
Voor, spreid, sluit; achter, 
spreid sluit. Het is een 
rijtje dat er bij tiendui-
zenden Rotterdammers 
is ingestampt tijdens de 
meestal nogal saaie, maar 
min of meer verplichte 
zwemlessen. Weinigen zul-
len beseft hebben dat die 
dreunende orders afkom-
stig waren van een ware 
kampioenscoach, Wim 
Delwel. Hij was wijd en 
zijd in Rotterdam bekend 
als zwemleraar, die in 
diverse zwembaden in de 
stad talloze jonge Rot-
terdammertjes de eerste 
beginselen van de zwem-
kunst bijbracht en ons zo, 
letterlijk, leerde het hoofd 
boven water te houden. 
Hij genoot echter tevens 
grote faam vanwege zijn 
eigen sportieve prestaties.

Wim Delwel was niet alleen zwem-
leraar voor beginners, hij genoot 
landelijke faam als coach van kam-
pioenen als Leen Korpershoek, Piet 
Kruithof en Kees Hoving. Ook had 
hij lang Servaas Kamerling onder 
zijn hoede, die als dove zwemmer 
furore maakte en zelfs wereldkampi-
oen werd op de 200 meter school-
slag voor doofstommen.
“Hij gold daardoor in de zwemsport 
als een autoriteit, van wiens advie-
zen overal dankbaar gebruik werd 
gemaakt”, weet zoon Henk Delwel, 

die zijn vader jarenlang assisteerde 
en hem later opvolgde als begeleider 
en coach.
“Als zwemmer had hij zelf ook een 
mooie palmarès”, vervolgt hij. “Hij 
was vijfmaal kampioen van Rot-

terdam op de 100 meter, maar was 
misschien nog wel bekender door 
zijn vijf opeenvolgende overwin-
ningen, van 1930 tot 1935, van de 
wedstrijd die ieder jaar op Koningin-
nedag in de Schie werd gehouden. 
De deelnemers zwommen dan van 
clubhuis De Arend naar de Melk-
markt en terug. Verder was hij een 
belangrijke kracht in de ploeg voor 
de stedenwedstrijd Rotterdam-Ant-
werpen, werd hij derde op de 200 
meter bij de nationale kampioen-
schappen en speelde hij als water-
poloër diverse wedstrijden voor het 
nationaal team”, noemt Henk wat 
hoogtepunten.
De Rotterdamse Zwemclub (RZC) 
was de thuishaven voor de zwem-
familie Delwel. Aanvankelijk in de 
Tuinderstraat, later in het Oostelijk 
Zwembad gaven Wim en zijn broer 
Henk training aan de wedstrijd-

zwemmers.

Schoolzwemmen
Hoe goed hij ook was, hoogstwaar-
schijnlijk zijn er veel meer mensen 
die Wim Delwel beter kennen 
als ‘badmeester’. Zijn sportieve 
prestaties dateren voornamelijk van 
voor de oorlog. Na de oorlog, om 
precies te zijn vanaf 1947, werd hij 
zwemleraar bij de gemeente.
“In die hoedanigheid heeft hij na 
de oorlog tienduizenden jonge Rot-
terdammers leren zwemmen. Je zou 
bijna zeggen; wie van onze leeftijd 
heeft er géén zwemles van hem ge-
had. Hij stond tientallen jaren op de 
rand van het bad in het Sportfond-
senbad aan de Van Maanenstraat, in 
het Oostelijk aan de Gerdesiaweg en 
in de Overdekte in de Willem van 
Hillegaersbergstraat. Dag in, dag 
uit instructies gevend, wandelend 

met zo’n zwemhaak. Veel leerlingen 
vonden hem erg streng en niet zo 
aardig. Dat was terecht, hoewel hij 
in het dagelijks leven een bemin-
nelijk mens was. Veel scholieren 
kwamen daar later achter, als ze 
bijvoorbeeld mochten meedoen met 
de scholierenontmoeting Rotter-
dam-Antwerpen. Dan maakten ze 
hem mee als coach en waren ze zeer 
verbaasd dat hij zo aardig bleek te 
zijn”, glimlacht Henk.

Fred Wallast

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

Zwemles van een kampioenscoach
Deze week o.a.:
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Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?

www.rijbewijsservice.nl 
0900 – 20 20 778 (20 ct/pm)
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Tijd / Geld & Betaal je 

rijopleiding in 2009!
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Home Hotel is gevestigd in de Witte de 
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden, 
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een 
kort of lang verblijf, van één overnachting 
tot vele maanden.

Al onze kamers zijn voorzien van douche / 
toilet en kleurentelevisie.

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie: Witte de Withstraat 81 A    Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
   3012 BN ROTTERDAM   Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90          
 www.homehotel.nl             info@homehotel.nl

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
Polyanderweg 19

Christiaanhygensweg 2
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

Metaalhof 54-56  3067 GM  Rotterdam
Tel. 010-4554980 Fax 010-4569065

www.kloppers-autobedrijf.nl

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

uitvaartbloemisterij .nl
Crooswijkseweg

010-4125679

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Prettige feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar voor al onze cliëntele
Strevelsweg 852
3083 LV  Rotterdam
Telefoon:  010 - 844 75 19
E-mail:  g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl 

Binnenhof  19 
Rot te rdam Ommoord 
te l .  010  -  2990099

S T I J L V O L L E 
D A M E S M O D E

Bedankt voor alle leuke, bijzondere 
en spannende verhalen die u ons 
over de Sportfondsenbaden Rotter-
dam heeft doen toekomen. Wij heb-
ben er erg van genoten! Wij zullen 
van alle verhalen een leuke bundel 
maken en iedereen die ons een 
verhaal heeft toegestuurd, ontvangt 
een exemplaar. De verhalenbundel 
zal ook per februari 2008 te verkrij-
gen zijn bij onze accommodaties of 
kan aangevraagd worden per e-mail 

of telefoon. 

En de winnaar is…
De winnaar van het diner 
voor 2 personen is geworden: 

De heer G.C.F. Poppelaars 
uit Barendrecht met zijn verhaal 
“Dikke buiken maken”

U kunt dit verhaal in deze editie van 
de Oud-Rotterdammer teruglezen. 

En de 
winnaar is…

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

 van de familie, makelaar en / of woningstichting
  Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
  Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
  Gelijk contact: 010-8424225 / 06-29103430  
  per email bontes@upcmail.nl
Zie ook www.woningontruiming.net
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Cox Column

Kerken Westzeedijk en Zalmhaven 
vergane glorie
Op de Westzeedijk stonden twee monumentale kerken: de 
Nieuwe Zuiderkerk en de Heilige Laurentius en Ignatius kathe-
draal. De gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk is gebouwd vanaf 
22 oktober 1914 naar een idee van architect Tjeerd Kuijpers en 
werd ingewijd op 29 maart 1916. Er waren negenhonderd zit-
plaatsen. De laatste dienst werd gehouden op 27 oktober 1968. 
In 1969 is de kerk gevallen onder de slopersmoker.

“Wat is er toch met die zoemer…?!”

Ik heb achteraf veel compassie met die 
arme kerels die afgeknoedeld van hun 
werk kwamen en dan, als ze geluk had-
den een pijpie bier kregen, en dan uitge-
rafeld in hun luie stoel in slaap vielen en 
dan nog de boosheid van hun vrouwen 
over zich heen kregen omdat ze niet mee 
wilden naar de bioscoop. Daar staan 
natuurlijk tegenover de leperds die de 
boosheid van hun vrouwen voor waren 
en zich na het werk eerst in het café vol 
lieten lopen.

U kent allemaal de prent van het kind 
dat zich aan vader, die reeds in de café-
deur staat, vastklampt en smeekt; “Ach 
vader, niet meer…” Bernie Hoogewee-
gen, de gentleman die het toenmalige 
jeneverimperium Hulstkamp bestierde, 
helaas door Heineken opgeslokt, 
bezwoer mij dat daar “ACHT vader, 
niet meer” had moeten staan. Bernie 

was een echte patriciër, een edel iemand 
met een grote dosis humor, zetelend in 
zijn prachtige kantoor met uitzicht op de 
Maas in het monumentale Hulstkamp-
gebouw, dat voornamelijk dankzij hem 
behouden is gebleven. Zelf een geducht 
verzetsman geweest, vertelde hij altijd 
met smaak hoe het gebouw reeds in 
de meidagen veertig aan de ondergang 
was ontsnapt. De Moffen, die vanuit 
vliegveld Waalhaven, Zuid, waar het 
Noordereiland bij hoort, in handen had-
den, plaatsten op het Hulstkampgebouw 
een zware mitrailleur waarmee ze met 
veel succes de Nederlandse troepen aan 
de overkant bestookten. De Nederlandse 
commandant zond toen een koerier naar 
de artillerie die in het Kralingse Bos 
stond opgesteld, (of bij Delft?) met de 
opdracht het gebouw in puin te schieten. 
Die koerier is echter nooit aangeko-
men… (Als ik het verhaal verkeerd 

vertel hoor ik het graag.) 
Ik kende Bernie omdat wij in het begin 
van de jaren zeventig in zijn prachtige 
gebouw het roemruchte radioprogramma  
“Cursief” opnamen, met Luc en Simone 
Lutz, Nettie Rosenfeld en Herman van 
Run. Veel werd er geschreven door 
Michel van der Plas, en daarom was 
soms ook zijn vriend Godfried Bomans 
er bij, de held van mijn Mulo-jaren, met 
zijn boeken “Erik” en vooral “Pieter 
Bas”. Als u ze niet kent moet u ze zo 
gauw mogelijk bij Maria Heiden gaan 
bestellen. Zeg maar dat ik u gestuurd 
heb. Soms waren we te kort, hadden we 
niet het volledige half uur, en dan trok 
Godfried zich een tijdje terug en kwam 
dan altijd tevoorschijn met een of ander 
briljant lulverhaal. Van de platen die er 
indertijd van gemaakt zijn hoor je elke 
maand nog wel iets op de radio, en dat 
wil wat zeggen in deze tijd van Ali B. 
en Lange Frans. Binnen “Cursief” was 
er altijd een gemoedelijke strijd tussen 
de “Roomsheid” die het programma 
had, het was tenslotte van KRO, en de 
“Linksigheid” waar sommigen, en met 
name ik, in die tijd nog last van hadden. 
“Alles moest maatschappijkritisch  zijn, 
weet je wel.” Maar we kwamen er altijd 

uit, producer Gerard Hulshoff was 
een ware diplomaat, en zo ontstonden 
er tal van pareltjes, waarvan Frans 
Halsema en ik in ons ‘73 programma 
“Wat je zegt dat ben je zelf” enorm 

ja, geen nee”, “Voor een briefkaart 
op de eerste rang”, “De Belgische 
attachee” en zovoorts.
Maar daar wilde ik het allemaal hele-
maal niet over hebben. De eerste zin 
van dit stukje was als inleiding bedoeld 
om u te vertellen dat wanneer u dit 
leest ik op een ver eiland onder een 
palm eindelijk “Oorlog en vrede” van 
Tolstoj lig te lezen. ( Voor de inbrekers 
onder u, mijn Riesenschnauzer Irving 
ligt, liefderijk verzorgd door mijn buur-
vrouw Carla, thuis achter de deur.)

Aan mensen die op zo’n lijdzame toon zeuren:  “Ik ben ZO aan 
vakantie toe”, heb ik altijd een ontzettende hekel gehad. Je 
moet niet zijken, (ja, ik schrijf dat met een lange IJ , het is im-
mers een sterk werkwoord, zijken, zeek, gezeken,) maar gewoon 
doen. En mensen die vroeger echt moe waren, en ’s avonds 
uitgeput van hun werk kwamen hadden meestal geen vakantie, 
in elk geval niet veel.

- Een onderonsje tussen burgemeester mr. 
G.E. van Walsum van Rotterdam en Mgr. 
M.A. Jansen van het bisdom Rotterdam in 
Heilige Laurentius en Ignatius kathedraal. -

- De Zalmhaven gezien vanaf de kop van de Leuvehaven. De foto is gemaakt omstreeks het eind van de jaren dertig. Op de achtergrond de 
bebouwing van de Scheepstimmermanslaan en de torens van Heilige Laurentius en Ignatius kathedraal (links) en de Nieuwe Zuiderkerk aan de 

Westzeedijk. Foto’s collectie Rein Wolters -

De Laurentius Kathedraal werd ge-
bouwd vanaf 18 juli 1890 door Haagse 
architect Nic. Molenaar en ingewijd 
op 10 november 1892. De kerk telde 
twaalfhonderd plaatsen.De laatste 
dienst werd gehouden op 24 septem-

ber 1967. Eind 1968 ging de kerk van 
Mgr. M.A. Jansen tegen de vlakte.
De Zalmhaven kreeg zijn naam op 8 
juli 1892. De haven en de straat dan-
ken hun naam aan de Zalmvisserij op 
de Nieuwe Maas. De oorspronkelijke 
Zalmhaven, ook wel Salmgat ge-
noemd, maakte deel uit van het meest 
zuidelijke stuk van de Schiedamsevest 
buitendijks. In 1612, toen Rotterdam 
werd uitgebreid langs de Schiedam-
sedijk en Leuve tot aan de Maas, had 
men aanvankelijk  het plan nog verder 
westelijk te gaan. Er waren reeds 
stukken bouwgrond uitgegeven aan de 
geplande Vissershaven, Elfthaven en 
Zalmhaven. Het plan werd echter niet 
uitgevoerd: de kopers moesten in 1620 
schadeloos worden gesteld.
Door verplaatsen van scheepstimmer-
werven van de Blaak naar het Nieu-
wewerk moest het Salmgat worden 
uitgegraven. Dat gebeurde in 1693 en 

het kreeg de naam Salmgat of Buijse-
gat. Uiteindelijk werd het te smal en 
ondiep en werd er in 1702 een nieuwe 
doorvaart gemaakt door het Westerse 
Hoofd, uitkomend op de Leuvehaven. 
De oude toegang werd in 1782 ge-
dempt en als Balkengat bleef het oude 
Salmgat nog tot 1891 bestaan. Toen 
werden de slikken opgehoogd en op 
het daardoor verkregen terrein werd 
de Zalmstraat aangelegd. 
In de jaren negentig van de vorige 

eeuw is de Zalmhaven gedempt om de 
bouw van de Erasmusbrug mogelijk te 
maken. In het voormalige havenbek-
ken zijn ook woningen gebouwd. De 
Stokkenbrug over de toegang tot de 
Zalmhaven kreeg een nieuwe bestem-
ming over de Binnenhaven en heet nu 
Pincoffsbrug.

- De afbraak van de Nieuwe Zuiderkerk 
begon in 1969. Binnen enkele maanden 
herinnerde niets meer aan het gebouw. -
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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

SALE 
o.a.Betty Barclay, 
Bandolera, Taifun, 

Tuzzi, Frank Walder etc.

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice! b

sbensbensen
M O D E

Leonie de Visser komt uit 
Hoogvliet. In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen maakt 
ze gebruik van behandelings-
methoden die gebaseerd zijn op 
gecombineerde geluidsgolven 
en magneetvelden. Vijftien jaar 
geleden ben ik aan een ap-
paraat daarvoor gaan werken; 
inmiddels is het zesde model 
gereed en zijn er patenten 
verleend op de apparatuur. De 
beide technieken vullen elkaar 
aan. Het is een pijnloze en zeer 
patiëntvriendelijke behandel-
wijze, die ook nog eens prima 
resultaten geeft. Amputaties en 
gangreen zijn ermee te voorko-
men, vaatvernauwingen worden 
verminderd of zelfs opgeheven. 
Het principe van de RT-220 
(resonantietherapie) komt in het 
kort gezegd neer op het via de 
voetzolen in het lichaam bren-
gen van geluidsgolven, gecom-
bineerd met magneetvelden van 
een specifi eke frequentie. De 
patiënt ligt daarbij ontspannen 
achterover. De geluidsgolven 
dringen via de huid in het 
lichaam en stijgen zelfs door 
tot het hoofd. De lichaamsvloei-
stoffen en het weefsel dienen 
daarbij als geleider voor de ge-
luidsgolven. Waar de resonantie 
(plaats van een vaatvernauwing) 
optreedt, geven de trillingen 
hun energie af. De energieover-
dracht resulteert in de geleide-
lijke afname van de vernauwing. 

De RT-220 is inmiddels een 
mobiel apparaat dat op een 
gewone wandcontactdoos kan 
worden aangesloten. Standaard 
duurt een behandeling ongeveer 
20 minuten

Testresultaten en 
onderzoeken
Bij de eerste testen met het ap-
paraat rapporteerde de Berlijnse 
arts Dr. Ragg dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 
Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 

andere chronische pijn in armen 
en/of benen, koude voeten en 
ledematen, zwart-blauwe en 
bleke voeten en/of handen, 
kramp, vermoeide benen bij het 
lopen, niet genezende wonden 
(diabetici), duizeligheid, oor-
suizing en concentratiestoornis-
sen, pijn in de hartstreek. De 
therapie blijkt echter ook te 
werken bij gewichts-, spier- 
en zenuwaandoeningen, 
kneuzingen en sportblessures, 
moeilijk geneesbare botfrac-
turen, reuma. Het streven van 
Leonie de Visser is dat iedereen 
gebruik kan maken van deze 
patiëntvriendelijke therapie.

Alleen thuisbehandelingen. 
Tevens diverse andere 
therapie behandelingen 
mogelijk voor overige 
klachten.

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl

Voor behandeling: 
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief: 
4 weken voor 300,00 
i.p.v.  800,00

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe 
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de fi rma 
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met 
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee 
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit 
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak 
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter 
het is.

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

Zonnige Winteraanbiedingen

bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten

laminaat
GRATIS GELEGD

Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren

en trapgeschikt,
400 cm breed

Wij hebben 
nu ook een 

nieuwe collectie 
behang!

 Showroom open:
Industrieweg 19 dinsdag 10.00 - 17.00 uur
Krimpen a/d IJssel woensdag 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 0180 - 554890 donderdag 10.00 - 17.00 uur
fax 0180 - 594499 vrijdag 10.00 - 21.00 uur
www.woninginrichtingverschoor.nl zaterdag 10.00 - 17.00 uur

ROUKENS
oog
zo rg
a a n
h u i s

Zonder dat u de deur uit hoeft kunt u dus uw 
ogen laten meten of een nieuwe bril uitzoeken. 

Bel voor een afspraak, telefoon 

0180 – 531 870

Hendrick Staetsweg 257
3067 VS  ROTTERDAM
Tel  010 2123710
Fax 010 2123711
E-mail info@zorg-op-maat.nl
Internet www.zorg-op-maat.nl

Persoonlijke 
 verzorging

Verpleging
Stoma verzorging
Ondersteunende 

 begeleiding
Activerende begeleiding

Zorg voor particulieren, 
AWBZ geïndiceerden en diegene met een 

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Huishoudelijke 
 verzorging

Gezelschap
Aanvragen indicatie
PGB administratie
Zorg tot 24 uur 

 per dag

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

Wij zijn gespecialiseerd 
 in woningontruiming.

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

De woning wordt in staat van   
 oplevering gebracht naar de   
 eisen van de woningbouw-
 vereniging of makelaar.

Wij werken door het gehele land.

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

email: info@huis-ontruiming.nl

www.huis-ontruiming.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was 
dat nou 56”

TOEN NU

Deze keer is weer overduide-
lijk gebleken, dat details op 
de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ 
in deze krant niet altijd even 
goed bekeken worden. Op de 
gepubliceerde raadfoto stond 
duidelijk, dat Rutecks ‘binnen-
kort naar het Stadhuisplein 
zou verhuizen’. De foto was 
dus niet op het Stadhuisplein 
of de Lijnbaan genomen. Toch gaf meer dan 75% van de oplos-
singen de hoek Lijnbaan/Stadhuisplein als de locatie die men 
meende te herkennen.

De foto is begin jaren vijftig genomen 
op de hoek van de Rochussenstraat en 
Mathenesserlaan (nu Museumpark). 
Ruteck’ (ooit Heck’) maakte deel uit 
van het Winkelcentrum ‘Jongkinds-
traat’, dat na de dramatische mei-
dagen van 1940 werd opgezet rond 
Mathenesserlaan en Jongkindstraat. 
Er was ook nog een uitlopertje langs 
het begin van de Nieuwe Binnenweg. 
Het enige dat nu aan deze ‘noodtoe-
stand’ herinnert, is restaurant Old 
Dutch. Zelfs het witte pleisterwerk is 
daar hetzelfde gebleven.
Foute en goede oplossingen gaan zich 
nu afwisselen; Rutecks’ heeft meer in 
de stad betekend, dan de toenmalige 
bedrijfsleiding ooit heeft vermoed.
Rieks Holman (staat hier verder 
niets dan wordt Rotterdam bedoeld): 
“Ruteck’s (samenvoeging van 
bierbrouwerij De Zwarte Ruiter en 
Heck’s cafetaria) was een keten van 
twintig cafetaria’s, restaurants en 
lunchrooms. Het hoofdkantoor zat 
op de Heemraadsingel in Rotterdam. 
Er waren zaken in Amsterdam (3), 
Utrecht, Arnhem (de grootste), Den 
Haag, Breda en natuurlijk Rotterdam, 
waar mijn vader gerant was van 1963 
tot 1969. Wij woonden boven de zaak 
op het Stadhuisplein 42. Doordat er 
op de Lijnbaan niet hoger dan twee 
verdiepingen gebouwd mocht worden, 
was het huis niet zichtbaar van de 
straat. Het was een elf meter lange 
gang met vier kamertjes van twee 
bij twee meter, een ouderslaapkamer 
en een woonkamer aan het eind van 
de gang. Alles was aan een kant van 
deze gang, want de keuken was aan 
de andere kant. In 1968 heeft Reinder 
Zwolsman de keten opgekocht om 
de eigen panden, die vaak op eerste 
klas locaties (Spui, Kalverstraat, 
Velperplein etc.) gebouwd waren 
te verkopen aan een projectontwik-
kelaar (Immofund). De huren waren 
vanaf die tijd dusdanig hoog dat een 
sluitende exploitatie niet haalbaar 
was. In 1969 viel ook het doek voor 
Rotterdam. Er speelden orkesten, 
die een maand bleven en dan naar de 
volgende Ruteck’s gingen. Bekende 
namen: John Kristel (met als zangeres 
Conny Vink en ook Conny van de 
Bos), Gerd Hoell, Teddy Stauber, The 
Three Jacquets (“We hebben een on-

geluk gehad met het autootje”) en nog 
vele anderen. Samen met platenzaak 
Dankers op de Coolsingel werden 
talentenjachten georganiseerd. Zo 
heeft André van Duin in 1964 nog als 
bandparodist opgetreden tijdens zo’n 
gelegenheid, daarna is hij ontdekt in 
“Op volle toeren”. Mijn vader zei de 
volgende dag aan tafel :”Wat er nou 
gisteravond voor een idioot heeft op-
getreden!?”. Hij is nooit een fan van 
André geworden….. De uniformen 
van de serveersters waren inderdaad 
het gezicht van de zaak en er was 
dan ook een grote linnenkamer. Waar 
de foto genomen is weet ik niet met 
zekerheid te zeggen, maar het zou 
het Rembrandtsplein in Amsterdam 
geweest kunnen zijn.” (De raadfoto in 
deze krant heeft altijd (met één fees-
telijke uitzondering) op Rotterdam 
betrekking. AvdS). 
C.M. Gelderman-v.d. Gaag (Papen-
drecht): “Het ‘oude Ruteck’s’ was 
volgens mijn herinnering aan de 
Statenweg. Ik was destijds een jaar of 
tien (geboren 1938). Mijn moeder was 
overleden in de oorlog en mijn vader 
voedde mij op. Om thuis voor me 
te kunnen zorgen had hij een kleine 
tabakswinkel geopend in Overschie, 
waar wij woonden. Hij kookte elke 
dag, maar als de kassa-inhoud het 
toeliet ging hij op zondag met mij 
naar de Cineac, waar we soms een 
uur voor in de rij moesten staan 
en bij slecht weer soms wel twee 
doorlopende voorstellingen bleven 
zitten. Daarna gingen we wat eten 
bij Ruteck’s. Ik vond het fantastisch. 
Meestal koos ik een ‘Ruteck’s boter-
ham’. Dat was een bordje met van 
alles; brood, huzarensalade, augurk, 
ei en misschien nog wel iets. Aan de 
muur hing een kastje, waar steeds een 
ander nummer verscheen. Ik heb nooit 
geweten waar het voor was, maar het 
was een sport om onder het eten toch 
het getal te zien verspringen. Als er 
muziek was in de zaak, was het extra 

Na het afrekenen gingen we dan met 
de bus terug naar Overschie. Dan had 
ik een heerlijke zondag gehad. Er 
waren trouwens in die omgeving nog 
twee cafetaria’s, nl. ‘Martins’ en ‘Ge-
rards’ (of Geerards). Ook daar aten 
we wel eens. Ik herinner mij dat ik bij 

Martins de eerste pelpinda’s van mijn 
leven heb gegeten. Dat was niet lang 
na de oorlog. Ze werden geserveerd 
op een bordje, in een cellofaan zakje. 
Als kind van die leeftijd had je die 
nog nooit gezien. Zoals u ziet wellen 
plotseling diverse herinneringen op.”
E.Spek-Erkens (Krimpen a/d IJssel): 
“Ruteck’s zat in de Lijnbaan; inder-
daad op de hoek. Iedere zaterdag- en 
zondagavond kon je er dansen. Het 
was eigenlijk het enige gangbare 
voor de gewone man. Het was ook de 
eerste zaak, die overdag het tweede 

Marjan Monster-de Regt (Vlaardin-
gen): “Ruteck’s op de hoek van de 
Lijnbaan en de Karel Doormanstraat. 
Wij hadden ons bruiloftsdiner daar, 
we zaten op de eerste etage en onze 
gasten zaten de doperwtjes naar bene-
den te pieken in de grote tuba van het 
orkest , dat was in 1968, hele leuke 
herinnering.”
L.H. Andriessen , Gerdesiaweg 551, 
3061RX Rotterdam: “Volgens mij is 
dit het restaurant van Rutecks dat zich 
bevond aan de huidige Mathenes-
serlaan. Tegenwoordig staat op deze 
locatie het NAI met daar tegenover de 
bekende blunderput van Rotterdam 
in het Museumpark. In de jaren in en 
vlak na de tweede wereldoorlog zijn 
in deze omgeving veel noodwinkels 
gebouwd.”
De heer(?) Andriessen kan de te win-
nen attentie tegemoet zien.
Arie Terreehorst  (Ridderkerk): 
“Volgens mij stond dat gebouw op de 
hoek van de Rochussenstraat en de 
Mathenesserlaan, schuin tegenover 
Museum Boijmans. Het werd na 
de oorlog gebouwd. Ik ben er nooit 
binnen geweest. Daar hadden we geen 
geld voor. Ervoor was een, voor die 
tijd, groot grasgazon. (Dat grasgazon 
herinner ik me niet. Op foto’s uit die 
tijd is het ook niet te vinden. Bedoel 
je het plantsoentje vóór het Unilever-
gebouw? AvdS). Ik woonde destijds 
in de Jan Sonjéstraat.”
M. Geel-Harsma (Capelle aan den 
IJssel):  “In de beginjaren 50 had je 
op de hoek Mathenesserlaan (daar 
stonden geen huizen) en Rochus-
senstraat een cafetaria. Een stukje 
verderop was een benzinestation (dat 
Shell-benzinestation is pas gekomen, 
toen het noodwinkelcentrum was 
afgebroken. AvdS). Wat de drukke 
winkeldagen betreft, dat moeten dan 
de noodwinkels wat verderop aan 

de overkant geweest zijn. Tegenover 
Rutecks had je eerst het gebouw van 
de Unilever, nu Hogeschool, en dan 
kwamen er winkels tot ongeveer het 
Museumparklaantje. Ook waren er 
nog noodwinkels in de Jongkinds-
traat. Ik herinner me Van Veen, later 
naar de Lijnbaan en de moderne stof-
fenzaak van Wisbrun en Lefman.”
Hans Rijnders (Capelle aan den IJs-
sel): “Ik weet dat ik te laat ben, maar 
wilde mijn late reactie toch geven, 
omdat ik zo veel goede herinnerin-
gen heb aan de jaarlijkse etentjes bij 
Ruteck’s. Ik ben opgegroeid in het 
naoorlogse Rotterdam (geboren 10 
minuten voor Dolle Dinsdag 1944) 
en mijn ouders hadden de gewoonte 

ieder jaar op hun trouwdag met 
ons uit eten te gaan. Ik meen dat de 
foto is van het pand op de hoek van 
de Nieuwe Binnenweg waar in de 
noodgebouwen ook een autodealer 
(Ford?) zat en in de bovenzalen het 
tafeltenniscentrum. Later gingen we 
naar Ruteck’s aan de Lijnbaan.”

Wie kan mij een advies geven wat ik 
moet doen met de andere honderden 
oplossingen die elke veertien dagen 
bij De Oud-Rotterdammer binnenko-
men? De krant heeft geen ruimte en 
een boek schrijven doe ik niet snel.
Op z’n Rotjeknors roep ik
h e l l u p  !

Nieuwe opgave no. 58

Voor ik het over deze raadfoto ga hebben even de opmerking, dat de ‘Waar-
was-dat-nou-foto’s’ altijd in beeldschermgrootformaat te vinden zijn bij www.

daar (helaas) niet aan tippen. Bij de foto van deze week gaat het niet echt om 
details; personen en situatie kunnen direct van de foto van Henk Hartog wor-
den afgelezen. De foto laat echter geen straatnaambordje zien, dus de vraag is 
duidelijk: Waar was dat nou?

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór  4 februari 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam

Inzendingen per e-mail zijn welkom bij: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
 Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

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

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

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

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

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

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

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

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

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

Voorlichtingsbijeenkomst zonder kleine lettertjes
Wanneer u meer wilt weten over het nieuwe sparen 
doet u er goed aan om naar de voorlichtingsbijeen-
komst “Sparen als vroeger” van TradingPort* te
komen. Daar geeft Directeur Henk Folkers, specialist
in financiële planning, uitleg over de veranderingen,
de voordelen en de spelregels, maar ook over de 
valkuilen en het omzeilen daarvan.

Met heldere rekenvoorbeelden worden de verschillen 
tussen het oude en het nieuwe sparen uiteengezet. 
U krijgt antwoord op al uw vragen. Ook over de (veel
lagere) kosten en provisies waarmee met banksparen
rekening moet worden gehouden.

Geen verkooppraatjes
Een bezoek aan de voorlichtingsmiddag kost u niets
en verplicht u tot niets. De bijeenkomst wordt inge-
leid door Hans Roodenburg, onafhankelijk journalist
van o.a. de opinie- en informatiepagina in De Oud-
Rotterdammer. De koffie is bruin en na afloop krijgt 
u heerlijke erwtensoep aangeboden. Bovendien bent
u weer eens (gratis) op de Euromast.

De bijeenkomst wordt gehouden op 
DINSDAG 12 FEBRUARI van 13.30 tot 17.00 uur
U kunt zich aanmelden met onderstaande coupon.
Noteer de dag alvast in uw agenda. Neem gerust 
uw partner mee.

Wij rekenen op uw komst 
Vul de inschrijfbon in en stuur deze, in een 
gesloten enveloppe (zonder postzegel) naar: 
TradingPort, Antwoordnummer 40581, 
Postcode 3049 WB  Rotterdam.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te 
komen kunt u de bon ook gebruiken voor het 
aanvragen van meer informatie.

Naam: ______________________________ Voorletters: ____________ M/V

Adres:__________________________________________________________________

Plaats: __________________________________ Postcode: __________________

Leeftijd: ________________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

Ik kom alleen

Ik kom met __________ andere geïnteresseerden 

in de leeftijd van __________ jaar.

Mijn/onze interesse gaat vooral uit naar:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Sparen als vroeger?

TradingPort. Exclusief voor iedereen
Door het bundelen van de (spaar)kracht van vele consumenten opent TradingPort de deur naar exclusieve en 
gerenommeerde vermogensbeheerders, die normaal alleen de vermogens beheren van bijvoorbeeld de overheid, 
solide pensioenfondsen, grote ondernemingen en vermogende particulieren. TradingPort en alle vermogens-
beheerders waarmee TradingPort samenwerkt, zijn geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) en/of 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor meer informatie: www.tradingport.nl

Sparen voor later
In goed vertrouwen stort Nederland al jarenlang duur
verdiend “geld voor later” af op de rekeningen van
verzekeraars en bankinstellingen voor bijvoorbeeld 
lijfrentes, aan hypotheken gekoppelde levensverzeke-
ringen en beleggingsfondsen. Tegen de tijd dat het
geld nodig is, is de kans groot, dat de opbrengst van
al dat gespaarde geld behoorlijk tegenvalt. Het kan
zelfs voorkomen, dat van elke gespaarde euro, maar
60% gespaard blijkt te zijn.
Jammer. Niets meer aan te doen. Niet door Radar, 
niet door Kassa, niet door de Consumentenbond, niet
door woekerpolis.nl. Doorwerken dus na uw 65ste jaar.
Niets mis mee, tenzij u andere plannen heeft.

Neem de spaarregie in eigen hand
Met de op 1 januari jl. ingevoerde wet “Banksparen”
heeft de overheid een nieuwe mogelijkheid gecreëerd
om te “sparen voor later”. Met hulp van de fiscus en
tegen lage kosten is het mogelijk om toch nog een
mooi kapitaaltje op te bouwen. Doet u dat slim en op
tijd, dan kunt u nog aardig wat pensioengaten vullen
en aflossingstekorten op hypotheken voorkomen.

Kom op dinsdag 12 februari gratis naar de Euromast
Het nieuwe, fiscaal verleidelijke banksparen.



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 januari 2008 pagina 7

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’.

Banksparen om pensioen bij te spijkeren
Voor het bijspijkeren van pensioen of 
voor het sparen van een hypotheek-
kapitaal van de eigen woning zijn per 

mogelijkheden ingevoerd. Ook voor 
50-plussers – de doelgroep van 
deze krant – ontstaan interessante 

ten op te trekken. Dit zogenoemde 

een (beter) alternatief voor de tot nu 

lijfrentepolissen voor mensen die 
pensioengaten hebben.

vaak een dure levensverzekering 
is gekoppeld en dat verzekeraars, 
tussenpersonen en andere bemid-
delaars hoge provisies opstrijken. 
Consumentenprogramma’s als Radar 
en Kassa en de Consumentenbond 
hebben daarop al herhaaldelijk ge-
wezen. Wat er aan de strijkstok blijft 
hangen bij het nieuwe ‘banksparen’ 
is nog niet duidelijk, maar bijna alle 

kelijker wordt (afgezien van de 
levensverzekering) dan de lijfrentes.
Het is overigens nog zó nieuw 
– het initiatiefwetsvoorstel van de 
kamerleden Depla van de PvdA en 

aangenomen -  dat de markt (banken, 

nauwelijks op deze nieuwe mogelijk-

kelijk sparen voor je pensioen of je 
woninghypotheek.

Voortrekker
In Rotterdam is de relatief onbeken-
de vermogensbeheerder TradingPort 

zet de toon in de aanval op de oude 

verzekeringen. ,,In goed vertrouwen 
stortte Nederland jarenlang duur 
verdiend geld af op de rekeningen 
van verzekeraars en bankinstellingen 
om er tegen de tijd dat het geld nodig 

ken of ter aanvulling op een mager 

elke gespaarde euro, soms maar 60 

zullen immers ook wat meer kosten 
moeten worden gemaakt dan bij zelf 

aantonen.

Aanlokkelijk

banksparen (en van de lijfrentes tot 
nu toe) is dat men feitelijk bruto geld 
voor de oude dag of de woninghypo-
theek wegzet met het idee daarop 

gingswinsten) te maken. Ook zal 

in de gaten moeten houden hoeveel 
de beheervergoedingen bedragen 
die vaak verborgen zitten in een 
beleggingsfonds. Het nadeel van dit 

ook wel eens benadrukt worden. Het 
is namelijk niet meer dan uitstel van 
inkomstenbelasting betalen. Want als 
het banksparen tot uitkering komt 
(op bijvoorbeeld 65 jaar) dan moet 
vanaf dat moment over de uitge-
keerde bedragen nog wel worden 

Wel belangrijk is dat in het wereldje 
van mensen met veel (eigen) geld 
het spaarkapitaal niet wordt belast 

je het over een periode van twintig 
tot dertig jaar bekijkt.  De aantrek-
kelijkheid van het banksparen is dan 
ook dat je met een groter bedrag 

als je 65 jaar wordt, in een lagere 

mensen zal dat aanlokkelijk worden 
om op deze manier het pensioen bij 
te spijkeren.

Eigen afweging

vastzetten van kapitaal (sparen, 
beleggen of pensioenverzekeringen) 
is het wel zaak dat je ook over vrije 

totaal geen zin daarvoor geld te gaan 
lenen, want alleen de kredietrente die 

meer bedragen dan het rendement dat 
je op je te sparen pensioenkapitaal 
gaat maken. Ook is aan het pensi-
oensparen een reeks voorwaarden 

daan worden tussen je 65ste en 70ste 
jaar en moet de uitkering in gelijke 

uitgekeerd. Ook zijn er ingewikkelde 

ging. Tussentijds afkopen kan niet of 
je krijgt een enorme aanslag van de 

goed op de hoogte van de spaar- en 
beleggingsmogelijkheden, de be-
perkende voorwaarden en beoordeel 

een eigen afweging en laat u niet te 
snel overtuigen door marketeers die 

voorstellen.

Voorlichting hoog 
boven Rotterdam
De Rotterdamse vermogensbeheer-

ari om 14.00 uur op de Euromast 

banksparen en zijn beleggingspro-

een inleiding houden en vragen be-
antwoorden. TradingPort benadrukt 
dat het niet de bedoeling is mensen 

aan te gaan of handtekeningen te 
laten zetten. Een ieder krijgt de 
mogelijkheid goed na te denken 

TradingPort.
Voor lezers van De Oud-Rotter-
dammer staat op pag. 6 (hiernaast) 
een bon van TradingPort waarmee 

eenkomst hoog boven Rotterdam.

Erf- en schenkingsrecht

Oma hoeft kleinzoon
niet te schenken
Een moeder in een verzorgingshuis 
heeft twee nog levende kinderen en 
een kleinzoon van haar zoon die al 
eerder is overleden. Is zij vrij om 
naar eigen goeddunken schenkingen 
aan haar kinderen te doen? Of kan 
de kleinzoon ook een schenking 
eisen? En heeft hij bij overlijden van 
deze vrouw ook recht op een derde 
van haar nalatenschap? Er is geen 
testament.

Een levende persoon mag natuurlijk 

zij dat wil. De enige beperking is een 

binnen 180 dagen voor het overlijden 

neemt de kleinzoon de plaats in 
van zijn overleden ouder. Dus, dat 
betekent dat de betreffende kleinzoon 
(bruto) evenveel erft als de andere 
nog levende kinderen. Per testament 
kan de moeder (en oma) natuurlijk 

wel anders bepalen.

Afwikkeling erfenis
tante duurt te lang
Mijn vrouw wacht nu al vier jaar op 
de verdeling van een nalatenschap 
van een tante van haar, waarbij trou-
wens veel erfgenamen zijn betrokken. 
Het eigen huis van die tante staat al 
die tijd  leeg en is niet verkocht. Wat 
kunnen we eraan doen dat de notaris 
eindelijk eens deze kwestie afwikkelt? 
Mogen wij ook inzien welke kosten hij 
tot nu toe heeft berekend?

We kunnen u alleen maar aanraden 
de huidige notaris het vuur na aan de 

zijn de oorzaken waardoor hij nog 
niet tot afhandeling kan overgaan? 

er nog erfgenamen die voorlopig niet 
op te sporen zijn? Waarom kan hij 
inderdaad nog niet overgaan tot de 
verkoop van huis met toestemming 
van de erfgenamen die hij al wel heeft 

het notariskantoor op uw relevante 

notariaat te stappen. En als meerdere 

voelen, kunnen zij gezamenlijk een 
andere notaris eisen. 
De kosten van de notaris worden 
pas duidelijk als de totale afrekening 
plaatsvindt. De notaris moet zijn 
kosten dan verantwoorden. Het heeft 
ook geen zin daar nu al om te vragen. 
Het lijkt ons belangrijker dat er op-
heldering komt over de ‘knelpunten’ 
bij de afhandeling door de notaris. 

op allerlei zaken die later vanzelf aan 
de orde komen! 

Familierecht

Scheiden doet ook
financieel lijden
Mijn vriend en zijn ex zijn gescheiden. 
Zij heeft het huis overgenomen. Hij 
heeft al een deel van de schulden be-
taald. Nu blijkt nog een schuld open 
te staan. Zij zegt dat hij daaraan ook 
mee moet betalen. Hij heeft het bewijs 
dat hij de andere schulden heeft 
betaald. Hij wil niet meer betalen en 

heeft er gelijk?

goederen zijn gehuwd geweest, 

huwelijk verdeeld worden tussen 

eenvoudig gesteld, uw vriend draait op 

huwelijksperiode.

nomen. Dan zou de situatie iets anders 

opgenomen. Wil hij niet betalen, dan 

hem te beginnen. 

Consumentenzaken

Beëindiging contract
internet bij detentie
Mijn neef heeft bijna negen maanden 
in het huis van bewaring gezeten. 
Tijdens zijn detentie heeft hij zijn 
internetprovider gemeld dat hij zijn 

abonnement per direct wilde beëindi-
gen. Hij kreeg  geen reactie. Hij heeft 
al die tijd geen gebruik kunnen maken 
van het internet. Vervolgens kreeg hij 
een rekening van 350 euro van een 
incassobureau. Hij was er helemaal 
van overtuigd dat zijn abonnement 
was afgesloten. Hoe moet hij dat 
oplossen? 

Indien uw neef met de internetprovider 

bepaalde periode (meestal een jaar), zit 
hij daaraan vast. Vanwege zijn detentie 
had hij een beroep kunnen doen op 

daarop wel ingaan. Hij of familie had 

het onvermogen vanwege de detentie 
om van de provider gebruik te maken 

leggen. Alleen maar een opzegbriefje 

dat hij bij overlegging van een kopie 

brengen.
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

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

Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur t/m 17.30 uur • Vrijdag koopavond
Zaterdag 10.00 uur t/m 17.00 uur.

Hoofdboord
Voetboord
Boxspring
Matras 2x 

d

Matras 2x

2-zitsbank

3-zitsbank

Haard en schouw Finland

van 595,-

Maandag gesloten • Dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur t/m 17.30 uur • Vrijdag koopavond
Zaterdag 10.00 uur t/m 17.00 uur.

OP=OP!

Graag ontvang ik informatie over uw trapliften / huisliften.

Naam: dhr./mevr.

Adres:

PC + Plaats:

Telefoon:

..................................................

.................................................................

............ .................................................

.................................................................

0
7
d
o
r
0
4

Bel 0800-022 88 82. Wij hebben de oplossing!

Verhuizen? ...dat nooit! Maar ja, die trap.

Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:

Antwoordnummer 170 - 2920 VB Krimpen ad Ijssel

www.trapliften.nu - info@trapliften.nu

ThyssenKrupp Monoliften BV

Stoelbekleding

(diverse kleuren in stof & vinyl)

TRAPLIFTEN voor elk type trap

Waarom ThyssenKrupp?

uw trapleuning blijft zitten

meerdere etages met één traplift

montage op traptrede

spiltrappen geen probleem

trapliftleverancier sinds 1957

Nieuw:

Swing traplift

Voor reserveringen kunt u bellen: 
Telefoon: 414.80.79 - www.brazzo.nl - info@brazzo.nl

Nu ook op woensdag en donderdag snerttramritten!
Tramrit incl. erwtensoep en een consumptie

Tegen betaling van € 12,50 p.p. 
maakt de Snerttram een interessante, maar vooral ook een gezellige 
rondrit van ca. anderhalf uur door Rotterdam.

Onderweg serveren wij u een heerlijke kop erwtensoep en natuurlijk kunt 
u ook een drankje bestellen. De accordeonist speelt een toepasselijk lied, 
terwijl de gids u verhaalt over ontelbare bijzonderheden, waarvan zelfs 
de doorgewinterde Rotterdammers veelal nooit hebben gehoord.

De tram vertrekt vanaf Provenierssingel 
(achterzijde Centraal Station)

Vertrektijd:  

Woensdag 6 Februari a.s.    om  13.30 uur
Donderdag 7 Februari a.s.   om  13.30 uur

Nu ook op woensdag en donderdag snerttramritten!
All-in Arrangement
Restaurant Brazzo heeft 
voor wie er een dagje-uit 
van wil maken ook een leuk 
arrangement.
Incl. tramkaaartje
Voor slechts

€ 49,50 p.p. 
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Nieuwe foto
Zoiets zie je maar een keer in je leven. Deze foto is genomen in 1956, dus ver voor het televisieprogram-
ma ‘Man bijt Hond’ werd uitgezonden. Herkenbaar is de plek waar het gebeurde, maar het is bijna niet 
voor te stellen dat iemand weet om welke wedstrijd het hier gaat.

Oplossing foto 8 januari 2008
De sportlieden die hier op 16 september 1942 in het Kralingse Bos trainen, zijn 

wel goed gaat. Van links naar rechts zien we Bep de Reus, Rienus de Boer, Luc 
van Dam en Robert Disch. De training was vooral bedoeld voor Luc van Dam 
(eigenlijk heette hij De Vries). Van Dam moest namelijk enige tijd later in Berlijn 
aantreden tegen Jupp Besselmann in een Europees titelgevecht. Dat gevecht 
verloor Van Dam.
Van Ton Kuster van de Boksvereniging 
Hoboken kwamen nog de volgende 
aanvullende gegevens: ‘Bep de Reus 
was professional in het weltergewicht, 
Rienus de Boer Nederlands kampioen in 
het halfzwaargewicht en Robert Disch 

Nederlands kampioen in het veder- en lichtgewicht en vooral populair in Engeland. Luc van Dam was één 
van de beste technische boksers van Nederland. Hij verloor en won gedenkwaardige partijen tegen Bep 
van Klaveren om het Nederlands kampioenschap. Hij deed drie keer een poging om een Europese titel te 
halen. Van Dam bokste in 1950 een vrije partij tegen de wereldkampioen Sugar Ray Robinson. Drie van de 
afgebeelde boksers hadden een café in Rotterdam: Rienus de Boer in de Jonker Fransstraat, Luc van Dam op 
de Vlietlaan en de Josephlaan en Robert Disch in de Watergeusstraat’.

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

Ans Paerel, vroeger eigenaresse van 
eetcafé ’T Tappunt aan de Boezem-
straat, kreeg in 1993 het lumineuze 
idee een restauranttram door de stad 
te laten rijden. Zij maakte een af-
spraak met de toenmalige RET-mar-
ketingmanager, maar kwam te laat 
op de bespreking, doordat nota bene 
het openbaar vervoer vertraagd 
was. ,,Die Snerttram ook’’, riep Ans 
verwijtend tot de RET-manager. En 
daarmee was het begrip Snerttram 
geboren.
In de tram vertelt een ervaren gids 

over de rijke en turbulente ge-
schiedenis van onze stad. Hij kent 
weetjes waarbij zelfs Rotterdam-
merkenners zich soms achter het 
oor moeten krabben. Zoals: ‘Kent u 
Kuyls Fundatie?’ En: ‘Weet u waar 
de oude Joodse begraafplaatsen 
liggen?’ Of: ‘Wist u dat Rotterdam 
ooit minstens zoveel grachten had 
als Venetië?’ Of: ‘Wist u dat het 
trapje op het Stadhuisplein een 
overblijfsel is van de middeleeuwse 
verdedigingswerken?’
Ondertussen zorgt de Russische 

accordeonvirtuoos Arkadi Gankin 
voor muzikale begeleiding.

Stadsgids
Inmiddels is, sinds 1995, het 
twaalfde seizoen ingegaan van deze 
unieke Rotterdamse attractie. Van 
oktober tot en met april rijden in 
totaal zo’n honderd van deze Snert-
trams door de stad met gemiddeld 
50 passagiers per tram. Ze rijden 
op zaterdag om 14.30 uur en 15.30 
uur en op zondag vanaf 16.30 uur. 
Opstappen bij restaurant Brazzo in 
de Boezemstraat.

persoon, inclusief een goede kom 
erwtensoep, stadsgids en live-ac-
cordeonmuziek.

Lezers van De Oud-Rotter-

dammer krijgen korting en 

betalen slechts € 12,50!!

De Snerttram is ook af te huren 
voor gezelschappen (maximaal 54 
personen).

De stichting Rotterdams Openbaar 
Vervoermuseum en Exploitatie 
Oldtimers (RoMeO) huurt de histo-
rische trams van het type Duewag 
van RET Tours. Deze stichting 
zorgt ook voor de speciaal opge-
leide bestuurders en wagenmeesters 
van De Snerttram, vier man in 
totaal. In 1999 won De Snerttram 
een ‘Premie op Samenwerking’ 
van de Kamer van Koophandel. 
Daarnaast fungeerde het voertuig in 
de loop der jaren in vele radio- en 
televisieprogramma’s, zoals ‘Lijn 4’ 

bijt Hond’.

Voor meer informatie: www.snert-
tram.nl of tel. 010-4148079.   

Snerttram rijdt weer!
Tienduizenden Rotterdammers en vele tienduizenden van 
buiten de stad maakten al eens een historische rit door Rot-
terdam met ‘De Snerttram’. Wie denkt zijn eigen stad goed te 
kennen, komt soms bedrogen uit na de anderhalf uur duren-
de rit onder het genot van dampende erwtensoep.

Dialezing 
Rotterdam West
De vorige dialezing over Delfshaven en 
Bospolder/Tussendijken was compleet 
volgeboekt vandaar dat we deze voorstelling 
nog eens herhalen. Dat gebeurt op zondag 3 
februari 2008.
De digitale presentatie is in handen van 
Arnold Tak. Hij voert u al wandelend door de 
wijk en laat u daarbij zien hoe het er vroeger 
heeft uitgezien. Ook laat hij nog de eventuele 
veranderingen zien die er in de loop der tijd 
hebben plaatsgevonden. De voorstelling 
wordt gehouden in het onderkomen van de 
“Stichting Ons Rotterdam“ aan de Kerk-
wervesingel 53 te Rotterdam–Pendrecht. De 
aanvang is 14.00 u en de zaal is open om 
13.30 u.
Als u interesse heeft deze middag een bezoek 
te brengen dan verzoeken wij u dringend dit 
van tevoren telefonisch te melden naar de 
telefoonnummers 
010 4806373 of 010 4804513. Ook via 
E-mail kunt u zich aanmelden. Het adres is : 
info@onsrotterdam.nl

Schilderij van Karel 
Schot voor scheidende
Jan van Oostende
Penningmeester Jan van Oostende heeft 
afscheid genomen van het regionaal vogel-
asiel Karel Schot. De vrijwilliger heeft na 
vijftien jaar met spijt in zijn hart zijn taken 
overgedragen. “Het was een goede tijd en het 

laatste bestuursvergadering. “Ik zal er altijd 

naar elders verhuisde Van Oostende.
Voorzitter Jan van der Mussele sprak lovende 
woorden voor de wijze waarop de penning-
meester zijn werk heeft verricht en heeft 
gezorgd dat stichting Vogelklas Karel Schot 

dank voor zijn inzet ontving Van Oostende 
een fraai schilderij, ooit geschilderd door 
schoolmeester Karel Schot, die in 1955 de 
oprichter van het op het Rotterdamse Afri-
kaanderplein gevestigde asiel was. Jaarlijks 
verzorgen de vijftig vrijwilligers er zeven-
duizend vogels en egels.
Beheerder Koos van Donk gaat in april met 
pensioen, na ruim vijftig jaar trouwe dienst. 
“Maar ik blijf twee dagen per week werken 

- Jan van Oostende was blij verrast door het schilderij 
dat hij ontving van voorzitter Jan van der Mussele 
(rechts) en beheerder Koos van Donk. De drie zijn 

goed voor 120 jaar Vogelklas Foto Ellie Schop -

- De snerttram op de Coolsingel -

- Tijdens de rit krijgt u een heerlijke kop snert met brood -
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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

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENB UR GERWEG 83  -  R OT TERDAM 
T ELEF OON ( 010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CR OOSWIJKSEWEG 66B
R OT T ER D AM -  T ELEF OON ( 010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN .N L

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

Lekker bijverdienen 
en flexibele werktijden

Word ook postbezorger!

Bezorgen bij u in de buurt

Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

Aantrekkelijke bijverdienste

www.selektmail.nl

Meld u aan!
Bel 030 - 214 90 00 of kijk op

www.anderepostbezorging.nl

Selekt Mail zoekt bezorgers in:

Rotterdam-Centrum, Rotterdam-Noord,
Overschie en Hilligersberg-Schiebroek

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

Audi A4 TDI 130 pk
blauw met,aut.Leer,
106.000km     2004 24.900,-
Audi A8 4,2
Quattro Oestergrijs metl 
autm-leer-navi  2003   32.500,-

blauw met. exe.airco   2001  14.500,-
BMW 530 d Touring
Blauw metl. 
autm-zwart leer       1999    9.000,-
Chrysler 300C 3.5I 
Blw.metl.Grijsleer demo 
16300km 2007 42.750,-  

Ssang Yong Kyron M200XDI SUV
zwart metl. 
Leer-Airco-Navi 2006   19.750,-
Citroen Berlingo 1.9D 
bestel –groen 
138000Km        2002 2.950,-
Daihatsu Cuore rood
2000 4.250,-
Daihatsu YRV 1.3 XTI 
blauw met.airco,
74.000km       2003 8.250,-
Daihatsu Charade nw
APK grijs met.             1994    1.250,-

Jeep Cherokee (kleine)
Auto. -4x4 SUV 
grijs metl. 2001 13.950,-
Ford Fusion 1.4i 59kw
47.000 km., grijs met. 2006  11.950,-
Jeep Grand Cherokee Overland V8
HEMI demo full opt.2007 54.500,-
Mercedes S 320 
Groen metl grijsleer 
navi –autm     2000 17.950,-
Mercedes 450 SEL 6.9 
Blauw met 
Wegenbel. vrij 1976   11.500,-

Mercedes E320 CDI
grijs metallic, 
Avantgarde   2003   32.500,-

Mercedes C200 Komp combi
automaat, blauw met.2002 17.900,- 

Mercedes A150
grijs met.5-drs.Automaat 
24.000km    2006 23.950,-

Mercedes Benz R 350
4Matic Zilver metl. Leer-clima
alle extra’s 20175 Km 2007 63.500,-

Mercedes Benz V 220 CDI
Dubb. Cab Zilver metl. 
Airco 2001 9.950,-

Mercedes Vito 110 CDI,
wit 2002 8.450,-

Visgilde Voordeel

Visbami
500 gram 4,95
Gerookte forel salade
100 gram 1,80

Bezoek ook 
www.deoudrotterdammer.nl
Bezoek ook eens de website van
De Oud-Rotterdammer! 
Boordevol informatie, zoals niet gepubliceerde 
verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.
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De jongens, die in 1908 aan de wieg 
stonden van een voetbalvereniging in 
de arbeiderswijk Feijenoord, hebben 
nooit kunnen vermoeden tot welke 
hoogte hun club zou uitgroeien. Het 
begon als Wilhelmina, naar de Wil-
helminakerk in de Oranjeboomstraat. 
Via Hillesluis-Feijenoord-Combinatie 
en Celeritas ontstond in 1912 Fey-
enoord. Gespeeld werd er achtereen-
volgens in de ‘Put’ (een opgespoten 
terrein tussen het Afrikaanderplein 
en de Hilledijk), op het Afrikaan-
derplein, aan de Kromme Zandweg 
en in het Stadion Feijenoord. Het 
eerste grote succes voor Feyenoord 

was er in 1924, toen het landskam-
pioenschap werd behaald. Er zouden 
er nog vele volgen. Het absolute 
hoogtepunt in de clubhistorie is het 
winnen van de Europacup in 1970. 
Niet alleen Rotterdam maar heel 
Nederland stond op zijn kop. 

Buurtclub
Anno 2008 is Feyenoord van buurt-
club uitgegroeid tot een miljoenen-
bedrijf. De spelers komen allang niet 
meer uit de wijk, maar zijn profs uit 
de gehele wereld. Maar één ding is 
gebleven: Feyenoord is nog steeds 
een club van het volk!
Op 6 april 2008 wordt de tentoon-
stelling ‘Feyenoord 100 jaar’ in het 
Historisch Museum aan de Korte 
Hoogstraat geopend. Het belooft een 
schitterende tentoonstelling met een 
verrassende vormgeving te worden. 
Ook de wijk Feijenoord – met de 
opkomst van de havens en bedrijven 
als Bierbrouwerij Oranjeboom en 
Margarinefabriek Simon van den 
Bergh - zal nader worden belicht. De 
gehele clubgeschiedenis passeert de 
revue en de sportieve hoogtepunten 
worden zowel met foto’s als met 
bewegende beelden getoond. En 
uiteraard ontbreken de belangrijkste 
bekers en prijzen niet. 

Oproep
Een bijzonderheid in de tentoon-
stelling is een enorme wand met 
spelersportretten. Elke speler, die in 
het eerste elftal is uitgekomen, krijgt 
daarop een plek. Het gaat in totaal 
om 750 (!) portretten. Duidelijk is 
dat het vinden van portretten van 
sterspelers als Puck van Heel en 
Coen Moulijn geen probleem is. 
Ook van honderden andere spelers 
is het gelukt een portret en gegevens 
te achterhalen. Maar er zijn minder 
bekende spelers, van wie de samen-
stellers van de tentoonstelling hopen 
dat ook deze een plaats zullen kunnen 
krijgen op de ‘spelerswand’. Daarom 
hierbij een oproep om informatie en 

foto’s van de volgende nog ontbre-
kende spelers (alfabetisch opgesomd 
en tussen haakjes het geboorte- en 
overlijdensjaar voor zover bekend):
Arie van den Bent (1923); Leen 
Bergwerff (1919); Bas de Boo 
(1920); Piet Broeijer (1889-1963); 
Piet de Caluwe (1905-1952); Wim 
Dubbeld (1924); Jan van der Gaag 
(1901); Jaap Geense (1901); Klaas 
van Gent (1925); Gerrit Groenen-
boom (1902); Kees de Haij (1905); 
Gerard van Heijzen (1916); Nico 
Hooijkaas (1894); Cor de Jong 
(1922-1987); Gerrit Kegge (1912) 
; Harry Kervers (1915-1975); Aad 
Klein (1919); Arie van Krimpen 
(1891); Willem Molenaar (1904); 

Bert Muller (1915); Janus Naaijkens 
(1900); Piet van Nieuwpoort (1910); 
Barend Noorland (1891); Gerard van 
der Poel (1898-1952); Arie Prause 
(1894) en Frans Prause (1898); Wil-
lem Prins (1895); Jan/Joop Schwartz 
(1919); Nico Struijs (1889); Dick Vis 
(1902-1981); Ben Weber (1907-
1968); Piet van Wijngaarden (1922); 
Wim de Zeeuw (1897-1934); Koos 
Vos (1902-1922); Cor van de Kloos-
ter (1906) en Albert Smits (1892).

Mocht u over informatie of een foto 
van één van deze spelers beschikken, 
dan gaarne reactie aan: 
info@deoudrotterdammer.nl

Cees Zevenbergen

Feyenoord honderd jaar 1908-2008
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Hoewel 
19 juli 2008 pas de officiële datum is, spreekt iedereen al 
maanden over het honderdjarig bestaan van Feyenoord. Op 
vele fronten is men druk met het voorbereiden van allerlei 
evenementen. Zo komt er een omvangrijk jubileumboek, 
wordt er gewerkt aan een theatervoorstelling en richt het 
Historisch Museum een grote tentoonstelling in.

- Aan het intieme veld aan de Kromme Zandweg bewaren de oudste Feyenoorders goede herinneringen (foto 1925) -

Op maandag waren de huisvrouwen 
wel thuis, want dan stonden ze achter 
de wastobbe. Meestal waren er dan 
nog wel centjes te halen, later in de 
week niet meer, want dan was het 
hunkeren naar het nieuwe weekloon. 
Het speelde zich af in de crisisjaren, 
waarin het niet goed ging en daarom 
stopte De Gier met de verkoop en de 
afbetaling.
De voorkamer van Gouverneur werd 
vervolgens ingericht als sigarenmaga-
zijn met van die grote reclameborden 
op de voordeur. Op zondag waren de 
winkels verplicht gesloten. Gouver-
neur omzeilde het verkoopverbod 
door het plaatsen van een door hem 

gemaakte automaat met in de vakjes 
allerlei artikelen. Hij zat achter de 
automaat voor onder meer het wisse-
len van geld. Zo konden klanten zelf 
hun artikelen pakken, contant geld in 
het vakje achterlaten en vervolgens 
tevreden de deur uitwandelen.
In die tijd startte Gouverneur mede 
met het uitgeven van de Tolk van 
Overschie, een weekkrant met daarin 
advertenties van winkeliers. Kinderen 
bezorgden de kranten huis aan huis. 
Een keer per jaar werden bonnetjes 
aan klanten verstrekt als toegangs-

bewijs voor een feestavond in het 
verenigingsgebouw, waar zelfs Albert 
de Booy nog heeft opgetreden. In die 
tijd was hij een bekend artiest. 
Gouverneur is tot zijn overlijden met 
George Hinterding doorgegaan met 
het uitgeven van het Weekblad voor 
Overschie, zoals de krant toen heette. 
Later werd de titel Overschie Uw 
Stad en nu Overschiese Krant. Het is 
een van de weinige particuliere huis-
aan-huis-kranten in Nederland die 
zich met succes staande houdt.

Kopen op afbetaling bij De Gier 
in Burgemeester Bosstraat 
Kopen op afbetaling is van alle tijden en nog steeds een doodnormale zaak. P. Gouverneur 
opende in 1935 aan Burgemeester Bosstraat 45 in Overschie een filiaal voor afbetalingsbedrijf 
De Gier. Zijn woonkamer werd een showroom voor fietsen, strijkijzers en stofzuigers, die tegen 
afbetaling van één tot anderhalve gulden per week gekocht konden worden. Soms had Gouver-
neur een fikse toer om de wekelijkse aflossing binnen te halen.

- Het Historisch Museum richt een fraaie 
jubileumtentoonstelling in -

- De Burgemeester Bosstraat in Overschie heeft een grillige, hoekige vorm. De straat loopt 
van de Zestienhovensekade (vanwaar in 1964 de foto is gemaakt) in Oost onder de A16 door 

naar de Delftweg langs de Delftse Schie -

- Het andere einde van de Burgemeester Bosstraat, waar de meeste panden op de foto intussen 
zijn vervangen, met op de achtergrond het verenigingsgebouw Foto’s collectie Rein Wolters -
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET

Met veel plezier laat ik u weten dat 
u vanaf nu elke maand iets over ons 
oerRotterdamse bedrijf kunt lezen in 
De Oud-Rotterdammer. De krant is 
jong, maar niet meer weg te denken 
uit Rotterdam en omgeving.

De krant is een goede mix van actualiteiten, 
historisch nieuws en andere wetenswaardig-
heden. De RET krijgt altijd veel belangstel-
ling voor haar geschiedenis. De Oud-Rot-
terdammer is een goed podium om u ook 
hierover iets te vertellen. Uit de enorme 
belangstelling voor de krant blijkt hoe goed 
de mix van informatie is.
Vanwege de verbondenheid van De Oud-
Rotterdammer met Rotterdam en omstreken, 
leveren wij dan ook graag elke maand een 
bijdrage aan de krant. De lezers van De Oud-
Rotterdammer zijn ook onze reizigers. Via 
deze krant kan de RET deze doelgroep nog 
beter bereiken. 
Wat kunt u van ons verwachten? Allerlei 
wetenswaardigheden, zoals over de OV-
chipkaart, belangrijke telefoonnummers van 
de RET, maar dus ook iets over de historie 
van ons bedrijf.
Ik wens u veel leesplezier toe. 

Pedro Peters,
Algemeen directeur

Sloop CS
Woensdag 16 januari gaf Jeannette 
Baljeu wethouder Verkeer en Vervoer 
Rotterdam, het officiële startsein voor 
de sloop van het oude NS - gebouw. 
Een belangrijke mijlpaal voor de 
projecten RandstadRail en Rotterdam 
Centraal. 

Tot die tijd was het de laatste kans het vijftig 
jaar oude gebouw te bewonderen. De sloop 

van het Centraal Station is een grote stap 
vooruit in de bouw van het nieuwe metro-
station en een stap dichterbij de realisatie 
van de nieuwe openbaar vervoerterminal.
Het huidige Centraal Station heeft vijftig jaar 
dienst gedaan. Bij het ontwerpen van het 
gebouw (1957) heeft architect Sybold van 
Ravesteyn zich laten inspireren door de Itali-
aanse stationsarchitectuur. Het resultaat was 
een gebouw met in het midden een centrale 
hal met twee vleugels met kantoorruimten. 
Omdat dit gebouw niet meer voldoet aan 
de eisen van deze tijd, en met het oog op 
het groeiend aantal reizigers, is besloten een 
nieuw Rotterdam Centraal te bouwen.

Rotterdam krijgt een aantrekkelijke, dynami-
sche en goed functionerende OV-terminal. 
Het nieuwe Rotterdam Centraal wordt een 
vervoersknooppunt van regionale en interna-
tionale betekenis. 

Metro / RandstadRail
RandstadRail wordt  ter hoogte van het 
Centraal Station gekoppeld aan het metro-
net. Hiermee wordt een directe verbinding 
gemaakt tussen de Erasmuslijn en de 
bestaande lijn naar Den Haag en komt er 
een directe lightrailverbinding vanaf Slinge 
via Centraal Station en Blijdorp naar Den 
Haag. Het huidige metrostation CS wordt 
vernieuwd en vergroot met een extra spoor. 
Het nieuwe metrostation CS is 125 meter 
lang en ligt 9 meter diep. 

Vestigingen
Kleiweg
Kleiweg 244, 3051 SN Rotterdam 

Hilledijk
2e Rosestraat 21, 3072 AT Rotterdam

Hillegersberg
Kootsekade 19, 3051 PC Rotterdam 

Kralingen
Oostzeedijk 100, 3063 BG Rotterdam 

Waalhaven
Schulpweg 651, 3088 NA Rotterdam

Sluisjesdijk
Waalhaven NZ7, 3087 BH Rotterdam 

’s-Gravenweg
Nautastraat 2, 3065 SP Rotterdam 

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

koopavonden tot 21:00)

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
Stationsplein Centraal Station 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 12:00 - 17:00  
Metrostation 07:00 - 21:00 (op 09:00 - 19:00 10:30 - 18:30
Beurs/Churchillplein koopavonden tot 21:30)
Metrostation Zuidplein 06:00 - 23:00 07:00 - 23:00 08:00 - 23:00
Metrostation Spijkenisse Centrum 06:30 - 18:30 08:00 - 18:15 09:00 - 11:00 en

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

11:30 - 16:15

RET-verkoopadressen 
Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!

40 jaar metro

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!

Hoofdkantoor

Adressen en openingstijden

Vrijdag 9 februari 1968 opende prin-
ses Beatrix de eerste metrolijn, van 
Centraal Station tot Zuidplein. Zij deed 
dat tijdens een bijeenkomst in De Doe-
len, die door ongeveer 1800 mensen 
werd bijgewoond. De dag daarna 
volgde een spetterend vuurwerk op 
het Schouwburgplein. Tienduizenden 
Rotterdammers verzamelden zich voor 
de Doelen. 

Maandag 26 juni 1968 waren de werk-
zaamheden aan tunnels en sporen zover 
gevorderd dat de eerste metrotrein zich 
onder de rivier kon wagen. Langzaam en 
zeer voorzichtig reed treinstel 15 ’s morgens 
om half tien de tunnel binnen met technici 
van de toenmalige afdelingen Elektrisch 
Materieel, Weg en Werken, de dienst 
Gemeentewerken, Werkspoor Utrecht en 
Smit Slikkerveer. Na een minuut of vijf reed 
het treinstel het metrostation Leuvehaven 

binnen en had daarmee het contact tussen 
beide Maasoevers tot stand gebracht. Tijdens 
de tweede rit door de tunnel ging het al 
sneller, met 60, 70 kilometer per uur zoefde 
men door de tunnel.

En nu…
Het gebied tussen Den Haag, Rotterdam en 
Zoetermeer verstedelijkt in hoog tempo. Op 
een groot aantal plekken verrijzen Vinex- en 
bedrijvenlocaties. Steeds meer mensen heb-

ben behoefte aan comfortabel openbaar ver-
voer om snel te kunnen reizen tussen huis, 
werk en recreatieplek. RandstadRail biedt 
de oplossing met openbaar vervoer waar 
reizigers behoefte aan hebben: frequent, 
stipt, comfortabel en betrouwbaar. De light-
railvoertuigen rijden door de stad en maken 
tevens gebruik van metro- en treinspoor.

RandstadRail maakt voor het grootste 
deel gebruik van bestaand spoor, zoals de 
Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn. Deze 
bestaande verbindingen zijn omgebouwd en 
gekoppeld aan het lokale tram- of metronet. 
Op het traject Den Haag – Rotterdam rijdt 
RandstadRail vooralsnog tot eind 2008 tot 
Rotterdam Hofplein. Vanaf eind 2008 rijdt 
RandstadRail door naar Rotterdam CS en 
vanaf medio 2009 wordt doorgereden naar 
Slinge.

Bezoekadres: Vasteland 80 
3011 BN Rotterdam 

tel: 010-4476911 
fax: 010-4475215 

Postadres: Postbus 112
3000 AC Rotterdam

Historisch
Feitje

Hoe worden
mijn reiskosten

berekend?

Met de OV-chip-kaart betaalt u niet langer per zone, maar per
gereisde kilometer. Het 2007 voltarief in de regio

Rotterdam is € 0,11 per kilometer. Daarnaast betaalt u per enkele reis 
eenmalig het basistarief van € 0,70. Als u reist met een persoonlijke 

OV-chipkaart en recht heeft op leeftijdsgebonden reductie krijgt u automatisch 
korting van 34% over het eindbedrag.

Reist u met een sterabonnement, dan zijn de tarieven afhankelijk van de 
geldigheidsduur en de sterwaarde van uw abonnement.

Check de feiten!

Handig om 
te weten
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Eén van mijn eerste buitenstraatse 
tochten bracht mij op de Ael-
brechtskolk en Voorhaven. Door het 
‘poortje’ tussen Schans en Voorhaven 
kwam ik bij het ophaalbruggetje 
uit: zittend op de stenen wal langs 
de Aelbrechtskolk genoot ik van de 
in de Kolk liggende schepen, maar 
ook van de schepen die vanuit de 
Voorhaven via de Kolk naar de Delfs-
havense Schie voeren. Destijds lag 
er een brug tussen Schiedamseweg 
en Havenstraat; aan de kant van de 
Kolk waren dikke sluisdeuren. Een 
zelfde soort sluisdeuren lag aan de 
Voorhavenkant van het ophaalbrug-
getje. Zo’n vijf tot tien keer per dag 
werd het bruggetje opgehaald en 
een boot doorgelaten. Vanaf m’n 
logeplaats zag ik dan het water in de 
Kolk dalen of rijzen, al naar gelang 
de waterstand in de Schie.
Tweeënzestig jaar later is er, op het 
eerste gezicht, weinig veranderd. 
Het poortje heet nu Tovertunnel, 
het bruggetje, de sluisdeuren, de 
stenen wal en de sluisdeuren bij de 
Aelbrechtsbrug zijn er nog steeds. 
Het oude kerkje met z’n tingelklok 
staat dominant aan de kant, dat wat 
eens het Delfshavense stadhuis was 

en later nog een politiebureau, is nu 
een gezellige en goede horecagele-
genheid geworden: Stadsbrouwerij en 
Restaurant ‘De Pelgrim’. 
Als ik terug naar huis liep en het 
poortje aan de Schanskant uitkwam, 
keek ik altijd links de Schans in. 
Rechts zag ik dan de grote stalling-
plaats van Gebr. Nijman; daar werden 
alle sleperswagens neergezet. Recht 
daar tegenover waren, na een vrij 
steil holletje, de paardenstallen. Dat 
ik ooit nog onbezoldigd medewer-
kertje in de stallen en tussen de 
sleperswagens zou worden, kon ik in 
1945 niet veronderstellen.

Visafslag
Een andere, regelmatige zwerftocht 
bracht mij naar het einde van de 
Watergeusstraat op wat toen nog 
het Hudsonplein heette. De Rueb-
azijnfabriek met zijn lossende en 
ladende spoorwegwagons was ik dan 
al voorbij; mij lokten de zilte geuren 
van de visafslag.
De naam Vischmarkt kende ik als een 
straatnaam in het verwoeste centrum. 
Dat op dié plaats tot 1933 de stede-
lijke visafslag was geweest, leerde ik 
pas veel later. Door de drukte in de 

stad, ja zeker, ook in de dertiger jaren 
sprak men al over verkeersdrukte, 
werd de visafslag ‘naar buiten’ 
verbannen. Men vond een plek langs 
de Middenkous in Delfshaven, recht 
tegenover de Wiltonwerf. Daar 
bouwde men een grote rij in – rij uit 
hal voor bestelauto’s, handkarren en 
carriers. Ook verscheen een aantal 
kantoorgebouwtjes.
Met name de viswijven met hun 
handwagens zorgden vanaf 7 uur ’s 
morgens voor het nodige verkeer en 
lawaai in mijn straat. Eerst met een 
lege wagen naar de afslag, later met 
verse waar terug naar hun eigen wijk. 

Soms ging het met het rijden met 
de volle handkar niet van een leien 
dakje; de verwensingen, dreige-
menten en ziektes die men elkaar 
toewenste behoorden niet bepaald tot 
het taalgebruik dat mijn moeder op 
prijs stelde.
Ik zat er niet zo mee; ik vond het bij 
de afslag al mooi als ik een manden-
haak kreeg en de lege manden naar 
een hoek in de hal mocht slepen. 
Heel vaak kreeg ik als ‘loon’ een 
maaltje vis. In wezen had ik daar 

niets aan: mijn vader zei altijd dat 
hij geen dooie vissies-vreter was. 
’t Heeft daarom heel lang geduurd, 
voor ik ooit een (gekookte/gebakken) 
vis op m’n bord vond.
Toen ik die vis at, was de Visafslag 

allang verleden tijd. In 1966 werden 
de deuren voor de laatste keer geslo-

Rotterdamsche Vischmarkt!

Spoorwegemplacement
Sensationeel, spannend en niet te be-
vatten waren mijn eerste zelfstandige 
bezoekjes aan de Hudsonstraat. Te-
genover de Catharina Beersmanstraat 
lag een voetgangersbrug over het vele 
sporen tellende spooremplacement: 
de IJselhavenbrug. Enkele grote 

stoomlocomotieven reden heen en 
weer en koppelden wagons aan of af. 
Dit koppelen gebeurde door rangeer-
ders en iedere keer verbaasde ik mij 
erover, dat zij na een (los)koppeling 
gewoon weer opdoken tussen twee 
rijdende wagons vandaan.
Een hobby van mij en vele andere 
jongetjes, was om op de brug te 
proberen in de rook te gaan staan van 
de onderlangs puffende locomotie-
ven. Af en toe ‘hielp’ een machinist 
daarbij en gooide, juist op het 
moment dat hij onder de brug reed, 
alle mogelijke rook-, roet- en stoom-
kanalen open. Als de trein dan weg 
was, stond een aantal jongetjes elkaar 
verbaasd aan te kijken. Een roetsluier 
had van ons Zwarte Pietjes gemaakt 
en onze korte broek en bloes (wie 
had het toen al over blouse?) stonken 
een uur in de wind. Op zo’n moment 
wist ik, dat ik thuis niet op een 
hartelijk welkom hoefde te rekenen. 
Zonder wasmachine en gas/kolen, 
alsmede zeep nog op de bon zadelde 
ik mijn moeder op met een werkje, 
waar ik nu nóg spijt van heb.
Maar toen stond ik veertien dagen 
later weer te juichen als op de IJsel-
havenbrug de rook door m’n haren 
ging.

Aad van der Struijs

Een Delfshavenaartje zwerft…..
Het zal vlak ná de bevrijding in 1945 zijn geweest, dat ik tot de ontdekking kwam dat de wijk waar-
in ik woonde groter was dan de (Watergeus)straat waarin m’n woning stond. Vóór mei 1945 was 
dat natuurlijk ook het geval, maar ik mocht toen van mijn moeder nog niet ‘de wijde wereld’ in. De 
belangrijkste reden was niet mijn leeftijd, ik was destijds 7 jaar oud, maar het risico van bombar-
dementen. En daarvan hadden wij op 31 maart 1944 in de Taanderstraat ons portie al gehad.

- Vissersschepen werden bij de afslag gelost. Op de achtergrond het Hudsonplein (foto uitgeverij Voet) -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (1)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege over-
lijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toever-
trouwd 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.

Koninginnekermis

Bijzonder zijn de foto’s die 
Henk Hartog maakte vanaf hoge 
gebouwen en torens in Rotterdam. 
Op gezette tijd beklom hij de 
Laurens-en stadhuistoren, maar 
ook de Euromast, het pand van 
Unilever aan de Rochussenstraat 
en natuurlijk het Witte Huis, om 
de verandering van Rotterdam vast 
te leggen. Op 1 mei 1979 ging hij 
naar het dakterras van het in 1898 
gebouwde veertig meter hoge 
Witte Huis voor het vastleggen van 
de jaarlijkse koninginnekermis. 
Die werd meestal gehouden op het 
sinds het Duitse bombardement 
braakliggende terrein tussen Groe-
nendaal en Haringvliet.

Linksboven het kermisterrein 
het Centraal Bodehuis, waar 
bodediensten goederen ophaalden 
voor bezorging in hun eigen regio. 
Boven het centrum is de Slaak 
zichtbaar met in het rechthoekige 
gebouw het voormalige kantoor 
van de rode krant Het Vrije Volk. 
Na de inkrimping in de jaren ze-
ventig van landelijke middagkrant 
naar regionale krant, verhuisde 
het sinds 1 april 1991 niet meer 
bestaande dagblad naar de Witte 
de Withstraat. Het gebouw aan de 
Slaak heeft ook nog dienst gedaan 
als secretarie voor de deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk.

Op de voorgrond de Oudehaven 
en Haringvliet, gescheiden door de 
Spanjaardsbrug, die in 1597 werd 
gebouwd en toen werd aange-
duid als Harinckvlijtbrugge. De 
bebouwing rechts heeft het Duitse 
bombardement overleefd. De eer-
ste panden werden daar omstreeks 
1595 gebouwd. Een soortgelijke 
foto is niet meer te maken. Voor de 
koninginnekermis moet je nu naar 
de Westzeedijk in Delfshaven. Het 
bodehuis is verdwenen, de kale 
vlakte is nu een woonwijk en in de 
Oudehaven en Haringvliet hebben 
nu historische- en andere schepen 
een vaste ligplaats. Over verande-
ren van Rotterdam gesproken.

- Vanaf het einde van de Watergeusstraat was te zien dat de watertoren op Schiemond de visafslag ‘in 
de gaten hield’. (foto uitgeverij Voet) -

- Op de IJselhavenbrug staande hield de jeugd de bewegingen van de locomotieven goed in de gaten. 
Het HaKa-gebouw is dominant aanwezig. (foto uitgeverij Voet) -
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T!P-Kaders

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

          DESCENDRE
                STOELENMATTERIJ

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis

Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

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

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

Profiteer
van onze

WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

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

’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!

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m woensdag 28 februari.

Restaurant “Johannahoeve”

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

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

Waxoyl 
(Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:

De OudDe Oud

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 28  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

Walenburgerweg 110-114
3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!
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IJsselmonde had zwaar van het 
water te lijden. De Bovendijk in 
IJsselmonde kon met inspanning 
van alle beschikbare krachten 
ternauwernood behouden worden. 
In de havens raakten veel schepen 
op drift. Pas achteraf werd duidelijk 
hoe groot de materiële schade was 
door verzakkingen en beschadigin-
gen van kademuren en emplace-
menten, bedrijven en persoonlijke 
goederen.
Rotterdam behoorde niet tot de 
ergst getroffen gebieden van Neder-
land en werd daarom een belangrijk 
hulpcentrum voor de rampgebieden. 
Een onafgebroken stroom vluchte-
lingen van de geteisterde Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse eilanden trok 
naar de stad. De meesten werden 
ondergebracht in Stadion Fe-
ijenoord. Koningin Juliana bracht 
maandag 2 februari een bezoek 
en onderhield zich intensief met 
verschillende slachtoffers. Die dag 
werd ook een straatcollecte gehou-

den voor de watersnoodslachtoffers. 
Deze bracht ruim tweehonderd-
duizend gulden op. Ook de dagen 
daarna bleven vluchtelingen naar 
Rotterdam komen. Velen vonden 
een voorlopig onderkomen bij bur-
gers in IJsselmonde, andere wijken 
en buiten de stad.

Herinneringen
Een steeds kleiner wordende kring 
Rotterdammers heeft herinneringen 
aan de watersnoodramp. In de loop 
van jaren zijn ook heel wat verhalen 
opgetekend, onder meer die van Ca-
rolus Ludovicus (roepnaam Wiet) 
van Holten. Bij leven was hij een 
bekende en sociaal bewogen be-
woner van Hillesluis en daarbij een 
begenadigd accordeonist. In 1918 
werd hij geboren in de Friesestraat 
16. Zijn vader, een treinmachinist, 
was in 1932 medeoprichter van 
voetbalvereniging RV & AV Hil-
lesluis. Van Holten senior hanteerde 
tot 1946 de voorzittershamer. Zoon 
Wiet, die 45 jaar bij de scheepswerf 
en machinefabriek van Piet Smit jr. 
aan de Stadionweg (zijn enige baas) 
werkte, stapte daarna 36 jaar in de 
sportieve voetsporen van vader. 
Als erevoorzitter nam hij in 1982 

afscheid, maar bleef de pupillen 
trainen. Tot aan zijn dood in 2005 
was de 86 jaar geworden Wiet van 
Holten actief voor zijn ‘kluppie’.

Begenadigd musicus
Zoals gezegd was hij een begena-
digd musicus, die in de jaren vijftig 
veelvuldig werd gevraagd voor 
bruiloften en partijen. Op de baga-

hij zijn accordeon. Zo ook op za-
terdagavond 31 januari 1953. Wiet 
was gevraagd een bruiloft muzikaal 
op te luisteren in de feestkelder van 

Bep’s Taria op de hoek Sandeling-
straat/Lange Hilleweg.
“Het was een heerlijke en gezellige 
avond”, herinnerde hij zich in 1999 
toen de watersnoodramp van 1953 
ter sprake kwam. “Er kwamen 
steeds meer berichten dat de storm 

gevreesd werd voor dijkdoorbra-
ken. Om één uur ging ik naar huis 
en besloot mijn accordeon achter te 

meer. Ik ben gaan lopen naar de 
Slaghekstraat, waar ik woonde. 
Man, wat een storm. Verschrik-
kelijk. De dakpannen vlogen door 
de lucht.”
Wiet van Holten kwam ongedeerd 
thuis en sliep direct in. “Toen ik 
zondagmorgen naar buiten keek, 
stonden De Laantjes blank. Er 
stond meer dan een meter water 
in de huizen. Ik besloot mijn ac-
cordeon op te halen. Mooi niet. De 
Lange Hilleweg en ook het feest-
keldertje stonden vol water. Mijn 
accordeon was doordrenkt en rijp 
voor de sloop. Man, wat had ik een 
spijt dat ik hem niet mee naar huis 
genomen had. Gelukkig kon ik hem 
vervangen, dus mijn leed was lang 
niet zo groot als mensen die huis en 
haard kwijt waren geraakt.”

Wiet van Holten verloor accordeon 
bij watersnoodramp van 1953
Een met een springvloed 
samenhangende noordwes-
terstorm wakkerde in de 
nacht van 1 februari 1953 
aan tot een orkaan. In korte 
tijd richtte die, vooral in 
de kustprovincies, enorme 
verwoestingen aan. Het 
noodweer leverde in de 
vroege ochtend ook in en 
rondom Rotterdam kritieke 
situaties op. Tal van oude 
wijken kwamen onder wa-
ter te staan. Op verschillen-
de plaatsen in de stad viel 
de elektriciteit uit door het 
vollopen van kelders onder 
de turbines van de centrale 
aan de Galileïstraat. De 
gasfabrieken Feijenoord en 
Kralingen kwamen even-
eens blank te staan. 

Zoon van glazenwasser
uit Delfshaven:

Havenman 
van het jaar
De Rotterdamse havenondernemer André 
Kramer van de Kramer Group is benoemd 
tot havenman van het jaar 2007. Bij zijn 
huldiging vorige week sprak hij als eerste 
een dankwoord uit aan zijn 74-jarige vader 
Marcel Kramer die in het begin van de jaren 
’60 een glazenwassersbedrijf was begonnen 
in Rotterdam Delfshaven.

De bescheiden Marcel Kramer wil niet 
nader ingaan op zijn vroegere avonturen in 
Delfshaven. ,,Ik kende daar toen iedereen. 
En iedereen kende mij”, is het enige dat 
hij – tegenwoordig wonend in het  milde 
belastingklimaat van Kanaaleiland Jersey 
- kwijt wil over deze wijk waar met opge-
stroopte mouwen werd gewerkt. Van het 
ramen lappen ging vader Kramer over op het 
schoonmaken en vervolgens repareren van 
containers. 
André Kramer is trots op zijn vader. ,,Hij is 
de oprichter van ons bedrijf en nog steeds 
een stuwende kracht. Pa, ik weet dat je niet 
van publiciteit houdt, maar deze uitverkie-
zing tot havenman van het jaar geldt mede 
jou.’’
De in haven en scheepvaart gespecialiseerde 
onafhankelijke journalisten van Haven-
persclub Kyoto verkozen André Kramer 
omdat hij in mei 2007 de nieuwe Rotterdam 
Container Terminal (RCT) op de Maasvlakte 
in gebruik nam op een terrein van 17 hectare 
met een overslagcapaciteit van circa 300.000 
containers (teu’s) per jaar. Kramer kondigde 
aan dat hij ook al belangstelling heeft zich op 
de nog aan te leggen Tweede Maasvlakte te 
vestigen.

Eigenwijs
Havenpersclub Kyoto waardeert het vooral 
dat de Kramer Group zich als puur en oor-
spronkelijk Rotterdams bedrijf staande houdt 
tussen grote containerbedrijven die inmiddels 
alle in buitenlandse handen zijn. ,,Een eigen-
wijze dwerg tussen giganten. David versus 
Goliath’’, schreef Het Financiële Dagblad.
André Kramer: ,,Ons businessmodel is niet 
gebaseerd op vechten tegen windmolens. 
RCT wil in de eerste plaats een shortsea-, 
feeder- en binnenvaartterminal zijn. We 
willen ervoor zorgen dat de capaciteit in de 
Rotterdamse haven optimaal wordt benut.’’ 
Hij legde uit dat hij op de RCT-terminal, 
die binnenkort ook spoorcapaciteit krijgt, 
aanvullend werkt voor de overslaggiganten 
ECT en APMT. ,,Gaat het hen goed, dan gaat 
het ons goed. Schepen hoeven in de haven 
niet meer onnodig te wachten. Maar kunnen 
altijd bij ons terecht.’’
  

- Vader Marcel(l.) en André Kramer -

- De Lange Hilleweg in Bloemhof stond blank na de vloedgolf in 1953. De zijstraat links is de Meerdervoortstraat Foto’s collectie Rein Wolters -

- Wiet van Holten (links) vormde met zijn zwager Rien Korteweg 
en Leen Hensen het trio Rap. Op de buis voert het trio een eigen 

act uit met xylofoon -

- Vooral op de linker Maasoever waren veel straten overstroomd, zoals op deze foto de Hillel-
aan met links de Hillestraat in de Afrikaanderwijk -

- Ook in de driehoek Fuchsiastraat, Narcis-
senstraat en Seringenstraat duurde het 

dagen voor het weer een beetje opdroogde 
in kelders en kruipruimten -
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Uw Gebit is onze uitdaging...

Claes de Vrieslaan 15, 3021 JA  Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen), Tel. 010 - 477 58 00

Narcosebehandeling onder deskundige 
 leiding van een anesthesist

Al 35 jaar ervaring!
Modernste technieken
Voor alle tandprothetische en 

 tandheelkundige behandelingen
Dagelijks tandarts aanwezig
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

Schuite Tandtechniek“Ik durf 
weer te 

lachen..”

NIEUW!Nu ook op Internet !www.schui te .com

INSCHRIJVING NIEUWEPATIËNTEN MOGELIJK

Maandmenu:
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Nagerecht:
Appelstrudel met vanille
ijs en vanille saus
Koffie 24,50 p.p.

Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Lamsrack met tijm en gecarameliseerde
knoflooksaus

Carpaccio van gerookte friander lende
met truffel dressing

Vrijdag 25 januari:
Hans van Katwijk (meezingers)

Zaterdag 26 januari:
Reunie van Dynamo bezoekers
Vrijdag 1 februari:
Ed Peeters (meezingers)

Zaterdag 2 februari:
Jerry Hoeby Band (funk en soul)

Visscher

www.uwnissandealer.nl

RIJ NU
BETAAL 
LATER
AANBOD GELDT TOT 
31 JANUARI 2008

SHIFT_expectations

VOORKOM 
MEER AUTOBELASTING

BBQ - GRILL - BUFFET - VEGETARISCH WOK

Cor kieboomplein 508

3077 MK Rotterdam 

E: info@kampongkita.nl

T: 010 - 479 36 33

F: 010 - 479 00 89

I: www.kampongkita.nl

*In het weekend volwassen €20,50  
kinderen tot 11 jaar €14,50 - 65+ €17,25

nieuw! geopend naast de Kuip bij Pathé

Gespecialiseerd in smaakvolle 
Maleisische gerechten

€17,50*€17,50*
22 januari tot 10 februari

van €20,50 voor
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Van 7 tot en met 10 februari 2008 
wordt de negende editie van Art 
Rotterdam gehouden. Art Rotterdam 
is de internationale kunstbeurs van 
Nederland. Circa 75 galeries uit tien 
verschillende landen presenteren kun-
stenaars die geselecteerd zijn vanwege 
hun open mentaliteit en innovatieve 
ideeën. De beurs wordt gehouden in 
een unieke setting: de oude Cruise 
Terminal van de Holland Amerika Lijn 
op de Kop van Zuid in het Rotter-
damse havengebied.

Op de negende editie van Art Rotter-
dam zijn veel verrassende presentaties. 
Galeries zoals Mothers Tankstation 
(Dublin), Hoet Bekaert (Gent), Neue 
Alte Brücke (Frankfurt), Rokeby 
(Londen), Eva Winkeler (Frankfurt) 

en Arquebuse (Genève) hebben een 
onconventioneel programma in petto. 
Dit jaar voor het eerst aanwezig, is 
de grootste trendsetter binnen Indiase 
galeries, Chemould Prescott Road uit 
Mumbai/Bombay. In samenwerking 
met het Willem Baars Project (Amster-
dam) presenteert deze Indiase galerie 
een indrukwekkende installatie van 
Anant Joshi.
Naast de buitenlandse deelnemers is 
ook de top van de Nederlandse gale-
ries aanwezig op de beurs.

Kunsthal:
Jean Tinguely. 
Alles beweegt! ,
einddatum 27-01-2008

Zambia! Zambia!- 
Geert van Kesteren, 
einddatum 10-12-2008

Dierenstreken- Japanse 
schilderingen 1700-1950,
einddatum 02-03-2008

Maritiem Museum:
‘Het Berlin Drama - 
Scheepsramp op de Hoek’, 
einddatum 02-03-2008

Zoute Dromen- Short Sea 
Shipping,
einddatum 07-09-2008

Waterkampioen 80 jaar, 
einddatum 10-02-2008

Museum Boijmans 
Van Beuningen:
William Engelen 
‘Verstrijken voor ensemble’ 
einddatum 09-03-2008

¿Adónde vas?,
einddatum 09-02-2008
Schielandhuis
Inspiratie Rotterdam, 
einddatum 24-02-2008

Bloedmooi,
einddatum  30-03-2008

Pathe Schouwburgplein / De Kuip 
50-plus Bios, met o.a.
Zwartboek
Marie-Antoinette
The Illusionist
La Vie en Rose
En vele andere

De Doelen:
donderdag 24 januari 2008
Purcells Dido and Aeneas
B’Rock en Octopus Kamerkoor o.l.v. 
Richard Egarr
Grote Zaal 20.15

woensdag 30 januari 2008
Gratis lunchconcert
12.45 uur -13.15 uur

zondag 3 februari 2008
Royal Jazz van het Haags 
Conservatorium:
Sandra Savino
Doelencafé 14.30 uur
Vrij entree

Nieuwe Luxor Theater:
Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari
Take Ten
Het Groot Niet te Vermijden 
Aanvang 20:00 uur

Maandag 28 januari
Live from Buena Vista
Aanvang 20:00 uur

Oude Luxor Theater:

Woensdag 6 tot zondag 10 februari
Na de wedstrijd (cabaret)
Richard Groenendijk
20:00 uur (zondag 16:00 uur)

Woensdag 13 en donderdag 14 
februari
Eric van Sauers
Smulpapen
Aanvang: 20.00 uur 

O.T. Theather:
10 januari t/m 1februari
Leven met een onbekende
20:00 uur (zondag 15:00 uur) 

Theater De Stoep
(Spijkenisse)
Donderdag 31 januari
Piet Noordijk Kwintet 
& Rita Reys 
Jubileumtournee
Aanvang 20:15 uur

Fortis theater 
aan de Schie
Vrijdag 1 februari
Veldhuis & Kemper 
Tijd heelt alle zonden 

zaterdag 2 februari 
Trudy Labij en Peter Lusse 
Zes danslessen in zes 
weken
Aanvang 20.15 uur 

Dinsdag 5 februari
Grada (Ierland) & Vishten 
(Canada)
A Celtic Party 
Aanvang 20.15 uur 

LCC Wijktheater ’t 
Kapelletje (Rotterdam
Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari
Burgermansbruiloft
Drijfzand
Aanvang 20:30 uur (zondag 14:30)

LCC Lombardijen
Zondag 27 januari
Breng je moeder mee
Ellie Rietveld en Ina Vermeulen, zang
Wim Kegel of Matthijs Giesberts, 
piano
Aanvang 14:00

Art Rotterdam 2008

Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitstekend 
de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van éénma-
lige optredens of een kleine serie voorstellingen van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en podia in de stad en regio. 
De Oud-Rotterdammer informeert u hierover op deze pagina.

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

Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW
Rotterdam
www.theaterzuidplein.nl

Kassa
010 20 30 203 

ma t/m vr 
12.00 tot 17.00 

telefonisch tot 
18.00 u, 

za
15.00 tot 17.00

telefonisch tot 
18.00 u.

Ook kunt u per mail 
kassa@
theaterzuidplein.nl
kaarten bestellen.

Marjolein Meijers|Theaterconcert Solex
Vrijdag 01 februari  2008
Muziek
Grote Zaal | 20.00 uur 
€ 17,50 | € 16,-
(rotterdampas | 65+pas)

Twintig jaar lang was zij het muzikale brein van 
De Berini’s. Maar op een dag verliet ze het ver-
trouwde nest. Ze wilde solo, maar gaf eerst nog 
een kolkend kerstconcert met Jan Rot in Theater 
Zuidplein! Nu dan Solex, haar eerste solopro-
gramma.Ze staat er niet helemáál alleen voor. 
Twee fantastische muzikanten begeleiden haar: 
Onno Kuipers en Walter Kuipers. 

Meijers heeft nog heel veel te vertellen: over een 
Chinese vrouw op de vlucht, over moeders in alle 
soorten en maten, over een oude stoel die je niet 
wegdoet en over een vrouw die zonodig solo 
moet. Ze verpakt het allemaal in ontroerende en 
grappige verhalen, eigen liedjes en prachtige 
muziek, zoals we van haar gewend zijn.

Voor meer informatie: 
www.hummelinckstuurman.nl

Wil van der Meer | A Talent to Amuse
Zondag 3 februari  2008
Middagtheater, Theaterconcert
Kleine Zaal | 14.15 uur | 
€ 13,- | € 11,50 
(rotterdampas | 65+pas)

LASTMINUTEACTIE voor de lezers van 
De Oud Rotterdammer € 3,- korting* 
onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ aan de kassa van Theater 
Zuidplein. Geen restitutie op reeds gekochte kaarten en niet in combinatie met 
andere kortingsacties. Kassa 010 20 30 203
* U betaalt dan € 10,- per kaartje i.p.v. € 13,-
Voor meer informatie: www.theaterzuidplein.nl

Noël Coward (1899-1973) was een artistieke 
duizendpoot die zijn ‘talent to amuse’ niet alleen 
gebruikte voor briljante, komische toneelstukken. 
Hij schreef ook meer dan vijfhonderd liedjes, die 
variëren van romantische liefdesliedjes tot bittere 
beschouwingen over Engelse eigenaardigheden. 
Zo schreef hij het ontroerende zelfportret ‘If Love 
Were All’ en ‘Mrs. Worthington’, een ontboe-
zeming over alle ambitieuze moeders die pro-
beerden hun zeer getalenteerde dochters een rol 
in een van zijn stukken te bezorgen. Zanger en 
acteur Wil van der Meer presenteert, begeleid 
door pianist Frans Heemskerk, zijn keuze uit de 
evergreens van Coward in A Talent to Amuse.

Musea

Film

Theater/Podia
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Nabij winkelcentrum Koperwiekachterkant Isala Theater

OPRUIMINGSSTUNT
Bij aankoop van een 
laminaatvloer elke
7de vierkante
meter gratis!

Dus....   
• 7 m2 kopen =
 6 m2 betalen
• 14 m2 kopen = 
 12 m2 betalen
• 21 m2 kopen = 

18 m2 betalen
• 28 m2 kopen = 
 24 m2 betalen
• 35 m2 kopen = 
 30 m2 betalen enz.

De specialist waarbij u profi teert
Laminaat - Tapijt - Vinyl - Gordijnen - Binnenzonwering

Fluiterlaan 430
2903 HN Capelle a/d IJssel
Tel.: 010-2345468
Fax: 010-2345939
www.profi teer-laminaat.nl

Rotterdammer Jan Schouten:

“Een scherpe prijs én een prima service; 
dat is pas profiteren.....!!”

Elke 7e m
2

laminaat gratis

Elke 7e m
2

laminaat gratis

Quick-step
Locfl or
HDF-paneel met Uniclic systeem,
keuze uit 8 kleuren
kras-, vlek en slijtbestendig
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Balterrio
Vitality
V-GROEF Watervast HDF-
paneel met Uniclic systeem, keuze 
uit 10 kleuren, voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
25 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

Quick-step
Perspective
V-GROEF Watervast HDF-
paneel 9 mm dik, voelbare 
houtstructuur, Leverbaar in 24 kleu-
ren. 25 Jaar garantie.
Per m2 van 32.95 voor

13.95
m2

20.95
m2

27.95

- 10.000 m2 in voorraad!
- Minimaal 10 jaar 
 garantie!
- Altijd de grootste 
 keuze!
- Alleen de beste 
 Topmerken!
- Al 20 jaar verstand 
 van laminaat!
- Zeer deskundig 
 advies!
- Zeer vakkundig 
 laminaat leggen!
- Aanbetaling niet 
 nodig!
- Altijd de laagste prijs!

- Tijdens Profi teer-
weken elke
Zevende
vierkante
meter laminaat

GRATIS!
GELDIG VOOR ALLE MERKEN LAMINAAT

Elke 7e m
2

laminaat gratis

Elke 7e m
2

laminaat gratis

Elke 7e m
2

laminaat gratis

Meister
Tradition click
HDF-paneel met Uniclic systeem,
7 mm dik, keuze uit 10 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras-, vlek en slijtbestendig.
10 jaar garantie.
Per m2 van 20.95 voor

Kaindl
Super Groove
V-GROEF HDF-paneel met 
Uniclic systeem, keuze uit 3 kleuren,
voelbare houtstructuur,
kras, vlek- en slijtbestendig.
15 Jaar garantie.
Per m2 van 24.95 voor

HDF-paneel met Uniclic systeem,
kras-, vlek en slijtbestendig.
Nu te zien op volle pallet.
10 jaar garantie.

Per m2 van 17.95 voor

Krono-Vario
keuze uit 4 kleuren

15.95
m2

19.95
m214.95

m2

•GELDIG VOOR ALLE LAMINAAT • •NIET IN COMBINATIE MET ANDERE 
AANBIEDINGEN •RESERVEREN TOT 

ZES MAANDEN MOGELIJK ••AANBETALING NIET NODIG •

m2

PROFITEER
Vloerbedekking & raamdecoratie

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie

Wij doen uw boodschappen
En brengen deze tot in de keuken

Bel: 06-22390287
Of mail naar:

info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

Koogje Auto’s
Autorijden hoeft niet duur te zijn. 

Wij hebben ± 30 personenauto’s en 
lichte bedrijfsauto’s op voorraad 

v.a. €750 met APK.

Een greep uit onze selectie
 BMW 320  aut. leer airco etc.  T.95  €1650
 Daihatsu Cuore  zilver radio T.95  €1150
 Fiat Bravo 1.4  div. extra’s  T.97  €1450
 Ford Fiesta 1.1 Flash  geen roest  T.95  €750
 Ford Escort 1.6  sport nieuwstaat  T.96  € 950
 Ford Escort 1.6  Pimp My Ride  T.96  €1150
 Mazda 1.21 1.3 LX  Nieuwstaat  T.97  €1450
 Mazda 323 F  Stuurbek elec ramen  T.95  €950
 Mazda 323 1.5 LX  Sportv. stuurbek.  T.98  €1950
 Mercedes C.280 AMG Kanon  T.95  €2250
 Mitsubishi Colt 1.5  Alle opties   €750
 Opel Corsa 1.7 Diesel  div. extra’s  T.98  €1550
 Opel Corsa 1.4 Sport Nieuwstaat  T.97  €1750
 Opel Vectra 1.6  div. extra’s  T.96  €1250
 Seat Ibiza 1.6 Sport  zwart  T.98  €2250
 Toyota Starlet 1.3  div. extra’s  T.94  €1450

Diverse bedrijfwagens Opel, VolksWagen, 
Fiat, Renault, Mercedes, Toyota enz.

Inruil ruilen met bijbetaling van onze kant 
mogelijk.

U vindt ons aan de
 Nieuw-Mathenesserstraat 33B

3029 AV te Rotterdam.

ma. t/m do. uitsluitend op afspraak
vrijdag - zaterdag 10.00 - 17.00

Tel. 06 24 55 07 80 - 06 30 51 28 26
Tevens auto’s te koop gevraagd.

Wij zijn een RDW-erkend autobedrijf. 
Geen aflevering kosten.

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

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

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

zonwering schiedam

Boterstraat 8-10, Schiedam
010 - 426 72 15 www.zonweringschiedam.nl

sinds 1966

Jaloezieën
Zonneschermen
Markiezen

Rolluiken
Plissé gordijnen
Raamhorren

Rolgordijnen
Gordijnjaloezieën
Reparatie en onderhoud

BEZOEKONZESHOWROOM

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge), 
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320

Dames en 
heren kapsalon

Knippen 
                                 voor maar 
Knippen, verven
kort haar            

65+ korting wo. 
hele perm.            

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a 12 euro all-in, 
wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. 
Tel. 0180-619411



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 januari 2008 pagina 19

Kindt werd in 1930 op Zuid 
geboren en het is fantastisch om te 
lezen hoe goed het geheugen van 
de auteur werkt, want hij beschrijft 
werkelijk minutieus de allerkleinste 
details van zijn lange, boeiende 
leven. De lichamelijk kleine Willem 
Kindt  heeft met een enorm doorzet-
tingsvermogen (lees: Rotterdamse 
lef) carrière gemaakt als scheeps-
makelaar in vooral sloopschepen. 
Wij lezen in zijn boek hoe hij op 
zijn 18e jaar verkering krijgt met 
Rietje Deurloo. Thans is hij ruim 
50 jaar met Rietje getrouwd. Kindt 
verhaalt over zijn successen als 
korfballer bij Het Zuiden. Ooit 
speelde hij in 1953 in het Nationale 

twaalftal tegen België. De wedstrijd 
(N-B:8-6) werd in Groningen 
gespeeld. Kindt moest zélf zwarte 
sportbroek, zwarte kousen en  
schoenen meenemen. Zijn derde 
klas treinreis werd door de Bond 
betaald, maar voor zijn Rietje was 
geen gratis ticket beschikbaar. Ook 
Rietjes consumpties en maaltijd 
na de wedstrijd waren voor Kindts 
rekening. “Dit was op en top ama-
teurisme.” Wat Kindt als scheeps-
makelaar allemaal meemaakt is 
fascinerend om te lezen. Met wie 
hij zaken doet, om hoeveel geld het 
gaat, wie de andere tussenpersonen 
zijn, wie de zaak beduvelt, wie 
te hulp schiet: Kindt schrijft het 

allemaal exact op. Dus: juiste data, 
plaats van handeling en in welke 
gemoedstoestanden. De grote kracht 
van het boek is de chronologische 
beschrijving van alle gebeurtenis-
sen. Hierdoor krijg je een prima 
indruk van Kindts hectische leven. 
Hij eindigt met de woorden ‘een 
globetrottertje tot zijn dood’. Het 
boek heeft één manco: de tekst 
wemelt van de taal- en stijlfouten. 
Kindt had absoluut een professio-
nele corrector moeten inhuren, maar 
ik geef toe, zoiets kost geld. Willem 
Kindt heeft het boek (374 pagina’s!) 
in een zeer kleine oplage laten 
drukken en wie belangstelling heeft 
maakt 18,50 euro over op banknr. 
63.30.30.600 t.n.v. Wikshipping, 
Rotterdam. U krijgt het boek dan 
portvrij toegezonden.
Het boek komt nóóit in de reguliere 
handel, dus ‘Rotterdamverzame-

laars’ kunnen via deze eenmalige 
Oud-Rotterdammer-actie hun slag 
slaan!

 Joris Boddaert

Turbulent leven van Willem Kindt
Onder de titel ‘Een gabbertje van de Boerenzij’ schreef de 
Rotterdamse scheepsmakelaar Willem Kindt een autobiogra-
fie. In het boek, dat Willem in eigen beheer uitgeeft, vertelt 
hij openhartig over zijn eigen, in alle opzichten, rijke leven. 

3 jaar bestaan 
kapsalon Eurohair
Op 23 januari 2008 bestaan Eurohair 3 
jaar! Dit willen zij samen met u vieren! 
De salon is gevestigd aan de Ossenisse-
weg 115, Rotterdam (Slinge).
Het motto van Eurohair is “Laat zoveel 
mogelijk mensen er mooi en verzorgd 
bij lopen” voor een zo laag mogelijk 
tarief! Zo blijft het voor iedereen betaal-
baar. Eurohair nodigt u dan ook uit om 
dit zelf te komen ervaren. 
De salon is geopend van woensdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
(zie de advertentie in dit blad)

Nordic Walking-cursus 
in en om Albrandswaard
Zondag 27 januari en woensdag 30 januari 
start stichting SPAL met twee cursussen 
Nordic Walking in Rhoon – Poortugaal en 
omstreken. De cursus begint op zondag om 
12.00 uur  en op woensdag om 09.30 uur. De 
cursus duurt zes weken. Lesduur is ongeveer 
1.15 uur tot 1.30 uur. Tijdens de cursus kan 
gebruik gemaakt worden van poles (stokken) 
van stichting SPAL. Vertrek vanaf het plein-
tje voor de kassa van het buitenzwembad 
Albrandswaard aan de Albrandswaardsedijk 
in Poortugaal.

Nordic Walking is een intensieve vorm van 
wandelen met behulp van wandelstokken 
(poles) en een doeltreffende manier om lek-
ker buiten te bewegen.  Met Nordic Walking 
gebruikt men benen, bovenlichaam, armen 
en schouders op een ontspannende en soe-
pele manier. Zo worden ongeveer 90% van 
alle spieren gebruikt. Het energieverbruik bij 
Nordic Walking is groter dan bij gewoon en 
sportief wandelen.
Nordic Walking kan door iedereen beoe-
fend worden. Belangrijk is wel een goede 
basistechniek aan te leren en te lopen goede 
Nordic Walking stokken. 
Aad Wijntjes  van stichting SPAL is gecer-

Voor meer informatie Aad Wijntjes tel 010-
5017428 of mail naar info@sportbalans.nl

Weet je nog....

Naast ons woonde de familie Den 
Ouden en daarnaast De Graaf. 
Mijnheer De Graaf was pia-
nist/accordeonist en begeleidde 
artiesten op feestavonden. Boven 
ons woonden de families Swam-
born, Van de Broek en Soetewey. 
Aan de overzijde onder meer de 
familie Roozen en Roovers.
Als kind speelden we veel in het 
plantsoen op het Burgemeester 
Hofmannplein, dat toen nog mooi 
was, met grasvelden en brede 
grindpaden met bankjes. Op 
de grasvelden stonden bordjes 
met de tekst “verboden zich op 
het gras te bevinden”, maar wij 
bouwden daar van vier stokken en 
wat kleden een tent. Totdat oom 
agent ons van het gras stuurde.
We speelden ook vaak op de 
Maaskade. Daar lag bij het zwem-
bad altijd een grote stapel planken 
van een houthandelaar die naast 
het café op de hoek van de Corne-
lis Trompstraat woonde.

Warme kadetjes
Rob de Vos uit Barendrecht 
schreef al over de winkel in huis-
houdelijke artikelen, op de hoek 
van de Cornelis Trompstraat. 

Deze winkel was van de heer Van 
de Berg, die altijd in zijn winkel 
stond met een beige stofjas en een 
gleufhoed.
Als een klant iets bestelde dat Van 
de Berg niet in huis had, mocht ik 

groothandel aan de Coolhaven. 
Een dubbeltje was mijn beloning.
Tegenover zijn winkel zat bakker 
Hoefnagel (voorheen Rammers), 
met de bakkerij in het souterrain. 
Opa Biemans (van moeders kant) 
werkte in de bakkerij en stopte 
ons af en toe zo’n warm kadetje 
toe.

de Duitsers op de Maaskade 
(ongeveer 100 meter van de Van 
der Takstraat) een depot, met een 
keuken met grote ronde ketels 
waarin eten bereid werd. Op een 
dag stond ik met een vriendje wa-
tertandend voor dat open raam die 
heerlijke etensgeur op te snuiven. 
De dienstdoende kok/soldaat zag 
dat waarschijnlijk, want hij nam 
een pannetje, vulde dat met soep, 
zette het min of meer voor onze 
neus en verliet de keuken. Wij 
keken elkaar aan, pakten dat pan-
netje en renden naar huis. Daar de 

soep verdeeld en smullen.
Wat later liepen bewapende solda-
ten door de straat en mijn ouders 
dachten dat ze de soepdieven 
zochten. Uit angst groef mijn va-
der een kuil van zeker een meter 
in ons tuintje en daarin verdween 
het pannetje. Als er achter het 
huis in de Cornelis Trompstraat 
niets is veranderd, ligt die pan er 
nog steeds.

De Scheele
Op de hoek Tulpstraat zat het 
kaaswinkeltje van Van der.
Meijden. Op het Burgemeester 
Hofmannplein was de sigaren-
zaak van De Scheele (zo heette 
hij). Je kon daar sigaretten per 
stuk kopen. Weer iets verder was 

Anjerstraat de waterstokerij van 
Van Kampen. Hij is op zekere dag 
plotseling overleden. Het verhaal 
ging dat hij, voordat hij neerviel, 
nog “dag” heeft geroepen.

Namen die ik mij uit die tijd 
herinner zijn Wim en Coby 
Soetewey, Bas de Broeder, Arie 
Roovers, Wim West, Kiki en Hen-
nie Roodenburg, Gisela Ernest en 
Wim Kooiman.

-
de, maar het Noordereiland heeft 
nog steeds dat plekje in mijn hart.

W.P.H.Venhorst
Hordijk 232

p.venhorst@concepts.nl

Na het artikel “Kinderjaren Noordereiland 1960/1970” 
is het misschien aardig ook eens naar de jaren 
1944/1960 te kijken. Ik woonde met mijn ouders, twee 
broers en twee zusjes in de Cornelis Trompstraat op 
nummer 9. Een driekamerwoning (voor/tussen/achter). 
Een oom en tante plus drie kinderen kwamen ook nog 
eens bij ons inwonen. In totaal dus twaalf personen in 
dat woninkje. ‘s Avonds werden tafels en stoelen opzij 
geschoven om een slaapplaats te creëren.

Kinderjaren Noordereiland 1960/1970
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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

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

Ik denk niet dat daarbij “sportiviteit” 
voorop stond, maar wel de heilzame 
therapie van het zwemmen vanwege 
een lichte handicap aan mijn rechter-
arm. En waarom pas in 1946? Wel 
heel eenvoudig, omdat daar eerder in 
de oorlogsjaren geen of nauwelijks 
gelegenheid voor was. En bovendien 
lag de van Maanenstraat, wonend 
in het westen Rotterdam niet om de 
hoek. Ik werd ingeschreven bij de RK 
Zwemvereniging “L.A.C.” (contributie 

zou nog heel lang zo blijven.

In het diepe
Aanvankelijk was ik als leerling 
zeker geen held. Maar na de nodige 
tijd geoefend te hebben aan de vaste 
hengel in het kikkerbadje, het leren 
drijven met een plankje, uiteindelijk 
dan toch de plons in het diepe. Uiter-
aard met de veilige hengelstok voor je 
neus. Van toen af ging het snel. Eerste 
diploma en snel daarna het tweede 
en voor de volgende diploma’s werd 

met voldoende overmoed niet eens 
meer geoefend. Tijdens de zwemuren 
op donderdagavond werd ik door de 
dames Kind, die verantwoordelijk wa-
ren voor zwemtraining bij “L.A.C.” , 
uitgenodigd om deel te gaan uitmaken 
van het trainingsgroepje. Dit groeide 
uiteindelijk uit tot het zwemtrainen 
op dinsdag-, donderdag-, vrijdag- en 

boterhammetje op het terras van het 

school. Ook op zaterdag. Na zwemtrai-
ning kwam ook het waterpolo erbij, 
daarna zelf lesgeven, scheidsrechter 

beoordelen van scheidsrechters.

Dikke buiken
Er zijn geen zwembaden in Rotterdam 
en omgeving die ik destijds niet heb 
bezocht. Er was soms wel eens een 
dag dat ik niet in een zwembad kwam. 
Maar qua tijd en duur in jaren staat 
de van Maanenstraat hoog aan de top. 
Natuurlijk werd ik voor mijn zwem-

vereniging al snel manusje van alles; 
onderhoud van materiaal (een nieuwe 
polobal kostte een kapitaal en be-

tot aan het onderhouden van contacten 
en betalingen aan het zwembadperso-
neel toe. Chef badmeester Kees Kros, 
die naast het zwembad woonde in 
de van Maanenstraat werd later onze 
trainer en coach (dat woord bestond 

Een andere badmeester, helaas weet ik 
zijn naam niet meer, gaf op maandag-
avond zwemles aan de, in mijn ogen, 
veel oudere dames. Ook daar werd nog 
lesgegeven met de zwemplankjes. Het 
moeilijkst voor de dames was het blij-
ven drijven op de rug, met holle rug. 
Ik hoor het hem nog roepen: “Dames, 
we gaan een dikke buik maken”.

Fatsoen
Juffrouw Betsie was de factotum van 
het zwembad. Van caissière tot snoep-
jes tellen aan het buffet op het eind 
van de dag (en wee degene van het 
personeel die er voor had gezorgd dat 

speelde zij de rol van de directeur, “de 
baas” dus. Dat was in alles van haar 
af te lezen. De echte baas, had het 

vooral druk op zonnige zaterdag- en 
zondagmiddagen op de gazons van het 
buitenbad. Dan liep hij met speurende 
blik rond tussen het hoofdzakelijk 
jeugdige publiek om te kijken of de af-
stand tussen een jongen en meisje wel 
meer dan twee dikke kranten besloeg. 
Zo niet, dan dreigde “uitzetting”. Het 
was de tijd van fatsoen en discipline.
Op zaterdagavond geen disco (ook 

maar wel gezellig op het terras van het 

zwemwedstrijden met een kameraad-
schappelijke rivaliteit tussen leden van 

de “R”, de RZ&PC, de ODZ en de 
RET. Nog goed kan ik me herinneren 
dat ooit in het buitenbad van de Maan-
enstraat de nationale zwemkampioen-
schappen werden gezwommen. Drukte 
en enthousiasme als een clubgenoot tot 

Pottenkijker
“L.A.C.” ging de activiteiten uitbrei-

-
enstraat en het Zwembad Hillegers-
berg” kwam het Oostelijk zwembad 
erbij. Een goede kennis uit vroeger 
tijden had daar de leiding over het 

bestuurder van “L.A.C.” liet ik daar 
dus regelmatig op zaterdagnamiddag 
- plichtmatig - ook mijn gezicht zien.
Aanvankelijk werd ik daar door een 
paar jonge dames met wantrouwige 
blikken bejegend; zo in de trant van 
“wat moet die pottenkijker hier?”. Het 
plichtmatige ging bij mij na enige tijd 
over in interesse; niet zozeer vanwege 
de zwemlessen die ik daar zelf ook 
ging geven, als wel belangstelling 
voor één van de jonge dames.

getrouwd. Onze beide kinderen kregen 
natuurlijk ook zwemles.
Van wie? Van ons! En waar? In “het 
Oostelijk”.

G.C.F.Poppelaars

Herinneringen uit (onder meer) het Sportfondsenbad

“Dikke buiken maken” 
in de van Maanenstraat
Zo’n 61 jaar geleden werd ik als 11-jarig jochie door mijn 
moeder meegenomen naar het Sportfondsenbad in de van 
Maanenstraat om daar zwemles te gaan krijgen.

Openingstijden:
Di, wo, do & vr  van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

DINSDAG

PERMANENTDAG
STUDENTENDAG

WOENSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

föhnen,wassen
& watergolven

VRIJDAG

KLEURINGSDAG

DONDERDAG10%
KORTING
op deze dagen

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES  Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246
Plein 1953 te Rotterdam Charlois
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“Veel 50-plussers die zich bij ons 
aanmelden voor een computercur-
sus doen dat omdat ze het gevoel 
hebben dat ze er niet meer aan 
kunnen ontkomen”, vertelt Sam van 
het Educatief Informatica Centrum 
(EIC). Hij legt uit dat de aanvanke-
lijke scepsis in de praktijk vaak om-
slaat in plezier. Sam: ”Het grappige 
is inderdaad dat wanneer mensen 

eenmaal de stap hebben gezet, ze er 
vaak lol in krijgen.” 
Het EIC valt op door de persoonlij-
ke manier van lesgeven. “Cursisten 
vinden het niet voor niets leuk naar 
de lessen te komen. Of het nu gaat 
om de basiscursus, een cursus voor 
gevorderde pc-gebruikers of een 

aan de orde komt: alle stof wordt 

klassikaal en stap voor stap uitge-
legd. Daarna kunnen de cursisten 
zelfstandig oefenen op een eigen 
notebook. Wie tijdens de les een 
vraag heeft of tegen een probleem 
aanloopt, is altijd vrij de docent 
aan z’n mouw te trekken. Het komt 
zelfs vaak voor dat een cursist, 
wanneer hij of zij thuis achter de 
computer ergens niet uitkomt, de 
telefoon pakt voor raad.”

EIC verzorgt computercursussen in 
verschillende buurt- en wijkcentra 
in de hele regio, die bestaan uit zes 
lessen van 1 ½ uur. Eind januari, 

half maart en in mei  starten weer 
nieuwe cursussen. “We begin-
nen als een der eersten met de 
nieuwe cursus Windows Vista. Zo’n 
cursus kost 135 euro, maar met 
een Rotterdampas krijg je 70 euro 
korting bij inschrijving voor twee 
cursussen! Wie informatie wenst 
over de mogelijkheden, kan het best 
telefonisch contact opnemen met 
het EIC. Alle gewenste informatie 
wordt dan zo snel mogelijk naar het 
huisadres gestuurd. 
 Informatie / aanmelding:  0900 

-
nuut) of 06-305.492.47

Schrijf je in voor een training bij het Educatief Informatica Centrum

Windows Vista 
niet meer weg te 
denken in 2008
Computers en Internet zijn niet meer weg te denken uit 
onze wereld. Windows Vista is het nieuwste besturings-
systeem van Microsoft dat moet zorgen dat computeren 
makkelijker, leuker en toegankelijker wordt voor (nieuwe) 
gebruikers. Voor wie de stap naar het computertijdperk 
nog niet gezet heeft, is nu het juiste moment aangebroken 
ook in te stappen!

Onderstaande column is geschreven door dr 
Lyanda Vermeulen-Kerstens. Zij is als onder-
zoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en doet onderzoek naar het geluk 
van 50-plussers. Samen met professor Ruut 
Veenhoven heeft zij het Dagboek van Gisteren 
ontworpen dat door honderden 50-plussers 
maandelijks op internet wordt ingevuld. Lyanda 
doet in De Oud-Rotterdammer maandelijks 
verslag van verschillende opmerkelijke zaken die 
zij bij dit onderzoek tegenkomt. 
Wilt u ook meedoen met het onderzoek? Kijk dan 
op www.risbo.org/levensstijl

Gelukkig
Geluk kan in de kleinste dingen zitten. 
In een zingend vogeltje, een vrolijk 
huppelend kindje of het voelen van de 
eerste warmte van de lentezon. Ineens 
is het er dan: dat warme gevoel dat 
als een vloed door ons lichaam heen 
spoelt. Dit gevoel kan ons ineens over-
komen, maar we kunnen het ook op-
wekken. Wij mensen weten best goed 
bij welke activiteiten we ons lekkerder 
voelen. We gaan dan bijvoorbeeld naar 
vrienden en familie, een theatervoor-
stelling of we gaan sporten. Door te 
doen wat we leuk vinden, voelen we 
ons gelukkig. En dankzij deze zelfken-
nis kunnen we ervoor zorgen dat we 
krachtiger in het leven staan. 

Toch maken we niet altijd gebruik van 
deze kennis. Op dagen dat we niet lek-
ker in ons vel zitten ‘vergeten’ we soms 
de dingen te doen waarvan we eigenlijk 
weten dat die ons uit de somberheid 
trekken. Een vreemd verschijnsel voor 
een intelligent wezen als de mens, vindt 
u ook niet?

Laatst sprak ik een vrouw die meedoet 
aan ons onderzoek naar geluk. Zij vult 
hiervoor maandelijks een dagboek in 
en vertelde hende. Door het invullen 
van haar dagboek kwam ze erachter dat 
zij op een normale doordeweekse dag 
zeker vier uren besteedt aan activiteiten 
die zij eigenlijk helemaal niet leuk 
vindt. Toen ze vervolgens haar dagboek 
aan haar man voorlegde, bleek dat hij 
veel liever die taken doet, omdat hij 
daar veel meer voldoening uit haalt. Al 
met al zijn nu de rollen in hun huishou-
den veranderd en voelen ze zich beiden 
gelukkiger. 

Geluk zit dus niet alleen in kleine 
dingen, maar ook in activiteiten die we 
niet meer bewust registeren. Bewust-
wording van de balans van wat we wel 
en niet leuk vinden kan dus een goed 
beginpunt zijn voor een (nog) geluk-
kiger leven!

Geluk
van 50
-plussersC

o
lu

m
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Iedereen die wel eens optreedt (of 
dat zou willen) of heeft opgetreden 
op bruiloften en partijen kan zich 
kosteloos aanmelden. Het gaat om 
talenten die graag zingen (al is het 
onder de douche) en om talenten die 
altijd de leukste zijn in de kroeg. En 
Het Echt Rotterdams Open Podium 
is op zoek naar talenten aan wiens 
lippen men hangt,  wiens dansbewe-
gingen jaloersmakend zijn en wiens 
zang- of muziekgeluid kippenvel of 
headbangen veroorzaakt. Kortom: 
onbekend Rotterdams theatertalent!

De opzet van Het Echt Rotterdams 
Open Podium is als volgt: er zijn 3 
voorrondes per maand, altijd op een 
woensdag. De voorrondes worden 
gehouden in Lokaal Cultuurcentrum 
Larenkamp, Lokaal Cultuurcentrum 
’t Kapelletje en Zadkine/locatie 

Hofplein. Publiekswinnaars van 
deze voorrondes bepalen wie er 

woensdag van de maand) in Theater 
Zuidplein gaan. In totaal zijn er 4 

op woensdag  2 april 2008 in de 
grote zaal van Theater Zuidplein!

allemaal (kosteloos) een master-
class in het theatergenre dat zij zelf 

En wat valt er te winnen? De 
publiekswinnaars van de seizoens-

optreden in Theater Zuidplein. Een 
mooie opstap dus naar wellicht een 
meer professionele carrière.

op de volgende data: Woensdag  13 
februari voorronde LCC ‘t Kapel-
letje (v.d Sluijsstraat 176)), aanvang 
20.00 uur, toegang gratis; Woens-
dag 20 februari voorrondes LCC 
Larenkamp (Slinge 303), aanvang 
20.00 uur, toegang gratis; Woens-
dag 27 februari voorronde Zadkine 
(Hofplein 19), aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis; Woensdag 5 maart  

(Zuidplein 60-64), aanvang: 20.15 

Vervolgens is altijd de tweede 
woensdag van de maand een voor-
ronde in LCC Larenkamp, op de 
derde woensdag van de maand een 
voorronde in LCC ’t Kapelletje, op 
de vierde woensdag van de maand 

bij Zadkine en de daaropvolgende 
eerste woensdag van de maand de 

2 april in Theater Zuidplein.

Aanmelden kan via www.hetecht-
rotterdamsopenpodium.nl, vraag 
een inschrijfformulier (of meer 
informatie) aan via Theater Zuid-
plein: 010-2030307 of haal hem 
op bij de meewerkende LCC’s, bij 
Zadkine/Nieuwstraat of bij Theater 
Zuidplein. Geïnteresseerden ont-
vangen van Het Echt Rotterdams 
Open Podium vervolgens infor-
matie op welke dag zij zich waar 
moeten melden voor hun optreden. 

Het Echt Rotterdams Open Podium is een nieuw initiatief 
van Theater Zuidplein, Lokaal Cultuurcentrum Larenkamp, 
Lokaal Cultuurcentrum ’t Kapelletje, Zadkine en Het Echt 
Rotterdams Theater. Gezamenlijk organiseren zij in het sei-
zoen 2007-2008 het Echt Rotterdams Open Podium. Het Echt 
Rotterdams Open Podium (HEROP) is een talentenjacht voor 
iedereen van 18 jaar en ouder. De talentenjachten vinden 
altijd plaats op woensdagavond op 4 verschillende locaties 
in Rotterdam. Het Echt Rotterdams Open Podium zoekt voor 
deze talentenjacht acteurs, musici, koren, bands, danseres, 
cabaretiers en verhalenvertellers die hun beste talenten 
door een publieksjury durven laten beoordelen.

Gezocht: toneelspelers, musici, koren, bands, dansers, cabaretiers en verhalenvertellers.

Het Echt Rotterdams 
Open Podium talentenjacht
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Tafelkleden en
tafellopers nu

    15 %
     korting

Boxspring compleet met
pocketveren matras
80 x 200 en  90 x 200 cm

319,00 p/set
Gratis thuisbezorgd

Buffetkast
in donker 
eiken

995,00
Tapijt en
Vinyl
Breed 400 cm

Nu vanaf
 35,00 

p/mtr

Gratis gelegd

(M.u.v trappen)

Nu op de gehele
gordijn - en
vitragecollectie

10% korting
en gratis gemaakt en
gratis band en haken

Bedspreien  1 en 2 
persoons div.
kleuren
NU
vanaf

49,=

Bankstel LUNA 2,5 -1-1 zits
Showroommodel

nu met 25 % korting
Elektrisch verstelbare latten bodem 90 x 200 compleet met
pocketveren matras met afneembare hoes

Nu voor   379,00 per set   

Lammers & van Oossanen woondecor
Slinge 145-147
3085 ER Rotterdam
Tel. 010 2930165
Openingstijden
di. t/m vr. 9.00-17.30 uur
za.           9.30-17.00 uur

Korting tot 25%
op diverse showroom
modellen meubelen

Lammers & van Oossanen Woondecor

RUIMT OP

NU

van 

The
Poncho´s

- The Poncho’s. Met van links naar rechts: Aris Pernet, Jan Boone, manager Zoetekouw, Gerrit Voordendag 
en Marcel Pernet.    -

deel 22

The Inventers, noemden de vier muzikanten uit Rotterdam-Zuid de band 
die ze begin 1962 formeerden. Maar toen ze hoorden dat er al een groep 
bestond met dezelfde naam, moest er iets anders verzonnen worden. De 
naam van de band werd The Poncho´s.

“In die tijd moest je er netjes 
uitzien”, legt drummer Jan Boone 
uit. “De verloofde van één van jon-
gens bedacht iets opvallends: wat 
dachten jullie van een poncho? Zo’n 
cape waar je je armen doorheen 
moet steken. We vonden dat een 
geweldig idee en bovendien hadden 
we een nieuwe naam voor de band.” 
De groep bestond verder uit Aris 
Pernet (sologitaar en zang), zijn 
broer Marcel Pernet (basgitaar) en 
Gerrit Voordendag (slaggitaar). 
Na een paar maanden repeteren 
verschenen The Poncho’s in hun 
opvallende kledij op de podia van 
club- en buurthuizen op de linker 
Maasoever. Boone: “Toendertijd 
had je bijna op elke hoek van de 
straat een band, dus je moest wel 

wat beter zijn dan alle anderen om 
in de grote zalen te mogen spelen.”

Verplichtingen
De band, met hoofdzakelijk num-
mers van Cliff Richard en The 
Shadows op het repertoire, werd 
almaar populairder. Er kwam een 
heuse fanclub, die op een gegeven 
moment 650 leden telde. “Dat 
was voor die tijd ongekend”, weet 
Boone. “Maar die fanclub bracht 
ook verplichtingen met zich mee. 
We moesten fanclubavonden hou-
den en dat kwam niet altijd goed uit, 
want we kregen steeds meer werk, 
ook buiten de regio.” 
De fanavonden vonden in eerste 
instantie plaats in een buurthuis in 
de Zwederstraat. Toen die locatie 

te klein werd, werd uitgeweken 
naar een grotere zaal bij de kerk 
op de Lede in Vreewijk. Ook die 
zaal werd te klein om de groeiende 
schare fans te huisvesten, zodat 
The Poncho’s terechtkwamen in het 
walhalla van de muziek: zaal Spes 
aan de Dordtsestraatweg. Boone: 
“Wie is er in die tijd niet geweest 
en welke band heeft daar niet 
opgetreden? Het waren fantastische 
avonden in een bomvolle zaal.”

Talentenjacht
Uiteraard moest er ook een manager 
aangetrokken worden. Die werd 
gevonden in ‘meneer’ Zoetekouw. 
Boone: “Hij regelde alle zaken 
voor de band en reed ons met zijn 
auto overal naartoe. Dat was een 

ongekende luxe.”
De Rotterdammers hebben vaak 
meegedaan aan talentenjachten 
overal in het land, waarbij talloze 
prijzen in de wacht werden gesleept. 
Eén van die talentenjachten zal 
Boone nooit vergeten. “We deden 
in 1963 mee aan de verkiezing 
van de beste Hollandse Shadows. 
Dat was in Zwolle. In de jury zat 
onder andere Bruce Welch van The 
Shadows. We speelden de zaal plat 
en iedereen dacht dat wij de eerste 
prijs in de wacht zouden slepen. We 
werden tweede en wel hierom: Aris 
Pernet, onze sologitarist, had zijn 
schoenen niet gepoetst! Dat stond 
niet netjes op het podium.” 

In 1966 werd de groep opgeheven. 

“We zijn toen roemloos ten onder 
gegaan door de veranderingen in 
de moderne muziek”, zegt Boone. 
Alleen de drummer van de band is 
vervolgens de muziek trouw geble-
ven. Boone zat tot drie jaar geleden 
in een dansorkest, maar moest daar 
vanwege gezondheidsproblemen 
mee stoppen. 

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? Het 
adres is: Beat aan de Maas Postbus 
28059  3003 KB Rotterdam. Of 
mail: ed.vanhelten@hotmail.com. 

Rein Wolters schreef voor uitgeverij Voet ruim acht-
honderd pagina’s tekst en componeerde met ruim 

zevenhonderd foto’s de prachtige en spraakmakende 
zesdelige boekenreeks ‘blik Op Zuid’.

Treffend en anekdotisch belicht de redacteur van
De Oud-Rotterdammer in woord en beeld wijken en 

buurten van Zuid, inclusief Poortugaal, Rhoon en Pernis. 

Geïllustreerd met prachtige en spraakmakende foto’s 
die stad- en regiofotograaf Jan Roovers gedurende bijna 

een halve eeuw maakte. Een ideaal geschenk voor wie 
van Rotterdam houdt.

Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of 
bij uitgeverij H.A. Voet, Dorpsdijk 158, 2903 LB 

Capelle aan den IJssel, 010-2847362, 
e-mail: arnoudvoet@orange.nl of 

www.uitgeverijvoet.nl

blik Op Zuid

Deel 1 en deel 2 uitverkocht. 
Er zijn nog slechts enkele complete series 

deel 1 t/m deel 6 bij alleen de uitgever te koop.

deel 3: €  21,95

deel 4: €  21,95

deel 5: €  21,95

deel 6: €  12,95
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‘Brug der zuchten’
over Oude Maas 
veroorzaakte veel irritatie
De tramstellen en goederentreinen van 
de RTM die reden op het traject Oost-
voorne-Rotterdam leidden jarenlang  tot 
grote ergernis op de Spijkenisserbrug. . 
Tot ieders opluchting werd die ergernis 
op 23 september 1965 deels weggeno-
men. De RTM verving de tramdienst toen 
grotendeels door een autobusdienst.

De ‘Brug der zuchten’ bleef echter ook na het 

vervanging van de heikele oeververbinding zou 

In de jaren vijftig begon men ook met het 

de gemeenteraad tot verbreden met een derde 

alleen de bouw van een brede tunnel onder de 

reden om vijf jaar later ook te beginnen  aan het 

tunneldelen, die waren gebouwd in het bouwdok 

uit dat de tunnel over één jaar voor het verkeer 

 -   De RTM-dieseltram is de brug gepasseerd op de route naar station Spijkenisse. Op de achtergrond de wijk Westpunt in Hoogvliet. -

-  De nieuwe Spijkenis-
serbrug in aanbouw van 

delen van de oude Moerdijkbrug. 
Onder de brugdelen is de oude Spij-

kenisserbrug zichtbaar. Foto’s collectie 
Rein Wolters  -

- Eén van de vier portalen van de oude Moerdijkbrug wordt 
onder de hefbrug van de oude Spijkenisserbrug door gevaren 

om daarna op zijn plek te worden gehesen. -

‘Effies zonder dolle’

Mulder verzamelde voor dit boekje 

echte Rotterdammer bekend in de oren 

wat driejaargarantiehaar, krotekoker of 

50+ kan inschrijven 
voor Charlois’ 
Songfestival

Gezocht: Vrijwillige 
lesgeefsters
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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

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als 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
®

tel. 088 0700700
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware 
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
 zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aan-

dacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen 
wij vanaf 199,95

Kijk op www.fi scoop.nl of bel met 088 0700700
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door Aad van der Struijs

Telefoniste
De allereerste keer dat ik persoonlijk een telefoniste/gastvrouw leerde kennen was in 
december 1952. Ik begon mijn arbeidsleven bij NV Dagblad Trouw in de Witte de Wit-
hstraat. De krant deelde zijn onderkomen met  die andere christelijke krant ‘De Rotter-
dammer’. Beide redacties, abonnements- en advertentieafdelingen waren gehuisvest in 
een noodgebouw op de hoek van de William Boothlaan (ooit Laurierlaan) en de Witte de 
Withstraat.

Alles was bij beide kranten zelf-
standig: van expeditie tot directie! 
Eén personeelslid deelden beide 
kranten echter wel: de telefoniste. 
In het Trouw-deel had ze een ka-
mertje gekregen, waar de telefoon-
lijnen van binnen en buiten in een 
centrale samen kwamen. Zij kon 
aan openvallende ‘luikjes’ zien 
voor welke krant werd gebeld en 
stoeiend met koorden en pluggen 
maakte zij dan de noodzakelijke 
verbindingen. De telefoonnum-
mers schemeren nog voor m’n 
ogen: Dagblad Trouw 29215, De 
Rotterdammer 27490.
In mijn ogen was de telefoniste 
een oudere dame. Maar wat wil 
je als je zelf pas 15 jaar bent? 
Terugkijkend denk ik dat ze in 
werkelijkheid rond 25-30 jaar was; 
ze kwam ‘ergens’ van zuid. Wat ik 
nog zeker weet, was haar niet te 
stuiten enthousiasme en vrien-
delijkheid. Als ze mensen aan 
de telefoon kreeg, die vanaf het 
begin mopperden, had zij ze bin-
nen 20 seconden onder controle. 
Vaak was een gesprekje met de 
telefoniste voldoende om de beller 
tevreden de verbinding te laten 
verbreken.
Deze (jonge)dame stond voor haar 
werk en voor de bedrijven die 
zij vertegenwoordigde. Dat was 
1952-1954.

In 2008 had ik telefonisch iemand 
nodig bij een Rotterdamse instel-
ling, die als motto heeft “….., 
waar het verleden toekomst heeft”. 
Zelf heb ik de laatste 20 jaar 
van mijn arbeidsleven fantas-
tisch gewerkt bij deze instelling. 
Mede doordat verleden, heden 
en toekomst in het gebouw door 
elkaar verweven zijn, beschouw ik 
het huidige personeel nog steeds 
als mijn oud-collega’s. En u weet 

het: collega’s onder elkaar doen 
sneller iets voor elkaar, dan voor 
een ‘ander’.
Ik belde, noemde m’n naam en 
vroeg naar ‘de iemand’. Het ant-
woord was kort, maar krachtig: Dit 
bedrijf gaat pas om 13.00 uur open 
(het was op dat moment 12.35 
uur). Ik zei de telefoniste/recep-
tioniste dat ik niet zakelijk belde, 
maar persoonlijk wilde praten. Dat 
was uitgesloten, want om 13.00 
uur ……enzovoort.
OK, ik werd 
wat pissig 
en zei de 
dame, dat in 
mijn 20-jarig 
arbeidsleven
bij het bedrijf 
de benadering 
van ‘gasten’ 
toch wel anders 
was. “Oh, hebt 
u hier gewerkt? Wat is uw naam 
dan?’. Ik noemde mijn naam en 
haar reactie liet me lachen: “Daar 
heb ik nog nooit van gehoord”. Dit 
leek me helemaal niet onlogisch, 
want zo ‘groot’ ben ik ook weer 
niet.
Ik vroeg haar naam, maar die gaf 
ze niet. Als telefoniste was zij een 
anoniem wezen. Ik wees haar erop, 
dat zij ook receptioniste is en zij 
de eerste persoon is die bezoekers 
bij binnenkomst ontmoeten. Om 
die ontmoeting wat persoonlijk te 
doen verlopen, draagt de recepti-
oniste – zoals iedere medewerker 
– een badge met daarop de naam.
We schoten niets op en verzeil-
den in een patstelling. Om die 
te doorbreken, vroeg ik haar mij 
te verbinden met de secretaresse 
van de directeur. Ze wilde direct 
weten waarover ik dan wel van 
gedachten wilde wisselen. Ik 
zweeg en herhaalde na verloop 
van tijd mijn verzoek. Weer werd 
om een ‘waarom’ gevraagd; mijn 
antwoord was duidelijk: Ik wil 
iets vragen. Na nog eens drie 
minuten werd ik doorverbonden. 
De telefoon werd opgenomen door 
een (jonge) vrouw die ik bij het 
bedrijf heb zien komen, waar ik 
mee in het zwembad Oostervant-
straat heb gezwommen, die ik heb 
zien verlieven, verloven, trouwen 
en dochter krijgen. Duidelijk is, 
dat ik binnen 60 seconden mijn 
informatie had! 

Waarom gaat het nu in 2008 al-
lemaal zo stroef? In de jaren vijftig 
was er een klantvriendelijkheid 
en betrokkenheid, die nu met een 
kaarsje te zoeken is. Hadden we 
elkaar destijds soms meer nodig?
O ja, mijn ‘telefoonpartner’ bleek 
later niet de vaste telefoniste/re-
ceptioniste te zijn; zij was een 
uurtje ingevallen. In dat uurtje 
kan ze echter voor het bedrijf veel 
kapot maken!

Mannenkoor
Wanneer u met metro, tram of 
bus gaat, is de kans groot dat 
de bestuurder/chauffeur een 
zangstem heeft, die klinkt als 
een klok. Deze kwaliteiten 
kan hij dan binnen zijn bedrijf 
kwijt bij het RET-Maankoor.
Het koor is opgericht in 1918, 

destijds door en voor personeel 
in dienst van het openbaar 

vervoer. In de loop der tijd was en 
is het koor zeer actief geweest met 
onder andere vele gastoptredens, 
waarvoor dikwijls buitenlandse 
reizen zijn ondernomen. In de oor-
logsjaren heeft het koor een moei-
lijke periode gekend, met name 
doordat de repetitieruimte werd 
weggebombardeerd, waardoor alle 
muziek e.d. verloren ging.
Diverse grammofoonplaten 
werden gemaakt en vonden hun 
weg naar de liefhebbers. In de 
afgelopen jaren was het koor 
bij televisie- en radioprogram-
ma’s te zien en te beluisteren. 
Het jaarlijkse concert kan tot de 
hoogtepunten worden gerekend. 
De bekendste dirigent van het koor 
was Piet Struijk. Hij heeft 39 jaar 
muzikale leiding gegeven aan het 
koor. Helaas overleed hij plotse-
ling in 1992. 
Echter het leven gaat door, dus 
ook het RET Mannenkoor. Vanaf 
februari 2006 kent het RET-Man-
nenkoor als dirigent Arie v.d. 
Pol. Hij was organist/pianist bij 
gezamenlijke optredens van het 
RET-mannenkoor en het Politie-
mannenkoor Hermandad, dat per 1 
maart 2005 is opgeheven.
Nu, alweer 2008, is het RET-man-
nenkoor op zoek naar stemmen 
in elke stemgroep; dus 1e en 2e 
tenoren, baritons en bassen. Deze 
nieuwelingen behoeven niet bij de 
RET te werken. Het koor repeteert 
iedere woensdagochtend van 10 

tot 12 uur in Gebouw 3 van het 
RET-complex, Kleiweg 220, in 
Rotterdam. Belangstellenden zijn 
daar van harte welkom; telefoni-
sche informatie kunt u krijgen op 
de nummers 010 4860859 of 010 
4503076.

1 februari 1953
’t Is alweer 55 jaar geleden, dat ik 
bij mijn eerste werkgever gecon-
fronteerd werd met de grootste 
ramp ná de Tweede Wereldoorlog. 
In de nacht van zaterdag 31 januari 
op zondag 1 februari kon Neder-
land kennismaken met een natuur-
geweld: de Watersnoodramp.
De eerste signalen hoorde ik van 
buurvrouw Schouten. Zij woonde 
aan de voorkant van onze woning 
en zag het water door de Rietma-
kersgang naar de Schans stromen. 
Zij begreep dat niet en kwam het 
daarom maar even melden. Na 
veel aandringen bij mijn ouders 
kreeg ik toestemming de radio aan 
te zetten; misschien was er wat in 
het nieuws. Wel, de berichten wis-
selden elkaar in ernst af. Duidelijk 
was, dat ik midden in een stukje 
nationale geschiedenis zat.
Mijn ouders gingen naar het Leger 
des Heils in de Spanjaardstraat en 
nooit heb ik geweten of zij daar 
als hulpverleners naartoe gingen 
of gewoon als Heilssoldaat naar de 
reguliere Heiligingssamenkomst. 
Ik denk dat het laatste het geval 
was: Nederland wist die zondag-
morgen rond 10 uur nog maar wei-
nig van wat er aan de hand was.

via Hudsonplein, Schiemond, 
Westzeedijk en tunnel naar Zuid. 
De straten aan ‘mijn’ kant waren 
soms centimeters hoog onderge-
lopen, maar ’t was meer spannend 

dan bedreigend. Op Zuid was 
helemaal niets te zien: Pleinweg 

buiten de regen en harde wind 
toonde de natuur zich niet.
Het veranderde ineens bij het 
Sandelingplein; de onderdoorgang 
naar de Bree stond bijna tot aan 
het plafond onder water. “Wauw, 
dat was wat”. Van omstanders 
hoorde ik, dat het bij de Putsel-
aan/-bocht en Maashaven ‘nog 

die kant op.
’t Was een vreemde ervaring 
daar: kabbelend water tegen de 
huizengevels, onder water staande 
auto’s, tram- en spoorrails die in 
de lucht hingen, omdat al het zand 
eronder was weggespoeld, maar 
ook een bijna serene stilte. Het 
leek wel of de Zuiderling murw 
geslagen was en dacht ‘Nu dit 
weer’. Het was al met al nog geen 
acht jaar ná de oorlog en alles was 
in Rotterdam op Wederopbouw 
gericht. Deze keiharde tegenslag 
kon men even niet verwerken. 
Toen later in de week bekend 
raakte, hoe de Zeeuwse- en 
Zuidhollandse eilanden te lijden 
hadden gehad, was de Rotterdam-
mer weer strijdlustig. ‘We konden 
de Moffen aan, van dat beetje 
water worden we helemaal niet 
zenuwachtig’.
Toen ik ver in de middag thuis 
kwam, hadden m’n ouders een 
mededeling: “Je moet direct naar 
de krant. Er schijnt werk voor je te 
doen te zijn”. En de belevenissen 
bij Trouw in de eerste februa-
riweek zijn eigenlijk een apart 
Spionnetje waard.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De Rotterdammer was minder
‘zwaar’ dan Trouw -

- De Rotterdamse Trouw op
   maandag 2 februari 1953 -

- De Putselaan hoek Afrikaanderplein op 1 februari 1953 -
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Wat moet 
u doen?
Maak voor een abonnement 
op de mooiste krant van 
Rotterdam 49,90 Euro over op giro 4220893 t.n.v.  
De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus

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(BUS)

Geachte redactie
Graag wil ik even reageren op de 
foto van de wedstrijd AC Milan te-
gen Feyenoord in 1969 in de rubriek 
over het Rotterdamse sportleven. 
Ik kan me deze wedstrijd nog heel 
goed herinneren, ik heb er zelfs een 
vrije middag voor genomen om 
de wedstrijd op TV te volgen. Bij 
de oplossing in uw uitgave van 27 
december stond dat links op de foto 
de Duitse scheidsrechter Hans-Joa-
chim Weyland stond. Volgens mij is 
dit niet goed. Ik denk dat het wel een 
Duitser is, maar dan scheidsrechter 
Walter Eschweiler uit Bonn. Ik 
denk dat het weinig mensen zal zijn 
opgevallen, maar omdat ik nogal op 
de hoogte ben van het voetbal in Duitsland, dacht ik: hé, hier klopt iets niet. Niet 
dat ik me er aan gestoord heb, maar ik vond het leuk u dit toch even te melden.
Ik wilde ook mijn waardering over De Oud-Rotterdammer aan u doorgeven. Ik 
moet u zeggen dat het een ontzettend leuke en interessante krant is. Ik ben geen 
Rotterdammer, maar ben geboren (1948) en getogen in Ridderkerk, maar kwam 
wel heel veel in Rotterdam. Ik heb er één jaar (1960) op school gezeten -Johannis 
Calvijn Lyceum- en ben gaan werken in 1965 bij de toenmalige PTT Telefoon-
dienst aan de Botersloot 187 en heb daar gezeten tot mijn “verbanning” in 1992 
als gevolg van één de vele reorganisaties binnen het bedrijf en ik in Barendrecht 
terecht kwam. Inmiddels ben ik, na 40 jaar bij KPN gewerkt te hebben met de 
VUT, waar ik heel veel van geniet.
Het is altijd leuk dingen te zien en te lezen over Oud Rotterdam, waarbij je je niet 
alles, maar toch wel heel veel herinnert, waarbij vooral de Linker Maasoever mijn 
voorkeur geniet, omdat ik in dit gedeelte van Rotterdam toch bekender ben. Ik 

alles toch gebleven. 
Ik wens u veel succes met uw krant en hoop er nog lang van te mogen genieten.
 
Jan van Beek, Rijnsingel 587, 2987 SX  RIDDERKERK

Molen De Distilleerketel
In de krant van 27 december jl. stond 
een foto van de molen De Distilleerke-
tel in Delfshaven. Over de molen kan 
ik vertellen dat deze ook voor andere 
doeleinden werd gebruikt. Voor zover ik 
weet is er vóór de Tweede Wereldoorlog 
een scheepsdiesel en -reparatiebedrijf 
van Van der Ban in gevestigd geweest. 
Later, van 1955 tot ongeveer 1975, 
zaten er nog twee scheepsreparatiebe-
drijven. De eerste was Voorwinde. De 
naam van de opvolger ben ik vergeten.
Ik herinner mij nog vele andere bedrij-
ven die destijds in de Achterhaven en de 
Voorhaven gevestigd waren. Zo waren 
er bijvoorbeeld nog het scheepsrepa-
ratiebedrijf van Nieuhuis en Van der 
Berg en die van Willem de Jong, de 
zeepfabriek van Kortman en Schulte, de 
wasserij van Willemsen. Naast de Mo-
len was een timmerfabriek en daarnaast 
een wasserij voor zeevarenden. In de 
Voorhaven had je nog Henkes jenever, 
de azijnfabriek van Tromp en Rueb, de 
vismarkt en niet te vergeten een kolen-
handel die kort na de oorlog naar de 
Waalhaven is verhuisd. Helaas zijn alle 
bedrijven verdwenen door huizenbouw.

J. Schouten van het 
Scheepvaartbedrijf

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

Rinus Kreszner
Met belangstelling heb ik uw artikel 
“een tram besturen” gelezen en de naam 

op. Ik heb namelijk van 1947 tot 1956 
in de Coolsestraat gewoond. Tegenover 
mij woonde toen een zekere Rinus 
Kreszner, getrouwd met Nel Kreszner-
Diederiks, zonder kinderen. Rinus was 
‘bij de tram’, zoals men dat vroeger 
noemde. Hij was een groot kindervriend 
en ik ben vaak met mijn gezin bij hem 
op visite geweest. Hij was een gezel-
lige, ontwikkelde man die boeiend kon 
vertellen. Doordat mij schoonvader ook 
‘aan de tram’ was geweest, was er een 
goed contact. 
Toen ik uw verhaal zo las, dacht ik: Zou 
deze Rinus Kreszner bedoeld worden? 
Deze Rinus, helaas in 1995 overleden, 
had ook vaak botsingen met de toen-
malige discipline bij de R.E.T. Maar hij 
wist het altijd elegant op te lossen.

A.J. Scherpenhuizen
Erica 21, 3191 RE Hoogvliet

-----------------------------------------------
Geachte redactie
Met veel belangstelling het stukje 
gelezen over de Bloemfonteinstraat. 
Ik ben in 1939 geboren op nummer 5 
en heb daar tot 1968 gewoond. Mijn 
moeder woonde ruim 55 jaar in deze 
straat. Op nummer 3 woonde de familie 

Souverein, een moeder met drie zonen; 
Gerrit, Jan en Otto. Jan is vroeg overle-
den. Otto verhuisde naar de Wolphaerts-
bocht. Gerrit is alleen met de bloemen-
zaak verder gegaan. Boven Souverein 
woonde Tienman, die stoffeerder was. 
Hij had de werkplaats in de kelder op 
nummer 7. Op nummer 1 was café 
Bloemfontein van Piet Kalis. Daarboven 
woonde de familie Wisse, die op num-
mer 2 de ijszaak en op 22 de patatzaak 
had. Omstreeks 1954 hebben Dorus en 
tante Cor Peters deze zaken gepacht. In 
de ijszaak is mijn huidige vrouw op 16-
jarige leeftijd gaan werken. Wij hebben 
samen van 1959 tot 1961 de patatzaak 
gerund. De ijszaak is toen platenzaak 
geworden. De visboer die in onze straat 
met vis ventte was Leen Nooitrust. Hij 
woonde in de Cronjéstraat en is later 
verhuisd naar de Pretorialaan. Op 13 
woonde Piet Valat, de visboer die in de 
Slaghekstraat liep. Zijn vader had voor 
de oorlog een klompenmakerij in het 
keldertje op nummer 5. Zoon Piet, mijn 
jeugdvriend, heeft daar gewoond tot 
aan z’n dood in 1996. Op 12 daar was 
de groentezaak van achtereenvolgens 
familie Bijl, Van Loon en later Siem 
Patijn. Op marktdagen kom ik nog altijd 
in deze buurt waar voor ons veel herin-
neringen liggen.

J.H. Kruithof Kremer
j.kruithofkrmer1@chello.nl

------------------------------------------------
Geachte  redactie
In de ingezonden brief van A.Hoek 
uit Huissen over meester Zinkweg 
herkende ik mezelf. Er is al eerder over 
de heer Zinkweg geschreven en alles uit 
die periode lees ik graag. Ik weet niet 
over welk jaar de heer Hoek het heeft , 
maar zelf zat ik van  1953 tot 1958op de 
Groen van Prinstererschool. Het laatste 
jaar kwam je automatisch terecht bij het 
hoofd van de school.
Elke ochtend begonnen wij met zingen 

Zinkweg. Inderdaad was het voor de 
kinderen uit de buurt een belevenis op 
zaterdagmiddag met z’n allen in een vol 
gymnastieklokaal te genieten van span-

was geweldig; ook de bekende wijk-
agent ging mee. Niet omdat wij de beest 
uithingen, maar als hulp in de keuken.
Het was een arme, maar onvergetelijke 
tijd. De heer Zinkweg was niet alleen 
het hoofd der school, maar naar mijn 
beleving ook een sociaal werker.

Enkele namen uit die schooltijd die ik 
me herinner zijn: Fred Fikkers, Arie 
Batenburg, Paul Boonsluyter, Truus 
Pak, Beppie Revet, Ria de Jong, Gerda 
Schrauwe, Tom van Diest, Rinie Stinis 
en Harrie Boontjes.

Jan van Gerven, Rondedans  66
2907 AD  Capelle a d IJssel
0653464079

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

Geachte redactie
Ik heb 26 jaar in het Kleiwegkwar-
tier gewoond, de meeste jaren in de 
Koraalstraat. Toen ik in het verhaal 
van Fred Wallast de Robijnstraat tegen 
kwam, moest ik gelijk denken aan de 
jaren vijftig. Ik was bevriend met Henk 
Ottervanger die later naar het buitenland 

gevroren en gesneeuwd. Het ijs was zo 
dik dat we via de Erasmussingel en het 
water naast de Ringdijk naar de plas 
konden schaatsen voor Lommerrijk. 
Daar stond een koek en zopie en niet 
te vergeten de baanveger die de baan 
sneeuwvrij hield en alsmaar riep “centje 
voor de baanveger”.
Tijdens het uitlaten van het hondje van 
mijn vriend probeerden wij met sneeuw-
ballen een schoorsteen te raken. Die 
raakten wij niet, maar wel een ruit van 
een woning op de hoek van de Robijn-
straat en de Erasmussingel. De bewoner 
deed het raam open en riep dat we daar 
onmiddellijk mee moesten stoppen, 
anders kwam hij wel even naar beneden. 
Dat had hij beter niet kunnen roepen, 
want dat was het sein op het hoofd van 
de man te mikken. We raakten niet zijn 
hoofd, maar wel de grote ruit die spon-
taan aan diggelen ging. We maakten ons 
snel uit de voeten, omdat de politie al 

kwam. We holden de Robijnstraat uit 
richting Kleiweg en zo de Zonnebloem-
straat in. Daar verscholen wij ons achter 
de bosjes van een tuin. Terwijl wij ons 
verstopt hadden, bleef het hondje van 
mijn vriend maar keffen zodat het niet 
zo moeilijk was voor de agent ons te 
vinden. Hij riep, zoals het hoort: “Ik 
arresteer jullie in naam van de wet” en 
dat was het einde van de sneeuwpret. 
Wij moesten mee naar de bewoner en 
kregen te horen dat we die ruit moesten 
betalen. Niet zo leuk, maar wel begrij-
pelijk. Meneer was zo billijk dat wij 
het bedrag met één kwartje in de week 

mochten afbetalen. Nou waren wij niet 
van die hele lieverdjes, dus wij gingen 
zoals afgesproken iedere zaterdag naar 
het bewuste adres om te betalen. Dat 
deden we als volgt; eerst ging een van 
ons aanbellen en gaf braaf het kwartje 
af, dan wachtten we vijf minuten en 
ging de ander het kwartje afgeven. De 
man woonde driehoog en moest dus 
een hele lange trap op en af. Het innen 
van onze kwartjes hield hij vier weken 
vol. Toen we de vijfde week ons bedrag 
weer om beurten brachten, was de man 
zo woest van het trappen geloop dat hij 
ons toeschreeuwde “donder nu maar op 
met je kwartje”, wat wij natuurlijk niet 
vervelend vonden. Wel die schop die hij 
onder m’n kont gaf, maar wij waren van 
de wekelijkse betaling af.
Aad Groeneweg, groen123@12move.nl 
------------------------------------------------
Oplossing
In De Oud-Rotterdammer van 8-1-2008 
staat op pagina 15 een foto bij “weet U 
dit misschien nog”. Ik zelf weet het niet 
meer, maar de man met de hoed rechts 
op de foto, naast de jongeman met zijn 
hand in z’n zak, is mijn opa, Gerard 
van der Heijden en volgens mijn vader, 
Gerard van der Heijden is dit mijn opa’s 
eerste vrachtwagen van rond 1927, toen 
ons bedrijf door mijn opa is opgericht. 
Wie de andere mensen zijn, weet mijn 
vader ook niet.
Mijn opa zat volgens mijn vader toen 
aan de Bermweg in Capelle aan den 
IJssel en is daarna verhuisd naar de 
Kralingseweg 411, waar ons bedrijf tot 
1989 heeft gezeten. Sinds die tijd zijn 
wij gevestigd aan de Scheepmakerstraat 
in Ridderkerk, waar wij, mijn broer 
Gerard en ik, (Bert) inmiddels alweer 
de zaak hebben overgenomen van mijn 
vader. Rijden inmiddels met +/- 70 
wagens door heel Europa.
Mochten er meer reacties op komen, 
dan hoor ik ze graag.

Bert van der Heijden

Wie heeft er op de Rotterdam 
(mee)gevaren en gefilmd?
Publicaties die de afgelopen 
tijd over het s.s. Rotterdam 
V zijn verschenen, mag een 
documentaire natuurlijk niet 
ontbreken!
Met het oog op de terug-
keer van het schip naar 

documentaireproductiebedrijf 
NGN produkties uit Amster-
dam aan de voorbereidingen 
daarvan. Deze documentaire zal door de AVRO (Close Up) worden uitgezonden. 
Kunst, cultuur en nostalgie zullen de rode draad van het verhaal zijn. 

uit de beginjaren van het schip. Ook nog niet eerder gepubliceerde verhalen en 
anekdotes zijn natuurlijk van harte welkom.
Mocht u geïnteresseerd zijn en op deze wijze een bijdrage willen leveren, dan 
kunt u contact opnemen met onze redacteur: 
Sandra van Berkum , vbas@planet.nl, 035-5423973
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Puzzel mee en win !!!

Radar
Wie kan mij iets vertellen over een ra-
darpost of -installatie bovenop het Witte 
Huis tijdens de bezetting? In archieven 
is er moeilijk iets over te vinden. Er 
waren of zijn geruchten dat de Duitsers 
van de grote Van Nelle reclame op het 
Witte Huis een radar(antenne) gemaakt 
hadden. Is dat juist?

Arij van Waart
Goudswaard, a.waart1@chello.nl

------------------------------------------------
Annie Versteeg
Ik zoek Annie Versteeg, die in 1946-
1949 met mij op de MULO in de 
Bieslandstraat in Rotterdam heeft 
gezeten. Hoofd van de school was de 

heer Bentveld en klasseleraar de heer 
Cornelisse. Medeleerlingen waren onder 
anderen Hans v/t Hoff, Cock Vroon en 
Joop Vervoord. 
Annie woonde in de Dokter de Vissers-
traat 1. Ik heette toen Tiny Houthoff en 
woonde in de Obreenstraat 20. Wij zijn 
samen in 1948 nog lid geweest van Ons 
Huis in de Gouvernestraat. Wie kent 
Annie en weet waar ze is?

s.hooghuis@hetnet.nl
Tel: 0118-476061

------------------------------------------------
Trijsburg
Van mijn oude buurt herinner ik mij 
nog mijn vriendje Fop Batenburg, mijn 
onderburen familie Pidrico en later de 

familie Barendijn. Mijn vader was een 
bekend duivenliefhebber. Ons gezin 
verhuisde later naar de Flakkeesestraat. 
Ik zou graag wat van mijn oude buren 
horen. En wie waren nu toch die ventjes 
op de foto?

Henny Trijsburg, Strausslaan 42
2992 PD Barendrecht

------------------------------------------------
Dokter Meiboom
Eind veertiger/begin vijftiger jaren 
heeft in Rotterdam Zuid een huisarts 
Meiboom gewoond. Ik meen in de buurt 
van de Brielselaan.Klopt dat? Graag 
informatie over het goede adres. 
Bovendien hoor ik het graag als 
iemand meer weet over de protestants 
christelijke Juliana van Stolberg-school 
(Nachtegaalplein op Zuid). In mijn 
herinnering werd de school in het 
voorjaar van 1954 een maand lang door 
het leger gevorderd, maar waarom? Het 
is mij nog steeds een raadsel. Wie weet 
daar meer van?

W. Loeve, Paul Gabrielstr. 127
2596 VC Den Haag, (010 – 2848386)

------------------------------------------------
Geachte redactie
Een groepje oud-hbs’ers van de Wil-
lem van Oldenbarnevelt hbs aan het 
Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid 
zoekt nog enkele klasgenoten. Ondanks 
een eerder gehouden bijeenkomst van 
enkele dames - meisjes die in 1948 naar 

de eerste klas van die hbs gingen, zoe-
ken we nu nog naar bijvoorbeeld Sjaan 
Hutjes, Lonie Smit (uit de Meiendaal), 
Nettie ten Hoed (van de Lange Geer), 
Sari en Nelie de Graaf en Adrie Visser 
(van de Groene Zoom) en Fietje van 
der Linden (nu Van der Does-van der 
Linden).Het zou zo leuk zijn de groep 
nog wat vollediger te maken.
Hopelijk kunnen wij binnenkort deze 
dames verwelkomen. We zien ernaar 
uit.

Anneke Veentjer
Vloedlijn 26, 1791 HJ Den Burg Texel
asvas@texel.com

Kost en inwoning gezocht
Ik (75 jaar) woon in Thailand en kom 
voor ziekenhuisbezoek naar Rotterdam. 
Daarom zoek ik vanaf 20 mei voor 
enkele weken kost en inwoning in het 
Oude Noorden. 

Cornelis van der Brugge
bobocornelius@hotmail.com
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

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.

Van der Torren
In 1952 werkte ik een half jaar 
bij schoenenzaak Van der Tor-
ren aan de Groene Hilledijk. 
De vier dames op de foto 
waren mijn collega’s, die ik 
graag nog eens zou ontmoeten. 
De foto is voor de ingang van 
de winkel genomen. Herkent u 
zich of meent u iemand op de 
foto te herkennen, dan zou ik 
het zeer op prijs stellen als u 
contact met mij zou willen opnemen.

J. van Oosterom
Vaartdreef 68, 2723 GH Zoetermeer, 079-3311793

Oleanderstraat
Deze foto is gemaakt in de Oleanderstraat voor de deur van nummer 61. Links 

Kooijman uit de Kameliastraat. Wie herkent zich of kent iemand op deze foto?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

73 8 32 36 83 35 61 2 87 11 63 39 72 49

19 86 80 5 87 4 58 40 50 18 34

67 70 66 74 53 48 46 28 1

Horizontaal
1. deel van week; 7. kunststof; 12. Leidse Onderwijs Instelling (afk.); 13. pijnlijke aan-
doening van de gewrichten; 14. insect; 15. boksterm (afk.); 17. spijskaart; 19. deel van 
geweer; 21. millibar (afk.); 22. strijdpaard; 24. schilderachtig (treffend voor het gezicht); 
27. meisjesnaam; 28. geneesheer; 30. uitroep van een schildwacht; 31. Association Inter-
nationale de Sociologie (afk.); 32. moederkonijn; 33. belofte; 35. babysit; 37. loopvogel; 38. 
dicht fijnkorrelig kalkgesteente; 41. kledingstuk; 42. taalzuiveraar; 44. interkerkelijke omroep 
Nederland (afk.); 46. eiland in Indonesië; 47. telwoord; 48. plaats in Limburg; 49. gedroogd 
gras; 50. rijstbrandewijn; 52. teleurstellend (jammer); 54. zich gemelijk beklagen over iets; 
56. bloeimaand; 58. dagrit in de Tour de France; 61. boomsoort; 62. Argentijnse dans; 64. 
Stichting Nederlandse Ereschulden (afk.); 65. (snij)wond; 67. naam voor klein meertje; 68. 
brandstof voor auto’s (afk.); 70. jongensnaam; 72. wedstrijdbeker; 73. met krampachtige 
hoestbuien gepaard gaande ziekte met name bij  jongen kinderen; 76. muzieknoot; 77. 
aluminium (scheik. afk.); 78. Aziatisch land; 79. lusthof; 81. maanstand (afk.); 82. eerste 
vrouw; 83. in ontvangst nemen; 84. zeevis; 86. openbaar vervoermiddel; 87. zangstem.

Verticaal
1. raam in een helling van een dakvlak; 2. int. autokenteken Nederland; 3. rekenopgave; 4. 
ver naar beneden; 5. snipachtige waadvogel; 6. zelfverdedigingsport; 7. vorstenverblijf; 8. 
opschudding (herrie); 9. zeepwater; 10. bekende Nederlandse motorrace; 11. kleinkunst-
vorm met conferences en chansons; 16. gehoororgaan; 18. muurholte; 20. plaats in Noord-
Brabant; 21. Chinese vermicelli; 23. hemellichaam; 25. schuin toelopend; 26. getroffen; 27. 
polikliniek (afk.); 29. inrichting tot opleiding van geestelijken; 32. bedwelmend genotmiddel 
verwerkt in sigaretten; 34. scheepsvloer; 36. voor een schilder of fotograaf model staan; 
37. pulverig (los); 39. vriend (Spaans); 40. Spaans riet; 42. pech hebben (onderweg); 43. 
niet scherp of puntig; 45. deel van hals; 46. kleine vrucht; 51. elasticiteit; 53. wandversie-
ring; 54. make-up; 55. strook; 56. kreupel (invalide); 57. eskimohut; 59. drukmachine; 60. 
man van adel; 62. balsport; 63. plotseling; 66. in het geheel niets; 67. over (langs); 69. 
Gemeentelijke Sociale Dienst (afk.); 71. elektrisch geladen metalen deeltje; 73. tienpotig 
schaaldier; 74. huisdier; 75. vluchtheuvel in Friesland; 78. jongensnaam; 80. gevangenis; 
82. voegwoord (Frans); 85. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.).

Het nieuwe jaar is goed begonnen. De puzzelliefhebbers zijn in elk geval zeker niet afgehaakt. In tegendeel, het leek 
de afgelopen weken wel of er een heel nieuw blik puzzelaars was opengetrokken, zoveel oplossingen kwamen er bin-
nen. En al die puzzelaars vonden de juiste oplossing, die luidde; 

Zoals Rotterdam is er voor mij geen tweede. 

Uit de enorme stapel briefkaarten en per email ingezonden oplossingen heeft de redactie weer vijf winnaars getrok-
ken, die binnenkort hun prijs in de brievenbus kunnen verwachten. Dat zijn ditmaal:

A. de Souza, Rotterdam
N. Gelok, Hoogvliet (Rt)
P. Bestebreurtje, Barendrecht

G. Winkel-Groeneweg,Schiedam
A.v.d. Hoek, Geervliet

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdam-
mer publiceren wij weer een leuke kruis-
woordpuzzel.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 gevon-
den te hebben, stuur deze dan 
VOOR WOENSDAG 30 JANUARI op naar: 

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: 
info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Zorgeloos wonen bij Humanitas voor elke beurs

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?!
In het Herinneringsmuseum vin-

den we allerlei voorwerpen die 

ons doen denken aan het alle-

daagse leven in de vorige eeuw. 

Veel van die voorwerpen roepen 

ogenblikkelijk persoonlijke her-

inneringen en verhalen op.

Af en toe zien we echter zaken 

waar we even de wenkbrauwen 

bij fronsen. Wat is dát nu weer?! 

Waar werd dát nou voor ge-

bruikt?! In De Oud-Rotterdam-

mer van 27 december liet Pris-

cilla Gonçalves van de afdeling 

Voorlichting en Publiciteit u een 

bijzonder voorwerp zien. We 

vroegen u naar de naam en het 

doel van dit voorwerp. Welnu, 

het ging hier om een 

zogenaamde 

!

Van Dale zegt 

daarover: “plankje 

met tanden, waarover 

men vlas of hennep trekt om 

te zuiveren en de lange vezels 

recht te trekken”. Wij rekenen 

ook ‘vlashekel’ en ‘repel’ goed. 

Uit de inzendingen hebben we 

de volgende prijswinnaars gese-

lecteerd:

 uit Nieuwerkerk 

aan den IJssel, 

uit Hellevoetsluis, 

uit Papendrecht, 

uit Rotterdam en   uit 

Mijnsheerenland. Zij krijgen bin-

nenkort hun prijs thuisgestuurd.

Wij roepen deze keer weer uw 

hulp in bij het achterhalen van 

de naam en het doel van een 

artikel. Deze keer is het iets ge-

makkelijker, want Priscilla toont 

u een voorwerp dat velen vroe-

ger in huis hadden. Weet u wat 

het is en waar het voor gebruikt 

werd? Stuur uw oplossing vóór 

12 februari 2008 naar Stichting 

Humanitas, Afdeling Voorlich-

ting en Publiciteit, Postbus 

37137, 3005 LC Rotterdam en 

u maakt kans op één van de 

vijf prachtige boeken ‘Open de 

luiken van uw geheugen’ met 

dinerbonnen ter waarde van 

€ 30 te gebruiken in één van 

de vijftien Humanitas senio-

renrestaurants. De uitslag van 

deze prijsvraag kunt u lezen in 

De Oud-Rotterdammer van 19 

februari 2008.

Medewerkers van Humani-
tas zijn van deelneming 
uitgesloten. Over de 

uitslag wordt niet gecor-
respondeerd.

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 13.30 - 16.00 uur 

(Hillegersberg/Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden toekomst heeft

Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, 
allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij  
‘misère-eilanden’.  In de appartementen van Humanitas kunt 
u dus wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg 
nodig te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen.  Wij bieden 
zonodig alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, in uw eigen 
woning!  Hieronder een selectie van het huidige aanbod huur- 
en koopappartementen.

Wat dacht u bijvoorbeeld van 

de

Dit  servicecomplex 

met zijn markante gevel, mooie 

binnentuin en restaurant ‘De 

Gevlekte Giraf’ staat aan het 

groene Amelandseplein.  Win-

kelcentrum Zuidplein bevindt 

zich op loopafstand. Er zijn nog 

enkele senioren- en zorgplus-

appartementen vrij (ook ge-

schikt voor bewoners met  zorg 

dus). De nettohuur ligt tussen 

de € 300,- en € 350,- (exclusief 

service- en verwarming).

Langs de Carnissesingel in 

Charlois staat het senioren-

complex .

Daar zijn nog enkele studio’s 

voor zorgcliënten beschikbaar. 

De Carnissedreef ligt tegenover 

het Humanitas verpleeghuis 

‘Hannie Dekhuijzen’ met zijn 

uitgebreide faciliteiten, waar-

onder eeen mini-supermarkt, 

grote buitentuin en het gezel-

lige restaurant ‘De SmulpAap’ 

met zijn prachtige buitenter-

ras. Nettohuur, exclusief ser-

vice- en verwarmingskosten, 

rond de € 350,-. 

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis? Dan hebben wij voor u De Carnissedreef!

Grootstedelijk wonen in het groen. Prachtige tweekamerflats te koop in De Oosterwiek (Oosterflank)

telt zes etages en de 

meeste woningen hebben uit-

zicht op de omgeving en het vele 

groen, onder andere van het Se-

miramispark. Het woongebouw 

is gelegen aan de Varnasingel op 

de hoek van de Grote Beer, tegen-

over winkelcen-

trum Oosterhof/

Alexandrium. De 

woningen zijn goed bereikbaar 

per openbaar vervoer: op loop-

afstand bevinden zich NS-stati-

on Alexander, de metrostations 

Alexander en Oosterflank, terwijl 

de RET-buslijnen 30, 31, 36 en 37 

een halte voor de deur hebben. 

In de uitgebouwde rotonde be-

vindt zich restaurant De Bezige 

Bij, met een gezellig terras aan 

het water.

De  verkoopprijs per apparte-

ment bedraagt € 135.000,-.

is 21 etages hoog en de 

woningen bieden een werkelijk 

schitterend uitzicht over de sky-

line van Rotterdam, zowel naar 

het westen als naar het oosten. In 

De Prinsenwiek woont u op hoog 

Wonen met uitzicht over de skyline van Rotterdam? In de Prinsenwiek woont u op hoog niveau bij het laagste punt

Een leuk appartementje voor € 300 - € 350, eventueel met zorg? Dat kan bij Humanitas in de Nancy Zeelenbergflat!

niveau nabij één van de laagste 

punten van Nederland! Het com-

plex is gelegen aan de Prinsen-

laan, bij het omvangrijke Prin-

senpark, naast winkelcentrum 

Het Lage Land en op loopafstand 

van metrostation Prinsenlaan en 

de haltes van RET-buslijnen 36 en 

37. In het complex bevindt zich 

restaurant ‘De Prins Pinguïn’ met 

een gezellig terras waarop een 

fontein, gelegen in het groen. De 

verkoopprijs per appartement 

bedraagt € 135.000,-.

Informatie:

huurwoningen: 

koopwoningen: 

Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze andere 

vestigingen, in Ommoord, Hoek van Holland, Schiebroek, het Oude Noorden, 

Hillegersberg en Lombardijen. Bel voor informatie: .


