
Loodzwaar werden ze en 
als je moest koppen en je 
had pech, stond dagenlang 
de afdruk van de leren 
veter in je voorhoofd. Die 
ouderwetse leren bal, 
waarmee iedere zestig-
jarige voetballiefhebber 
nog heeft gespeeld, was 
eigenlijk een onding. Maar 
owee, wat hebben wij er 
een plezier mee beleefd. Ik 
wel, in elk geval. Eind ja-
ren vijftig, bij mijn cluppie, 
Xerxes, waar ik de eerste 
beginselen leerde van de 
‘oude’ Dries Visser.

Balletje trappen en stoppen, natuur-
lijk alles met de binnenkant van 
de voet, balletje koppen, ingooien 
en rondjes lopen, heel veel rondjes 
lopen. Met tientallen voetballertjes 
ploeterend op de knollentuin achter 
het hoofdveld aan de Xerxesweg, 
waar nu het Sint Franciscus staat.
Die ‘ouwe’ Dries hard er de wind 
onder. Niemand durfde uit de band 
te springen en als je niet deed wat hij 
zei, klonk het steevast: “Heb je mij 
niet verstaan. Haal die banaan uit je 
oor!” Maar we leerden het wel.

Pepernoten
Die eerste jaren van mijn voetbal-
leven zijn onvergetelijk. Je voetbalde 
dagelijks op straat, maar keek toch 
altijd verlangend uit naar de trainin-
gen op de club. Het werd nog mooier 
toen ik eenmaal ‘echte’ wedstrijden 

mocht gaan spelen. Meestal onder-
ling, want een competitie voor acht- 
en negenjarigen bestond nog niet. 
Spelertjes van die leeftijd noemden 
ze ‘Pepernoten’, dus dan speelde 
‘Pepernoten 1’ tegen ‘Pepernoten 
2’. Op een echt voetbalveld, met een 
wat lager hangende tweede doellat, 
want anders was de goal natuurlijk 
veel te hoog voor die hummeltjes 
van keepers. Dat was nog eens wat 

anders dan een grasveldje in de buurt 
met twee jassen als doelpalen. Het 
mooiste was misschien nog wel dat 
je op de club je kicksen aan mocht; 
van die Goliaths met stalen neuzen 
en noppen met spijkers, die nog wel 
eens door de zool in je voet prikten. 
Maar dat deerde niet.

Clubliefde
Hoogtepunt van de week was 

onbetwist de wedstrijd van het eerste 
elftal. Met al die ‘Pepernoten’ achter 
het doel van de tegenstander en maar 
joelen en roepen: “Citroen, citroen, 
citroen, Xerxes wordt kampioen!”
Wij boften, want Xerxes beleefde 
begin jaren zestig hoogtijdagen, na 
een mindere periode. Vooral in de 
seizoenen ’60-’61 en ’61-’62 viel 
er veel te juichen. Met een prachtig 
elftal, met onvergetelijke namen als 
Martin Snoeck, Piet Kriesch, Cor 
Johnson, John Spinhoven en Hans 
Rijshouwer, werd Xerxes tweemaal 
achtereen amateurkampioen van 
Nederland.
Wat was ik trots en wat een feest was 
het als wij, na wéér een overwinning, 
met z’n allen het veld op renden om 
onze helden aan te raken. Niemand 
die je tegenhield, geen agenten, geen 
hoge hekken en zelden een onverto-
gen woord.

Verhuizing
Op mijn twaalfde veranderde er veel. 
Xerxes moest, voor de zoveelste 
keer, verhuizen en de amateurtak 

vond onderdak op Laag Zestien-
hoven. Daar was het veel minder 
gezellig dan op het oude terrein, 
met die oude kleedlokalen, waar 
dikwijls zelfs geen warm water was, 
en die kale sfeerloze velden.
Tegelijkertijd brak mijn juniorentijd 
aan; ik werd ceetje. Dat betekende 
echte wedstrijden, tegen andere 
clubs en dus ook ‘uit’. Dan moest 
je bijvoorbeeld tegen CVV en daar 

-
zamelen bij de ijszaak van Kriesch 
op de Schiekade, tasje achterop en 
vervolgens met het hele team, onder 
aanvoering van elftalleider ‘mijnheer 
Nicodem’, helemaal naar Charlois 
of naar Hermes DVS in Schiedam. 
Geen mens die daarover klaagde, je 
wist niet beter en had onnoemelijk 
veel lol.
Met zo’n start is de liefde voor het 
voetbal voor de rest van je leven 
verzekerd. Daar kunnen vandalisme, 
commerciële uitwassen en spelverru-
wing niets meer aan veranderen.

         Fred Wallast

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

‘Pepernoten’ en een leren bal met veter
Deze week o.a.:

De Oud De Oud 
Dé krant voor de 50-plusser

Oplage: 105.000 ex.

Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?

www.rijbewijsservice.nl 
0900 – 20 20 778 (20 ct/pm)

of   SMS 4477 RSN GRATIS

Bespaar ook veel 
Tijd / Geld & Betaal je 

rijopleiding in 2009!

- Kampioenselftal in 1961: Staand: (vlnr) Martin Snoeck, Jan van de Peppel, Harry Smits, Kees Hendriks, Freek Vermeer, John Lebbink, Hans 
Rijshouwer, John Spinhoven, Jan van Buitenen (trainer). Zittend (vlnr): Frans Wuyts, Jan Engelman, Jan Middeldorp, Piet Kriesch, Cor Johnson. -

- De oude toegangspoort die later mee verhuisde naar de nieuwe Xerxesweg bij de Van der Duyn van Maasdamweg. 
Op de achtergrond is nog een stukje zichtbaar van de kantine en kleedlokalen -
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TAX FREE

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

Christiaanhuygensweg 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

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling
Strevelsweg 852
3083 LV  Rotterdam
Telefoon:  010 - 844 75 19
E-mail:  g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl 

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

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362

Briljant Juwelier
Oud Beijerland

Op vertoon van deze
advertentie betaalt u 
geen BTW OP ALLES

REPARATIES-HORLOGES-SIERADEN-
GOUD-ZILVER-DIAMANTEN

Ooststraat 43, 3261 KM Oud Beijerland
0186 - 610025

ONDERHOUD AAN UW GAS 
OPENHAARD MINIMAAL 1x PER JAAR

BEL STEEVENS-ZOON BV, STRIJEN
OOK VOOR LEVEREN VAN HOUT, GAS, ELECTRAHAARDEN

078-674 41 47
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON 10%KORTING



Bekende winkeliers op dit stukje van 
de Havenstraat waren de hengel-
sportwinkel van Simon Gastelaars en 
de sport- en regenkledingzaak van 
Henk Tenwolde en Zn. Voorts Foto 
Nederland, de sigarenwinkel van Th. 
D. Zewald en café Coolhaven. Ook 
waren daar het schoenreparatiebedrijf 
van M.F. Stroe, de sigarenzaak van 
mejuffrouw J.C. van Beek, de vleesch-
houwerij en spekslagerij van C. Koe-
jemans, de winkel in broedmachines 
en andere elektrische apparatuur van 
H.J. Roosen, de fourniturenwinkel van 
Van der Huls & Zoon, de Twentsche 
Bank N.V. (later ABN-Amro) en 
slager J. Homberg.

Tussenstop
In de jaren negentig vestigde diaman-
tair en goudsmid Peter de Knegt zich 
in het slagerspand, waar hij aan onder 
meer toeristen uitleg gaf over het 
bewerken van diamanten. Zijn zaak 
was ook enige jaren tussenstop voor 
toeristen die een vaartocht maakten 
met rondvaartbedrijf De Croosboot 
tussen Crooswijk en Delfshaven. De 

Knegt genoot bekendheid als de ‘Zin-
gende juwelier van Delfshaven’, want 
hij trad ook op als zanger/entertainer. 
Later verhuisde hij naar de Westzee-
dijk, tegenover de (verdwenen) lood-
sen van Van Gend & Loos en sinds 
een jaar of acht heeft hij een nieuwe 
vestiging aan de Bierens de Haanweg 
in Rotterdam-Lombardijen.
De meeste panden op de foto’s zijn 
verdwenen. Ze moesten plaatsma-
ken voor een doorgraven van de 
dijk tussen de Achterhaven naar de 
Coolhaven en het bouwen van de 
Achterhavenbrug met daaronder een 
sluisdeur als waterkering. Dat is de 
situatie anno 2008 en die is allerminst 
vergelijkbaar met die van een halve 
eeuw geleden. 
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Cox Column

Hap uit Havenstraat 
na doorgraven Achterhaven
Bijgaande foto’s zijn van de Havenstraat in Delfshaven, zowel van als naar de kruising met de 
Willem Buytewechstraat. Toen was er nog geen Achterhavenbrug. De rails zijn van tramlijn 10 
die zich jaren achtereen wrong door het smalle gedeelte van de Havenstraat tussen de Waaldijk 
en de Willem Buytewechstraat. De tram heeft in de loop van jaren op dit stuk van het traject tal 
van hachelijke situaties, opstoppingen en aanrijdingen veroorzaakt.

- Een Havenstraat nog zonder Achterhaven-
brug en met een gesloten pandenfront in 

de richting van de Willem Buytewechstraat. 
Rechts het bedrijf van H.J. Roosen -

- De Havenstraat in de richting van de Lage Erfbrug, zoals velen die zich zullen herinneren. Een deel van de panden is er nog.
Foto’s collectie Rein Wolters -

Winter

Maar nee, daar is Al Gore met zijn 
paniekverhalen. Ik denk dan onwil-
lekeurig: “Wat deed jij er dan aan toen 
je nog in de gelegenheid was er iets 
aan te doen, beschuitlul.” Wie weet wat 
ons straks nog van die Bush te wachten 
staat, als ie niet meer “in power” is; 
dan krijgen we misschien geweldige 
preken over hoe slecht het is oorlog te 
voeren, en hoezeer we de vrede moeten 
bewaren.
Effe voor Kerst, toen hebben we zowaar 
kunnen schaatsen, een paar daagies. 
Ik had het te druk met andere dingen, 
beroemd blijven en zo, maar ik weet 
ook niet of ik nog op de schaats zou 
durven. Al klinkt het lullig. Maar mijn 
vriend Rients, een Fries en dus een groot 
schaatser, brak enige jaren geleden toch 
maar mooi zijn heup op het ijs. En dan 
ben je verder van huis. Toen ie na een 
paar weken op krukken het ziekenhuis 
uit mocht, en zijn vrouw bezig was hem 
thuis de trap op te helpen, ging de tele-

foon . “Niet opnemen!”, gebood Rients. 
Maar het was sterker dan zij zelf. Het 
was de chirurg, die informeerde hoe het 
ging. Zij zei dat ze al halverwege de trap 
waren. “De trap? Hij mag helemaal de 
trap niet op!” Toen zij naar Rients riep 
dat het de chirurg was en ze helemaal 
verkeerd bezig waren, riep mijn oude 
vriend: “Ik zei toch dat je niet moest 
opnemen!”
Maar dat soort winters, koud onder een 
stralende zon, en dan zwieren over de 
Binnenmaas, ik heb het toch een aantal 
keren mee gemaakt. Nog niet zo heel 
lang geleden toch ook nog, maar het 
zal wel weer langer geleden zijn dan je 
denkt, op de Bergse Plas, met vrienden 
die daar een huisje hadden op zo’n 
eiland, en daar dan champagne drinken 
en dan weer op de gladde ijzers de 
hele ronde maken. Ik weet wel dat ik ’s 
avonds uitgeput was. 
De milieu-Gestapo bezweert ons dat we 
dat niet meer mee zullen maken. En ik 

zeg u dat dat gelul is. Er is natuurlijk 
wel wat aan de hand hoor. Als het waar 
is evenwel dat de aarde opwarmt dan 
zit dat gewoon in de loop der dingen, 
en heb ik ergens gelezen dat de invloed 
van de mens daarop ten hoogste een half 
procent is. Kijk, het kan helemaal geen 
kwaad dat we met verstand omspringen 
met onze energie, maar dat doe ik toch 
al, ik heb de hongerwinter nog meege-
maakt. Wij waren van huis uit zuinig, 
geen lampen laten branden, geen deuren 
open laten staan. Ik joeg mijn moeder op 
stang met de opmerking: “Nou, dee ik 
vanochtend de koelkast open, brandde 
daar het licht!” Het kan helemaal geen 
kwaad dat de moderne mens zich reali-
seert dat er zuinig moet worden gedaan 
met wat we van de natuur gekregen heb-
ben, vooral omdat er steeds meer men-
sen komen, en de koek natuurlijk steeds 
kleiner wordt. Maar ik ben in landen 
geweest waar ze nog niet aan het begin 
van denken over die dingen toe zijn ge-
komen. Ik heb in Oost-Jordanië gereisd, 
prachtige woestijnen waar een aantal 
schitterende Kruisvaardervestingen 
liggen; helaas mensen, die woestijn ligt 
vol met plastic en lipjes van colablikjes. 
Op sommige plekken op het prachtige 
Bali kom je bij een afgelegen ravijn, en 
dat is dan vol met vuilnis gestort. Bij die 

mensen hoef je niet aan te komen met 
praatjes dat dat niet kan, die zijn blij 
dat ze in leven blijven. Net zo goed als 
dat we wel tegen bepaalde Afrikaanse 
stammen kunnen preken dat ze niet die 
arme olifantjes dood moeten schieten, 
maar ja, die eten wel hun oogst op. 
Maar ik laat me door de milieupolitie 
niet de wet voorschrijven, het zijn 
meestal heel enge mensen, denk aan 
de moordenaar van Pim Fortuyn, of 
aan die gekken die bij die circussen 
staan te schreeuwen dat de dieren daar 
misbruikt worden, ik heb nergens beter 
voor dieren zien zorgen dan in het 
circus, of aan die helden die vierdui-
zend nertsen laten ontsnappen op zo’n 
farm, waarvan er dan drieduizend op 
de snelweg worden plat gereden, en de 
rest alle kippen en hanen en pauwen 
van de hele buurt de nek af hapt. 
Bij mij thuis is het lekker warm, ook als 
ik thuis kom, en het huis is totaal niet 
geïsoleerd, er waait af en toe, zeker met 
die storm nu, een frisse wind doorheen. 
Over autorijden hebben we het een 
andere keer.

Zou het nog wat worden met die winter? Het is de laatste jaren 
niet veel. De milieu- bangmakers beginnen dan gelijk over de op-
warming van de aarde. Dat het elders op de aarde stervenskoud 
is, bijvoorbeeld in China waar ze bijkans stikken in de sneeuw, 
dat telt dan om de een of andere rare reden niet mee. Die op-
warming van de aarde schijnt zich tot Nederland te beperken. 
Verrekt klein stukje opwarming zou je denken. 
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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

Uitgebreide collectie

blouses
ook in 100% katoen

Mode in maat 36-50
Vermaakservice!

b
sbensbensen

M O D E

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

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

Droomvlucht Slaapcomfort; 
dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte

Droomvlucht Slaapcomfort; 
      omdat vakkundig advies, 
           optimale service en persoonlijke 
              benadering bij ons 
                vanzelfsprekend zijn!

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

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

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

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

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

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

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

FIBROSITIS
ARMPIJN

RUGPIJN

HEUPPIJN

ISCHIAS

KNIEPIJN
PROBLEMEN

MET
BLOEDSOMLOOP

HOOFDPIJN
STIJVE NEK

GEEN
AANBETALING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
   &
BEZORGING

&

Orthopedische hoofdkussens en 
drukverlagende matrassen
Uw Tempur regiodealerMAATWERK 

IN MATRAS 
ADVIES

I.v.m. nieuwecollectie:20/50% korting
op matrassen en

ledikantenuit de toon-zaal.         

In luxe Alcantara, 
5 jaar garantie, 
uit voorraad 
leverbaar

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

€ 599,-

Relaxen

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e Rusten

              Draai-
       Relaxfauteuil Bornhölm
Geheel leder
van € 1795,- nu voor € 995,-

Incl. voetstoel

ALS BESTE
GETEST!

CONSUMENTENGIDS
DECEMBER 2007

MATRAS STERRE

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

      BOXSPRING
COMBINATIE

180X200CM
INCL. 2X PULLMAN MATRAS
INCL. LUXE MATRASTOPPER
(DIAMAND)
   VAN 2250,- 

    NU VOOR 1595,-

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

TANDHEELKUNDIG CENTRUM

C A P E L L ETANDARTS GEVESTIGD

Tandarts H.L.Tjan is BIG-geregistreerd (nr. 79062263802) en lid van de
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (NMT).

TANDHEELKUNDIG CENTRUM CAPELLE
VOLTAIRETUIN 2

2908 XJ CAPELLE A/D IJSSEL

U kunt zich aanmelden via onderstaand
telefoonnummer:

010 – 25 81 808

DE PRAKTIJK STAAT OPEN 
VOOR NIEUWE PATIËNTEN

• Algemene en 
 esthetische 
 tandheelkunde

• Mondhygiëniste   
 aanwezig

• Tandtechnieker 
 in de praktijk 
 voor o.a.:
 (KLIK)prothese,   
 frame-prothese

Mode voor
ieder moment
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was 
dat nou 57”
Voor we met de raadfoto 
beginnen, even dit:
De redactie van De Oud 
Rotterdam krijgt regelmatig 
klachten, dat er in de krant 
wel veel aandacht wordt 
geschonken aan wijk A, maar 
nooit aan wijk B. De klager 
woont/woonde dan duidelijk in 
wijk B. Op dezelfde dag komt 
er echter ook een opmerking binnen van een lezer uit wijk A: 
Nooit wordt er geschreven over wijk A, maar wel heel vaak 
over wijk B. Dit soort klachten heeft nu ook deze rubriek be-
reikt. Uit Spijkenisse hoorde ik “Doe ook eens wat aan Rotter-
dam-West. Het is allemaal maar Zuid en Noord.” Afkomstig van 
Delfshaven ben ik altijd van mening dat ik te veel beeldmateri-
aal ‘uit mijn buurtje’ als raadfoto plaats. Uit mijn hoofd herin-
ner ik me Waar-was-dat-nou-foto’s van Kitje Kool, Schiemond, 
Japie Querido, RK Kerk aan de Jan Kruyfstraat, Ruigeplaat-
brug, van Heusdestraat, Scheepstimmermanlaan en Gouver-
nestraat. Ik weet, dat ik de nodige foto’s niet in m’n gedachten 
heb staan, maar West wordt zeker niet overgeslagen.

De foto van vier weken geleden komt 
wel van Zuid: we zien de Maashaven 
richting Pretorialaan en Bloemfon-
teinstraat. De herinneringen vlogen 
bij de lezers weer door het hoofd en 
we pikken de volgende brieven eruit:
G. van Kwawegen: “De twee heren 
zitten volgens mij op de Maashaven 
heerlijk uit te kijken over de gelijkna-
mige Maashaven; in die tijd nog een 
echte, vol met zeeschepen. Op de foto 
naar links, (niet zichtbaar), had je het 
bij de jeugd welbekende vlondertje, 
dat de jeugd  in de zomermaanden 
frequent gebruikte als duikplank 
bij het zwemmen in de Maashaven; 
heerlijk tussen de olie en ander afval, 
zoals drijfhout enzo, maar wie lette 
daar op? Tevens lag in de hoek van de 
haven de bananenboot. Bij het lossen 
viel er wel eens een kam bananen 
overboord, die ik mee naar huis nam. 
Omdat ze nog groen waren, legde 
mijn moeder ze in bed om verder te 
rijpen. De Maashaven ging links op 
de foto over in de Hillelaan. Na de 
oorlog beheerde mijn vader een café 
van Rein Kokken, dat was gevestigd 
in het gebouw ‘t Schip. Het Schip 
was een driehoekig gebouw, onlangs 
gesloopt, dat met de punt richting 
Katendrecht stond en leek op de boeg 
van een schip, vandaar de bijnaam. 
Het blok huizen links op de foto was 
de Brede Hilledijk en lopend naar 
rechts was de eerste zijstraat links, 
de Bloemfonteinstraat, de volgende 
straat was de Pretorialaan, waar nu de 
markt wordt gehouden.”

Robert Smith (Rozenburg): “Volgens 
mij is de raadplaat nr. 57 genomen 
aan de Maashaven. Helaas trekken 
deze heren nog niet van Drees, want 
de AOW werd pas in 1957 ingevoerd. 
Maar 1952 is wel memorabel, omdat 
ik in dat jaar ben geboren (Over jouw 
geboortedatum steggel ik niet, maar 
over de ‘Dreesmannetjes’ wil ik dit 

toch even kwijt: De noodwet ouder-
domsvoorziening zorgde in Nederland 
van 1947 tot 1957 voor de verstrek-
king van een uitkering aan mannen en 
alleenstaande vrouwen van 65 jaar en 
ouder zonder voldoende eigen inkom-
sten. Omdat deze wet door Willem 
Drees als minister van Sociale Zaken 
werd ingediend, werd dit ook wel 
noodwet-Drees genoemd, uitdruk-
kelijk bedoeld als een noodoplossing 

tot stand gekomen was. In 1957 werd 
de noodwet vervangen door de AOW. 
AvdS).

De heren zitten op een bankje met 
uitzicht op de schepen “op stroom” 
die graan overslaan met behulp van 
elevatoren. Ook kunnen ze waar-
schijnlijk de bananenboot zien en de 
schillenboeren die in de hoek hun 
nering hadden. Achter hen is de plaats 
te zien waar tot 1962 de woensdag- en 
zaterdagmarkt werd gehouden. Die 
markt verdween, om plaats te maken 
voor het metroviaduct. Voorts zien we 
op de Maashaven zelf het statige pand 
van het scheepsbetimmeringenbedrijf 
Jumelet en van de WIBIC, de West-
Indische Bananen Import compag-
nie. Links op de achtergrond is de 
kruising zichtbaar met Pretorialaan 
en Bloemfonteinstraat. Daar waren 
de drogist Van Trigt en apotheek Van 
der Laan gevestigd. Uiteraard zit op 
elke straathoek een café. Op het eerste 
deel van de Hillelaan zien we o.a. het 
sigarenmagazijn van Twist en ook 
radio Van Demen. Helemaal links op 
de foto het tweede deel van de Hille-
laan, waar nu metrostation Rijnhaven 
staat. Het hoekpand van Storm en 
Ranke werd later door de Zuider-
ster overgenomen. Alle panden op 
de Maashaven zijn gesloopt en door 
nieuwbouw vervangen. De panden 
op de kruising staan er nog, maar het 
tweede deel van de Hillelaan is medio 

2007 tegen de vlakte gegaan.”

W. Faber (Hellevoetsluis): “Hé, 
raadfoto nr.57 is een beeld van 
herkenning, de Maashaven. In deze 
buurt heb ik met mijn vriendjes uit de 
straat, vanaf een steiger naar bananen 
gedoken die van de bananenboot in 
het water waren gevallen, groene 
wel te verstaan, die je dan onder je 
kussen op je  bed rijp liet worden; iets 
wat onze moeders niet leuk vonden, 
want het leverde vuile slopen op. Die 
bananenboot lag afgemeerd in de 
hoek van de Maashaven tegenover de 
hulppost (niet zichtbaar op de foto). 
Achter die hulppost was een open 

in teer gegoten, waar je tijdens het 

vallen; we droegen toen nog een korte 
broek. Op die hulppost kon je dan 

waar men eerst met een pincet de 
schelpjes verwijderde, daarna werd er 
jodium opgedaan en jij liet natuurlijk 
niet blijken dat dat een onaangenaam 
gevoel was. Je was toch al een grote 
jongen. Achter de mannen op de bank 
was op woensdag en zaterdag markt 
en wij hielpen soms de mannen van 

van de marktkramen die vanuit onze 
straat, de Joubertstraat, door deze 

op de foto lag de Brede Hilledijk, 
dan rechts de Pretorialaan en in het 
midden van deze twee straten de 
Bloemfonteinstraat, waar doorheen 
op Koninginnedag  een deel van het 
parkoers van de wielerronde van 
Feijenoord liep. Verder naar rechts 
op de foto kan ik me nog herinneren 
stond aan de waterkant een ouder-
wetse pomp met een grote kruk, waar 
je je kon verfrissen om lekker schoon 
thuis te komen. Op latere leeftijd liep 
ik eens met een vriend over de markt, 
waar een koopman een zakmes met 
verschillende mogelijkheden voor een 
bepaalde prijs aan de man trachtte 

vriend,”die kosten ergens anders veel 
goedkoper”, wat hij kennelijk hoorde 
want hij snauwde mij toe, “of ik hem 
er dan maar honderd kon leveren”, 
waarna we moesten maken dat we 
weg kwamen.”

S.Boxem-Herst, G. Alewijsstraat 66, 
3341 RA H.I.Ambacht: “Volgens mij 
is dit de Maashaven, hoek Pretoria-

laan, gezien vanaf de waterkant. Ik 
woonde ongeveer in het midden van 
de Maashaven op de derde etage. 
Dit bankje met heren was ter hoogte 
van een vlonder/steiger. Er was altijd 
iets te zien. ‘s Zomers werd hier 
druk gezwommen, niet zonder risico 
overigens. Op het middenplein was 
tweemaal per week een grote markt. 
De rest van de week was het plein 

en rolschaatsen geleerd. Volgens mijn 
moeder woonden we in een levend 
schilderij, iedere dag anders. Anders 
was het zeker, nauwelijks een jaar 
later. Februari 1953, ik was negen 
jaar. We konden niet slapen die nacht. 
De wind stond voluit op de ramen en 
de regen werd door de kieren naar 
binnen geblazen. Ineens woonden 
we niet meer “op” de Maashaven, 
maar “in” de Maashaven. Schepen 
toeterden, enkelen waren losgeslagen 
en op drift geraakt. Beneden ons 
klotste het water tegen de gevel en 

liep de winkels in. Het was angstaan-
jagend, maar ook heel spannend. Die 
nacht staat me nog steeds erg bij. In 
1964 ben ik verhuisd. Sindsdien is 
de Maashaven opgehoogd, er kwam 
een bovengrondse metro en de huizen 
gingen tegen de vlakte. Nieuwbouw, 
gezelligheid was toen ver te zoeken. 
Maar gelukkig hebben we de foto’s 
nog!”

Mevrouw Boxem-Herst kan weer van 
een levend schilderij gaan genieten, 
want een tafeltje voor haar en nog 
iemand is gereserveerd bij Bras-
serie De Kroon, Schiemond 40B, 
3024EE Rotterdam-Delfshaven (Tel 
010 4762910). De eigenaar biedt 
mevrouw Boxem haar en haar tafel-
genoot een driegangen maandmenu 
aan. U krijgt bericht van ons. Eet 
smakelijk!

Nieuwe opgave no. 59

Tijdens de in oktober gehouden feesttramritten van De Oud-Rotterdammer 
kwam ik door stadsdelen heen, waarvan ik me nog de weilanden, boerderijen, 
koeien en sloten herinnerde. Duidelijk voor mij was: Rotterdam is veranderd!
Bij m’n snuffelen in de grote collectie van Uitgeverij Voet kwam ik deze 
prachtige foto van Jan Roovers tegen. Weliswaar geen boerenlandschap, maar 
wel een stukje vredig Rotterdam.
Waar was dat nou en wat is er toch met dat café aan de hand geweest?
Vergeet niet dat bij ditisrotjeknor.nl de foto in alle details te zien is.

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 18 februari 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou. Sint Jobsweg 22e. 3024 EJ  Rotterdam

Het e-mailadres is
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar

TOEN NU
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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 

Kom op dinsdag 12 februari gratis naar de Euromast

Sparen
als vroeger?

Het nieuwe, fiscaal verleidelijke banksparen.
Met de nieuwe wet “Banksparen” heeft de overheid een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om met
hulp van de fiscus en tegen lage kosten nog aardig wat pensioengaten vullen en aflossingstekorten
op hypotheken voorkomen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op dinsdag 12 februari geeft Directeur Henk
Folkers van TradingPort, specialist in financiële
planning, uitleg over de veranderingen, de
voordelen en de spelregels. 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.

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.

U kunt rekenen op mijn komst
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:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TradingPort en alle vermogensbeheerders waarmee TradingPort samenwerkt zijn geregistreerd bij het Dutch
Securities Institute (DSI) en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor meer informatie: www.tradingport.nl

Geen verkooppraatjes

Een bezoek kost u niets en verplicht u tot
niets. De bijeenkomst wordt ingeleid door
Hans Roodenburg, onafhankelijk journalist
van o.a. de opinie- en informatiepagina in
De Oud-Rotterdammer. De bijeenkomst
wordt gehouden op

DINSDAGMIDDAG 12 FEBRUARI
VAN 13.30 TOT 17.00 UUR

Stuur de inschrijfbon (zonder postzegel) naar:
TradingPort, antwoordnummer 40581, 3049WB
Rotterdam.

Van KLASSIEK tot MODERN
EIKEN – KERSEN – NOTEN - KOLONIAAL

   VERBREE MEUBELEN 3500M2
         Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk

Geopend: Dinsdag t/m/ Vrijdag   9.30-17.30 uur                    
Vrijdagkoopavond      18.30-20.30 uur

                    Zaterdag                  9.30-16.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl      

3 Hallen vol meubelen
Tegen betaalbare prijzen!

Gratis parkeren
Gratis eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat



AOW en pensioen 

Korting op AOW na
komst uit Suriname
Mijn man is van Surinaamse afkomst 
en hij woont en werkte sinds zijn 
31ste  jaar in Nederland. Dat was 
ruim voordat Suriname onafhankelijk 
werd. December vorig jaar werd mijn 
man 65 jaar. Bij zijn eerste AOW zat 
een brief dat hij maar recht had op 68 
procent van de AOW. Gelukkig heeft 
hij daarnaast nog een bedrijfspen-
sioen. Mijn man vindt dat hij ten 
onrechte wordt gekort omdat hij altijd 
tot het Koninkrijk der Nederlanden 
heeft gehoord. De schrik is groot als 
je dit op deze manier wordt meege-
deeld terwijl je denkt dat je daarvoor 
altijd hebt gewerkt. Kan de regering 
daaraan iets doen? 

Dat zit er niet in! Surinamers die voor 
de onafhankelijkheid van hun land 
tot het Koninkrijk der Nederlanden 
behoorden, konden hun AOW-rechten 
pas opbouwen vanaf moment dat zij 
woonden in de staat Nederland (dat 
vroeger samen met Suriname, de 
Nederlandse Antillen en eerder zelfs 
Indonesië ons koninkrijk vormde). 
Je moest dus ingezetene zijn van het 
grondgebied Nederland. Andersom 
geldt ook dat ingezetenen uit Ne-
derland die in het buitenland wonen 
(of in Suriname en de Nederlandse 
Antillen) over die jaren ook geen 
AOW-rechten opbouwen.

De in de jaren ‘50 van de vorige eeuw 
ontstane AOW (‘trekken van Drees’, 

zei men vroeger) was ook beperkt tot 
Nederland en gold niet voor Suriname 
en andere delen van ons toenmalige 
koninkrijk. Deze onderdelen van het 
koninkrijk hadden hun eigen of géén 
regelingen.

Na scheiding weer
met elkaar optrekken
Begin dit jaar zijn mijn vrouw en ik 
van elkaar gescheiden. We betreuren 
nu wellicht de stap en overwegen 
toch weer met elkaar om te gaan in 
een soort lat-relatie. Ik heb AOW en 
een klein pensioentje. Mijn vrouw is 
62 jaar en leeft van een bijstandsuit-
kering. We willen nog niet de oude 
situatie geheel herstellen. Als we 
een lat-relatie aangaan, komt dan 
mijn AOW voor een alleenstaande in 
gevaar?

Een relatie waarbij een ieder geheel 
zelfstandig woont en leeft, heeft 
geen gevolgen voor de alleenstaande 
AOW-uitkering. Echter, er zitten 
wel addertjes onder het gras want 
zodra de Sociale Verzekeringsbank 
constateert dat u al enkele dagen per 
week een gezamenlijke huishouding 
vormt of een paar nachten met elkaar 
doorbrengt,  kan de AOW voor alleen-
staanden in gevaar komen.
Overigens met uw ex-vrouw weer 
volledig samen gaan wonen, huwen of 
anderszins een partnerschap aangaan, 
kan ook tot gevolg hebben dat u voor 
uw jongere partner wellicht de vol-
ledige toeslag kan krijgen. Uiteraard 
vervalt dan de bijstandsuitkering van 
uw partner. We willen niet het volle-

dig herstel van uw relatie  promoten, 

weer gaan samenwonen kostenbespa-
ringen.

Pensioentje mag niet
worden afgekocht
Mijn pensioenfonds wil het kleine 
pensioentje van minder dan 400 euro 
per jaar dat in januari is ingegaan 
niet afkopen. Dat staat toch in de 
wet?

Helaas bepaalt u niet of uw pensioen-
tje mag worden afgekocht maar het 
pensioenfonds of de verzekeraar. Dat 
staat in de Pensioenwet omschreven. 
Pensioenuitvoerders kunnen wel be-
slissen om kleine pensioenaanspraken 
van voormalige deelnemers tot 400 
euro per jaar pas op de pensioendatum 
af te kopen. De meeste pensioenfond-
sen zullen dat overigens wel willen 
doen. Voor de pensioendatum is dat 
verboden om voormalige deelnemers 
te stimuleren tot waardeoverdracht bij 
aanvaarding van een nieuwe baan.

Toeslag vergoedt
nooit een baantje
Mijn man krijgt over twee jaar als hij 
65 jaar wordt AOW. Ik ben dan 62 
jaar. Ik werk gemiddeld acht uur per 
week als oproepkracht in de thuis-
zorg. Ik zou al gestopt zijn met werken 
ware het niet dat de vut-uitkering ook 
geen vetpot is. Hoe lang van tevoren 
moet ik stoppen met werken zodat 
mijn man in aanmerking komt voor de 
toeslag op de AOW voor de jongere 
partner?

Het aanvraagformulier voor de AOW 
krijgt uw man automatisch toege-
stuurd een half jaar voordat hij 65 
jaar wordt. Daarin is ook een vraag 
opgenomen over de partner. Indien 
die jonger is dan 65 jaar en géén of 
weinig eigen inkomsten heeft dan 
heeft de AOW’er recht op een toeslag. 
Als de partner helemaal geen inko-
men heeft dan is die toeslag gelijk aan 

maand per partner). De situatie geldt 
vanaf de datum dat de aanvrager voor 
de AOW 65 jaar is geworden. Als op 
die datum de partner nog inkomsten 
uit arbeid of uitkering heeft, dan 
hebben die invloed op de hoogte van 
de toeslag.

Dat betekent dat als u bijvoorbeeld 
een maand voordat uw man 65 jaar 
wordt, stopt met werken hij de vol-
ledige toeslag krijgt voor u als u voor 
de rest ook geen uitkering in verband 
met arbeid (waaronder ook een vut-
uitkering valt) krijgt. Uit uw brief 
halen we dat u ook een vut-uitkering 
hebt of nog krijgt. Die wordt volledig 
ingehouden op de toeslag die uw man 
mogelijk ontvangt..

We herhalen nogmaals dat het stop-
zetten van een baantje alleen maar 
om de maximale toeslag te verkrijgen 

deel van de inkomsten uit arbeid 
worden vrijgelaten van korting op de 
toeslag. Zelfs bij kleine baantjes loopt 
het voordeel om te blijven werken 
op tot minstens honderden euro’s per 

maand. Een ieder moet zelf bepalen of 
het hem of haar waard is om te stop-
pen met werken. Mét de toeslag gaat 
men er namelijk altijd op achteruit!

Opname echtgenoot
in een verpleeghuis
Mijn man en ik hebben de AOW voor 
gehuwden. Het ziet er naar uit dat hij 
voorgoed wordt opgenomen in een 
verpleeghuis. Dan gaan we na zes 
maanden voor hem een hoge eigen 
bijdrage betalen. Hoewel ik van plan 
ben hem elke dag te bezoeken, leven 
we dan als het ware gescheiden. Heb 
ik dan ook recht op hogere AOW voor 
alleenstaanden?

Die kunt u inderdaad aanvragen. Als 
uw partner langdurig wordt opgeno-
men in een AWBZ-instelling kunt u 
door de Sociale Verzekeringsbank 
worden beschouwd als alleenstaande 
(hoewel het huwelijk gewoon in 
stand blijft). Vooral als u beiden een 

voordeliger zijn. Echter, er kunnen 

zijn. Om een paar te noemen, de eigen 
bijdrage AWBZ voor uw man wordt 
hoger en voor u kunnen de eventuele 
zorg- en huurtoeslagen wat minder 
worden. Bij hogere aanvullende 
pensioenen kunt u zelfs slechter af 
zijn. Het is een heel karwei om uit te 
zoeken of u slechter of beter af bent. 
Als u en uw man weinig of geen 
aanvullend bedrijfspensioen hebben, 
dan is het vaak voordeliger om al-
leenstaande AOW aan te vragen (bij 
de Sociale Verzekeringsbank).
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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

Woning verdelen in plaats van delen
Door Francis van Leeuwen

Het einde van een relatie werpt de 
vraag op wie in de woning wil of kan 
blijven wonen. Soms is al direct dui-
delijk dat het niet mogelijk is dat een 
van de twee partners in de woning 
blijft wonen, omdat de woonlasten 
te hoog zijn. Soms kan een van hen 
in de woning blijven en zal de ander 
al dan niet vrijwillig het veld moeten 
ruimen. Soms is één partij bereid zijn 
nek uit te steken om te zorgen dat de 
ex-partner in de woning kan blijven 
wonen. In mijn praktijk kom ik alle 
varianten tegen. Wat is nu voor wie 
de beste oplossing? 

In het geval de gezamenlijke woning 
een koopwoning is, begint u bij het 
nemen van beslissingen met meer 

onzekerheden dan in het geval u een 
huurwoning bewoont. Bij een koop-
woning moet worden vastgesteld wat 
de (over)waarde van de woning is. 
Zonder deze kennis kan eigenlijk nog 
niets worden afgesproken. Ik raad u 
aan om allereerst een waardebepaling 
of taxatie te laten uitvoeren door een 
makelaar, zodat één aanknopingspunt 
bekend is, van waaruit verder kan 
worden gerekend en onderhandeld. 
Vaak maakt een waardebepaling al 
duidelijk of behoud van de woning 
dan wel verkoop de beste oplossing 
is. 

Het is de vraag of het verstandig is 
alles op alles te zetten om de woning 
toegedeeld te krijgen als blijkt dat de 

lasten moeizaam op te brengen zijn. 
Bij een nieuwe start kan een beetje 

zijn.
 

overal om de hoek kan komen 
kijken. Inkomstenbelasting, over-
drachtsbelasting, schenkingsrecht: 
laat u goed adviseren als u uit elkaar 
gaat en een koopwoning hebt. Het 
zou wel heel wrang zijn als uw hulp 
bij het betalen van de woonlasten 
van uw ex-partner u twee jaar later in 

de hypotheekrente voor u niet meer 

Evenzo zuur kan het zijn als u denkt 
de overwaarde volledig toegedeeld te 

krijgen, waarbij u bijvoor-
beeld afziet van partnera-
limentatie, om vervolgens 
ofwel schenkingsrecht te 
moeten betalen, ofwel inkom-
stenbelasting. 

Voor de periode dat de wo-
ning te koop staat moet een 
goede voorziening worden 
getroffen. Wie draagt welke 
lasten en hoe gaat dat later verre-
kend worden? Wie draagt de kosten 
van noodzakelijk onderhoud en wat 
wordt hieronder verstaan? Wat doet 
u met de verkoopprijs als geen zicht 
bestaat op een spoedige verkoop?

Ideaal zou zijn als de woning snel 

kan worden verkocht tegen een aan-
trekkelijke verkoopprijs, maar hou 
rekening met een slechter scenario. 
Regel niet alleen voor de korte 
termijn maar ook voor de langere 
termijn! Nu bezuinigen op deskundig 
advies kan u later duur komen te 
staan.

Statistieken geven aan dat echtscheidingen onder ouderen die al vele jaren met elkaar zijn gehuwd minder voorkomen dan bij jonge stellen die eerst nog 
geloofden in het eeuwig bij elkaar blijven. Hoe moet bij scheiding met het eigen huis worden omgegaan, zeker als het gaat om een forse overwaarde? Op deze 
opiniepagina geeft mr. F.M.O. van Leeuwen van het advocatenkantoor Van den Herik & Verhulst in Rotterdam advies. Reacties  naar info@deoudrotterdammer.nl.
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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
6

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

Rotterdam, Schiedamsedijk 56 B

Altijd al willen wonen 
aan de Schiedamsedijk?

Te koop:
Gezellig 3 kamerappartement 
met uitzicht op Maritiemmuseum 
en Rotterdamse haven. Gesloten por-
tiek/centrale entree met intercom, 
traplift vanaf begane grond aanwezig.
Woonkamer(ca.500x600), Nette een-
voudige keuken(ca.270x200) en een 

slaap/studeerkamer(ca.350x250). 

Vraagprijs: € 178.500 k.k.

Tel. 010-4112177 / 06-46485477Meer info: 
www.gezelligappartement.nl
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Nieuwe foto
Bij voorkeur zijn de foto’s voor deze rubriek niet van voor de oorlog. Maar 
soms wordt op deze regel een uitzondering gemaakt omdat er die periode 
Rotterdamse sporters actief waren, die wel heel bijzondere prestaties hebben 
geleverd. Op deze foto uit 1935 enkele van deze sporters. Herkent u één of 
meerdere personen?

Oplossing foto 22 januari 2008
Leek het onvoorstelbaar dat er mensen zouden zijn die deze toch niet alledaagse foto konden thuisbren-
gen, in Gouda dacht men daar heel anders over. Het is duidelijk dat De Oud Rotterdammer ook daar 
goed bekeken wordt, want al snel meldden lezers uit de kaasstad dat de afgebeelde keeper Hans Melkert 
van de voetbalclub ONA uit Gouda is. De foto is gemaakt tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord-ONA 
op 16 september 1956. ONA kwam toen uit in de tweede divisie. De heer C. Vermeulen uit Gouda weet 
te melden dat Hans Melkert, tweede doelman achter Adrie Evergroen, ook kastelein was. Voorts zegt 
Vermeulen dat het bij ONA ‘een soort van traditie was dat er in de rust van de wedstrijd een hond op het 
veld kwam en toevallig gebeurde dat bij Feyenoord-ONA ook’.
De wedstrijd eindigde in een 7-2 overwinning voor Feyenoord. Doelpuntenmakers voor Feyenoord 
waren Bak, De Kreek, Moulijn, De Bleijker, en Schouten. Volgens de krant speelde het duo Brilleman-
Blankemeijer sterk. Cor van der Gijp 
ontbrak. Hij was de enige Feyenoorder 
die daags tevoren meespeelde in de 
interland Zwitserland-Nederland (2-3) 
in Lausanne. Van der Gijp scoorde 
daarin eenmaal. 

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

Ook in dit vervolg op de ‘getui-
genissen van clubliefde’ (dat was 
de ondertitel van het vorige boek) 
wordt ‘de eeuwige liefde voor 
Feyenoord’ (de ondertitel van 

het nieuwe boek) in de vorm van 
zesentwintig supportersverhalen 
beschreven. Samen met prachtige 
historische foto’s krijgt de lezer 
een mooi overzicht van een eeuw 

Feyenoord-historie. Te beginnen 
in 1908 met Gé van Leerdam op 
het veldje van De Put tot en met 
2008, waarin Rolph Heesakker in 
de voetsporen blijkt te zijn getreden 
van zijn vader Ted en zijn grootva-
der Bert Heesakker, ‘de aartsvader 
van de club’.

Op vrijdag 25 januari werd het 

boek gepresenteerd bij Boekhandel 
Donner aan de Lijnbaan, waar zelfs 
een speciale Feyenoord-etalage 
was ingericht. De beide auteurs 
waren trots en dankbaar dat zoveel 
supporters aan hun boek hadden 
meegewerkt, door het vertellen van 
verhalen en het ter beschikking stel-
len van uniek historisch materiaal. 
Ook maakten zij duidelijk dat in 
de verhalen over Feyenoord heel 
veel lief en leed verborgen zit, 
want Feyenoord kent hoogte- èn 
dieptepunten.

Het laatste hoogtepunt was het win-
nen van de UEFA Cup in 2002 en 
één van de grootste mannen van dit 
succes was Pierre van Hooijdonk. 
Vandaar dat het hen een hele eer 
was het eerste exemplaar van het 
boek aan hem te overhandigen. 
In zijn dankwoord zei Pierre dat 
hij het een hele eer vond om juist 
het eerste exemplaar van een boek 
over het Feyenoordlegioen in 
ontvangst te mogen nemen, want 
dat ‘Legioen’ is uniek en één van 
zijn mooiste herinneringen aan 
Feyenoord.

Uitgeverij De Fontein
prijs: 19,95

‘Legioen’, 
de eeuwige liefde voor Feyenoord
Na het succes van hun boek ‘Leven met Feyenoord’ hebben 
Peter Blokdijk en Boudewijn Warbroek ter gelegenheid van 
het jubileumjaar van Feyenoord een nieuw boek gepresen-
teerd: “LEGIOEN!”. 

Pluspunt zoekt: Senioren 
die andere senioren 
willen uitdagen hun 
talenten te ontdekken
Jonge senioren, die voor de pensioengerech-
tigde leeftijd staan, vragen zich vaak af hoe 
ze actief kunnen blijven en nieuwe moge-
lijkheden voor zichzelf kunnen ontdekken. 
Ze vragen zich af: Wat had ik altijd al willen 
doen, hoe kan ik dat bereiken, wat zijn mijn 
kwaliteiten, talenten en mogelijkheden, wat 
heb ik nodig om deze te versterken, hoe 
verwezenlijk ik die in concrete stappen?
Om deze senioren te begeleiden bij hun 
zoektocht heeft Pluspunt, expertisecentrum 
voor senioren en participatie, het project 
Ongekend Talent opgezet. Met Ongekend 
Talent wil Pluspunt de eigen mogelijkhe-
den en competenties van jonge senioren en 
senioren met diverse etnische achtergronden 
in kaart brengen en hen stimuleren deze in te 
zetten door maatschappelijk actief te worden. 
Dat kan bij diverse instellingen/organisaties. 
Daarnaast wil Ongekend Talent organisaties 
prikkelen de competenties van senioren meer 
in te zetten.
Tot slot wil Pluspunt het beeld doorbreken 
dat senioren alleen inzetbaar zijn als vrijwil-
liger bij andere ouderen of organisaties 
gericht op ouderen. De senioren die meedoen 
aan Ongekend Talent worden begeleid door 
senioren die een speciale training hebben 
gevolgd.

Training
Voor dit project zoeken we senioren die 
opgeleid willen worden tot trainer van de 
cursus Ongekend Talent.
Wie graag met groepen werkt, het als een 
uitdaging ziet anderen te begeleiden om hun 
talenten te ontdekken en een HBO opleiding 
of vergelijkbaar niveau heeft, kan contact 
opnemen met Pluspunt, 010 - 467 17 11 of 
info@pluspuntrotterdam.nl.
De training bestaat uit tien dagdelen en 
begint in maart. Deelname is gratis. De seni-
oren die de training hebben gevolgd gaan de 
cursus Ongekend Talent geven en ontvangen 
hiervoor een onkostenvergoeding. De intake-
gesprekken vinden in februari plaats.

Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en 

3033 BR Rotterdam
t. 010 - 467 17 11
f. 010 - 465 38 85
www.pluspuntrotterdam.nl

- Peter Blokdijk, Pierre van Hooijdonk en Boudewijn Warbroek (foto Hans Fortuin) -
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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 I EUWE CR OOSWI JKSEWEG 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

Visgilde Voordeel

Lekkerbekjes
4 halen, 3 betalen

Vis variatie 
in zachte saus
100 gram 1,85

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

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
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Projectmanager Bob Janse is trots op 
dit nieuwe initiatief van Laurens. In 
ontmoetingscentrum De Prinsenhof 
vertelt hij enthousiast over de aanpak 
en het succes.
“Met de consultatiebureaus bieden 
we ouderen een zeer laagdrempe-
lige voorziening, waar ze kosteloos 
gebruik van kunnen maken. In deze 
leeftijdsgroep willen mensen vaak 
niet om het minste of geringste naar 
de huisarts stappen. Ze bagatelliseren 
soms kleine pijntjes of willen de 

dokter niet lastig vallen. Of ze vinden 
het eng. De consultatiebureaus 
zijn gemakkelijker toegankelijk. Je 
kunt er terecht voor een persoonlijk 
advies, maar ook voor een gezond-
heidscheck. Jolanda van Dijk, onze 
gespecialiseerde verpleegkundige, 
bespreekt samen met de mensen al-
lerlei vragen om een beeld te krijgen 
van hun lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welzijn. Daarbij komen 
allerlei gezondheidsaspecten aan 
de orde zoals voeding, beweging, 

slaappatroon, medicijngebruik, 
omgaan met stress en dergelijke. Via 
enkele fysieke testjes kijkt zij of er 
kans is op bijvoorbeeld suikerziekte 
of hart- en vaatziekten. Op basis van 
haar bevindingen geeft Jolanda dan 
adviezen, of ze verwijst door naar 
bijvoorbeeld de huisarts, of maat-
schappelijk werkende.”

Filosofie
Het consultatiebureau voor ouderen 

Laurens Zorg, meent Bob Janse: 
“Onze gedachte is dat mensen niet 
vanwege hun leeftijd hun huis 
moeten verlaten. Wij zorgen dat ze 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen, bijvoorbeeld door 
hun woning aan te passen aan de 
veranderende omstandigheden. 
Hier in Alexander hebben we veel 
levensloopbestendige woningen, 
waar de mensen soms al heel lang 
in wonen en dankzij de aanpassin-
gen in kunnen blijven wonen. Het 
ontmoetingscentrum Prinsenhof is 
voor al die mensen het centrale punt, 
waar ze naartoe kunnen komen voor 
de sociale contacten, het restaurant 
en nu dus ook het consultatiebureau. 
Die aanpak blijkt voor heel veel 
mensen aantrekkelijk en draagt er 
in belangrijke mate toe bij dat die 
mensen zo op een plezierige manier 
ouder kunnen worden.”

Consultatiebureau 
voor ouderen voor-
ziet in behoefte
De consultatiebureaus voor ouderen van Laurens Zorg blijken 
te voorzien in een behoefte. De bureaus zijn bedoeld voor men-
sen vanaf een jaar of zestig, die willen weten hoe het is gesteld 
met hun gezondheid of advies willen hebben over hun leefstijl. 
Zowel in gebouw Canaalstaete in Capelle aan den IJssel als 
in het ontmoetingscentrum Prinsenhof in Rotterdam Alexan-
der wordt druk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Deze 
maand gaat ook een consultatiebureau in Ommoord van start.

Weet je nog....

Vader had vijf broers, die echter niet allemaal op 
de ouderlijke boerderij, in Vlaardingen, aan de 
slag konden. Vandaar dat vier jongens een ander 
bestaan moesten zoeken. Dat vonden ze allen in 
de verkoop van zuivelproducten. Twee in Vlaar-
dingen, eentje in Schiedam en tenslotte mijn 
vader in Rotterdam, op de Schietbaanlaan. Mijn 
vader huurde de winkel vanaf 1920 en verkocht 
alleen melk, boter, kaas en eieren.
De melkbussen werden eerst op de Melkmarkt 
gehaald, met de hondenkar. Pas later werden de 
melkbussen met vrachtauto’s voor de winkel 
gebracht. Naderhand verschenen er steeds meer 
artikelen op de schappen. “Zuinigheid” was 
nog een begrip. Vers brood werd pas na 9 uur ‘s 
morgens verkocht, omdat eerst het oude brood 
op moest. Ook ’s avonds en in het weekend wist 
men ons te vinden en werd er regelmatig aan 
de deur gebeld. De klanten werd dan wel op het 
hart gedrukt de gekochte artikelen onder de jas 
te verstoppen, opdat de politie het niet zou zien. 
Zoiets was strafbaar.

Juffrouw Snoep
In de oorlog is de winkel gelukkig gespaard 
gebleven, hoewel er wél een voltreffer recht 
aan de overkant terecht kwam. In onze winkel 

waarin bijvoorbeeld de eieren bewaard werden, 

aan gruzelementen. Op de hoek Schietbaan-
laan/Hendrik Sorchstraat zat een muziekleraar 
Schipperus, wiens vrouw omkwam tijdens dat 
bombardement. In de Van der Poelstraat waren 
verschillende winkeltjes gevestigd. 
Op de hoek met de Schietbaanlaan zat lijstenma-
ker Van de Ven. In de Van der Poelstraat water-
stoker Hakman en verder een groenteboer en de 

Niet te vergeten: “juffrouw Snoep”; een kruide-
nierswinkeltje van twee zussen en ik herinner 
me ook nog de wasserij van Van de Roer. In het 
souterrain van onze buren op de Schietbaanlaan 
zat het loterijkantoortje van mevrouw De Waard

Verkocht
Wij hadden ook geruime tijd een meisje bij ons 
in huis, wiens moeder vanwege longtuberculose 
moest kuren, in een speciaal oord in Beekber-
gen. Eerder kreeg zij dagbehandeling in van die 
speciale barakken in het park, dat bij de Maas 
lag, als ik me goed herinner.
Het dochtertje werd uiteindelijk in een kinder-
tehuis geplaatst, maar kon daar helemaal niet 
wennen. Als wij haar gingen bezoeken huilde ze, 
want ze had zo’n heimwee. Ze was enig kind en 
heette Regina de Casseres. Naderhand heeft ze 
nog een broertje gekregen. Ik zou graag weten, 
waar ze terecht gekomen zijn.

Ook ben ik benieuwd naar een ander meisje, 
Tootje Margus. Haar vader was lorrenboer.
Zijn er nog mensen die zich de winkel van de 
familie Suijker herinneren? Mijn zus Cor en 
haar man Henk Hoogerwerf hebben de zaak in 
de 60-er en 70-er jaren voortgezet, maar Henk is 
jong overleden.
De buurt ging - eind jaren ‘70 - erg achteruit.  Er 
werd in de winkel steeds meer gepikt. De politie 
rekende de dieven wel eens in, maar op de 
Heemraadsingel lieten ze die gasten dan gewoon 
weer los. Een keer is er zelfs een roofoverval 
geweest. De twee zoons van Cor en Henk zagen 
geen toekomst in de winkel. De zaak is verkocht 
en sinds die tijd zit er een kapsalon in. 

Gon Suijker
famgroenewegen@gmail.com

Bij een zolderopruiming kwam er een foto uit 1948 te voorschijn. De fees-
telijke heropening van de winkel van mijn ouders, gelegen op de hoek 
Schietbaanlaan - van der Poelstraat. Mijn zus Cor staat helemaal rechts 
op de foto en ik volledig links. Mijn vader staat trots voor de eerste elektri-
sche koelcel - een Frigidaire; een nieuwigheid in die tijd. De koelcel verving 
de melkput, waarin de melkbussen met welwater gekoeld werden en het 
verving ook de losse ijsblokken, onder de toonbank. Die foto maakte, zoals 
vaak met foto’s, een aantal herinneringen los.

Rondneuzen in de Schietbaanlaan

Miep Voorhorst 
(107) na kort 
ziekbed overleden
Haar wens ooit Nederlands oudste 
vrouw te worden is niet in vervulling 
gegaan. Benjemina Johanna (Miep) 
Farinaux-Voorhorst is donderdag 31 ja-
nuari overleden op de leeftijd van 107 
jaar. Ze was de oudste vrouw van Zuid-
Holland, drie jaar jonger dan de oudste 
van Nederland. Aan haar overlijden is 
een kort ziekbed voorafgegaan. 

In december kreeg Miep een tia. Daar 
kreeg ze een longontsteking overheen 
en die is haar fataal geworden. Ze is 
de laatste van twaalf kinderen van 
het ijzersterke Overschiese gezin van 
tuinder Voorhorst die het leven heeft 
gelaten. De meeste van haar broers en 
zussen zijn omstreeks honderd jaar 
oud geworden, met Miep als absolute 
oudste. Ze woonde samen met haar 
vijftien jaar oudere zus Geertje, die 102 
is geworden, in wooncentrum Nieuw-
Verlaat in Zevenkamp. Toen Miep 107 
jaar werd, op 27 oktober vorig jaar, 
kreeg ze een feestelijke receptie aange-
boden door de bewonerscommissie en 
beheerder/huismeester Freek Krijgh. 
Daar genoot ze nog volop van. Hoewel 
ze de laatste jaren lichamelijk achteruit 
was gegaan, had ze toch nog hoop de 
oudste van Nederland te worden. Miep 
heeft haar lichaam ter beschikking 
gesteld aan de wetenschap. Hierdoor is 
er geen crematie of begrafenis.

Naailes
Behalve de voldoening van zelf mooie 
kleding maken, is het natuurlijk veel 
voordeliger! De naailessen worden 
gegeven in gezellige groepjes onder 
deskundige leiding van een docente. 
Iedereen werkt op zijn eigen niveau. 
Er zijn mensen die al aardig overweg 
kunnen met naald en draad. Maar ook 
beginners zijn van harte welkom. Zij 
leren vanaf het eerste begin patro-
nen uitraderen, op de stof leggen, 
doorslaan, rijgen, passen, etc. Er is 
nog plaats op de maandagochtend en 
de maandagavond. Bel dan voor meer 
informatie naar 010-4126200 (Henny 
Zeeuw of Arie van Berkel) of mail naar 
cursusbureau@knooppuntkralingen.nl. 
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

- Twee dagen voor de viering van haar 107de 
verhaardag werd deze foto gemaakt van 
de tot haar dood zelfstandig wonende Miep 
Voorhorst Foto Ellie Schop -

- Verpleegkundige Jolanda van Dijk (r) geeft deskundig advies -
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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!De OudDe Oud

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

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

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan, 
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet, 
Kip ”Mountain Spring“, Babi pangang, Kip met Kerrysaus,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen, 
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat , 
Nasi, Bami, Mihoen.

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

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

OP ZONDAG GESLOTEN

DE GROOTSTE VAN NEDERLANDVervangen van uw inbouwapparatuur?

Ook dat kan...bij Budgetplan!

Alle grote merken fornuizen zoals Boretti, Smeg, 
M-systems en Solitaire. Fornuizen vanaf 999.-

Bekend van

TV Rijnmond

Koelkasten
Nis 88 cm vanaf 269.-
Nis 102 cm vanaf 349.-
Nis 122 cm vanaf 399.-
Nis 178 cm vanaf 499.-

Vaatwassers
vanaf 
399.-

Koken
Keramische kookplaat vanaf 349.-
Inductie kookplaat vanaf 499.-
Gaskookplaat vanaf 99.-

Meer dan 
50 ovens

Inbouw-magnetron vanaf 199.-
Combimagnetrons vanaf 499.-

Grote partij
afzuigkappen

Honderden inbouwapparaten uit voorraad leverbaar

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN  
ANTIQUARIAAT 
& UITGEVERIJ  ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30 
(010) 2847362 of (010) 2763852 of  0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.nl

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs 
en de beste kwaliteit. 
Online shoppen en bestellen. De artikelen worden 
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur 
bij jou thuis afgeleverd!
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Jarenlang trad Dolf Aarse in het land 
op met het trio LiMADo (Lien, Ma-
rie, Dolf) en pianiste Aafje Hendriks. 
Daarbij was hij in 1955 oprichter 
en hoofdredacteur van weekblad 
Overschie Uw Stad, de huidige Over-
schiese Krant. In 1984 droeg hij de 
krant over aan Leo van Twist, die de 
huis-aan-huis-krant nog steeds met 
succes exploiteert.
Over het ontstaan van Overschie 
Uw Stad. “Ik was afgekeurd voor 
mijn werk als vleeskeurder bij het 
Gemeentelijke Abattoir aan de 
Boezemstraat. Als ambtenaar van de 
gemeente Rotterdam moest ik ander 
werk gaan doen, in Overschie. Daar 
kreeg ik de leiding over het Tehuis 

voor Zwak Socialen aan de Over-
schiese Dorpstraat. In wisselende 
bezetting woonden er 42 personen. In 
die periode werden ook de winkels en 
woningen aan de Abtsweg en de Bur-
gemeester Baumannlaan gebouwd. 
Omdat ik goed bekend was in de 
krantenwereld, werd al snel gevraagd 
of ik in Overschie een huis-aan-huis-
advertentiekrant wilde uitgeven. Na 
enig beraad ben ik dat gaan doen, met 
succes zelfs.”

Journalist
Aarse werd geboren in de (wegge-
bombardeerde) Scheveningsestraat 
in het centrum van Rotterdam als 
jongste van vijf kinderen van een 

schoenmaker. “Vader werkte voor 

de Tweede Wereldoorlog werd hij 
ontslagen, na een dienstverband van 
veertig jaar”, vertelt Dolf die tussen 
neus en lippen door de ene na de 
andere gebeurtenis laat passeren.
Eerder had hij in 1931van burge-
meester mr. P. Drooglever Fortuyn 
dispensatie gekregen en mocht hij als 
joch van dertien aan de slag als leer-
ling-letterzetter bij het Rotterdamsch 
Nieuwsblad. Al snel ging hij ook ’s 
avonds op pad als journalist voor 
het verslaan van een vergadering of 
toneelvoorstelling. Zijn neef, Koos 
Aarse, werkte bij concurrent Het 
Volk (de voorloper van het in 1991 

verdwenen Vrije Volk), dus die twee 
liepen elkaar nogal eens tegen het 
lijf. Koos werd naderhand benoemd 
tot burgemeester van Hellevoetsluis.

Muzikant
Na zes jaar verruilde Dolf het Rot-
terdamsch Nieuwsblad voor drukkerij 
Vooruitgang van zijn broer Willem 
in de Jacob Loisstraat. Lang hield 
hij het daar niet uit. Dolf stapte over 
naar drukkerij Correcta in de Nieuwe 
Kerkstraat achter de Coolsingel, aan 
de achterkant van theater Tivoli. Daar 
raakte de muzikale carrière van Dolf 
in vogelvlucht. Sinds toen zingt hij 
een repertoire van smartlap tot ope-
rette en opera. “Nu nauwelijks meer 

op de bühne, soms nog in café De 
Maagd van Holland aan de Nieuwe 
Markt, maar wel vaak thuis aan de 
piano met Lenie”, vertelt hij.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
was Dolf actief in de ondergrondse 
beweging. “Met mijn maatje Floortje 
Durivaux zorgde ik voor papieren 
voor joodse onderduikers. Jatwerk, 
dat zal je begrijpen.”
Op zijn verjaardag hebben het feest-
varken en levensgezel Lenie Scholte, 
zijn uit Australië overgekomen zoon 
Piet en 27 familieleden, vrienden en 
bekenden dat ’s avonds uitbundig 
gevierd bij Van der Valk in Ridder-
kerk. Natuurlijk heeft Dolf nog even 
gezongen, want dat kan hij niet laten.

Muziek en journalistiek voor Dolf Aarse 
drijfveer voor een rijk leven
Tevreden terugkijken op een inhoudelijk rijk leven. Dolf Aarse 
kan het als geen ander. Maandag 28 januari bereikte hij de 
leeftijd van negentig jaar. “Op naar de honderd, want ik wil 
de leeftijd van mijn vader minstens evenaren. Hij is 100,5 jaar 
geworden”, lacht hij breed aan de huiskamertafel met daar ook 
zijn levensgezel, de 89-jarige Lenie Scholte. Het duo woont acht 
hoog in IJsselmonde en geniet dagelijks van het fraaie panora-
ma over de deelgemeente en het aangrenzende Ridderkerk. En 
als ze dat niet doen, nestelen ze zich achter de piano en spelen 
en zingen hun populaire repertoire. Kortom: ze genieten van de 
dag onder een goede gezondheid.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (6)

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.

Gaslek
Henk Hartog was ook een 
scannerfotograaf. Dagelijks luisterde hij 
op de ontvanger naar de frequenties van 
zowel de politie als de brandweer. Bij een 
interessante melding rukte hij meteen uit. 
Hierdoor was de persfotograaf snel bij een 
calamiteit en kon hij ter plekke de narigheid 
actueel vastleggen op de gevoelige plaat. In 
het geval van een brandende hoofdgaslei-
ding van het Gemeentelijke Energie Bedrijf 
(GEB) in de Rochussenstraat op 29 mei 
1982 had Hartog zijn scanner niet nodig. 
Hij woonde in de Rochussenstraat en ging 
dus kwiek lopend naar de plek des onheils, 
waar hij een vlam tot aan de dakgoot 
vastlegde. Brandweerlieden spoten een 
waterneveldeken over de enorme ‘waak-

vlam’ heen en hielden de omgeving nat tot 
het moment dat de hoofdafsluiters waren 
dichtgedraaid en de vlam vanzelf doofde. 
Maar intussen was door de hitte wel verf 
gebladderd van de dakgoten en raamkozij-
nen. Het GEB vergoedde de schade.
In de loop van jaren maakte Hartog 
opnamen van talrijke branden en ongeval-
len in Rotterdam. Zijn nalatenschap is wat 
dat betreft zéér rijk aan visueel materiaal. 
Hartog had ook oog voor detail, zoals het 
vastleggen van een duif op een dakrand 
of een raaf op een parkeermeter. Daarbij 
was hij op andere wijze een voortreffelijk 
dierenfotograaf, getuige de duizenden 
foto’s die hij maakte van de levende have in 
Diergaarde Blijdorp. 

- De Rotterdamse historie ligt Dolf en Lenie na aan het hart en daarom zijn ze enorme fans van De Oud-Rotterdammer. Maar ook de Overschiese Krant 
lezen ze elke week. Foto Ellie Schop. Inzet: De overdracht van de krant wordt beklonken. Leo van Twist (links) is de nieuwe eigenaar. Rechts zijn zoon en 

journalist Ralph van Twist. Foto collectie Dolf Aarse -

- Dolf en Lien bezig met hun butleract, want naast zingen werden ook sketches op de bühne gezet. 
Foto collectie Dolf Aarse -
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Maandmenu:
Voorgerecht:

Hoofdgerecht:

Nagerecht:
Oreo cookie parfait
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.

Springbok filet 
met een abrikozen saus

Salade Nicoise

Vrijdag 8 februari:
Marco Junger (zanger,meezingers)

Zaterdag 9 februari:
After carnaval (met Ben Gadella)

Vrijdag 15 februari:
Elly Lockhorst (zangeres, bekend van TV)

Zaterdag 16 februari:
MissB & Company (popmuziek)

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

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

Restaurant “Johannahoeve”

Het Rotterdams Jongenskoor organiseert in samenwerking met het Rotterdams Vocaal Ensemble een 
‘eigen’  Matthäus Passion op vrijdag 14 maart in de Prinsenkerk in Rotterdam. Speciaal voor deze bijzon-
dere gelegenheid is een projectkoor samengesteld waarin ook oud-leden van het Rotterdams Jongenskoor 
vertegenwoordigd zijn. Het barokorkest Florilegium Musicum en een internationale solistencast comple-
teren de bezetting. 
Kaarten voor deze uitvoering van de Matthäus Passion van Jo-
hann Sebastian Bach door het Rotterdams Jongenskoor kunnen 
telefonisch worden gereserveerd, tel.nr. 010-4215355. 

De toegangsprijs is 25 euro en voor houders van een CJP/ 
Rotterdam pas/ pas 65  22,50 euro. 

Bijzondere uitvoering 
Matthäus Passion door 

Rotterdams Jongenskoor

KAHO
Chinees-Indisch 
Restaurant Presents:

Saturday 9th February

Live Music 
in combinatie met
A La Carte
Lopend Buffet
Aanvang: 17.00 uur

Winkelcentrum Binnehof 7, 3069 KV  Rotterdam
Wijk Ommoord, tel. 010-4218703, fax 010-4215890
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Zondag 17 februari presenteert de cultuurraad voor 
ouderen in samenwerking met LCC Lombardijen 
‘Swinging Hawaiians’, een prachtige muzikale 
voorstelling met zang en dans. Op deze middag zal 
het LCC gebouw aan de Menanderstraat 89 geheel 
in de sfeer van het thema versierd zijn. Palmbomen, 
parasols en slingers brengen u in de stemming, zo-
dat u naar hartenlust kunt swingen op de tropische 
muziek.

Eveneens presenteren de cultuurraad en LCC 
Lombardijen op zondag 16 maart een Theaterma-
tinee. Een verhalenverteller zal u onder muzikale 
begeleiding met mooie en spannende verhalen op 
het randje van uw stoel doen zitten. 

Kaarten voor deze middagen, die om 14:00 uur 
beginnen, zijn verkrijgbaar aan de deur. 
U kunt ook reserveren via telnr 010-2917484. 

Leuke zondagmiddagen 
voor iedere portemonnee

Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitste-
kend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van 
éénmalige 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.theaterzuid-
plein.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.

Yvonne van den Hurk | Chopin? | Winterspelen
Zondag 24 februari  2008 
Middagtheater | Toneel | 
Klassieke Muziek
Grote Zaal| 14.00 uur 
 € 14,50 | € 13,- 
(Rotterdampas | 65+ pas)

Het Nederlandse theater heeft er een succesvol 
genre bij, namelijk de concertvoorstelling. Dat 
is toneel gecombineerd met klassieke muziek. 
Ditmaal van Chopin. In de jaren 1840-1845 
componeerde Frédéric Chopin (1810-1849) 
zijn grootste meesterwerken en kreeg hij 
een relatie met de zes jaar oudere schrijfster 
George Sand. 

Yvonne van den Hurk (bij een groot publiek 
bekend van diverse tv-rollen) kruipt in de huid 
van Sand en kijkt door haar ogen naar het 
fenomeen Chopin, live begeleid door een 
pianist.

De Telegraaf over Chopin?: `Onweerstaanbaar 
trekt Yvonne van den Hurk haar publiek mee in 
haar verhaal. Ze glijdt daarbij op een subtiele 
manier in en uit haar vertellende rol. (…) De 
pianist schiet raak met de prachtige melodieën 
die Chopin zelf componeerde.`

Voor meer informatie: www.viarudolphi.nl 

Trudy Labij en Peter Lusse | Zes dansles-
sen in zes weken van Richard Alfieri
Woensdag 27 februari 2008 
Toneel | Tragikomedie
Grote Zaal | 20.00 uur 
€ 22,- | € 20,50 
(Rotterdampas | 65+ pas)

LASTMINUTEACTIE voor de lezers van 
De Oud Rotterdammer € 7,- korting* 
onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ aan de kassa van Theater 
Zuidplein. Geen restitutie op reeds gekochte kaarten en niet in combina-
tie met andere kortingsacties. Kassa 010 20 30 203
* U betaalt dan € 15,- per kaartje i.p.v. € 22,-
Voor meer informatie: www.theaterzuidplein.nl

Zes danslessen in zes weken is een tragiko-
medie die helemaal aansluit bij de trends 
van deze tijd. Toch schreef Richard Alfieri 
dit toneelstuk al enkele jaren voor half Ne-
derland zich vergaapte aan tv-programma’s 
als ‘Sterren dansen op het ijs’ en ‘Dancing 
With The Stars’. 

Twee toneelsterren, Trudy Labij en Peter 
Lusse, spelen een koppel dat zes weken tot 
elkaar is veroordeeld. Zij is een 72-jarige 
weduwe die danslessen aan huis neemt om 
de eenzaamheid te verdrijven, hij een uit-
gerangeerde dansleraar. Tijdens de lessen 
ontwikkelt zich een bijzondere band.

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

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

begane grond en goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant
Speciale aanbieding!

(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Het Sauerland is prachtig in april
Oud Rotterdammer vroeg Zomer arrangement 

Geldig in de maanden maart en april

Voor meer boekingen en informatie

Anoinette en Cor Pen

Door onze ervaring en persoon-
lijke service kunnen wij u de   
juiste vakantie adviseren.

Maak een afspraak, ook 
‘s avonds zijn wij voor u geopend.

Voor De Oud-Rotterdammer-
lezers hebben wij speciale en   
bijzondere aanbiedingen. 
Vraag ernaar!

Reisbureau Weeren
 Rösener Manzstraat 75, 3026 TM  ROTTERDAM 

tel.  010-4159688
www.reisbureauweeren.nl
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Ons huis was een twee onder één 
kap-woning op de begane grond 
met drie slaapkamertjes, kleine 
woonkamer, geen badkamer. Wij 
wasten ons in de keuken, die in de 
winter verwarmd werd door een 
petroleumkachel. De petroleum-
boer kwam langs de deur, net als 
de schillenboer, groenteboer en 
melkman. Toen we er gingen wo-
nen was ik acht jaar, mijn broertje 
zes en zusje vier. In de slaapkamer 
van zusje en mij paste alleen een 
stapelbed. Als je naar de achtertuin 
wilde, moest je door de slaapka-
mer van mijn broer, waar net een 
eenpersoonsbed kon staan, dus met 
veel privacy is hij niet opgegroeid. 

Ver lopen
Onze lagere school werd de 
tweede Johan Bogermanschool 
aan de Elzendaal, een zijstraat 
van de West-Varkenoordseweg in 
Vreewijk. Dus vier keer per dag op 

en neer. Dat was een eind lopen, 
terwijl de openbare lagere school 
aan de Frankendaal dichterbij was. 
Later kwamen we toch daar terecht, 
omdat de Johan Bogermanschool 
werd gesloten. Vanaf de Molen-
vliet ,de Smeetslandsedijk en dan 
via de West-Varkenoordseweg of 

Beukendaal naar de Elzendaal. 
Met een groepje andere kinderen 
uit het dorp was de wandeling best 

Of ik moet eigenlijk zeggen: nie-

Smeetslandsedijk liepen koeien en 
schapen. Achter aan de dijk stond 
bij de West-Varkenoordseweg een 

grote ijzeren kist met waarschijnlijk 
strooizout. Tegen de tijd dat mijn 
vader van zijn werk kwam, liep ik 
daarheen om zittend op die kist op 
hem te wachten.

Schaatsen
In de winter leerden we schaatsen 

op de Jan Vrijlandtsingel. In mijn 
herinnering een behoorlijk brede 
singel. Toen ik er afgelopen zomer 
langs reed, bleek het weinig meer 
dan een bredere sloot. Je begon 
op houten schaatsen. Natuurlijk 
tweedehands, met van die katoenen 
gestreepte banden die je goed strak 
moest vastmaken anders knikte je 
schaats telkens om. Pas later kon 
ik kunstschaatsen kopen van geld 
dat ik spaarde van mijn eerste bij 
baantje. Het was ook druk en gezel-
lig op ijsbaan De Enk. Dat kostte 
toegangsgeld, dus mijn ouders 
vonden de Jan Vrijlandtsingel en de 
Ogiersingel goed genoeg voor ons.
Koud was het om ‘s morgens in 
de winter je bed uit te komen. De 
dekens waren niet zo lekker dik en 
zacht als nu. Néé, het waren van 
die dunne dekens, drie op elkaar 
of een met kapok gevulde sprei. 
De slaapkamerramen waren vaak 
bevroren en als je ademde, kwam 
er een dampwolkje uit je mond. 
De huizen waren vochtig en niet 
geïsoleerd, dus alle kamers, buiten 
de huiskamer waar de kolenkachel 
stond, waren erg koud. Mijn broer 
kreeg later de taak de kolenkit te 
vullen. De kolen lagen in een hok 
in de tuin, dus hij moest telkens de 
kou in.

Spelletjes
Voor de kinderen werd regelmatig 
iets in het dorp georganiseerd. Op 
vrije middagen of in de vakantie 

en Roy Rogers voor het eerst. 
Koninginnedag werd voor de jeugd 
gehouden in de Opbouwstraat, 
die helemaal versierd was. Je kon 
meedoen aan spelletjes en prijsjes 
winnen met zaklopen of met een ei 

‘s Avonds was er vuurwerk op het 
‘Geitenweitje’ aan de overkant 
van de Jan Vrijlandtsingel. Het 
was er al uren voor het afsteken 
gezellig druk met jeugd en ouders. 
Vooral na de lagere school was dat 
dé avond. Dan liep je daar met je 
vriendje rond en mocht je later dan 
normaal thuiskomen.

Mijn jeugd in Smeetsland (1)

De winters in 
Smeetsland waren koud
Mijn ouders ruilden in 1957 hun woning met mensen aan de 
Clement Tolstraat 34 in Smeetsland. Wij woonden toen op 
de hoek Pleinweg/ Wolphaertsbocht, twee hoog. Niet de ide-
ale plek om te wonen met drie kleine kinderen. Er was toen 
al sprake van dat Smeetsland eind jaren vijftig afgebroken 
zou worden. En dan zouden alle bewoners een nieuwe 
woning krijgen. Mijn ouders zagen dat wel zitten. Niet dus, 
zoals iedereen nu weet. In 2010 gaat het dan eindelijk ge-
beuren, de sloop van de nog staande woningen.

Vakantiebelevenissen

De Oud-Rotterdammer verschijnt begin april 
met een vakantiespecial. Die krant zal voor 
een belangrijk deel in het teken staan van 
de vakantie, maar natuurlijk willen we dat 
graag op onze geheel eigen manier doen. De 
redactie zou het erg leuk vinden als we in 
deze krant verhalen konden publiceren van 
lezers, die vertellen hoe zij in de jaren vijftig 
en zestig hun vakantie doorbrachten. Ging 
u destijds al naar het buitenland? Of bleef u 
dichtbij huis en vertoefde u in Oostvoorne 
of Rockanje? Of was op vakantie gaan er 
nog helemaal niet bij en hoe bracht u dan de 
vakantie door? Heeft u leuke herinneringen 
of mooie anekdotes? Schrijf ze op en stuur 
ze naar de redactie van De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel of mail uw verhaal naar info@
deoudrotterdammer.nl.
De redactie maakt een keuze uit de leukste 
inzendingen.

Meespelen met B-orkest 
en drumfanfare Harpe 
Davids
Zaterdagavond 29 maart 2008 organiseert de 
christelijke muziekvereniging Harpe Davids 
uit Schiedam haar jaarlijks concert in het 
Fortis Theater aan de Schie te Schiedam. 
Tijdens dit concert treedt ook het B-orkest 
(opleidingsorkest) en de drumfanfare van de 
vereniging op.

Het opleidingsorkest van Harpe Davids 
is een orkest voor beginnende blaasmuzi-

saxofoon, trombone etc.) en slagwerkers 
en repeteert op maandagavond van 18.45 
uur tot 19.25 uur in het verenigingsgebouw 
De Tamboerijn aan het Nijhoffplein 22 in 
Schiedam-Noord. De drumfanfare van Harpe 
Davids bestaat uit gevorderde blaasmuzikan-
ten (trompet, trombone, sousafoon, saxo-
foon) en slagwerkers (kleine en grote trom) 
en repeteert op de vrijdagavond van 19.45 tot 
21.45 uur ook in De Tamboerijn. 
Harpe Davids biedt iedere belangstellende, 
jong en oud, de unieke gelegenheid op 
projectmatige basis aan dit concert mee te 
werken! Iedereen die een blaasinstrument of 
slagwerk bespeelt en het leuk vindt in orkest-
verband met elkaar te musiceren, is van harte 
welkom mee te doen. Uiteraard wordt een 
aantal weken voorafgaand aan het concert 
gerepeteerd. Belangstellenden kunnen zich 
opgeven via 010-4491591 of loendersloot@
harpedavids.nl Iedere deelnemer krijgt van 
Harpe Davids zo spoedig mogelijk alle 
bladmuziek toegezonden om alvast thuis het 
een en ander door te spelen. Deelname aan 
dit project kost helemaal niets! Voor meer 
informatie over de vereniging: 010-4491591 
of www.harpedavids.nl  

- Buurtkinderen van de Clement Tolstraat gefotografeerd in 1957 Foto’s collectie Joke Hagedoorn -
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Achter het tankstation was een 
draailoods voor locomotieven van 
de Nederlandse Spoorwegen. In de 
jaren zestig is het bijzondere bouw-
werk afgebroken om plaats te ma-
ken voor een nieuw emplacement 
en een remise voor metrostellen en 
de trams van lijn 2. Rechts van de 
RET-bus stond in een hoek bij het 
brandwachthuisje een ouderwetse 
krulpisbak en pal daarnaast een 
voormalige spoorwegwagon die 
was ingericht als snackverkooppunt. 
Ze verkochten er heerlijke gebraden 

ballen gehakt, zo uit de jus en dat 
voor maar dertig cent. 
Rechtsvoor, voorbij de kruising met 
de Hilledijk, de Putselaan met een 
tramstel van lijn 2. Voor het VW-
bestelbusje, links op de foto, was 
tramhalte ’t Sluissie’, zoals die in 
de volksmond werd genoemd. Hier 
stopten de tramlijnen 2, 9 en 12 die 
naar het centrum van Rotterdam 
reden. De tegenhalte bevond zich er 
schuintegenover aan het begin van 
de Varkenoordsebocht. Daar stopte 
ook tramlijn 3, die afboog naar de 

Beijerlandselaan. De bus rechts is 
van lijn 61 die van 14 februari 1961 
tot 10 februari 1968 reed tussen de 
2e Rosestraat en de nieuwbouwwijk 
Lombardijen. De autobussen links 
zijn van lijn 47, die is gaan rijden 
op 1 november 1953 tot 7 februari 
1968 op verschillende trajecten 
tussen de 2e Rosestraat en de Hon-
tenissestraat in Pendrecht.

Levensgevaarlijk
Voorts reden over de kruising 
de tram van de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij (RTM) 
en ook nog eens goederentreinen 
van de Nederlandse Spoorwegen 
(NS). Al met al was het tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw een 
héél drukke kruising. Op de hoek 
van de Beijerlandselaan en de 2e 
Rosestraat bevindt zich nog steeds 
café ’t Kruispunt en op de hoek 

met de Hilledijk en 2e Rosestraat 
was Klein Odeon van J. Stoop een 
gewild trefpunt voor de buurt. Op 
de andere hoek met de Putselaan 

J. Jansse Wz. Op het stukje 2e Ro-
sestraat achter de wachtende lijn-
bussen voorts op nummer 24 café 
Van Ouds ‘t Centrum, café Railway 
van A.C. de Lange op nummer 30 
en op 34a Radio BB, waar je de 
‘duvel en zijn ouwe moer’ aan elek-
tronica kon kopen. Het bordje op de 
lantaarnpaal in het midden van de 
foto verwijst naar de Holland-Ame-
rika Lijn op de Wilhelminakade. De 
kruising was ook berucht vanwege 
de bestrating van ‘kinderkopjes’. 
De basaltkeien werden bij regen of 
sneeuw spekglad en levensgevaar-

’t Sluissie ; druk knooppunt 
van weg- en railverkeer
Bijgaande foto is op 6 december 1963 gemaakt en toont 
een gedeelte van een ooit belangrijk knooppunt van zowel 
weg- als railverkeer tussen de Afrikaanderwijk, Feijenoord 
en Hillesluis. Het is de kruising tussen de 2e Rosestraat, 
Beijerlandselaan (links), West-Varkenoordseweg en de Var-
kenoordsebocht. Rechts (net niet zichtbaar) bevond zich het 
BP-tankstation van G. van Engelen, dat op 27 november 2005 
werd gesloten en afgebroken. 

40 jaar 
Rotterdamse metro
Op 9 februari 1968 openden de toenmalige 
Prinses Beatrix en Prins Claus de Rotter-
damse metro. Een bijzonder moment: de 
Rotterdamse metro was de eerste metro in 
Nederland en op het gebied van techniek en 
architectuur een hoogstandje. Met voor die 
tijd zeer moderne metrorijtuigen was een 
rit van Noord naar Zuid of omgekeerd zo 
gemaakt.
Ter ere van het 40 jarig bestaan op zaterdag 
9 februari 2008, verschijnt er een kleurrijk 
boek met daarin de ontwikkeling van het 
Rotterdamse metrobedrijf in de afgelopen 
40 jaar. Met onder andere aandacht voor de 
verschillende trajecten, de stations, de metro-
rijtuigen en de techniek “achter de metro”. 
Een must voor iedere (oud) Rotterdammer. 
Het boek zal onder andere verkrijgbaar zijn 
in de RET Servicewinkel aan de Coolsingel 
141 in Rotterdam. 
Op zondag 10 februari 2008 organiseert de 
stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar Ver-
voer Museum en Exploitatie Oldtimers) een 
open dag ter ere van het 40-jarig jubileum 
van de Rotterdamse metro. De tramremise 
Hillegersberg (Kootsekade 19, Rotterdam) 
is tussen 11.00 uur en 17.00 uur opengesteld 
voor publiek. Daar kunt u metrostellen van 
het eerste uur bezichtigen.

Dialezing 
Ons Rotterdam
Zondag 17 februari presenteert Jaques 
van der Meer een diavoorstelling over het 
openbaar vervoer in Rotterdam vanaf 1969. 
Hij vertelt over alles wat met het openbaar 
vervoer in onze stad te maken heeft. Zoals 
hij het weet te vertellen, waant u zich in een 
van de openbaar vervoermiddelen die onze 
stad rijk is. De voorstelling begint om 14.00 
u in het onderkomen van “Stichting Ons 
Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 53 in 
Rotterdam-Pendrecht. Mocht u van plan zijn 
te komen dan dient u zich telefonisch aan te 
melden via één van de volgende telefoon-
nummers 010-4806373 of 010-4804513 of 
via het e-mail adres: info@onsrotterdam.nl

Tonissen is in de Rotterdamse 
Parkhaven actief met de Pannen-
koekenboot, China Boat en nu ook 
de Spiesboot. Straks komt door nog 

gaat rijden en varen door Rotter-
dam.
De exploitatie van Spiesboot, met 

zijn ruim honderd zitplaatsen, is 
in handen van Henry van Eeuwijk 
en zijn 22-jarige bedrijfsleider 
Patrick Nieburg. Op 3 januari is de 
gangway van het fraai gerestau-
reerde schip opengesteld, waarmee 
Rotterdam een attractie rijker is. 
Voor een culinaire reis naar Madeira 

is weinig meer nodig dan een tripje 
naar de Parkhaven aan de voet van 
de Euromast, waar de Spiesboot 
langs de kade ligt.
Specialiteit is het serveren van 
spiesen met gemarineerde stukken 
vlees of vis, op authentieke wijze 
bereid en geroosterd bij open vuur. 
Dit bijzondere eetconcept kan nu 
iedereen ervaren in combinatie 
met een fraai uitzicht op de Rot-
terdamse haven. Het decor van het 
diner wordt gevormd door schepen, 
water, Euromast, Parkkade en Mül-
lerpier. 
De speciale bereidingswijze van 

de spiesen vindt haar oorsprong op 
het Portugese eiland Madeira. Dit 
zonnige eiland is door haar ligging 
al eeuwenlang een toevluchtsoord 
voor zeelui uit alle windstreken. De 
eetcultuur wordt gekenmerkt door 
een bijzondere mix van traditionele 
kookkunst en een vleugje wereld.
De nieuwe Rotterdamse culinaire 
attractie is geopend van woensdag 
tot en met zondag vanaf 17.00 uur. 
Meer informatie op de website 
www.Spiesboot.nl Reserveren kan 
via 010-2417725.

Zwarte Zwaan 
begonnen aan nieuw 
leven als Spiesboot
Opnieuw bruist het op de Zwarte Zwaan van het leven. Nu 
niet door crèchekinderen of schippersvrouwen, maar door 
gasten van de Spiesboot. Ter verduidelijking: de Zwarte 
Zwaan heeft 44 jaar in de Maashaven in Rotterdam dienst 
gedaan als schippersontmoetingscentrum. In augustus 2004 
ging de welzijnsvoorziening dicht en daarna werd het schip 
eigendom van de Nijmeegse rederij Tonissen.
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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

www.pietlapmode.nl
NU OOK IN KEIZERSWAARD-IJSSELMONDE

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

van 998,-

nu 698,-

81cm breedbeeld LCD Flat TV
32PFL5322
- LCD WXGA-scherm, 1366x768 pixels
- HD Ready
- Pixel Plus HD
- Dynamische-contrastverbeteraar
- Incredible Surround
- 2x HDMI-ingang

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

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

UITGEVERIJ VOET

Dorpsstraat 158 2903 LB  Capelle a/d IJssel tel:  (010) 2847362  www.uitgeverijvoet.nl 
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Rotterdam door de tijd  Prijs per deel  €19,95
deel 1  Scheepvaartkwartier, Cool en Stationsbuurt 
deel 2  Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier  
deel 3  Kralingen en Kralingseveer  
deel 4  Oude Westen, Middelland 
 en het Nieuwe westen
deel 5  Crooswijk, Nieuw Crooswijk en Goudsewijk 
deel 6  Oude Noorden, Agniesebuurt 
 en Provenierswijk

deel 7  Overschie
deel 8  Rotterdam Zuid Deelgemeente Charlois
deel 9  Kleiwegkwartier en Schiebroek 
deel 10  Hillegersberg en Terbregge  
deel 11  Rotterdam Zuid Deelgemeente Feijenoord 
deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, 
 Spangen

100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 1 € 19,95 
100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 2 € 19,95    
Rotterdam in 3D, Stereofoto’s van Rotterdam 1858 – 1930 € 19,95

HERENMODE

GEHELE
WINTER-

COLLECTIE
VANAF

50%
KORTING

Oud Goud Inruilactie
Bij aankoop van een 
nieuw sieraad krijgt voor:

- afhankelijk van de goudkoers
- legitimatie verplicht
- geldt niet voor afgeprijsde artikelen
  en reparaties

14 karaat

18 karaat

Slinge 159, tel. 010-4100422
Keizerswaard 93, tel. 010-4792802

GRATIS taxatie van uw huidige televisie t.b.v. inruil
GRATIS bezorging | GRATIS montage | GRATIS installatie | GRATIS uitleg
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Het zijn zo maar een paar voor-
beelden die het Zwaanshals bekend 
hebben gemaakt. In de loop der 
jaren zijn heel wat verhalen en reac-
ties losgekomen en bewaard geble-
ven. Zoals die van C. Weggeman: 
“Als kind kwam ik er regelmatig 
bij mijn oma op visite. Zij woonde 
aan het Zwaanshals 145 met drie 
ongehuwde kinderen, een dochter 
en twee zoons. Haar ene zoon, mijn 
oom Willem, had schuin tegenover 
145 een opslag voor schillen en 
groenteafval. De schillenboeren 

aan huis aan voedselresten hadden 
opgehaald. Wanneer hij een stevige 
voorraad had, stouwde oom Willem 
zijn boot vol en bracht de lading 
naar boeren, die het kochten als 
veevoer.”

Pontjesbaas
R. van Dijk heeft dertig jaar aan het 

Zwaanshals gewoond. “Mijn vader 
was marktkoopman in onder meer 
stropdassen en overhemden. ‘s Za-
terdags hielp ik hem, want dan was 
het altijd erg druk bij zijn kraam 
op het Noordplein. Ik voel nog het 
hobbelen over de keistenen van 
het Zwaanshals als wij de handkar 
‘s avonds naar huis reden. Daar 
stond dan een teiltje met lauw water 
gereed om je voeten wat te ontspan-
nen. Op zondag gingen we meestal 
wandelen naar het Kralingse Bos. 
Van het pontje maakten we geen 
gebruik, maar we liepen over de 
Zaagmolenbrug. Een ijsje bij de 
ijsboer in de Paradijslaan ging onze 
neus voorbij.”
C. van der Sluis-van Veen: “Mijn 
vader, Jan van Veen, was de 
pontjesbaas van de Rotte. Voor een 
paar centen bracht hij je naar de 
overkant. Veel mensen namen die 
route naar de Algemene Begraaf-

plaats en naar Crooswijk. Vader 
heeft tot half in de jaren zestig 
met het pontje gevaren. Met mijn 
ouders woonde ik op 107 en later, 
toen ik getrouwd was, op 111. Wij 
hadden vrij uitzicht op de Rotte en 
keken op het lijkenhuisje uit. Als 
daar licht brandde, was patholoog-
anatoom dokter J. Zeldenrust er aan 
het werk. Op de hoek was een café 
met daarnaast de melkwinkel van 
Wim van Abcoude. Met zijn zoon 
Harry heeft mijn man de schoolban-
ken gedeeld.”

Manufacturen
E. van Damme-Kluit: “Ik heb 
in het Zwaanshals mijn jeugd 
(1952-1966) doorgebracht. De 
panden 126-128 waren binnen onze 
familie (Van Os en Kluit) verwe-
ven van 1918 tot in de jaren 1970. 
Mijn moeder (jongste van negen 
kinderen) kwam er als meisje van 
vier wonen met haar ouders, broers 
en zussen. Opa Kluit liep met de 
bakkerswagen en oma begon een 
zuivelwinkel op nummer 126. Mijn 
tante, B. van Os, die negentien jaar 
ouder was dan mijn moeder, begon 
in 1922 een manufacturenwinkel 
op 128. Het is onvoorstelbaar dat 
hier een gezin van elf mensen heeft 

gewoond. Vlak voor de sloop zijn 
we nog in het pand geweest en het 
was echt veel kleiner dan in mijn 
gedachten. Mijn ouders trouwden 
in 1938 en ons gezin kwam in 1952 
op 126 te wonen. Op 128 woonden 
toen nog mijn oma en tante met de 
manufacturenwinkel. Wij hebben 
binnen een doorgang gemaakt en 
woonden toen in de meest ideale 
aanleunwoning. Mijn oma overleed 
in 1954 en mijn tante Sjaan in 
1963. Moeder heeft de manufac-
turenwinkel voortgezet en het as-
sortiment uitgebreid naar een soort 
Winckel van Sinckel. Het ging van 
petroleum tot reukwater en bleek-
water, maar ook lakens, handdoe-
ken, kousen en wol, garen en band. 
De buurt noemde de winkel Ossie. 
Langs de Rotte hadden we een tuin 
van 20 meter diep over de breedte 
van twee panden. In de zomer gin-
gen we zwemmen in de Rotte met 
de binnenband van een autowiel 
om je lijf. In de winter bonden 
we in huis de schaatsen om dan 
roetsj… zo het ijs op. Achteraan in 
de tuin stuitten wij bij graafwerk 
op een oud fundament, waarvan 
wij denken dat het een sluis of een 
molen geweest kan zijn. Wie het 
weet mag het zeggen.”

Zwaanshals was bakermat 
van bekende Rotterdammers
Het Zwaanshals is een van de bekendere straten van het 
Oude Noorden. De helaas veel te jong overleden volkszan-
ger Cock van der Palm werd er geboren in de schoenenzaak 
van zijn ouders. En de bekende zanger, entertainer en pre-
sentator Hans Somers had er zijn winkel in lederen tassen 
en portemonnees. Ook eurocommissaris Neelie Kroes is er 
geboren bij het bedrijf van haar vader, die directeur was 
van het bekende transportbedrijf Zwatra. 

Tachtig en nog 
steeds dynamisch
De Rotterdamse Wandelsport Vereniging 
wordt september 2008 tachtig! Deze in de re-
gio en daarbuiten goed bekende en gerespec-
teerde vereniging met 550 leden in binnen en 
buitenland werd 1 september 1928 opgericht 
en biedt de wandelaar wandelactiviteiten in 
de ruimste zin. Van recreatieve familietocht-
jes van vijf kilometer tot Vierdaagsetrainin-
gen van 55 kilometer, en van GPS wandelen 
en Nordic Walking tot het stiefkindje van de 
atletiek: snelwandelen. Die afdeling bestaat 
wat korter, maar in 2007 ook al 50 jaar! 
Ter gelegenheid van dit tachtigjarig  jubi-
leum organiseerde de jubilaris zondag 20 
januari een receptie in Restaurant Engels. 
KNBLO-voorzitter Miel Termont zei in 
zijn toespraak tot de jubilaris dat de relatie 
tussen de KNBLO en de RWV hecht is. 
De KNBLO, die zelf 100 wordt in 2008, 
organiseert namelijk samen met de RWV 
een Jubileumwandeltocht van 100 plus 80 
kilometer van 30 april tot en met 2 mei 2008 
in twee etappes met een overnachting, van 
Nijmegen naar Rotterdam. Veel te veel voor 
de gewone wandelaar, maar ideaal voor 
kilometervreters. Trouwens alle categorieën 
wandelaars komen aan hun trekken bij de 
RWV, zoals bij de Rhoonse Griendentocht 
die zaterdag 26 en zondag 27 januari werd 
gehouden, met afstanden van 5 tot en met 40 
kilometer. Wat weet u zich nog te herinneren 
van de RWV? De redactie ziet uw reacties 
met belangstelling tegemoet.
            Theo Plate

Rotterdam West 
van boven bekeken
Onlangs verscheen van de hand van auteur 
Arnold Tak het boek ‘Rotterdam West 
van boven bekeken 1921-1996’. Het boek 
met schitterende zwart-wit luchtopnamen, 
voorzien van heldere, oriënterende teksten 
neemt u in vogelvlucht mee over Rotterdam 
ten Westen van de Stadsdriehoek; van het 
Scheepvaartkwartier tot de Beukelsdijk 
en van de Coolsingel tot aan Schiedam. 
Het boek biedt de kans dit levendige stuk 
van Rotterdam eens van een heel andere 
kant te bekijken. Bewust is gekozen voor 
wat recentere foto’s, zodat de lezer er uit 
eigen ervaring meer op zal herkennen. De 
luchtopnamen zijn afkomstig uit het archief 

(voorheen KLM Aerocarto) en zijn van een 
dusdanige kwaliteit dat u er met gemak uw 
eigen achtertuin op zou kunnen terugvinden. 
Het boek toont hoe Rotterdam West in de 
loop der jaren is veranderd. Maar ook wat 
nog altijd is zoals vroeger. 
‘Rotterdam West van boven bekeken’ is voor 

- Ook vóór de Tweede Wereldoorlog was er altijd drukte op het Zwaanshals, die door de jaren heen een volksstraat is gebleven. Foto’s collectie Rein Wolters-

- Het Zwaanshals vanaf de kruising met de Zaagmolenstraat in de richting Noordplein was en is 
een drukke winkelstraat-

- Nogmaals het Zwaanshals uit de richting van de kruising Zaagmolenstraat, maar nu naar de 
Rotte. Links houthandel Alblas en op de achtergrond woonarken -



Pagina 20 Dinsdag 5 februari 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

The Yellow Stars

- The Yellow Stars   -

deel 23

In het Rooms Katholieke Jongeren Clubhuis De Brug in de 
Oranjeboomstraat, klonken in 1962 de eerste klanken van 
een vijftal jonge muzikanten. Het clubhuis had gezorgd 
voor onder meer een  oude versterker en een trommel met 
bekkens voor de drummer. De band kreeg de naam The 
Yellow Stars.

“Het was niet zo maar een rock-
and-rollbandje, maar eentje die in 
eerste instantie echte dansmuziek 
speelde”, zegt Berry Goedhart, die 
sologitarist was. Met zijn broer 
Jack (slaggitaar), Leo Schoon-
made (slaggitaar), Chris Sitskoorn 
(basgitaar en zang) en Chris Hij-
geman (drums) oefende hij iedere 
zaterdagmiddag in het clubhuis. 
Van twee clubleiders, die deel uit-
maakten van The Melody Players, 
leerden zij het vak. “We hadden 
het spelen op gitaar en drums zelf 
aangeleerd, dus geen ervaring, 
maar we hadden wel goede oren 
om naar nummers te luisteren en 
die vervolgens na te spelen”, aldus 
Goedhart.
Het eerste optreden van The 
Yellow Stars was in 1963, in het 
bomvolle clubhuis. Het was vol-

gens Goedhart meteen een succes. 
“We bewerkten dansnummers en 
speelden de muziek na die je op de 
radio hoorde. Maar de muziek van 
The Shadows bleef als een rode 
draad door ons programma lopen.”

Radio
Om zo professioneel mogelijk 
voor de dag te komen, droegen 
de jongens tijdens een optreden 
lichtblauwe zijden jasjes. “Die had 
een tante van Leo Schoonmade ge-
maakt. Nee, geen gele. Dat vonden 
we iets te zoet voor The Yellow 
Stars”, zegt Goedhart.
Wanneer de band in andere 
clubhuizen moest spelen, reed de 
vader van Schoonmade met zijn 
auto ernaartoe, om de groep ’s 
nachts weer op te halen. Nadat er 
een heuse Dynacord-versterker 

met echo en grotere speakerkasten 
op afbetaling waren aangeschaft, 
kon het werk in de grotere zalen 
beginnen. “Bovendien kocht Leo 
een tweedehands Paul McCartney-
basgitaar”, weet Goedhart zich te 
herinneren. 
Het bleef dus niet alleen bij dans-
avonden. The Stars gingen ook 
naar een talentenjacht van Radio 
Veronica in Hilversum. Goedhart: 
“Dat optreden leverde weliswaar 
geen plaatje op, maar ons eigen 
nummer werd wèl op de radio 
uitgezonden. Blues 69 heette het 
nummer, een echte blues met elf(!) 
akkoorden, in die tijd was drie à 
vier akkoorden normaal bij een 
groot aantal bandjes. Het was een 
prachtige ervaring, dat optreden 
in die studio. Tijdens ons optreden 
kwamen er steeds meer studio-

mensen naar ons luisteren en ze 
keurden het goed voor uitzending 
op de radio.”

Odeon
Voor feesten en bruiloften zat je 
goed met The Yellow Stars, weet 
Goedhart: “Maar het spannendste 
waren toch de talentenjachten. 
Daarbij vielen we vaak in de prij-
zen. Zo wonnen we de eerste prijs 
bij Van Melle, de snoepfabriek bij 
het Feyenoordstadion en werden 
we derde op een talentenjacht in 
zaal Odeon, met dank voor het 
kunnen lenen van een geweldige 
versterker van onze vriend en col-
lega muzikant Ed Koeleman van 
de band Les Gars Du Nord.” 
In oktober 1965 moest Berry 
Goedhart in militaire dienst en kon 
er niet meer zoveel opgetreden 

worden. Dat ging The Yellow 
Stars parten spelen. Toen even 
later ook Leo Schoonmade onder 
de wapenen moest, betekende dat 

Goedhart is de gitaar altijd trouw 
gebleven: “Jarenlang heb ik thuis 
nog op mijn elektrische Dyna-
cord-gitaar van palissanderhout 
gespeeld. Die kostte in die tijd 
zo’n driehonderd gulden, een 

Stratocaster Rosewood met Fen-
der versterker. Ik speel niet meer 
in zalen: alleen nog voor mijn 
plezier op mijn kamer.”

Reacties of bijdragen voor deze 
rubriek kunt u sturen naar: 
ed.vanhelten@hotmail.com  

Wanneer U de Rotterdamse haven een warm hart toedraagt, 
is er een gerede kans dat U hem nog kent... Jan Rijsdijk. 
De Rotterdamse stuwadoor die met zijn vloot van drijvende 
kranen en weegbruggen razendsnel en daardoor tegen een 
zeer concurrerend tarief bulkcarriers midden op het water 
kon lossen. 
Hiermee de gevestigde elite van grote bulkterminals tegen 
zich in het harnas jagend, om uiteindelijk door deze groot-
machten met een buidel geld de haven uitgestuurd te worden. 

wordt nu een boek geschreven. We zullen u op de hoogte 
houden wanneer deze biografische schets zal verschijnen. 

Sinds 2001 is Rijsdijk een grote kunstgalerie begonnen op 
zijn landgoed in België en heeft daar de afgelopen jaren al 
een paar zeer succesvolle exposities gehouden. Ook heeft hij 
inmiddels zelf het penseel ter hand genomen, volgens kenners 
met succes, en schildert nu het ene doek na het andere. 
Over een komende expositie van zijn kunstwerken graag een 
volgende keer.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER
Vanaf 14 mei in galerie 
de Markgraaf

EXPOSITIE 

JAN ANTON RIJSDIJK1
2

1  Havenondernemer Rijsdijk op één van zijn giga

    drijvende kranen..

2  Rijsdijk met een op een foto van Daniël van de Ven

    geïnspireerd eigen schilderij (het heen en weer bootje).

3  Landgoed de Markgraaf in het Belgische Kalmthout. 

3

Cursus Microsoft Word
Word is waarschijnlijk het meest gebruikte en 
bekendste tekstverwerkingsprogramma. Een 
tekstverwerker is meer dan een uitgebreide typma-
chine. Voor zakelijk gebruik biedt Word een scala 
aan mogelijkheden, van het ontwerpen van elek-
tronische formulieren, tabellen maken en mailings 
automatiseren tot het zelf maken van macro’s. 
Ook in een minder professionele omgeving kunt 
u meer uit het programma halen dan het opmaken 
en corrigeren van teksten. De Basiscursus Word 
begint vanaf het begin. U komt vanzelf de gereed-
schappen, functies en mogelijkheden van Word 
tegen, die u vervolgens zelf in andere documenten 
leert toepassen. Maar u leert ook veel handige 
en praktische mogelijkheden van dit veelzijdige 
programma. Startdatum 13 februari tot en met 23 
april 2008 van 9.00 tot 11.00 uur.
Bel voor meer informatie en inschrijvingen naar 
010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van Berkel) 
of mail naar cursusbureau@knooppuntkralingen.
nl. Bezoekadres; Waterloostraat 164.
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Verschillende winkelbedrijven waren de-
cennia lang ogenschijnlijk onlosmakelijk 
aan Bloemhof verbonden. Een daarvan 
was de bekende brood- en banketbak-
kerij van Theo van der Ham op de hoek 
van Hillevliet en Asterstraat. Grootvader 
Matheus van der Ham legde er in 1909 
in de Afrikaanderwijk aan de Bloemfon-
teinstraat 16 de basis voor. Tien jaar 
later volgde uitbreiding naar een groter 
pand aan de Maashaven oostzijde. Weer 
tien jaar verder verlegde Van der Ham in 
1929 de activiteiten naar de ‘Electrische 
Brood- en Banketbakkerij’ aan de Hille-
vliet 15.

Zoon Gerbrand kwam na de Tweede Wereldoor-
log in de zaak en hield de ovens tot 1970 op de 
juiste temperatuur. Zijn zoon, Matheus (maar 
door iedereen Theo genoemd), nam in dat jaar 
op zijn beurt het bedrijf over. Daarmee bracht 
de derde en laatste generatie van het geslacht 
vakmanschap en eer in het ambachtelijke beroep.
Theo deed niet alleen in het bedrijf van zijn 
vader ervaring en vakmanschap op: hij maakte in 
de jaren zestig een uitstapje naar de Zuidhoek en 

brood- en banketbakker Bas Zaanen. In de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw kreeg ik contact 
met Theo.
Dat onze paden zich kruisten kwam door de 
prijzen en bekers die Theo telkens op landelijk 

niveau in de wacht sleepte voor zijn kwaliteits-
producten. Als Van der Ham weer eens eerste 
was geworden met een paasbrood, kerststol of 
zonnepittenbrood, wilde hij dat best weten. In 
die gevallen belde hij met de simpele bood-
schap: “Rein, wil je nog een leuk stukkie voor je 
krant?” Uiteraard wilden we dat best, want als 
krant vonden we het prijzenswaardig dat in de 
Rijnmond zo’n succesvolle ondernemer actief 
was.

Tegenspoed
Voor Theo en Nel van der Ham ging het bedrijfs-
pad niet altijd over rozen. Aanvankelijk was er 
niets aan de hand in uitbreidingsland, waar Theo 
slagvaardig mee bezig was. Hij breidde zijn 

en Hillesluis. Tot zover viel alleen maar opti-
misme en voorspoed te noteren. Op 30 augustus 
1994 hing de vlag er bij Theo van der Ham 
ineens stil en triest bij. Die dag plakte hij met 

te lezen: “Omdat wij meerdere malen overval-
len zijn, is het voor ons onmogelijk geworden 

houden. Het spijt ons na bijna 25 jaar noodge-
dwongen deze stap te zetten”.

die een pistool in de zij van zijn 28-jarige ver-
koopster porde. Naast de ruim duizend gulden 
die de overvaller jatte uit de kassa, moest de 

werkneemster ook haar sieraden afstaan. Een 
22-jarige collega van haar keek twee weken 
eerder eveneens in de loop van een vuurwapen. 
Ook toen ging de overvaller met het kasgeld 
aan de haal. Zij was daarna niet meer in staat 
te werken. Theo besloot zijn goed verkopende 

woord personeel achter de toonbank te zetten 
met risico op letsel of erger. 

Oude dag
Theo van der Ham, toen 49 jaar, wilde aan-

uitbreiding geven aan de werkgelegenheid. Daar 
zagen hij en zijn vrouw van af, want ze durfden 
het vanwege de criminaliteit niet meer aan.

Riederlaan van Van der Ham was, kreeg het vier 
roofovervallen te verwerken en nog eens dertig 
inbraken. Volgens de werkgever van 25 mensen 
ondernam de politie destijds niets tegen de toe-
name van junks op en rond de winkelpromenade 
Boulevard-Zuid. Op zijn klagen ondernam de 
politie extra actie. Het leidde onder meer tot het 
oprollen van een bende.
Na het diepe dal beleefde Theo van der Ham 20 
november 1995 weer een hoogtepunt. Hij werd 
uitgeroepen tot beste bakker van kerststollen 
van Nederland. In 2002 verkochten Theo en zijn 
vrouw hun bedrijf en sindsdien genieten ze van 
hun ‘oude dag’. -   Theo en Nel van der Ham in 1973 achter de toonbank van hun winkel, 

waar ook de bekers en oorkonden een plekje hadden die Theo had 
gewonnen. -

-  De bakkers-
winkel op de hoek 

Asterstraat/Hillevliet in 
1930. Op de voorgrond 
rails van tramlijn 13, die 

toen het Sandelingeplein 
verbond met de Wilhelmi-

nakade. Foto’s collectie Rein 
Wolters  -

- Theo van der Ham (derde van links knielend) was in de jaren tachtig lid van de club ‘Warme bakkers van Zuid’ die belangrijke 
ondersteuning gaven aan het carnaval -

Nieuwe activiteit 
van Stichting 
Ons Rotterdam
Vijftien jaar lang heeft de Stichting 
Ons Rotterdam, die onder andere het 
historisch tijdschrift Ons Rotterdam 
uitgeeft, een winkeltje gehad in het 
brugwachtershuis van de Jan Kuitenbrug 
(Geldersekade), waar kleine exposities 
te bekijken waren en waar boeken, 
tijdschriften en kaarten van Rotterdam 
werden verkocht.

Het gebied rond het brugwachtershuis, 
gelegen tegenover het Mariniersmuseum 
en het Witte Huis  is de laatste jaren 
steeds meer uit de loop van het publiek 
geraakt. Ook sinds de activiteiten van de 
Wereldhavendagen zich meer en meer 
concentreren rond de Erasmusbrug, 
liep het bezoek op deze “hoogtijdagen” 
behoorlijk terug.

Door het teruglopende bezoekersaan-
tal hebben de 35 vrijwilligers van de 
Stichting Ons Rotterdam, teleurgesteld, 
moeten besluiten het winkeltje per 1 ja-
nuari te sluiten, onder dankzegging aan 
Gemeentewerken die steeds de locatie 
beschikbaar heeft gesteld.

Wat voor nieuwe activiteit?
De Stichting Ons Rotterdam is echter 
ook gehuisvest op de Kerkwervesingel 

hier van harte welkom op elke zaterdag 
van 10.00 – 13.00 uur om exposities te 
bewonderen, boeken of kaarten te kopen 
en om onder het genot van een bakje 

belevenissen en ervaringen in ons mooie 
Rotterdam.

De Stichting heeft de beschikking over 
een uitgebreide bibliotheek en fotoar-
chief voor het opzoeken van gegevens. 
Elke zaterdag worden er video- en 

nog geschonken zijn door mensen die de 
Stichting een goed hart toedragen.

Kom en geniet en neem de moeite eens 
langs te komen op de Kerkwervesingel, 

Uiteraard bent u ook van harte welkom 
op de periodieke diavoorstellingen op 
zondagmiddag in de wintermaanden. 
Informatie hierover vindt u op de 
website: www.onsrotterdam.nl.

De Stichting is bereikbaar op 
010-4804513 of via e-mail: 
info@onsrotterdam.nl.

Bakker Theo 
Van der Ham begrip in Bloemhof
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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

Als een 4 een 3 
had moeten zijn
Niet alleen ik, maar ook alle andere redactieleden en zelfs de drukker van De Oud-Rot-
terdammer hebben het van alle kanten mogen horen: het Vergeten Bombardement was 
op 31 maart 1943. We zijn dankbaar met de reacties van onze lezers, maar om nu bij 
de corrigerende brieven te mogen lezen: ‘ik had meer zorgvuldigheid van uw k(r)ant 
verwacht’, of ‘iedereen weet dat het in 1943 gebeurde, maar DOR durft rustig 1944 te 
schrijven’, en ‘heeft dat Delfshavenaartje wel in Rotterdam-west gewoond?’ en ‘voor 
data behoef je ook niet op DOR te vertrouwen’, is toch niet zó leuk.

Ik was het Delfshavenaartje dat 
over Aelbrechtskolk, Visafslag, 
IJselhavenbrug én 31 maart 1943 
schreef. Vaste lezers weten dat ik 
één vinger ter beschikking heb, 
om mijn honderden woorden 
tekst te tikken. Dat maakt mij niet 
zielig! Integendeel: er zijn CVA-
patienten die niets meer kunnen, 
weten, herinneren en niet kunnen 
praten.
Ik ben gelukkig nog steeds de 
man die ik altijd was: eigenwijs, 
betweterig, zeer veel belangstel-
ling voor het Rotterdam van 14 
mei 1940 tot heden hebbend, een 
slechte typist (van zes vingers 
terug tot één), een redelijk(?) 
schrijver/journalist en een slecht 
corrector (van mezelf!!). (Even 
tussendoor: de losbladige uitgaven 
van het Gemeentearchief Rotter-
dam, zoals Rotterdam Ach Lieve 
Tijd, Rotterdam van Dag tot Dag 
en Rotterdam Mijn Stad heb ik 
allen gezien, gelezen en gecor-
rigeerd voordat zij naar de drukker 
gingen. Zowel op taal, maar nog 
meer op ‘historische data’ zat ik te 
lezen met het rode potlood in m’n 
handen. Er waren auteurs van die 
bladen, die mij verzekerden dat ik 
‘nu’ niets in hun tekst kon vinden. 
Dat bleken dan de artikelen te 
zijn, waarin ik het meest het rode 
potlood hanteerde).
Uiteraard corrigeer ik ook mijn 
eigen artikelen – dat doet trouwens 
elke DOR-redacteur en dáárom 
zijn de DOR-artikelen ook zo waar 
-, maar als binnen het hoofd 1943 
staat en de tekst zegt 1944 dan zie 
en corrigeer je het niet. Dat is een 
menselijke eigenschap!
Bij het tikken raakte ik de 4-toets, 
waar ik de 3 had moeten hebben.
Mea Culpa …..Mea Maxima 
Culpa.

Maar nu we toch bezig zijn: 
dit jaar nog verschijnt er een 
Nederlands boek, waarin gespro-
ken wordt over bombardementen 
over de gehele wereld. Het kan 
Bagdad zijn, maar ook Londen 
of Coventry. Er kunnen steden 
in de Balkan worden genoemd, 
maar ook plaatsen die in WOII in 
Duitsland werden gebombardeerd. 
Korea en Vietnam hebben ook hun 
portie gehad.
De schrijvers zijn over de gehele 
wereld op 
zoek gegaan 
naar overle-
venden van 
zo’n bom-
bardement en 
gaan met die 
overlevenden
naar ‘hun’ lokatie van 
dat bombardement. Het verhaal 
wordt in boekvorm gepubliceerd, 
maar ook op een DVD gezet, die 
op de locatie wordt opgenomen, 
met ondersteuning van foto’s of 

Natuurlijk wordt er aandacht ge-
schonken aan 14 mei 1940, maar 
ook het Vergeten Bombardement 
wordt niet vergeten. Uit de grote 
lijst van betrokkenen heeft men 
bij het laatste bombardement mijn 
naam getrokken. Afgelopen zon-
dagmiddag zijn we met camera’s 
e.d. in de Taanderstraat e.o. aan het 
werk geweest.
Eén van de foto’s van toen, laat ik 
nu ook aan u zien. Deze foto, die 
gemaakt is door J.F.A. Roovers  en 
in de collectie van Uitgeverij Voet 
zit, is op 1 april 1943 gemaakt 
vanaf mijn huisdeur Taanderstraat 
146. Je kijkt richting Schiedamse-
weg; één dag eerder zag ik dat stuk 
Taanderstraat in vlammen staan. 
En het was echt eng warm!!

Brasso
Toen ik verleden week gebeld 
werd door Brasso en nog niet 
helemaal wakker was, vlogen mijn 
gedachten naar 57-1. Maar ’t ge-
sprek had niets met 57-1 te maken; 
ik ga het later in dit Spionnetje 
daar wel over hebben.
Deze Brasso-beller bleek de 
eigenaar te zijn van Brasso Mes en 
Vork in de Boezemstraat; een heer-
lijk restaurant in het voormalige 
portiersgebouw van het Abattoir. 

Dit restaurant is 
de organisator van 
de Snerttram.
In de laatste De 
Oud-Rotterdam-
mer stond zowel 
een redactioneel 
artikel over de 

Snerttram, als een advertentie. Wij, 
als redactie, hebben en willen niets 
met de advertenties te maken te 
hebben, maar in het Snerttram-ge-
val ontstonden er toch problemen.
Het redactieverhaal was algemeen, 
de advertentie was op De Oud 
Rotterdammer-lezer toegespitst. 
In de advertentie werd een aanbod 
gedaan, dat alleen op 6 en 7 febru-
ari geldt. Een normale prijs van 

met een kop snert, wordt in de 
advertentie omgezet naar een Oud-
Rotterdammerrit door de gehele 
stad (met snert en een consumptie 
(softdrink, bier, jenever, wijntje, 

Honderden aanmeldingen kwamen 
binnen, maar zij hadden voorna-
melijk betrekking op de komende 
weekenden. In de weekenden is de 

wat er voor de Oud Rotterdammer-
lezer wordt geboden op komende 
woensdag 6 en donderdag 7 
februari.
Hebt u nog steeds belangstelling? 
Bel dan vandaag nog 010-
4148079.

Internet
Spionneur is een hartstochtelijk 
gebruiker van Internet: dat mag 
bekend worden geacht. Naar mijn 
mening is Internet niet moeilijk of 
alleen bestemd voor ‘de jeugd’.
Waarom kan ik als 70-jarige wel 

gewoon met een muisklik met m’n 
vrienden en kennissen in emi-
gratielanden als Nieuw Zeeland, 
Australië, USA en Canada praten, 
terwijl anderen zeggen dat ze daar 
te oud voor zijn? Ik wil bij ieder-
een met een Internetaansluiting op 
bezoek gaan, om te laten zien hoe 
gemakkelijk het allemaal is.
Een microfoontje en webcam 
(vaak bij Aldi/Lidl in de aanbie-

u een live-verbinding met uw 
(klein)kinderen over de gehele 
wereld.
Het Internet wordt door mij, en 
anderen!, ook gebruikt om ex-Rot-
terdammers te informeren over het 
Rotterdam van nu.
Die anderen, en ik bedoel nu Hen-
ny Schoonewil en Aad Engelfriet, 
doen het op hun manier. Met mijn 
http://ditisrotjeknor.nl kies ik voor 
de mijne, maar www.engelfriet.
net en http://www.rotterdam010.nl 
zijn ook niet te verwaarlozen.
Via mijn site liet Jan van der Sluis 
dit weten: “Zijn er nog mensen die 
t/m 1938 op de Oranjeschool aan 
de Putselaan op school waren bij 
Meester Brinkhuis? Ik herinner me 
Piet Baart, Berta de Vette, Annie 
Latenstein. Zou leuk zijn maar die 
mensen moeten wel zo oud zijn 
dat ze labiel geworden zijn.”
Ook Arie Vlasbom meldde via m’n 
Gastenboek: “Nu ik zie dat ver-
schillende RiBbers om oude klas-
genoten vragen, zou ik ook graag 
iets mogen horen van leerlingen 
van de Park Rozenburg school in 
Kralingen tot 1944. Alle leeftijden 
welkom, hoe ouder hoe beter.”
Zowel Jan als Arie zijn Rotterdam-
mers, die in de jaren vijftig ons 
land verlaten hebben? Kent u ze 
nog? Een mailtje naar emigrant@
ditisrotjeknor.nl brengt een hereni-
ging tot stand.

57-1
Het woord Brasso bracht me terug 
naar de tijd, dat ik als 57-1 dienst-
plichtige het vaderland moest 
verdedigen. De dienstplichtlich-
ting 57-1 was ook een bijzondere: 
wij hadden nog de hoge zwarte 
schoenen met de putties; vanaf 

hoge Fillerschoenen zonder putty.
Ook al zat ik bij de Cavalerie, de 
Centuriontanks, we moesten ons 
als zandhazen presenteren. Dat 
betekende, dat wij zowel bij ap-
pèls als parades er spic en span bij 
moesten staan. De gordel en putty 
met koperen gespen werden met 
Brasso onder handen genomen 

waarbij het zonlicht duister bleek. 
Een weekend naar huis hing af 
van de kwaliteit waarop je de 
koperen gesp behandeld had. Als 
je de gesp zag blinken en het licht 
terug zag kaatsen, dan zat je goed. 
Maar minder kon niet!
Of toch wel? Bij een avondoe-
fening moest je het veld in en 
zorgen, dat je ‘voor de vijand 
er onzichtbaar uitzag’. Dat 
betekende, dat je de fantastisch 
glimmende gespen met schoen-
smeer en natte vieze aarde tot iets 
ontoonbaars moest omvormen. Ná 
de avond/nachtoefening was het 
echter terug tot normaal en poetste 
je de gespen weer glanzend 
schoon.
Dat was de dienstplicht in de jaren 
’50. Ik heb wel eens momen-
ten, dat ik alle soorten jongeren 
nutteloos zie rondhangen op de 
Lijnbaan of in het Winkelcentrum 
Zuidplein en dan denk: kwam er 
maar een lichting 08-3.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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NOTE LIFE
NU VANAF

17.845

SHIFT_family lifewww.uwnissandealer.nl

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

     klusserij
“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
                  0614363568

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

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie

 Voor bedrijven en particulieren
Levering Rotterdam en omstreken 

Bel: 06-22390287
Of mail naar:

info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

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

ZAANSE JUWELIERS

VOOR ROTTERDAM-FOTO’S UIT HET 
ARCHIEF VAN UITGEVERIJ VOET

WWW.FOTOVANROTTERDAM.NL

Bezoek ook
www.deoudrotterdammer.nl
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Dansschool Kuyt 
v/h Tegelaar
Als 87-jarige wil ik graag reageren 
op de stukjes over de dansschool.  
Ook ik heb dansles gehad in 1938 
bij Dansschool Tonny Hagenbeek, 
destijds gevestigd op de Kruiskade 
(hoek Nieuwe Kerkstraat) boven café 
Monopole, tegenover Luxor-Palast. 
Later ging ik zogenaamd ‘vrij’ dan-
sen, onder andere in Odeon Palace 
– Lybelle Music Sacrum, waar de 
heer Kruyt eerst zijn dansschool had, 
voordat hij bij Tegelaar in de Vliet-
laan terecht kwam. Zo bracht ik op 
zaterdagavond menig bezoekje aan 
deze locatie. Ik vond het daar altijd 
erg gezellig. 
Ik vraag mij weleens af waar mijn 
vroegere danspartners zijn gebleven. 
Ik heb onder andere gedanst met 
Nel Kooyman. Zij is later getrouwd 
met Henk Berkhout, waar ik mee 
voetbalde bij R.F.C. in 1934. Later 
heb ik in Alhena aan de Mathenes-
serweg, waar Fred Panjer de scepter 
zwaaide, gedanst met Marie Niguel 
van de Aakstraat 34. Zij danste als 
een vlinder zo licht en voelde als 
partner precies aan welke variaties je 
ging uitvoeren. Zij wilde altijd graag 

van de Music Star, onder leiding van 
pianist De Klerk. In Alhena kwamen 
destijds veel meisjes van Van Nelle. 
Dat vond ik toen heel tof!
Ik hoop hier reacties op te krijgen.

A.J. Scherpenhuizen
Erica 21
3191 RE Hoogvliet

--------------------------------------------
Meester Wundering
Meester Wundering was een 
geweldige leraar. Hij had humor 
en zijn hart zat op de goede plek. 
Alleen had hij er een hekel aan als 
je met kauwgom in je mond zat. Hij 
had dan op bepaalde momenten de 
zeer onsmakelijke gewoonte dit in 
je haar te smeren. Hij nam je hoofd 
dan met een arm in de houdgreep 
en met z’n andere hand wreef hij 
dan net zolang dat het er nooit meer 
uitging. Alleen de schaar kon redding 
brengen en dat resulteerde dan in 
een mooie kale plek op je kop. Hij 
heeft dit een aardig tijdje zonder 
al te veel gevolgen kunnen doen. 
Totdat hij het op een keer deed bij 
Cor de Joode. Cor moest die dag 
nablijven en ondergetekende toeval-
lig ook. Na een heftige smeerbeurt 
zat er bij Cor een prop kauwgom in 
z’n haar van heb ik jouw daar. Cor 
begon te huilen en dreigde om zijn 
broer Dick,een bootwerker, groot en 
oersterk, erbij te halen. En inderdaad 
na een kwartier stond broer Dick 
in de deuropening en brulde naar 
Wundering: “wat heb jij bij m’n 

de leraar gelijk een klap voor z’n 
harsens, zodat deze achteruit strui-
kelde tegen een boekenkast waarvan 
de deur eruit viel zodat de boeken in 
het rond vlogen. Wundering, met een 
grote bult op z’n kop, belde meteen 
de politie. Omdat ik dus ook moest 
schoolblijven was ik de enige getuige 
van het voorval en werd dus prompt 
ook ondervraagd. Ik heb Dick nooit 
verraden. Ik zei dat ik zo bang was 
geworden dat ik niet durfde te kijken 
en zodoende ook niks had gezien.

Beide broers zijn helaas veel te 
vroeg gestorven. En ook meester 
Wundering leeft niet meer. Maar het 

verhaal is er niet minder waar door 
geworden.

janbos2006@hotmail.com
-------------------------------------------
Zonnebloemstraat
Enige tijd geleden werd ik verrast 
door een familielid van ons met het 
toezenden van een aantal exemplaren 
van jullie krant. Sinds eind 1950 
woon ik al niet meer in Rotterdam, 
maar in mijn hart heb ik nog een 
warm plekje daarvoor. Ik heb ze 
in één zucht uitgelezen. Mijn oude 
buurt, de Electroweg (Lisbloem-
straat) in Hillegersberg, ging weer 
helemaal leven voor me. Snel mijn 
neef Leen in Leeuwarden gebeld, die 
is geboren en getogen in het oude 
noorden (Tochtstraat.) Onlangs belde 
hij me enthousiast op en heeft zich 
direct geabonneerd.

 Het stukje dat mij het meest opviel 
was uiteraard het stukje over katten-
kwaad in de Zonnebloemstraat. Om 
de hoek van mijn straat. Een paar 
kleine opmerkingen op dit schrijven 
van de heer Fellinger. Dat braaklig-
gende stuk weiland is door onze 
straat jaren in gebruik geweest van 
onze voetbalclub. Ik heb daar menig 
doelpuntje gemaakt en werd daar de 
atoompil genoemd. De heer Fellinger 
is zich niet bewust van enig kat-
tenkwaad. Hij is vergeten dat belletje 
trek veel gebruikt werd om buren op 
stang te jagen. Hij zal daar best meer 

Allan was voluit; ‘Kon. Ned. fabriek 
van meubelen en spoorwegmateri-
eel’. Ik heb daar vier jaar gewerkt, 
o.a. aan veel treinstellen die onze 
Prins Bernhard voor ons verkocht in 
Argentinië en andere Zuid-Ameri-
kaanse landen. 

Ik heb er ook de Blauwe Engel 
geboren zien worden (diesel-elec-
trisch treinstel). Dat van die warme 
Ceintuurbaan klopt wel. Hij vermeldt 
echter niet dat de Ceintuurbaan 
in een holle weg lag met aan de 
oostzijde een verhoogde spoordijk. Ik 
heb daar menig kooltje tussen de rails 
uitgezeefd in de hongerwinter. Waar 
hij die foto van de Ceintuurbaan van-
daan heeft is me onduidelijk. Ik heb 
daar vier jaar vrijwel dagelijks langs 
gelopen, maar die huizen komen me 
niet bekend voor. Is het aan de kant 
van het Villapark (Bergweg). Daar 
stonden de huizen volgens mij alleen 
maar in een cirkel en die transforma-
torzuil komt mij ook zeer onbekend 
voor. Al met al heeft deze kennisma-
king met jullie krant mij vele prettige 
ogenblikken bezorgd. Ga zo door!

Jan Wannee
Kapellenberglaan 2
68791 AD Rozendaal
026-3647837

--------------------------------------------
Drijvend zwembad
Als oud-Rotterdammer reageer ik op 
het artikel van Rein Wolters over de 
drijvende zwembaden. Dat er drie 
van zulke baden in de stad waren “af-

van de (oude) Willemsbrug en in het 
Mallegat is juist, tot aan de Tweede 
Wereldoorlog. Daarna heeft er een 
aantal jaren echter maar één bij de 
brug gelegen (westzijde). In de jaren 
1947-53 was ik daar een regelmatig 
bezoeker.
Ik woonde in de Feijenoordstraat 
en ging ‘s morgens voor schooltijd, 
zodra het bad open was om 7 uur, 

vaak zwemmen nadat ik (mezelf) de 
zwemkunst meester had gemaakt. Als 
jochie van 6 was het altijd een span-
nende gebeurtenis als de badmeester 
de baddelen omlaag liet, reden 
waarom ik er zo vroeg bij was.
In het weekend stonden er bij mooi 
weer ellenlange rijen zwemlustigen 
te wachten tot  voor de vorige ploeg 
het beperkte half uur verstreken was! 
De toegangsprijs, normaal 6 cent, 
werd dan ook verhoogd tot 10. Met 
vriendelijke groet en dank voor uw 
geweldige blad.

W.J.van Beest
Madelievenlaan 19
2111 ZJ Aerdenhout
e-mail: wvanbeest@mac.com

-------------------------------------------
Bloemfonteinstraat
Ik heb net als de heer Kruithof goede 
herinneringen aan mijn oude buurtje. 
Ik ben zelf geboren in de Bloemfon-
teinstraat en wel op nummer 11. Aan 
de overkant zat bakker Van de Meer 
en Schoep, waar wij altijd brood 
haalden; later ging mijn moeder naar 
bakker Van Gelder in de Paul Kru-
gerstraat. Tevens was er de winkel 
van Sikma, daar kon je schrijfwaren 
halen. Ik zie die man nog staan met 
zijn bretels! Aan de overkant was de 
groentezaak van Siem Patijn, waar 
ik met zijn dochter Linda heeeel veel 

het pakhuis. Onder de moeder van de 
heer Kruithof kwam een Tsjechische 
man wonen die slecht Nederlands 
sprak.

 Dat vonden wij (1965) interessant en 
wij gingen daar voor de deur spelen, 
wat hij helemaal niet leuk vond! 
Maar ja, hij vond het niet leuk, maar 
wij juist wel. Ik speelde ook vaak 
de dochter van de familie Kruithof, 
Jeanet en ik zie haar nog vaak in de 
C1000. Ik ben nooit vergeten at mijn 
moeder op een dag tegen mij zei: 
“waarom geef je jouw mooie rode 
poppenwagenniet aan Jeanet? Jij 

gezegd zo gedaan. Ik was erg zuinig 
op die poppenwagen geweest en gaf 
hem met tegenzin aan Jeanet. Je raadt 
het al, de poppenwagen was na vijf 
dagen kapot! Ik heb daar wat traan-
tjes over gelaten! In de Bloemfon-
teinstraat was het met Koninginne-
dag erg gezellig met het wielrennen 
in de straat en de verkleedpartijtjes. 
Gelukkig staat mijn ouderlijk huis er 
nog, maar dat duurt niet lang meer, 
want er gaat gesloopt worden daar. Ik 
loop er nog vaak, ben eigenlijk nooit 
uit de buurt geweest en woon nu op 
de Hillelaan, net om de hoek.
      Yvon Carbonaro-Goderie
--------------------------------------------
Vijfvinkel
In De Oud-Rotterdammer stond pas 
een verhaal over Sportdorp. Omdat 
ik zelf ook Rotterdamse ben en mijn 
echtgenoot geboren en getogen is op 
Rotterdam Zuid lezen wij de krant 
heel graag. We kijken er ook naar uit.

In de krant van vorige week: stond 
het verhaal over De Melkwinkel van 
Cees Vijfvinkel. Dat is mijn familie. 
Ome Cees is vele jaren geleden 
overleden en zijn dochter Yolanda 
Vijfvinkel is mijn nicht. Wij gaan 
nog steeds heel close met elkaar 
om. Ik heb mijn nicht direct gebeld 
over het verhaal en dat haar vader 
erin genoemd werd. Zij is meteen 
De Oud-Rotterdammer bij de kiosk 

gaan halen. Ook de Groentewinkel 
van Konijnendijk. Zijn vrouw, tante 
Henny, leeft nog en gaat ook heel 
close met Yolanda om. Wij zien haar 
ook regelmatig op verjaardagen en 
tussentijdse visites. Tante Henny 
is ook direct de krant gaan halen. 
Kortom; Geweldig!!!!! vinden wij 
De Oud-Rotterdammer.

Tonny van der Vooren
Slotplein 80
2902 HR Capelle a/d IJssel

-------------------------------------------
Servaas Kamerling
In het omslagartikel van De Oud 
Rotterdammer van 22 januari over 
Wim Delwel, wordt wel gewag 
gemaakt van de geweldige zwem-
prestaties van Servaas Kamerling bij 
de doofstommen, maar helaas bleef 
onvermeld dat hij ook redelijk kon 
waterpoloen. Eerst bij RZC en na 
de fusie met De Maas en RDZ, bij 
Rijnmond. Ondanks zijn handicap 
wist hij met gebaren zijn medespelers 
en de scheidsrechter wel duidelijk 
te maken wat hij bedoelde. Het 

hoorde hij natuurlijk niet, maar hij 
voelde feilloos aan of het spel werd 
stilgelegd voor een overtreding. Dan 
keek hij naar de scheidsrechter om 
te zien welke kleur vlag die opstak, 
of welk gebaar die maakte. Nee, Ser-
vaas deed niet onder voor de horende 
en sprekende medespeler.

Peter van Zwienen
Nieuwerkerk a.d. IJssel

-------------------------------------------
Radar
De heer De Waard vraagt in DOR 
van 22 januari 2008 of de Duitsers 
tijdens de bezetting een radarinstal-
latie hebben geplaatst op het Witte 
Huis. De Britten gaan ervan uit, 
dat ze WOII waarschijnlijk zouden 
hebben verloren, als de Duitsers 
destijds op de hoogte waren geweest 
van het best bewaarde geallieerde (en 
vooral: Britse) oorlogsgeheim: radar.  
Om nachtelijke bommenwerpers te 
ontdekken waren de Duitsers op een 
veel minder geavanceerd systeem 
aangewezen. Die lieten ’s nachts 
door een vliegtuig een radiosignaal 
verspreiden. Op de grond werden 
de door vijandelijke vliegtuigen 
weerkaatste radiosignalen opgevan-
gen door vier of vijf radio-ontvangers 
(de zogenaamde peilstations). Door 
de sterkte van door de ontvangers 
opgevangen, weerkaatste radiosigna-
len te vergelijken, kon men bereke-
nen (‘plotten’) waar de vijandelijke 
vliegtuigen zich bij benadering 
bevonden. En dat scheelt in oorlogs-
tijd heel wat – precies weten waar 
bommenwerpers zich bevinden of dat 
bij benadering kunnen uitrekenen.  
Pas aan het eind van de oorlog zijn 
Duitse wetenschappers erin geslaagd 
‘op eigen kracht’ een werkende 
radarinstallatie te maken. Daarvoor 
hadden ze echter wel een ronde scho-
telantenne van minimaal acht meter 
doorsnede nodig.
 De aanwezigheid van zo’n schotel 
op het dak van het Witte Huis had 
zeker de archieven gehaald. Als 
Oud-Rotterdammer heb ik begrepen, 
dat de bezetters één van de Voornse 
peilstations van Jägerleitstellung 
¨Brennessel¨ op de toren van de 
Brielse Catharijnekerk hebben 
geplaatst. Het zou mij niets verbazen 
als ze in het platgegooide Rotterdam 
de hoogte hebben gezocht door een 
van de peilposten op het Witte Huis 

te zetten en, wellicht, de antenne in 
de Van Nelle reclame te hangen.

Rob Bolman
Zuidspuistraat 3
3231 AW Brielle
Tel: 0181474207

-------------------------------------------
Onbestelbaar
Een verbijsterend en tegelijk ont-
roerend verhaal van Isaac Lipschits 
gevat in een brief in boekvorm aan 
zijn al lang geleden omgekomen 
moeder, vandaar de treffende titel 
ervan ‘Onbestelbaar’. 

Zelf herinner ik mij de familie Blok 
in de Jan van Avennesstraat. Simon 
was mijn speelkameraadje. Hij is 
volgens het boek Kaddish op blz. 48 
samen met vader, moeder, zus Jetje 
en broertje Jacob Louis op 30 april 
1943 om het leven gebracht.  Het 
broertje Jacob was op een dag na nog 
maar elf maanden oud. Simon ver-
telde mij van uitstel van deportatie, 
omdat zijn moeder in verwachting 
was. Het werd zo voorgesteld om al-
les zo veel mogelijk normaal te laten 
blijken om geen argwaan te wekken.  
Met Salomon Bobbe blz. 49, Maurits 
Boesman blz. 51 en Emanuel Neter 
blz. 135 van het boek Kaddish zijn 
er in onze straat contacten geweest. 
Bij de familie Blok mocht ik in de 
winter op zaterdagavond wel eens 
het licht komen ontsteken, een stuk 
cake was dan de beloning. Twee 
mannen in onze straat overleef-
den de oorlog, de heren Tokkie en 
Droomer, doordat ze beiden met een 
niet joodse vrouw getrouwd waren. 
Omdat onze joodse straatgenoten na 
de oorlog niet meer terug kwamen 
en er gaandeweg vanuit Duitsland 
gruwelijke berichten binnenkwamen, 
gingen we beseffen dat we onze 
joodse gezinnen nooit meer zouden 
zien. Goed dat de Rotterdammers 
nog eens aan de gebeurtenissen in de 
oorlog herinnerd worden, want tot 
nu toe is er veel door onwetendheid 
over al die gruweldaden tegen onze 
joodse landgenoten aan ons voorbij 
gegaan. 

Frans Middelham sr.
Discusstraat 104
3078 XE Rotterdam
010 - 4825791

-------------------------------------------
Scheidsrechter 
AC Milan-Feyenoord
In de krant van 22 januari jl. reageert 
Jan van Beek uit Ridderkerk op de 
eerder geplaatste sportraadfoto van 
AC Milan-Feyenoord (12 november 
1969) met daarop onder meer Wil-
lem van Hanegem, Gianni Rivera en 
de Duitse scheidsrechter Weyland. 
Omdat Van Beek ‘nogal goed op 
de hoogte is van het voetbal in 
Duitsland’, meent hij echter dat het 
hier niet om scheidsrechter Weyland 
gaat, maar om zijn collega Walter 
Eschweiler. Hij brengt daarmee 
de samensteller van de rubriek in 
verlegenheid. Want wie moeten nu 
geloven? Het Vrije Volk en het Rot-
terdams Nieuwsblad van 13 novem-
ber 1969 en alle Feyenoord-bronnen 
(Jaarboeken e.d.), die Weyland als 
scheidsrechter vermelden, of Jan 
van Beek die meent te weten dat het 
Eschweiler is?
    Cees Zevenbergen
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IJsclubschool
Ik ben Aly den Drijver en heb een 
poosje geleden een oproepje gedaan 
voor oude vriendinnen. Ik heb daarop 
leuke reacties gehad van een aantal 

gaan drinken. Dat waren Reini Zeeman, 
Hannie van Leer, Nel van Ark en Rietje 

Ansje Demmenie, Janny de Jong, Annie 
Scheffer, Annie Keller, Jopie Ringlever, 
Jopie Sanders, Henk Stierman en Thijs 

gaan drinken en bijpraten.
Aly den Drijver,
(010 4218325), ahooft@orange.nl

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

Van de Stelt 
Ik ben op zoek naar een mijnheer met 
de achternaam v.d Stelt. Hij woonde  in 
IJsselmonde, op de Kerkedijk of daar 
in de buurt. Hij had wat te maken met 
scheepsmotoren en liet zijn auto (Ford 
Consul) in 1957 bij garage Poot aan de 

toenmalige Smeetlandsedijk repareren, 
wat ik dan mocht doen. Dit alles is niets 
bijzonders, maar deze heer gaf zomaar 
in een weekeinde zijn auto aan mij mee 

weekend te mogen beleven (een paar 
weken later is hij overleden). Dit was in 
1957 en uniek en ik ben de heer Van de 
Stelt daar nog steeds dankbaar voor.
Ik hoop dat wij hem kunnen traceren. 
Hij zal nu omstreeks tachtig jaar 
oud zijn. Bijgaande een foto van dat 
weekend v.l.n.r. de vriendin van mijn 
neef, mijn huidige vrouw, en mijn neef 
(waar toen al een arm was afgezet i.v.m. 
zijn ziekte).

Ab van Gruijthuijsen
Burg. Hazenberglaan  299
3078  HE  Rotterdam
010-4791309

------------------------------------------------
Cees Putter
Ik zoek Cees Putter, met wie ik eind 
jaren ’50, begin jaren ’60 bij Blikman 

werkte. Hij trouwde in mei 1962 met 
Corry Roos en woonden na hun huwe-
lijk in de Franselaan. Na onze emigratie 
naar Australia hebben wij het contact 
verloren. Graag reacties naar:

 billwil@tadaust.org.au
Telefoon: +61 7 55466724

Ds Rutgersschool
Vanwege een reünie van oud 
klasgenoten (1951-1955) van de 
Ds.Rutgersschool in Blijdorp op 8 maart 
a.s. zoeken wij de adressen van de 
volgende leerlingen:
Harry Dijkshoorn, Rene Marquart, 

Hoeen, Karel Hessels, Nelly Schipo-
pers, Hanny Otterspeer, Adrie Meertens, 

Dirks, Nelly de Jong, Ria Boeschoten, 
Hanny Otterspeer, Nettie Verhoef, 
Marjan van Straten.

Trudi Oranje-Schoonenberg
Hartekruid 1
3068 RS Rotterdam 
tel.010-4219330
of
Cobie Nieuwenhuizen-van den Berg.
Behouden Huis 4
29312 RG Krimpen a/d Lek 
tel.0180-516245
cobi.nieuwenhuizen@zonnet.nl

------------------------------------------------
Statenweg ‘40/’50
Naar aanleiding van eerdere oproepjes 
in De Oud-Rotterdammer wordt een 

naar Astrid Fenger, tot omstreeks 1946 
woonachtig op nummer 73. Haar vader 
had vlak na de bevrijding de leiding 
over het egaliseren van het in de oorlog 
deerlijk omgewoelde plantsoen voor de 
deur, een karwei dat door de kinderen 
werd uitgevoerd. Haar broer Ronald, 
helaas overleden, heeft jarenlang een 
winkel in hengelaarsbenodigdheden 
aan de Noordsingel gedreven. Verder 

hout, die van Statenweg 67 verhuisden 

de Haan, die op nummer 65 woonde. En 
tenslotte missen we nog Hans Vlaskamp 
van nummer 73, 1 hoog, die iets jonger 
moet zijn.
Kent u deze mensen, of beter nog, bent 
u het zelf? Meldt u dan. Bij voorbaat 
dank.

Loes (van Dalen) Vreugdenhil
0049-5921-3049672 (Duitsland)
loesvandalen@t-online.de

Koos van der Elst
0548-613487
k.elst@planet.nl

De 4 havens
Ik ben op zoek naar informatie over 
sigarenwinkel De 4 havens, die tot het 
bombardement in 1943 op de Schie-
damseweg heeft gezeten. De winkel 
was van mijn oma, de weduwe Van 

hier helemaal niets van, geen foto’s of 
andere informatie en het lijkt me erg 
leuk hierover iets te weten te komen. Ze 
heeft daarvoor ook nog een sigarenwin-
kel gehad op de Paradijslaan.

wittensteyn@live.nl
078-6816620

------------------------------------------------
Muur
Tussen de oude foto’s van mijn man 
vond ik enkele foto’s van een muur 
die ooit door Rotterdam gelopen heeft 

dere Rotterdammers die ik ernaar vroeg 
kwamen met verschillende antwoorden 
waarvoor deze muur diende. Maar vol-
gens mij heb ik nog steeds niet het juiste 
antwoord. Kan iemand mij helpen? 

Op bijgaande foto’s van de bedoelde 
muur, in het Havenkwartier bij het oude 
GEB-gebouw, en bij (waarschijnlijk) 
de Scheepstimmermanslaan. Gezien de 
Nederlandse vlag op het GEB-gebouw 
zijn de foto’s waarschijnlijk gemaakt na 
de bevrijding. Zijn er onder de lezers 
van De Oud-Rotterdammer mensen die 
dit herkennen?

Ria Schreuder
010-4502145

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in 
de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
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Gezocht
Ik ben geboren en getogen een Delfshavenaar en heb er 29jaar gewoond. Met 
veel plezier sleet ik mijn jeugd in de Spanjaardstraat. Ik zou graag weten of 
er nog mensen zijn die zichzelf of anderen op de foto herkennen en willen 
reageren. Het was een gezellige straat met zijn leuke en gekke dingen, maar ik 
heb een jeugd gehad om nooit te vergeten. Ik zou van een hoop personen willen 
weten wat er van ze geworden is en hoop via De Oud-Rotterdammer wat meer 
te weten te komen. 

Gretha Pons , g.pons@chello.nl

Ons Huis 1946-1950

reünie op 10 november 2007 gehouden met 22 oud leden, maar we missen nog 
de volgende leden: Ellen Looy - Leny Prins - Bep de Groot - Leny Dullaard 
- Riet Vriethoff - Elly Houweling - Lenie Bonjer - Annie Zevenbergen - Corrie 

Mouthaan - Grè Vogelaar - Martha Touw - Corrie Moerman - Riet v Kapelle 
- Greet Boudewijns - Fiet v Putten - Margriet Eshuis - Annie v/d Heuvel - Bep 

ham - Joop Haring - Cor Schouten - Theo Friethoff - Anton Breeveld - Adrie 
Velthoen - Nico v Rees en leden die in die tijd lid waren.
Graag willen wij in contact komen met deze oud-leden om nogmaals een 
reünie te houden. Op bijgaande foto, genomen 1947 op de beurstrappen van de 
Coolsingel, staan een aantal oud leden afgebeeld.
Stoffel Hooghuis                                                                   
s.hooghuis@hetnet.nl
0118-476061

of
Kees Nobel
c.nobel2@upcmail.nl



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 februari 2008 pagina 27

Puzzel mee en win !!!

Gezocht
Wie heeft in periode 1929-1942 de 
volgende mensen gekend: David Beek 
(1895-1931) woonde met zijn vrouw 
Betje Beek-Bosman en kind Mary Greta 
in Rotterdam op de volgende adressen 
(ze kwamen uit Den Haag 19-1-1929): 
Schiekade 126C (1929), Mathenesser-
laan 43 (1931), Provenierssingel 14a, 
Bergselaan 321B (1938) en Binnen-
weg 58. David is in 1929 met Betje 
getrouwd voor de Joodse Gemeente. Hij 
is in Rotterdam overleden en begraven 
aan het Toepad. Vrouw en kind zijn 
vermoord in Auschwitz. Betje was met 

een vrouwengroep betrokken bij de 
heropening van de synagoge aan de 
Botersloot.
Indien u ze kende en erover wilt praten 
of misschien foto’s heeft, dan graag een 
mailtje naar: paulbeek56@planet.nl.

P.Beek
Hoogvliet

------------------------------------------------
Montessori
In de jaren ‘53, ‘54, ‘55 zat ik op 
een Montessorikleuterschool in de 
Berglustlaan in Hillegersberg. Van 
deze school was een klasje gevestigd 
in een woonhuis, nummer 30. Ik zou 

graag in contact komen met een van de 
leerlingen of een klassenfoto uit deze 
tijd willen hebben. Er zijn destijds bij 
juffrouw Van de Burg en later Mevr. 
Vrint vast klassenfoto’s gemaakt, want 
ik heb wel individuele foto’s van een 
fotograaf. Wie kan mij helpen aan een 
klassenfoto?

Mevr. E.F. Bogert
bogertef@planet.nl

------------------------------------------------
Dansleraar J.A.v.d.Linde
In de vijftiger jaren kreeg ik dansles 
van J.A.v.d.Linde. Zijn assistente was 
mevrouw Buurveld. Beiden woonden 
in de Brielselaan, gaven daar les en 
ook in de Jonker Fransstraat, aan het 
Doofstommeninstituut (toen Hofplein), 
de Groepstraat en in Spijkenisse. Na 
tien jaar zijn wij gestopt en vragen ons 
nu af of er herkenning is en, zo ja, graag 
informatie.

Jan Lanser en Riet Kind

van Renesseborch 65
H.I.Ambacht, 078-6812516
jan.lanser@kpnplanet.nl

------------------------------------------------
Van der Torren
Op mijn oproep in De Oud-Rotterdam-
mer van 22 januari, onder het kopje: 
Van der Torren, kreeg ik vijf reacties. 
De twee middelste dames op de foto 
namen contact op en wisten te vertellen 
dat de collega links op de foto Dini 
Overgauw is en de collega rechts Ina 
Balkhoven van Herwaarden. Het zou 
leuk zijn als zij eveneens contact zou-
den willen opnemen.

Jacgues van Oosterom
Vaartdreef  68
2724 GH Zoetermeer.
Tel 079-3311793 

------------------------------------------------
Geen Spijkenisser- maar 
Botlekbrugdeel
Bij het artikel ‘Brug der zuchten’ van 

Rein Wolters in de vorige editie is een 
onjuiste tekst geplaatst bij de kleine 
foto. Wolters stelt dat een oud portaal 
van de Moerdijkbrug de Spijkenisser-
brug passeert om daarna op zijn plek 
te worden gehesen. Technisch gezien 
klopt dit niet, want de vervanging van 
de ‘oude Spijk’ was in 1978 en toen 
werkten de lokale sleepdiensten al niet 
meer met stoomsleepboten, zoals op 
de foto. Ook de constructie van het ge-
toonde portaal wijkt af van het portaal 
van die van de voormalige Moerdijk-
brug. Volgens mij is de foto van het 
transport van een gloednieuw portaal 
voor de Botlekbrug die in Dordrecht 
is gebouwd. Verder niets dan lof voor 
Wolters en zijn voortreffelijke artikelen.

Leon Versteeg
Rottekade 133
2661 JS Rotte

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 
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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

66 10 24 13 36 70 19 1 54 28 72 51 38

83 60 57 7 31 77 47 64 75

79 72 49 67 59 23 43 86 40

Horizontaal
1. boek waarin men aantekeningen maakt; 7. taveerne; 12. snel (vlug); 13. vriend 
(Spaans); 14. wijfjesschaap; 15. heilige (afk.); 17. het binnenste van iets; 19. vogelver-
blijf; 21. middelbare leeftijd (afk.); 22. muzieknoot; 24. verlangen (heimwee); 27. raad 
voor economische aangelegenheden (afk.); 28. plaats in Noord-Holland; 30. steen; 31. 
eikenschors; 32. vraag- en antwoordspel; 33. lengte- en afstandsmaat; 35. inwendig 
orgaan; 37. touw om iets mee vast te zetten; 38. oogvocht (mv); 41. haarkrul; 42. mond 
van een vuurspuwende berg; 44. deel van een molen; 46. steekvlieg; 47. soort verpakking 
voor bijv. tandpasta; 48. kruidenier; 49. regenboogvlies in het oog; 50. oevergewas; 52. 
lui (laks); 54. huilen (krijten); 56. huisdier; 58. het afbreken van huizen; 61. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 62. familielid; 64. plaats in Gelderland; 65. dorsvloer; 67. naaldboom; 
68. vod; 70. brandstof; 72. asvaas; 73. toestel waarmee de luchtdruk gemeten wordt; 
76. noodsein (afk.); 77. rivier in Noord-Brabant; 78. plaats in Zwitserland; 79. doek van 
sterk linnen op vaartuigen; 81. deel van bijbel (afk.); 82. explosieven opruimingsdienst 
(afk.); 83. land in Azië; 84. vordering; 86. in het land zelf thuishorend; 87. wijk of dorp in 
Indonesië.

Verticaal
1. nagerecht (toespijs); 2. gewicht (afk.); 3. mop (grap); 4. toegankelijk 5. preekstoel; 
6 gevierde zangeres of actrice; 7. eetlust (trek); 8. lichtrode lichte wijn; 9. platvis; 10. 
kippenproduct; 11. gezanik (gezeur); 16. vod; 18. kledingstuk; 20. boomsoort; 21. bloei-
maand; 23. schaapkameel; 25. plaats in Gelderland; 26. oningewijde; 27. raam (glas); 29. 
beroep dat onder de grond uitgevoerd wordt; 32. klokkenluiden van de Notre Dame; 34. 
soort dakbedekking; 36. alleen voor voetgangers bestemd pad; 37. open plek in een bos; 
39. pijnlijke aandoening van de gewrichten; 40. telwoord; 42. gesloten rijtuig; 43. kleine 
groep van voorname mensen; 45. karaat (afk.); 46. duinvallei; 51. Europeaan; 53. Spaan-
se uitroep; 54. louwmaand; 55. middag als tijdstip (12 uur); 56. smal sportvaartuigje; 57. 
ver (in samenstelling); 59. vacht; 60. vlijtig (ijverig); 62. glanzende lakverf; 63. smeerlap 
(beroerling); 66. tijdperk; 67. mannetjesbij; 69. hertensoort; 71. elektrisch geladen meta-
len deeltje; 73. verzoekschrift; 74. honingdrank; 75. ceintuur; 78. dierengeluid; 80. deel 
van gelaat; 82. eerwaarde heer (afk.); 85. salvis omissis (afk.).

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 13 FEBRUARI 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!!

Deze keer eens geen Rotterdam in de puzzeloplossing, zoals dikwijls het geval is, maar een tekst die verwees naar het 
voorpaginaverhaal van de krant. Dat hadden heel veel puzzelaars goed in de gaten. Zij lieten zich niet verrassen en 
ontdekten dat de oplossing ditmaal luidde: 

Kampioenscoach langs de rand van het bad. 
Er kwamen weer circa duizend oplossingen binnen bij de redactie, dus het was weer grabbelen geblazen in de massa 
briefkaarten en per mail ingezonden oplossingen. Het leverde uiteindelijk vijf gelukkige winnaars op, die binnenkort 
hun prijs per post thuisgestuurd krijgen. De winnaars zijn:

G. Winkel-Groeneweg, Schiedam
Henny Visser, Hellevoetsluis
G.J.Burgman, Rotterdam

H.J. Tillips, Nieuwerkerk a/d IJssel
E.Euser-Dorreman, H.I.Ambacht

Dr. J. Woltjerschool
Wij zijn er bijna, vorig jaar hebben wij een oproep gedaan voor een klassereünie 
op 19 april 2008. De oproep stond in De Oud-Rotterdammer van 2 oktober 2007. 
Hierop hebben wij heel veel reactie`s gekregen. Hopelijk mogen wij nog één keer 
een beroep op u doen? Wij zijn namelijk op zoek naar nog zes klasgenoten: René 
Quispel, Rob Dorgelo, Freddie Kuipers, Adam v.d. Ende, Trudie Koppe en Ans 
Bisschop. Zij kunnen zich opgeven bij Mia van Dijken- Truijers tel. 010-4200926 
email mia.dijken@planet.nl
                         Arie de Kievit, 0181-616511

Verscheurde foto
Een oproep in De Oud Rotterdammer van donderdag 27 
december 2007 heeft geleid tot het vinden van het andere 
deel van de door midden gescheurde foto. Dankzij de 
fa. Van Krimpen is deze en de volledige foto naar mij 
toegestuurd. Huisnummer 75 is nu ook zichtbaar. Al wat 
reacties gehad op mijn eerste oproep, maar nieuwe reacties 
zijn van harte welkom.
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol 
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het 
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. 
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een 
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Bent u 65-plusser?

Dan kunt u mogelijk geld
terugkrijgen van de Belastingdienst!
Dat is mogelijk omdat bepaalde kosten aftrekbaar zijn van uw 

belastbaar inkomen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten als 

uw eigen bijdragen medicijnen, ziekenfondspremies, kosten van 

hulpmiddelen (bril, gehoorapparaat), van dieet en ziekenvervoer, 

uw eigen AWBZ-bijdrage, enz. Ook heeft u (voor 2007) recht op 

een vaste aftrek van € 808,- . U moet daarvoor wel zelf een aan-

vraag indienen!

Voor hulp bij het 

aanvragen van een 

teruggave kunt u 

gebruik maken van 

de diensten van de 

Bewonersorgani-

satie Cool. De heer 

Fred van der Meij 

van die organisatie 

geeft bij Humanitas 

gratis hulp. Wij vra-

gen u de volgende gegevens over 2007 beschikbaar te hebben:

-

raat, dieet, ziekenvervoer, etc.

Bel  voor meer informatie de Bewonersorganisatie Cool op tele-

foonnummer op werkdagen tussen 9.30 en 16.00 

uur en vraag naar Fred van der Meij.

‘Een staalkaart van wat hedendaagse kunst kan zijn in één thema’

Tentoonstelling ‘De esthetica van de 

steunkous’ bij Humanitas-Bergweg
Steunkousen zijn nare dingen. Je draagt ze niet voor de lol. Dat-
zelfde geldt ook voor kunstgebitten en hoortoestellen, maar die 
zijn nog moeilijker esthetisch vorm te geven dan steunkousen.

Toen Laurine Tukker, kunstena-

res en directeur van het Tukker 

& Everwijn Instituut, steunkou-

sen moest gaan dragen, werd ze 

niet blij van het aanbod in deze 

sector. Ze kreeg overigens geen 

aangepaste steunkousen, maar 

‘buisvormige elastische zwach-

tels’. Deze waren verkrijgbaar in 

off-white en iets dat men vlees-

kleur noemt. Dat is een soort 

beige dat zo neutraal is dat het 

bij niemands kuiten past. De 

binnenkomende rol werd direct 

in de wasmachine gestopt teza-

men met een hoop zwarte verf. 

Dat scheelde. Een bevriende 

kunstenares bood aan een stel 

mooie steunkousen te maken. 

Dat bracht Het Tukker & Ever-

wijn Instituut op een idee. Dit 

Instituut wil via kunstzinnige 

projecten de dialoog tussen 

mensen bevorderen en dit was 

een geweldige aanleiding om 

een nieuw project te beginnen. 

Via uiteenlopende contacten 

vonden ze tachtig (!) kunste-

naars bereid mee te doen. Chan-

tage was zelden nodig.

Ze kregen steunkousen met 

steenkool, medailles, theezak-

jes, cement, lood, veren, kno-

pen, knikkers, lichtjes, vilt en 

uiteraard met verf. Stoere kou-

sen en kwetsbare kousen. Fraaie 

kousen en conceptuele kousen. 

Sommige waren zelfs draagbaar. 

Met één thema werd een staal-

kaart gecreëerd van wat heden-

daagse kunst kan zijn.

Op zaterdag 9 februari 2008 

om 16.00 uur opent Hugo 

Bongers, secretaris van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst 

en Cultuur, een tentoonstel-

ling van deze bijzondere col-

lectie bij Humanitas-Bergweg, 

Bergwegplantsoen 10 in Rot-

terdam. Deze is vervolgens tot 

15 maart te bewonderen. U 

bent van harte welkom.

Appartementen in ‘Zilverlinde’

bijna allemaal verkocht!

Eind vorig jaar startte Humani-

tas met de verkoop van apparte-

menten in het complex ‘Bergse 

Park, locatie ‘Zilverlinde’. De ver-

koop is een doorslaand succes 

geworden! Op dit moment zijn 

er nog maar een paar apparte-

menten voor de verkoop be-

schikbaar. Reageert u dus snel 

als u nog in aanmerking wilt 

komen.

Honderd en Tien Morgen
Het project is gelegen in de wijk 

Honderd en Tien Morgen waar 

u terecht kunt voor alles wat 

met winkelen, recreatie, parken, 

ontspanning en water te maken 

heeft. De wijk maakt onderdeel 

uit van de Rotterdamse deel-

gemeente Hillegersberg-Schie-

broek en ligt aan de noordzijde 

van de levendige dorpskern van 

Hillegersberg. De straten in de 

wijk zijn voornamelijk vernoemd 

naar Griekse goden. 

Hillegersberg
Hillegersberg is een van de 

meest welgestelde buurten van 

Nederland. Het winkelgebied 

met een ruim aanbod van chi-

que zaken, restaurants en lunch-

rooms bevindt zich rond het ge-

bied van de Bergse Dorpsstraat, 

de Streksingel, de Weissen-

bruchlaan en de Freericksplaats 

direct tegenover de Bergse Plas-

sen. Voor recreatie, sport en ont-

spanning kent de wijk diverse 

mogelijkheden waarbij groen 

en water centraal staan. Zo zijn 

er de Bergse Plassen, het Plas-

wijckpark en het Schiebroekse 

Park. In het Schiebroekse Park 

lopen zelfs Schotse Hooglan-

ders rond. De wijk telt voor wat 

betreft het openbaar vervoer 

buslijn 35, de tramlijnen 4, 20 en 

25 en de Connexxionlijnen 170 

en 173 (Zoetermeer - Rotterdam 

Centraal Station). Het centrum 

van de stad is zowel met de auto 

als met het openbaar vervoer 

snel en eenvoudig te berei-

ken. 

Het complex wordt gereali-

seerd in het gebied tussen de 

Jasonweg en de Ismenestraat 

enerzijds en de Ledastraat 

en de Verlengde Molenlaan 

(Ankie Verbeek-Ohrlaan) an-

derzijds. Aan de andere zijde 

van de Ledastraat liggen het 

hoofdkantoor van Humanitas 

en het complex Humanitas-

Akropolis met al haar voor-

zieningen. Als u de Jasonweg 

oversteekt is daar het groene 

Bergse Park te vinden. 

Interesse in een koop-

appartement in ‘Zilver-

linde’? Neem contact op 

met de heer M. Troost van 

Atta Makelaars, telefoon: 

010 - 433 57 10.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

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

Geld maakt niet gelukkig, maar nodig is het wel!

Wij zoeken een vrijwilliger voor het 

verwerven van subsidies, inschrijven 

voor prijzen en aanvragen van onder-

scheidingen. Werktijd naar eigen keuze;  

de subsidievrijwilliger valt rechtstreeks 

onder de algemeen directeur.

In Nancy Zeelenbergflat in Charlois

nog twee woningen beschikbaar!

Op onze eerdere berichten in De 

Oud-Rotterdammer over de leuke 

appartementjes voor € 300 tot € 350 

per maand (eventueel met zorg) in de 

onlangs gerenoveerde Nancy Zee-

lenbergflat hebben tientallen gega-

digden gereageerd. We hebben nog 

slechts twee appartementen beschikbaar! Wilt u nog in aanmerking 

komen, bel dan snel het PWS-team Humanitas: .


