
(toen) zeventigduizend inwoners 
van de deelgemeente. Hij hield 
er geen ivoren toren op na, Joop 
bleef wie hij was, zat om de 
vergadertafel met bewoners, hogere 
bestuurders én mensen die van-
wege zijn onverzettelijkheid zijn 
bloed wel konden drinken. Zoals 
die bewoner van de Charloisse La-
gedijk, die zich niet kon verenigen 
met het afbreken van zijn illegaal 
gebouwde schuur. Woedend kwam 
hij naar een vergadering en dreigde 
Franken ‘voor zijn kop’ te schieten. 
Het liep af met een sisser. Een 
paar dagen later gingen Franken 

opnieuw heftig stoom afblies, maar 
ook excuses aanbood en beloofde 
zijn schuur af te breken.
Joop Franken was een van de 

nadrukkelijke ‘bouwers’ van eerst 
Zuidwijk en daarna Pendrecht. Van 
1967 tot 1973 was hij voorzitter 
van de wijkraad voor Pendrecht.

Loopbaan
In 1928 zag Joop als derde kind 
het levenslicht in de Marinestraat 
op het Noordereiland. Kort daarna 
verhuisde het gezin naar de Van 
Speykstraat op de rechteroever van 
de Nieuwe Maas. Zonder proble-
men doorliep Franken de lagere 

school en daarna de ambachts-
school aan de Beukelsdijk, waar hij 
leerde voor machinebankwerker. 
De laatste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog bracht Joop Franken 
door in het noorden van Neder-

land, in Sappemeer en Hoogezand. 
Vervolgens deed hij anderhalf 
jaar dienst als oorlogsvrijwillige, 
waardoor hij militaire uitzending 
naar Indonesië ontliep.
Telegrammen bestellen voor de 
PTT was zijn volgende baan. 

behalen van het rijbewijs, op de 
motor. Zijn schriftelijke aanstelling 
tot brievenbesteller viel op de mat 
toen Franken 21 jaar was. Vanaf dat 
moment vulde hij de brievenbus-
sen van wijk 7, het Scheepvaart-
kwartier. De volgende stap op de 
maatschappelijke carrièreladder 
was bevordering tot sorteerder op 
het hoofdkantoor aan de Coolsin-
gel. Uniek voor Nederland was dat 
Joop Franken op zijn 27ste werd 
aangesteld als hoofdbesteller. Deze 
functie was doorgaans alleen voor 
ouderen met een dienstverband van 
tientallen jaren. Aan de benoeming 
ging een test vooraf, waarmee werd 
vastgesteld dat hij beschikte over 
leidinggevende kwaliteiten. De 
volgende trede die Joop Franken 
beklom had als bordje ‘chef-hoofd-
besteller’. Franken was ineens 
‘baas’ van 22 hoofdbestellers en 

honderden bestellers. Bij zijn over-
gang in 1976 naar het voorzitter-
schap van de deelgemeente, werkte 
hij bij de PTT als personeelscon-
sulent.

Marathon
Joop Franken en zijn vrouw Ton (ze 
trouwden in 1950 en kregen twee 
kinderen) woonden eerst zeven jaar 
op een zolder in Bergpolder, voor-
dat ze hun nieuwe woning aan de 
Tiengemetensingel konden betrek-
ken. In 1974 verhuisde het gezin 
naar de Ellemare en verruilden dit 
huurhuis na 21 jaar voor een eigen 
woning aan de Smitshoekseweg.
Joop Franken streed vergeefs tegen 
plannen voor afbraak van histo-
rische panden aan de Charloisse 
Kerksingel en Kaatsbaan. Hij kreeg 
het wel voor elkaar dat een histori-
sche gevel werd aangebracht op de 
zijmuur van de nieuwbouw die er is 
gekomen. Als tegenhanger van de 
Binnenstadsdag bedacht Franken 
het Midzomerfeest voor Charlois 
rond Ahoy. Bij het gemeentebestuur 
peuterde hij hiervoor geld los in 
een periode van zware bezuinigin-
gen. Daarna werd de manifestatie 
Charlois Bruist bedacht, samen met 
voorlichter Dolf van de Winckel en 
Asterlo-winkelier Gerrit van Driel. 
De eerste editie was zaterdag 1 
september 1979 in het Zuiderpark 
in en om landhuis De Oliphant. Het 
stak Franken en zijn collega Coos 
Rijsdijk van IJsselmonde (sinds 
15 januari 1999 burgemeester van 
Boskoop) dat de Rotterdam Mara-
thon zich tot dan steeds afspeelde 
op de rechter Maasoever. Het duo 
had enkele keren vergeefs aange-
drongen het parkoers ook over Zuid 
te laten lopen. De twee besloten 
een eigen marathon te organiseren. 
Zover kwam het niet. In 1986 werd 
Franken voorzitter van de Stichting 
Rotterdam Marathon en vanaf dat 
jaar loopt de route ook over Zuid. 
Intussen tachtig jaar doet Joop het 
iets rustiger aan.

 -  Panden als deze twee had Franken graag behouden in de historische dorpskern van Charlois 
rond de Oude Kerk. Een deel van een gevel kwam terug in plaatsvervangende nieuwbouw. -

- De commissie Buurt- en Wijkcontacten van Joop Franken gluurt in de jaren tachtig 
over de heining. Hij wordt ondersteund door het (overleden) VVD-deelraadslid Charles 
van Ravesteyn, zoon van de bekende architect Sybold. In het midden PvdA-deelraads-

lid Dick van Bruggen. -

- Joop Franken (met armen over 
elkaar) in 1980 bij de opening van 

tennis- en squashcentrum Charlois. 
Links van hem zijn vrouw Ton en 

Charlois’ deelgemeentesecretaris 
Carel Majoor, die kort daarna werd 

benoemd tot burgemeester van 
Herten in Limburg. Foto’s collectie 

Rein Wolters -

Joop Franken 
hield er geen 
ivoren toren op na
Op de dertigste Rotterdamse Dag, vorige maand in de 
Laurenskerk, liep ik na jaren Joop Franken en zijn vrouw 
tegen het lijf. Onze eerste ontmoeting was ergens eind ja-
ren zestig en daarna kregen we vaak met elkaar te maken. 
Joop was bestuurder en ik een op zijn vingers kijkende 
journalist. 

Veel fijne reacties
Graag reageren mijn zus en ik alsnog 
op het ‘mijmerZUIDhoekje’ van Rein 
Wolters in De Oud-Rotterdammer van 
27 mei. Voor een groot deel ging zijn 
rubriek over onze ouders, Arie en Ton 
Rook-van Driel, die op de Groene Hil-
ledijk vele jaren een winkel in baby- en 
kleuterkleding hadden. In onze soort-
gelijke winkel in Barendrecht hebben 
zus Ellen en ik de afgelopen maanden 
ontzettend veel leuke reacties gekregen 
van heel veel mensen. Jong en oud 
kwamen een praatje maken over ‘die 
goeie ouwe tijd’. We stonden werkelijk 
versteld hoeveel mensen het artikel 
gelezen hebben en ook dat ze allemaal 
De Oud-Rotterdammer een ontzettend 
leuke krant vinden. Inmiddels woont 
onze moeder in het Jan Meertenshuis in 
Lombardijen. Helaas heeft ze de Ziekte 
van Alzheimer. Het is jammer dat zo’n 
lief mens dat moet overkomen. Onze 
overleden vader was een echte Rot-
terdammer, die al weken voordat een 
nieuw boek van Rein Wolters uitkwam 
zich daar op verheugde. Ga vooral zo 
door met De Oud-Rotterdammer.

Marlon Rook, 
Ogierssingel 39, 3076 CM Rotterdam

Actief de winter in
Knooppunt Kralingen gaat op 4 decem-
ber van start met een basiscursus 
Nordic Walking. Dit is een effectieve 
manier van wandelen met behulp van 
poles (stokken). Op 2 december kunnen 
50-plussers onder leiding van een sport-
docent op een luchtige manier werken 
aan een betere conditie door middel van 
oefeningen bij Senioren Actief 50+. 
Er worden oefeningen gedaan voor 
kracht, beweeglijkheid, lenigheid en 
conditie.Voor wie juist wil ontspan-
nen  is er nog ruimte op de geleide 
meditatiegroepen van donderdagavond 
19.30 uur en zondagmorgen 9.30 uur. 
Op computergebied staan de volgende 
computercursussen in de planning: 
Windows Vista voor Senioren (start 27 
November),  Windows XP voor Seni-
oren (start 1 December). In deze twee 
cursussen worden de basisbegrippen 
en handelingen van het besturingspro-
gramma van uw computer behandeld. 
Op 1 december staat Word basiscursus 
gepland. Heeft u een Rotterdampas, 
dan krijgt u een korting van 35% op de 
cursusprijs! 
Bel voor meer informatie of als u ons 
programma overzicht wilt ontvangen, 
naar 010-4126200 (Henny Zeeuw of 
Arie van Berkel) of mail naar cur-
susbureau@knooppuntkralingen.nl. 
Bezoekadres; Waterloostraat 164.
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®
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door Aad van der Struijs

Het leven begint 
ook bij tachtig!
Verleden week keek ik in m’n spionnetje en zag dingen, die best een opmerking van mij 
verdienen. Mijn peinzen werd onderbroken door de huisbel; voor mijn deur stond de 83-
jarige Jan Dubbeld van de Rotterdamse Statensingel. Hij kwam langs om iets te brengen, 
maar ook om iets te bespreken. Toen ik vroeg of hij ‘in de buurt’ moest zijn en daar een 
bezoekje bij mij aan had gekoppeld, schoot Jan in de lach. “Nee, ik kom alleen voor De 
Oud-Rotterdammer. M’n auto staat beneden op een parkeerplaats.”

Eenmaal gezeten stak Jan Dubbeld van 
wal. Hoewel ik alle complimenten over 
De Oud-Rotterdammer, de directie en 
de redactie oversla, bleef het nodige 
interessante achter. Jan zei, begrepen te 
hebben dat de krant speciaal voor (oud) 
Rotterdammers van 50 jaar en ouder is 
bestemd. Het was voor hem daarom niet 
meer dan logisch, dat alle(?) artikelen 
in de tijdsperiode 1945-1980 hun 
oorsprong vinden.
“Maar”, zo merkte hij op, “een 
50plusser kan ook, zoals ik, 83 jaar 
of ouder zijn. En uit onze jeugdjaren 
zien we niets – niente – niks. Ik heb 
jou daarover eerder gebeld, maar toen 
verwees je me naar de stichting Ons 
Rotterdam. Los van het feit, dat Ons 
Rotterdam slechts tienmaal per jaar met 
een prachtig tijdschrift verschijnt, is het 
niet de club én de uitgave waar je als 
DOR-lezer ‘je ei kwijt kan.”
Hij overhandigde mij een foto uit 1932 
met een groot aantal leerlingen met 
hun ouders voor een schoolgebouw in 
de Boekhorststraat in het noorden van 
Rotterdam. Hij wees me een jochie 
met een stropdas en zei dat hij dat 
was. Dichtbij hem stonden een vrouw 
en een man (op de blauwe stoep). Dat 
waren zijn ouders en zij gingen mee als 
begeleiders. “Onze klassen gingen voor 
een weekje schoolkamp naar  Gilze 
Rijen.” Jan begrijpt heel goed, dat veel 
van de gefotografeerde kinderen niet 
meer ‘onder ons’ zijn, maar is benieuwd 
of hij de enige nog levende van de foto 
is. Hij wacht op het adres Statensingel 
137a in 3039 LI Rotterdam op reacties. 
Deze reacties mogen ook per email 
naar spionneur@ditisrotjeknor.nl . Wij 
zenden deze dan uitgeprint per gewone 
post aan hem door.

Politiek óf nadenken
De Oud-Rotterdammer houdt zich verre 

van politieke standpunten. Niet omdat 
de redactie geen mening heeft, maar 
waar wij als team het op politiek gebied 
al niet met elkaar eens zijn, kunnen we 
dat ook bij onze 300.000-350.000 lezers 
verwachten.
De enige columnist die af en toe zijn 
politieke mening in De Oud-Rotterdam-
mer van zich afschrijft, is Gerard Cox. 
Los van het feit, dat ik het (meestal) 
met hem eens ben, voer ik als excuus 
voor zijn publicaties aan, dat hij ook 
‘cabaretier’ is. En die lui neem je toch 
niet serieus?
Maar nu toch een persoonlijke 
oprisping: De afgelopen maanden is de 
internationale olieprijs zo’n 60% gedui-
keld. De door ons betaalde gasprijs is 
gekoppeld aan deze olieprijs. Maar toen 
ik verleden week dit bericht in mijn 
spionnetje zag, moest ik diep nadenken: 
“De gasprijs moet sneller naar beneden 
als ook de olieprijs daalt. Minister van 
Economische Zaken Maria van der 
Hoeven moet daarom maatregelen tref-
fen. Dat eiste een meerderheid van de 
Tweede Kamer donderdag.”
Jan ten Hoopen ergert zich eraan dat gas 
wel meteen duurder wordt als de olie-
prijs stijgt, maar andersom de gasprijs 
niet meteen volgt als de olie goedkoper 
wordt. De eerste helft van dit jaar 
stegen de olie- en gasprijs beide met 67 
procent. Maar toen de olieprijs daalde 
met 29 procent, werd het gas maar 14 
procent goedkoper. “De gasprijs daalt 
aantoonbaar minder snel. Doordat de 
markt niet goed werkt, betalen consu-
menten te veel”, aldus het Kamerlid.
Ten Hoopen diende een motie in waarin 
hij minister Van der Hoeven oproept de 
werking van de gasmarkt te analyseren. 
Voor eind dit jaar moet de bewinds-
vrouw ‘aanvullende voorstellen’ doen 
om de marktwerking te verbeteren. Een 
meerderheid steunde deze motie.

Minister Van der Hoeven zei tijdens 
het debat dat dit niet zo één-twee-drie 
mogelijk is. “Het is niet zo gemak-
kelijk als het lijkt. Het is niet zo dat de 
gasprijs onmiddellijk daalt omdat er 
gisteren of vorige week een prijsdaling 
van de olie is geweest.” Wel komt zij 
met een voorstel om de gasmarkt beter 
te laten functioneren, maar dat is niet 
gereed voor januari. De bewindsvrouw 
benadrukte dat de energieprijs op de 
markt tot stand komt. “Wat u vraagt, 
is ingrijpen in de gasmarkt. Dat gaat 
te ver.”
In de dagelijkse praktijk betekent de 
mededeling van Van der Hoeven dus dit: 
De gasprijs zal met ingang van 1 januari 
waarschijnlijk met 10 procent omhoog 
gaan. Voor een gemiddeld huishouden, 
dat jaarlijks ongeveer 1600 kubieke 
meter gas verbruikt, betekent dat een 
prijsstijging van ongeveer 100 euro per 
jaar. De gasprijs is gekoppeld aan de 
olieprijs en de prijs van olie steeg in de 
periode mei tot oktober, de zogenoemde 
referentieperiode, tot een recordhoogte 
van 147 dollar per vat.
Dat de olieprijs momenteel $ 51,00 per 
vat is, doet er volgens de minister niets 
toe. Dié lage prijs wordt meegenomen 
op 1 juli 2009, wanneer de nieuwe 
gasprijs wordt bepaald.
Spionneur is dom, maar wel een 
nuchter denkende Rotterdammer. Op 
de eerste plaats vraag ik me af waarom 
de prijs voor het gas uit onze eigen 
Groningse grond gekoppeld moet zijn 
aan internationale olieprijzen. Wanneer 
we het effect op die olieprijzen bij de 
benzinepomp in onze portemonnee 
vergelijken met bijvoorbeeld de USA 
dan worden wij in Nederland al aardig 
tekort gedaan. Ook vraag ik me af 
waarom onverwachte olieprijsverhogin-
gen wel direct tot een wijziging van de 
gasprijs leiden, maar dit bij drastische 
prijsverlagingen niet mogelijk is. 
Komen we dan aan de miljoenenwinsten 
van Shell, NAM, Eneco, Nuon of hoe 
deze leveranciers dan ook mogen heten?
Verrek: ik kom tot de ontdekking dat in 
mijn appartementengebouw helemaal 
geen gasaansluiting is. Waar praat ik 
eigenlijk over?

Off the record
Uit het toetsenbord waaruit het Spionne-
tje rolt, ontstaan ook de ‘Waar-was-dat-
nou-pagina’s’. Voor die rubriek komen 
vaak herinneringen en ontboezemingen 
binnen, die eigenlijk alle aandacht 
verdienen. Maar de beschikbare ruimte 
is en blijft één krantenpagina; logisch, 
want op de bureaus liggen stapels 
kopij. En deze kopij verdient ook een 
krantenplekje.
Van Gerard Scharff, Marktveld 14 5261 
EB Vught (tel. 0736565919) kreeg 
ik zo’n lange herinneringsbrief naar 
aanleiding van de WWDN-foto 77: 
Strevelsweg hk Lange Hilleweg:
“Ik zat van 1943 tot 1950 op de school 
aan de Lange Hilleweg. Het waren drie 
scholen boven elkaar in één gebouw, 
een z.g. openluchtschool. Ik zat op 
de katholieke H.H. Wilhelmus en 
Clemens Maria Hofbauwer-school op 
de bovenste etage. Op het dak was de 
speelplaats en op het plein voor de 
school voetbalden we. Het hoofd der 
school was de heer Witzenburg, hij liep 
mank; hij had een stijf been. Ik heb geen 
goede herinneringen aan hem. Wel aan 
juffrouw Schoof van de eerste klas, zij 
staat op de bijgevoegde foto.
Andere leraren waren meester Schraven, 
meester Erwich, hij woonde op de 
Mijnsherenlaan, en muziekleraar 
Scheffers van de Strevelsweg tegenover 
de Theresiakerk. De beste herinnering 
heb ik aan meester Franken, die, toen 
ik buikpijn had, een kussen op de 
verwarming opwarmde en het tegen 
mijn buik aanhield. Hij woonde boven 
het postkantoor op de hoek Dordtselaan/
Wevershoekstraat. Aan de overkant was 
de Theresiakerk, waar wij als katholieke 
jongens iedere morgen naar de kinder-
mis moesten. Op je schoolrapport stond 
hoeveel keer je niet geweest was.
Ik was eerst lid van de welpen, hoe die 

groep heette weet ik niet meer, ik heb 
nog wel mijn petje. Op de Strevels-
weg, naast de kleuterschool van de 
nonnen, was links een poortje naar de 
binnenplaats van het klooster. Aan de 
achterkant van de kerk leidde een trap 
naar het clubhuis van de welpen, onder 
de kerk.
Begin 1945 kreeg ik samen met 
mijn broer en vele andere kinderen 
te eten van het Interkerkelijk Bureau 
voor noodvoedselvoorziening, in een 
gebouw rechts naast onze school. Op 
maandag 12 maart 1945 omstreeks 10 
uur haalden Duitse soldaten alle kin-
deren naar buiten. We moesten lopen 
naar het begin van de Pleinweg, naar 
een bouwput op de hoek Goereese-
straat-Flakkeestraat. In die bouwput 
stonden 20 mannen naast elkaar met 
de rug naar de winkels achter hen. Er 
kwamen soldaten met geweren en op 

mannen doodgeschoten. De Duitsers 
gingen weg en lieten de gedode man-
nen liggen. In mijn herinnering stond 
toen een van de mannen op, hij was 
kennelijk slechts gewond, en rende weg 
richting Flakkeesestraat. Later begreep 
ik dat die executies op de Pleinweg en 
het Hofplein, dezelfde dag, represailles 
waren voor de aanslag op SS’er Rauter. 
Aan deze gebeurtenis herinnert een 
monument aan de Pleinweg. Bijgaande 
foto is in mijn klas genomen, misschien 
herkent iemand zich nog. Ik hoor dan 
graag!”

Toen ik deze brief gelezen had, 
realiseerde ik me weer dat De Oud-Rot-
terdammer ‘herinneringsdeurtjes’ opent, 
die voor anderen gesloten blijven.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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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

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

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.                        
Pakjes en 
broekpakken ook 
voor de feestdagen!

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

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 

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

Voetbalnamen
In mijn lagere schooltijd op de Dr. 
De Visserschool in de Pijnacker-
straat te Rotterdam zaten veel be-
kende voetbalnamen bij mij in de 
klas. De bekendste was uiteraard 
Faas Wilkes die later zijn naam en 
faam waarmaakte op de voetbal-
velden in binnen en buitenland. 
Een ander was Toon Moulijn, oom 
van de later bekende Coen Mou-
lijn. Ook Toon Everse was een 
naam die later bekend werd door 
verschillende voetbalfamilieleden. 
Als laatste mijn eigen naam Henk 
Schouten (geen familie) die later 
zeer bekend werd en waardoor ik 
regelmatig telefoontjes kreeg met 
de vraag om een handtekening of 
voor een of andere opening, die ik 
helaas meestal moest teleurstellen.
Mijn moeder was met mevrouw 
Wilkes lid van een reisclubje, 
evenals Truus Wilkes, de zus 
van Faas. De man van Truus was 
later mijn trainingsmaatje in de 
wielersport. Jammer genoeg bezit 
ik geen foto’s van die tijd,doordat 
na onze verhuizing uit het 
Zwaanshals bij het bombardement 
van Rotterdam alles verloren is 
gegaan, maar ik vond het leuk dit 
toch eens op te schrijven.

Henk en An Schouten
henkenanschouten@hetnet.nl

-----------------------------------------
Caféboek
Mijn boek ‘Rotterdamse Cafés’, 
deel 2 verschijnt, in tegenstelling 
met wat ik eerder in De Oud-Rot-
terdammer berichtte (‘Gelderse 
Kade altijd blank’), deze maand 
nog niet. De presentatie is 20 april 
2009 bij Heineken (Spaansepol-
der). Wie nadere informatie wil 
over het boek, kan mij altijd mai-
len! Overigens is de redactie nog 
steeds open, dus lezers die nog 
oude caféfoto’s bezitten verzoek 
ik vriendelijk contact met mij op 
te nemen. ‘Verdwenen Cafés’ vor-
men de hoofdmoot van het boek! 

jorisboddaert@hotmail.com
 óf Coolhaven 533, 
3023 BA Rotterdam

----------------------------------------
Statendam
Op mijn oproepje van 28 oktober 
heb ik veel reacties ontvangen, 
zowel schriftelijk als telefonisch. 
Dit had ik nooit verwacht. Er zijn 
nog veel mensen die alles nog heel 
goed weten en er uitgebreid over 
willen praten. Tevens stuur ik een 

foto van de brandende Statendam.
J. Kats
Burg. de Zeeuwstraat 153
3281 AG Numansdorp
0186-651579

-----------------------------------------
Beste 
oud-Rotterdammers 
Vorige week ontdekten wij weer 
eens dat de wereld toch maar 
klein is. Een kennis van ons was 
op vakantie in Holland en belde 
ons na haar thuiskomst. Ze had 
mijn naam in de krant gevonden. 
Dat bleek de krant te zijn van 28 
augustus. Het was mijn (foute) 
reactie op de foto van de kranten-
kiosk. 
Statendam, 1940.
Ik vond een vraag van de heer 
J. Kats over de oorzaak van het 
verbranden van het  ss Statendam 
in de oorlogsdagen van mei 1940. 
Rotterdam Zuid was op 10 mei al 
bezet door de Duitsers. De Mari-
niers verdedigden de Maasbruggen 
en de vijand zat op de schepen van 
de HAL, om vandaar de mariniers 
te beschieten. Dat vuur werd 
beantwoord vanaf de Boompjes. 
Door het terugschieten van onze 
moedige mariniers raakten de drie 
schepen, de Dinteldijk, de Veen-
dam en de Statendam in brand.
Hoewel ik het verhaal kende, is 
het te vinden in het boek: Rot-
terdam, invasion of Holland,door 
Wilhelmina Steenbeek.Ballantine 
Books,Inc 1973. Voor zover ik 
weet is er ook een uitgave in het 
Nederlands. Misschien is het in 
een bibliotheek te vinden en zo 
niet, zou ik het aan de heer Kats 
willen sturen. Laat het mij dan 
weten.

John Mast ,
141 Meadow Heights dr.
Bracebridge, On. P1L 1A3
Canada
Tel: 705 646 2895

 -----------------------------------------
Een geweldige 
verjaardag
Ik, Jan van den Houten, geboren 
31 oktober 1933 te Pernis, ging ter 
gelegenheid van mijn verjaardag 
met familie eten bij WOK-restau-
rant Li’s Garden. Mijn neef, rechts 
van mij op de foto, is drie jaar ou-
der, draagt precies dezelfde naam 
als ik en woont in Apeldoorn. 
U begrijpt; de kop op de krant ‘ 
Wat een geweldige verjaardag’  
kon niet beter slagen dan op deze 

avond. Als oud-Rotterdammers 
hopen wij dat u nog jaren blijft 
publiceren, want alle oud-Rot-
terdammers op deze avond stelden 
het blad zeer op prijs.

Jan en Pia van den Houten
Vaargeul 1
3224 CS Hellevoetsluis
0181-329096

-----------------------------------------
Wat een geweldige ver-
jaardag! (2)
Deze ‘kop’ sloeg helemaal op 
mij. Een paar maanden geleden 
nodigde mijn beste vriendin Corrie 
mij uit, om als verjaardagscadeau 
(ik ben 19 oktober jarig) een 
Spido rondvaart te maken met De 
Oud-Rotterdammer. “Daar hoor 
jij ook bij, bij de oud-Rotterdam-
mers.” In 1969 verlieten mijn man 
en ik Rotterdam (waar we beiden 
geboren zijn) om elders te gaan 
wonen. Maar….Rotterdammer 
ben en blijf je. Zo gingen dus op 
18 oktober Corrie, Joke (haar zus) 
en ik aan boord van het prachtige 
schip de James Cook. Wat heb ik 
genoten. Wat een enige man deed 
het woord en wat wist hij veel te 
vertellen over alles wat we zagen. 
De zon scheen, gezellige mede-
Rotterdammers, wat te eten en te 
drinken, in één woord: geweldig. 
Eén ding was jammer. Mijn vorig 
jaar overleden man had als laatste 
wens geuit een rondvaart met de 
Spido. Dat was niet meer moge-
lijk, maar wat had hij hier graag 
bij willen zijn! Dank aan allen die 
dit mogelijk maakten.
Corrie Michielsen-van der Graaf
Flora 155
7422 LS  Deventer
-----------------------------------------
Lage Horsten
In DOR nr. 22 stond dat de Lage 
Horsten in Zuidwijk als eerste 
werden opgeleverd, dat is niet 

-
gaarde werden in april 1951op 
de Opbouwdag de eerste drie 
portieken opgeleverd. Ik kreeg 
begin september 1951 de sleutel. 
Dat was op zaterdag. Op maandag 
10 september kreeg ik als eerste 
van de drie portieken gas en licht, 
omdat ik zwanger was. Mijn zoon 
werd de volgende vrijdag geboren. 
Toen waren de Lage Horsten nog 
in aanbouw. In juli 1996 moesten 
we er uit vanwege de sloop.

Mevrouw Kriesels

Geachte redactie,
Het verhaal van mevr. N. Nieuw-
poort-Snoep in ‘Terug in de tijd’ 
riep bij mij ook herinneringen op. 
Ik heb tot 1956 in de Van der Poel-
straat gewoond op nummer 34. 
Ons huis was naast de groentewin-
kel van Jochems en schuin tegen-
over de winkel van Snoep. Daar 
was ook een snoeptafel voor de 
kinderen. Als ik als kind een paar 
centen had gekregen ging ik naar 
het winkeltje. Kiezen was moei-
lijk. Voor de oorlog speelde ik met 
de jongens uit de buurt op straat. 
Op de zomeravonden speelden wij 
bokkiespringen. Dan hingen alle 
ouders uit het raam en mochten 
wij een half uur langer buiten. 
Ook Koten was een spel. Met een 
straatsteen midden in de rijweg 
en met een andere steen vanaf het 
trottoir de steen omgooien. Geen 
auto te zien. In de oorlog als het 
luchtalarm ging mochten we op 
de begane grond onder de trap bij 
de familie Brom schuilen, met het 
vluchtkoffertje. Na de oorlog heb 
ik met en vriend van de familie 
Snoep een soort slagcrème ver-
kocht op een handkar. De crème 
werd in emmers geklopt van melk-
poeder met water tot een schuimig 
geheel. Het was na en klein boertje 
geheel verdwenen. Meer lucht dan 
crème. Ik kocht van het verdiende 
geld een worst voor mijn moeder 
en shag voor mijn vader. Bedankt 
mevrouw Nieuwpoort, door uw 
artikel kwam alles weer boven.

F. Berveling, Rhoon
-----------------------------------------
Saffraanstraat
Wat leuk dat stuk van Rein 
Wolters over de Saffraanstraat 
een paar weekjes geleden. Op de 
foto ziet het er nog keurig uit. De 
winkels allemaal nog bezet en de 
tuintjes netjes. Dat ziet er nu niet 
meer zo mooi uit. De lage huisjes 
hadden vroeger allemaal een ge-
zellige heg om de tuin. Nu hebben 
ze allemaal een ongezellige schut-
ting en verschillende schuurtjes. 
En die klok op die paal. Die was 
al heel snel gestolen. Jammer dat 
het er zo’n rommel op straat is. 
De kinderen en zelfs de moeders 
gooien van alles op straat. En als 
je zegt ‘mevrouw u verliest wat’ 
dan kijken ze je gek aan. 

Mevrouw K.A. Toebak-Vondel
------------------------------------------
Marinier Leendert Eland
De heer H.J. Smith reageerde op 
het artikel over marinier Leendert 
Eland. Het eerbetoon aan de heer 
Eland dat destijds was weggehaald 
bij het Wilhelminaplein is toen wel 
vervangen. Er kwam een plak-
kaat voor in de plaats dat werd 
bevestigd op de plaats waar Eland 
werd doodgeschoten. De heer 
Smith heeft daar destijds zelf aan 
meegeholpen. Bovendien wist hij 

Eland doodschoot zijn baas was. 
H.J. Smith, 010-4219537

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

Historiese tablo’s
Helaas klopt het stukje over de 
historische tableaus in het Victo-
ria-theater niet, want de tegels of 
wat er van over was, werden wel 
gevonden onder een dikke laag 
behang, maar dat was tien jaar 
eerder. De heer Rook was toen 
net eigenaar van het theater,dat hij 
van zijn moeder gekregen had. Hij 
was moderner dan zijn moeder en 
vond dat het theater moderner in-
gericht moest worden. Tijdens de 
verbouwing kwamen de tegels te 
voorschijn en bleek dat er tijdens 
een eerdere verbouwing reeds een 
verlaagd plafond was aangebracht 
dat gewoon dwars door de boven-
kanten van de tableaus bevestigd 
was. Ook met deze verbouwing 
werden de tegels niet zachtzinnig 
van de wand gehaald. Complete 
tegels waren verdwenen en het 
grootste deel was zwaar bescha-
digd. Gelukkig had de heer Rook 
waarschijnlijk een voorgevoel 
dat het toch wel eens historische 
waarde kon hebben en hij gaf 
opdracht de stukken in de kelder 
onder te brengen. Ik deed veel aan 
tegels emailleren. Mijn vader, de 
heer P.A.H. Curvers, was kunst-
schilder en restaurateur. Ik werkte 
toen bij manege Hillegersberg 
aan de Linker Rottekade, waar 
de heer Rook een paard, Lucky, 
had. Hij vroeg mij, doordat hij ons 
werk zag, eens mee te gaan en de 
afgehakte tegels te bekijken. Ik 
heb dat gedaan en hem verteld dat 
wij de tableaus weer in oude staat 
konden terug brengen. Mijn vader 
heeft hem  toen van de historische 
waarde voor Zuid Afrika verteld 
en daarop Willem Punt, director of 
the Simon van der Stel Founda-
tion, uitgenodigd.Deze was uiterst 
verbaasd over de voorstellingen 
en heeft meteen alle tableaus aan-
gekocht. Toen de restauratie klaar 
was, die haast een jaar geduurd 
heeft, zijn zij aan hem overgedra-
gen en zo zijn zij terecht gekomen 
waar zij nu hangen. Nadat zij in 
Zuid Afrika goed terecht gekomen 
waren, zijn wij uitgenodigd om ze 
te komen bekijken op hun plaats 
waar zij thuis horen. Dit is dus het 
enige goede verhaal.
E.P.P. Curvers
Holterberg 132
2905 NC Capelle aan den IJssel
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Eerlijke vinder
Er zijn nog eerlijke mensen in deze 
wereld! Wij ondervonden dat vrijdag 
7 november, toen wij na het bood-
schappen doen bij Albert Hein XL 
in winkelcentrum De Binnenban 
in Hoogvliet tot onze grote schrik 
ontdekten dat wij onze tas met alles 
erin in onze winkelwagen hadden 
laten staan. Geheel ontdaan meldden 
we ons eerst bij AH, tevergeefs, en 
daarna bij de politie. Tot onze grote 
opluchting bleek onze tas, compleet 
met inhoud, op het bureau te zijn 
afgegeven. Wij willen de eerlijke 
vinder daarvoor graag heel hartelijk 
bedanken, maar hebben geen idee 
wie het is. Wij hopen dat deze man 
of vrouw zich telefonisch bij ons wil 
melden, zodat we onze dank kunnen 
overbrengen?

Jos van Bel
010-4384380

---------------------------------------------
Coby van Veen
In de vijftiger jaren leerde ik als 
kleine jongen van vijf een meisje van 
ongeveer dezelfde leeftijd uit de buurt 
kennen, Coby van Veen. Zij woonde 
eerst met haar ouders, haar broer 
Henk en zus Ina, in één van de lage 
huizen naast het Shell-tankstation 
op de Uitweg in Rotterdam Hil-
legersberg. Haar vader had daar een 
taxibedrijf. Later verhuisde zij naar 
een groot pand er naast en kwam toen 
te wonen op de Schiebroeksesingel 
1.Haar vader begon daar in een voor-
malige wasserij een garage (Garage 
Van Veen, thans is er nog steeds een 
garagebedrijf in dat pand gevestigd). 
Een aantal jaren hebben wij leuk met 
elkaar gespeeld.
Op latere leeftijd heb ik Coby uit het 
oog verloren, ik zou graag weer met 
haar in contact komen. Wie weet iets 
over haar?
Mijn naam is Gerard Gaanderse, ik 
woonde destijds op de Schiebroekse-
singel 14.

Gerard Gaanderse
Oscar Romerostraat 9
3065 EH Rotterdam
telefoon 010 4470450
g.gaanderse@12move.nl

---------------------------------------------
Romaine Houben
Wij zoeken een uit het oog verloren 
nichtje, Romaine Houben, laatst 
bekende adres Leopoldstraat te 
Rotterdam en Fred de Jong, laatst 

Fam. A.Helmer
Cx97R Belo Romao
8700-065 Moncarapacho 

Portugal-(Algarve)
00351 289 794 484
t.helmer@oninet.pt
---------------------------------------------
Rehobothschool Ruilstraat
Voor een reünie van klasgenoten van 
Cor Siebel, die in de jaren 1953 t/m 
1959/60 bij hem in de klas hebben 
gezeten op de Rehobothschool in de 
Ruilstraat, zoek ik nog een aantal 
klasgenoten. Ongeveer 50 jaar gele-
den hebben wij deze school verlaten 
en het is dus een mooi moment elkaar 
weer eens te ontmoeten. Klasgenoten 
waren o.a Robbie Roggeveen, Loek 
Tieman, Agnes Kuiters, Wim Veen-
stra, Anja Meiburg, Henk Stap, Wim 
Munnik en Arie Vuijk. Alle klasgeno-
ten zullen nu circa 61 jaar zijn. Graag 
wil ik met lezers die bovengenoemde 
personen kennen, zichzelf herkennen 
in deze oproep, deel hebben uitge-
maakt van deze klas, of personen 
kennen die deel hebben uitgemaakt 
van deze klas, in contact komen. Uw 
reactie zie ik graag tegemoet.

Cor Siebel
Doelen 19, 
2907 WC Capelle aan den IJssel
010-4582233 -06.28491840
cors96@zonnet.nl

Renirie
Ik ben de laatste met de familienaam 
Renirie, mijn moeder is 14 maart 
2008 gestorven en ik heb geen broers 
en zussen. Mijn vader heeft twee zus-
sen, mijn tantes dus, ik wil ze graag 
spreken. De naam van mijn tante is 
Annie Renirie (een dochter Wilma) 
en Riek Renirie (een dochter en een 
zoon Renate & Jurgen). Vroeger 
woonden ze in de Krabbendijkestraat 
Pendrecht, ze zijn waarschijnlijk 
verhuisd naar Hoogvliet. Mijn oom 
heet Freek de Haan, dus fam F. de 
Haan-Renirie. Ik hoop niet dat ze 
gestorven zijn, maar dan is mijn nicht 
Wilma er nog, neem ik aan.

Fam. Gorree
Parkwijk 3
2652 AB Berkel en Rodenrijs
anna-r@kpnplanet.nl

---------------------------------------------
Scootmobielinstructeur
Als coördinator van het CVD-project 
Scootmobiel zoek ik mensen die 
rijinstructeur voor scootmobiellessen 
willen worden. Deze scootmobielles-
sen (gewenningslessen zoals ze ook 
genoemd worden) worden gegeven 
aan veelal oudere mensen, die minder 
mobiel zijn en een scootmobiel 
gebruiken.

Natuurlijk ontvangt de vrijwilliger 
eerst een training om zelf aan den 
lijve te ondervinden hoe het is in een 
scootmobiel te rijden. De vrijwil-
liger bepaalt, in overleg met de klant, 
wanneer de lessen zijn en dat kan 
over heel Rotterdam en Hoogvliet 
verspreid zijn. Natuurlijk vergoeden 
wij gemaakte reiskosten.
Voor meer informatie:

Marion van Zeeland
010-4049909
mvanzeeland@cvd.nl

---------------------------------------------
Van Duylstraat
Ik heb geen enkele straatfoto van de 
periode dat ik in de van Duylstraat 
woonde in Rotterdam West, van 1941 
tot 1960. Wij hadden het niet breed en 
ik had nog drie zussen en een broer, 
Alie, Lien, Loes en Coen, dus extra 
dingen, zoals een straatfoto, werden 
niet besteld. Mijn vraag is of er 
iemand is die in het bezit is van een 
foto van plusminus 1948 tot 1955. Ik 
zou graag een kopie willen hebben,

Nel Rosman van Dijk
nelrosman@kabelfoon.net
010-5926214

TANTE POST
Beste Doris,
Even een reactie op je oproep in 
De Oud-Rotterdammer van 11 
november. In de eerste plaats, wat 
je verteld over het liedje van Vader 
en Zoon; het doet me sterk denken 
aan een liedje van Marco Borsato. 
Nu de ulo op de Schonebergerweg. 
Ik heb daar ook op gezeten en in 
1950 examen gedaan. Mej. Vand 
er Graaf was in de derde klas mijn 
klasse-lerares. Wat ik me vooral 
van haar herinner, is dat ze prachtig 
kon vertellen over (voor ons toen) 
verre landen. Verder mej. Meijer, 
voor Duits, de heer De Bruin van 
geschiedenis en de heer Vink van 

schooltijd. Ik hoop dat je hier iets 
van herkend en ik ben afwachtend 
van je reactie.

Wil Catalina-Koole
Bergsingel 180a
3037 GN Rotterdam

------------------------------------------
Geachte redactie
Wat een heerlijk blad is dit toch! 
Vele herinneringen van het oude 
Rotterdam komen boven drijven 
en ik ben nog maar 57. Ik las een 
artikel over de Van der Poelstraat. 
Deze straat was voor mij zeer 
bekend. Mijn opa had in deze straat 
een groentewinkel en ventte met 
paard en wagen in het westen van 
Rotterdam. Ik mocht zaterdagmid-
dag mee om het paard, (Nelly) 
naar de stal in de Watergeusstraat 

Mijn opa en mijn vader die ook in 
deze zaak werkte, droegen ‘s win-
ters van die handschoenen met af-
geknipte vingertoppen. Mijn vader 
heeft de groentezaak overgenomen 
en voortgezet in de Vierambacht-
straat. Ik vermoed dat deze bij heel 
veel lezers bekend was. Van de 
ijzerwarenzaak Lamet kan ik mij 
nog die bakjes herinneren langs de 
muur, met diverse producten die je 
los kon kopen, wat zeer makkelijk 
was. Kortom, een gezellige buurt 
met vele kleine winkels en waar 
service hoog in het vaandel stond.

Dick Jochems
Kaasmaker 20
3171 HC Poortugaal
d.jochems1@kpnplanet.nl
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Dr Woltjerschool
Augustus dit jaar was er een reünie van de zesde klas Dr. Woltjerschool, 1954/1955.
Met veel plezier troffen de klasgenoten van toen elkaar in Delfshaven, een heerlijke dag waarop veel herinneringen wer-
den opgehaald. Door het enthousiasme willen we volgend jaar een nieuwe reünie organiseren. We hopen dat dan ook de 
ontbrekende klasgenoten erbij zullen zijn. Van de toenmalige klasgenoten hebben we ondanks een intensieve zoektocht 
negen klasgenoten nog niet gevonden. Op bijgaande foto staan de leerlingen van bewuste klas. De namen staan er al bij 
wat de herkenning wellicht makkelijker maakt.

Coby de Waard en Anja de Zeeuw.
Als iemand ons een tip kan geven waardoor we op het spoor kunnen komen van deze klasgenoten, kan men contact 
opnemen met:
Henk van der  Sluijs, 0102910961 of 0645324545, vdsluijs@gmail.com
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Puzzel mee en win !!!
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Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren 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 4 DECEMBER 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.

De redactie was deze week toch enigszins verbaasd. Zoveel foute oplossingen hadden we nog nooit binnen gekre-
gen. Er zit er weleens eentje tussen die een lettertje fout heeft, maar nog nooit tientallen. Er werd op vele kaartjes 
iets bijgeschreven. Er zat een foutje in de puzzel. Er was waarschijnlijk een letter vergeten. Deze mensen zetten 
vaak het goede antwoord en het antwoord dat zij dachten dat het moest zijn op het kaartje. Er werd zelfs over 
gebeld. Wat is DOR nu eigenlijk? Het blijkt dat deze afkorting nog niet zo vaak gebruikt wordt als wij gedacht had-
den. Maar beste lezers, in het vervolg hoeft u, als u het over dit geweldige krantje heeft, nooit meer die lange naam 
te gebruiken. U kunt De Oud-Rotterdammer gewoon afkorten met DOR en vanaf nu zal iedereen begrijpen wat u 
bedoelt. De goede oplossing was dan ook:

Gezellig DOR lezen bij de warme kachel
Het boek van Ben Laurens gaat naar de volgende goede inzenders:
A. Smits-van Bon, Zwijndrecht
A. Smits, Schiedam

Wandeloordstraat
Tijdens onze verhuizing kwam tus-
sen de foto’s, dit gedeelte van een 
ansichtkaart tevoorschijn. Aan de 
personen te zien die er op staan is 
de foto uit 1942. De fotograaf staat 
in de Wandeloordstraat met zicht 
op de Boezemlaan. De wijk is dit 
jaar met de grond gelijk gemaakt, 
dus dit deel is weg. Zelf woon-

V.l.n.r. op de foto: Theo Adelmund, 
woonde in de 1e woning rechts. 

woonde achter de melkzaak RMI 

de kinderen, Sirre, Treesje, Angelo 

Hansje Kraai en Ton IJzelenberg ( 

op de schouder van Sijna van der 

Hoeven. De jongens met het vlieg-
tuigje zijn twee broers. Ene Truus 
met vriendin woonde halverwege 
de Reserve Boezemstraat, naast wa-
terstoker Mol. Eén van de meisjes 
heet Ferry. De groentekar kan zijn 
van ‘Kolen’ uit de Paradijslaan of 
van Jaap Perzie. Mijn oma en tante 

portiek. Graag zou ik nog iets van 
hen willen vernemen.

Nel Oostland-IJzelenberg

-------------------------------------------
Erasmusstraat
Mijn broer Louis Metselaar zou mij 
vertellen wat de namen zijn van de 
jongens op de foto. Het is er helaas 
niet van gekomen. Ik zou alsnog de 

namen willen weten. Het zijn jon-
gens uit de omgeving van de Eras-
musstraat, begin zestiger jaren en 
de foto is waarschijnlijk genomen 
op het veldje tussen de Pompenburg 
en Goudsesingel (tussen de twee 

Sparta shirt is mijn broer.
Bert Metselaar
bertmetselaar@hotmail.com

-------------------------------------------
Toonzaal Rotterdam

bij TOONZAAL ROTTERDAM 
op de kruiskade naast het oude 
Luxor tegenover het Hilton hotel, 
het was een toonzaal ( verkochten 

de verenigde loodgieters in de tijd 
van de ombouw van stadsgas naar 
aardgas, graag zou ik in contact 
willen komen met de toenmalige 
medewerkers van dit bedrijf.

Rob Vink

robvink@zeelandnet.nl
-------------------------------------------
School Oranjeboomstraat 
Weet iemand nog de naam van de 
school aan de Ornajeboomstraat 
tegenover het snoepwinkeltje van 
opa Roijn, waar je voor 1 cent een 
snoepje kon kopen? De school staat 
er nu niet meer. Ik ben er van 1938-

1944 naar school gegaan.
Lou Ekelmans

-------------------------------------------
Annie Dekker
Graag zou ik in contact willen 
komen met Annie Dekker (meis-

o.l.v. zuster Rosmalen. De ouders 
van Annie woonden toen vlakbij 
het toenmalig Zuiderziekenhuis in 
Rotterdam-Zuid. Na haar trouwen 
ging zij in Waddinxveen wonen.

Lucie Halvax- van Dam

-------------------------------------------
Marinus de Lange
Ik ben de stamboom van de familie 
de Lange uit Rotterdam aan het 
uitzoeken. Ik ben al een heel eind, 
maar mis een tak aan de boom. Ik 

de Lange en zijn zus Mies. Hun 
vader Marinus Christiaan de Lange 
was bij de Koninklijke Marine 

getorpedeerd. Neef Rinus en zijn 
vrouw Ukkie zouden naar Amerika 
geëmigreerd zijn, maar hebben 
waarschijnlijk twee zoons die naar 
Nederland terug gekomen zijn. Wie 
kent de Lange’s en weet waar ze 
zijn?

Wim de Lange
Beneden Molendijk 91

-------------------------------------------
Modevakschool Dalweg
Ik zoek contact met mijn klasgeno-
ten van de modevakschool aan de 
Dalweg in Rotterdam-Zuid uit de 

ner mij nog Nolly, bij wie ik vaak 
ging eten, Bep en Wil Stein, Nel 
van Dam en Trees. Onze lerares 
was zuster Augustina. Het lijkt 
me leuk eens bij elkaar te komen. 
Ik ben benieuwd hoe het ieder is 
vergaan.

Haartsestraat 8a

H. Heinen, Rotterdam
A. Snoek, Pernis

J. Mantel, Capelle aan den IJssel
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Het boek werd de heer Winse-
mius niet, zoals gebruikelijk, 
aangeboden door de auteur, 
maar door Sint Nicolaas die 
voor dat doel speciaal even wat 
vervroegd naar Humanitas was 

gekomen. De binnenkomst van 
de goedheiligman ging met 
enige hilariteit gepaard want 
met verbazing zagen de aanwe-
zigen dat de Sint niet te paard 
het restaurant Akropolis bin-
nenkwam maar op een kameel! 
De verantwoordelijke Stalpiet 
had niet Amerigo maar Afrigo
klaargezet, verontschuldigde 

Hans Beckers boekenbal groot succes!

Boekfestijn bij Humanitas

€ €

de kinder- en seniorenvriend zich. 
Het goede boek had hij echter wel 
bij zich. Winsemius was bijzonder 
verheugd met het boek, bewaarde 
goede herinneringen aan eerdere 
bezoeken aan het Humanitas Her-

inneringsmuseum 
en betoonde zich 
een warm voor-
stander van zowel 
de Humanitasfilo-
sofie als van herin-
neringsmusea als 
onderdeel daar-
van.

Voorafgaand aan de aanbieding 
van het boek traden jazzvirtuoos 
Ton de Klerk en de Rotterdamse 
zanger Lee Towers op die, zoals 
gebruikelijk, de sfeer er al snel in 
hadden. Daarmee waren de ster-
renoptredens bij lange na nog niet 
voorbij want na de aanbieding 
van het boek  bracht de inmiddels 
91-jarige Annie  de Reuver, die al-

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een 
interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikke-
lingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van 
binnen en buiten  de vestigingen.  Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke 
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

Nadere inlichtingen over Humanitas, 
een vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman op nummer 
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Na koffie met gebak kwam er 
een groot, wit drieluik binnen 
met mooie, grillige vormen, ge-
maakt door directeur Noortje 
Brouwers van Humanitas-Berg-
weg en René Smeets. De bedoe-
ling werd snel duidelijk. De ene 
zijde moest beschilderd worden 
door onze schilderclub, de ande-
re zijde door de ploeg van Fortis. 
Na enige aarzeling begon één 

van de dames met het schilde-
ren van gras. Daar kon natuur-
lijk van alles ‘uit groeien’ en dat 
gebeurde dan ook heel spon-
taan. Met veel enthousiasme 
vonden bomen en prachtig 
gekleurde bloemen hun weg 
naar het drieluik. René was ver-
baasd dat iedereen met Rot-
terdamse voortvarendheid aan 
het werk ging zonder dat hij 
eerst moest praten als Brug-
man om dit voor elkaar te krij-
gen. De samenwerking was 

prima, ook met de Fortismen-
sen die kleurrijk bezig waren 
‘aan de andere kant’.
Na afloop werd, onder het ge-
not van een hapje en een 
drankje, gezellig nagekletst 
door iedereen. Het drieluik is 
zeer geslaagd en inmiddels te 
bewonderen in het Atrium van 
Humanitas-Bergweg. Heeft u 
ook interesse om een keer te 
schilderen in Humanitas-Berg-
weg? Dat kan, kom eens ken-
nismaken op de woensdag-
middag of bel 
en vraag naar Johanna Schram-
meijer.

weer jaren bij Humanitas woont, 
met enkele van haar onvergete-
lijke nummers de toeschouwers 
in vervoering. Dit gold met name 
oud-minister Winsemius die een 
heimelijke wens bleek te hebben 
om met Annie op te treden. Bij 
Humanitas kan alles dus de toe-
schouwers genoten even later van 
een unieke versie van ‘Kijk eens in 
de poppetjes van mijn ogen’ die 
met verve werd gebracht door 
Annie met ondersteuning van het 
trio Pieter Winsemius, Hans Bec-
ker en Ton de Klerk.

Na heerlijk genoten te hebben 
aan de verspreid opgestelde war-
me buffetten konden de aanwezi-
gen nog genieten van optredens 
van de Indiaanse messenwerper 
Norbert, die overigens ook meer 
dan behendig omging met bijlen 
en geweren, en de zinderende 
acts van Ferry Torres met met 
zijn leguanen, kameleons, schor-
pioenen, vogelspinnen, slangen 
en krokodillen, die de aanwezige 
dames, en ook wel wat heren, me-
nige angstkreet ontlokten. Het 
tweede gedeelte van de avond 
werd muzikaal opgeluisterd door 
de Delftse Studenten Big Band.

U heeft nog een aantal weken de 
tijd om ‘Verboden af te blijven’ te-
gen een sterk gereduceerde prijs 
aan te schaffen. Bladeren door het 
boek is een waar feest van herken-
ning voor alle personen op een 
leeftijd van tussen de 40 en 104 
en een bron van verbazing voor 
menig kleinkind!

‘Verboden af te blijven!’ is ver-
krijgbaar in de boekhandel én 
bij Humanitas en kost € 18,95.
Op veler verzoek is de cadeau-
korting (€ 12,95 i.p.v. € 18,95) 
verlengd tot 15 december! Stuur 
onderstaande bon naar Stichting 
Humanitas, afd. V&P, Postbus 
37137, 3005 LC Rotterdam.

Lee Towers, Pieter Winsemius en Hans Becker gaven ’m van katoen!

Sinterklaas kwam per ongeluk met Africo

Annie de Reuver: onvergetelijk

De krokodillen van Ferry Torres ontlokten menige angstkreet

Gezocht
Door vertrek van de begelei-
der zoekt Humanitas-Putse-
laan op Rotterdam-Zuid met 
spoed een vrijwilliger om 
de leden van de schilder- en 
tekenclub van de dagverzor-
ging begeleiden.  Bel Wilma 
Visser: 

Humanitas heeft altijd 
plaats voor:

Vrijwilligers: 010 - 461 52 48
Student-medewerkers voor onze 

restaurants: 010 - 461 53 47
Oproepverzorgenden (af en toe 

invallen) en Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51

Schilderclub Humanitas-Bergweg krijgt workshop

Humanitas-Fortis drieluik


