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Winkelsluitingstijden zijn al heel lang 
een punt van discussie. Voor de oorlog 
bleven winkels, zeker in de drukke 
straten, ook in Rotterdam elke dag 
soms tot wel na tienen geopend. Iets 
wat je heden ten dage nog aantreft in 
mediterrane landen als Tunesië,  Ma-
rokko of grote steden als Barcelona. 
De winkeliers hadden de extra omzet 
simpelweg nodig om te overleven, 
hun klanten vonden het wel makkelijk 
dat zij op praktisch ieder uur van de 
dag konden binnen stappen en het gaf 
vaak een gezellige drukte op straat.

Kooploze jaren
Dat veranderde na de oorlog. Of 
eigenlijk zelfs al een tijdje daarvoor, 
als gevolg van de toen heersende 
economische crisis. In de oorlogsjaren 
zelf was het nogal vanzelfsprekend. 
De winkeletalages bleven elk jaar wat 
leger en niemand had nog aandacht 
voor luxe goederen.
Die vijf, bijna kooploze, jaren, 
gekoppeld aan de kaalslag in de stad 
door de branden na het bombarde-

ment, leidden tot een sterk gewijzigd 
koopgedrag. In de late jaren veertig 
was er bovendien nog veel te weinig 
geld, terwijl ook de bevoorrading van 
de winkels maar mondjesmaat op 
gang kwam. Pas begin jaren vijftig 
trad langzaam maar zeker het herstel 
in. Maar in die tussentijd had zich ook 
een sociale ontwikkeling voorgedaan, 
die tot gevolg had dat winkeliers 
korter konden werken en stilaan ook 
wat tijd kregen voor een sociaal leven. 
Avondopenstelling was er niet meer 
bij. Tenminste, niet offi cieel. Maar 
we weten allemaal nog dat we bij de 
meeste winkeliers probleemloos op 
elk uur van de dag even ‘achterom’ 
konden komen, waar we alsnog gehol-
pen werden.

Betrokkenheid
Met de opkomst van de supermarkten 
en grootwinkelbedrijven veranderde 
dat stilaan. Winkeleigenaren werden 
bedrijfsleiders en medewerkers 
werkten een vast aantal uren voor hun 
‘baas’, waarna ze huiswaarts gingen. 

Waar de winkelier op de hoek vroeger 
een goede bekende van je was, die je 
best nog even van dienst wilde zijn 
(hij wilde je tenslotte ook graag als 
klant behouden!), daar verdwenen het 
persoonlijke karakter en de betrokken-
heid. En daarmee de mogelijkheden 
‘nog even snel’ een boodschapje te 
doen. Met de voorgestelde avondo-
penstelling op vrijdag hoopten de win-
keliers dat weer enigszins te herstel-
len. Natuurlijk waren er ook bezwaren 
tegen het plan. Van winkeliers, die er 
niet in geloofden en er weinig voor 
voelden langere werkdagen te gaan 
draaien of extra personeel te moeten 
inzetten. Maar er waren ook heel wat 
consumenten die de noodzaak van een 
koopavond niet inzagen. De voor-
standers geloofden echter in een forse 
omzetstijging en kregen hun zin.

Aanvaard
Toen 15 maart 1969 voor het eerst de 
winkels in Rotterdam op vrijdagavond 
tot negen uur mochten open blijven, 
leken de tegenstanders het gelijk 

aan hun zijde te krijgen. De eerste 
koopavond was een regelrechte fl op. 
Enerzijds doordat veel winkeliers hun 
tegenstand onderstreepten door hun 
winkel gewoon om zes uur te sluiten, 
anderzijds doordat het winkelend pu-
bliek weg bleef. Het was die vijftiende 
maart ’s avonds bijna net zo stil op 
straat als op andere avonden. De voor-
standers lieten zich hier echter niet 
door ontmoedigen en bleven de vrij-
dagavondopenstelling sterk promoten. 
En stilaan kregen ze de consumenten 
op hun hand. Die vonden het eigenlijk 
toch wel gemakkelijk als ze op vrij-
dagavond nog wat konden winkelen 
en inkopen doen en togen steeds mas-
saler naar ‘de stad’. Met als gevolg 
dat ook de tegenstanders inzagen dat 
er op vrijdagavond best nog wat te 
verdienen was en dus hun winkel toch 
ook maar open gooiden. Een paar jaar 
later was de vrijdagavondopenstelling 
algemeen aanvaard en werd het een 
van de gezelligste en drukste avonden 
van de week. Er kwam iets terug van 
de oude levendigheid in het centrum, 

hoewel dat nà negen uur ook meteen 
weer over was.

Discussie
Nu, veertig jaar later, is de vrijdag-
avondopenstelling volkomen normaal. 
Sterker nog, niemand ziet het nog als 
extra, waarmee de speciale aantrek-
kingskracht wat verloren is gegaan. 
Zelfs zozeer dat er momenteel een 
omgekeerde beweging lijkt te ontstaan 
en steeds meer winkeliers hun zaak 
vrijdagavond weer sluiten. Het is ook 
niets bijzonders meer; we leven thans 
in een soort 24-uurseconomie, waarin 
je op praktisch elk moment van de 
dag, zeven dagen lang, kunt kopen 
wat je wilt. Hoewel? Zeven dagen? 
De discussie over de winkelslui-
tingstijden woedt nog altijd, maar 
ditmaal over de koopzondagen. Ik ben 
benieuwd of de voorstanders ook nu 
het pleit in hun voordeel beslechten.

Fred Wallast

Het is de gewoonste zaak van 
de wereld; op vrijdag zijn de 
winkels ’s avonds open. Daar 
kijkt niemand van op. Veertig 
jaar geleden was dat heel 
anders. Om zes uur ging de 
deur dicht en werd het stil op 
straat. Vooruitstrevende win-
keliers in Rotterdam opperden 
toen het plan het winkelend 
publiek voortaan één avond 
per week ook na de gebruike-
lijke sluitingstijd van zes uur 
de mogelijkheid te bieden nog 
wat inkopen te doen. Consu-
menten zagen wel wat in het 
plan, maar veel winkeliers 
voelden er weinig voor. De 
voorstanders wonnen, zodat 
vier decennia geleden, om pre-
cies te zijn op 15 maart 1969 
de eerste officiële koopavond 
een feit was in Rotterdam.

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

de kosten?
Bereken uw situatie...
Kijk op
www.checkuwuitvaartpolis.nl

Heeft u UW
uitvaartwensen

al vastgelegd?
Regel het vooraf...
Kijk op
www.uitvaartwilsverklaring.nl

Wat te doen
in geval

van overlijden?
Checklist...
Kijk op
www.uitvaartbespreking.nl

Weet u wat
uw uitvaart

gaat kosten?
Bereken uw situatie...
Kijk op
www.uitvaartprijsopgave.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
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QASHQAI URBANPROOF
RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT

QASHQAI
VISIA VANAF € 22.300
•
•
•
•
•
•

SHIFT_the way you move

+QASHQAI+2
OPTIMA VANAF € 27. 800
•
•
•
•
•
•

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33
www.uwnissandealer.nl

 Airconditioning
 Radio/CD speler
 ABS met EBD
 NBAS (Nissan Brake Assist)
 Radio/CD met Bluetooth
 All Mode 4x4 (optie)

 7 zitplaatsen
 Panoramisch glazen dak en privacy glas
 6 airbags
 Radio/CD met Bluetooth
 17 inch lichtmetalen velgen
 All Mode 4x4 (optie)

NU MET 3 JAAR 0% RENTE

Financieringsvoorwaarden 0% renteactie:
•

•

 Aanbieding loopt vanaf 1 januari tot 31 maart 2009

 0% �nanciering is geldig voor de Qashqai en Qashqai + 2

•

•

 Een ge�nancieerd bedrag tot  10.000

 Looptijd van maximaal 36 maanden

 Brandstofgebruik binnen/buiten bebouwde kom/
gecombineerd 4.8V 100km tot 11V 100km
gecombineerde co, emissie 146 gr/km tot 208 gr/km

Brandstofgebruik binnen/buiten bebouwde kom/
gecombineerd 5.0V 100km tot 11.4V 100km
gecombineerde co, emissie 149 gr/km tot 209 gr/km

Zou u ook uw computer het 
raam uit willen gooien?

BEL NU: 06 - 28 22 72 62
Voor privé les op uw eigen computer bij u thuis

l  Zou u willen e-mailen en "chatten" 
met uw kinderen en vrienden?

l  Zou u foto’s en andere bestanden willen opslaan?

l  Wilt u uw computer installeren?

l  Heeft u nog andere vragen?

COMPUTER HELP-LINE

Zowel zitmeubelen, dressoirs, 
kleinmeubelen,  eetkamertafels en 
stoelen als alles voor de slaapkamer 
vindt in onze showroom. Ook kunt u 
bij ons terecht voor uw vloerbekleding, 
gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang. Wij kunnen ook zorgen voor 
uw behang-, wit- en schilderwerk.
U vindt bij ons alles onder één dak 

Bent u slecht ter been dan bezoeken 
wij u thuis of halen u op naar onze 
showroom. Tevens kunnen wij bij 
aankoop van nieuwe vloerbedekking, 
tegen een geringe vergoeding, u helpen
met het verplaatsen van meubels en/of
het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking.

Stap eens bij ons binnen en laat u onder 
het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de
mogelijk heden

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u 
een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 
Ledikant
Kasper
90 x 200cm 
compleet met 
elektrische verstelbare 
lattenbodem en pocketveren matras

€   595,00 p/set 

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf € 695,00

gratis bezorgen en monteren

ZitWel showroom Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur), 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder (Gratis parkeren)  
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur

Telefoon 010 - 456 72 80 Internet  www.zitwel.nl

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Opruiming!Opruiming!

Zitwelopruiming.Directleverbaar!

Zitwelopruiming.

Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!Opruiming!

ZitWel showroomWel showroomW Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur), 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur

Telefoon

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelenRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen

Meer dan honderd

fauteuils staan

voor u klaar!!

De Zitwel opruiming 

gaat nu van start!

Kom nu naar de Zitwel opruiming. 

Meer dan honderd heerlijke fauteuils. 

De grootste collectie Relax Fauteuils is 

nu zeer scherp geprijsd. Dus veel 

voordeel en geen wachttijden 

want de modellen zijn direct 

leverbaar! Zitwel nodigt u uit voor 

deze interresante opruiming. Wij zien 

het helemaal zitten, u ook?

Hartelijk welkom!

Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur), 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder (Gratis parkeren)  

Sta-op fauteuils

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “  met groot terras aan rand Loetbos. www.deloet.nl    0180661559
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Cox Column

De brug moest er komen nadat de 
Voorhaven niet meer bereikbaar was 
vanaf de Delfshavense Schie of via 
de Ruigeplaatbrug en –sluizen bij 
de Westzeedijk en Schiemond, die 
ook waren afgesloten. Tramlijn 10 
wriemelde zich van 1 juli 1936 tot 
12 mei 1965 samen met fi etsers, 
voetgangers en automobilisten door 
het smalle gedeelte van de Havenstraat 
tussen de Waaldijk en de Willem 
Buytewechstraat. Allen veroorzaakten 
op gezette tijden hachelijke situaties, 
(bijna)ongelukken en opstoppingen.
Bekende winkeliers voor sportievelin-
gen in het gedeelte van de Havenstraat 
tussen de Oranje Nassaustraat en de 
Voorstraat waren de chocolaterie van 
A. Troost (129), sigarenmagazijn van 
de Delfshavense sneldichter Sam 

Cohen (111), de hengelsportwinkel 
van Simon Gastelaars (77) en de 
sport- en regenkledingzaak van Henk 
Tenwolde en Zn. (73-75). Ook de 
vestiging van Foto Nederland (van 
pasfoto’s tot bruidsreportages) op 71a, 
de sigarenwinkel van Th. D. Zewald 
en café Coolhaven hadden een brede 
klantenkring. Evenals het schoenre-
paratiebedrijf van M.F. Stroek op 63a, 
de sigarenzaak van mejuffrouw J.C. 
van Beek op 59b en de vleeshouwerij 
en spekslagerij van C. Koejemans op 
53. Specialistisch was de winkel in 
broedmachines en andere elektrische 
apparatuur van H.J. Roosen op 41 
a/b, de fourniturenwinkel van Van der 
Hulst & Zoon, de Twentsche Bank 
NV (later ABN-Amro) op 23-27 en de 
slagerij van J. Homberg.

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

‘Zingende juwelier van Delfshaven’, 
want hij presenteerde zich ook als een 
verdienstelijk zanger. Later verhuisde 
hij naar de Westzeedijk tegenover de 
(alweer enige jaren afgebroken) lood-
sen van Van Gend & Loos en sinds 
een jaar of acht zit hij aan de Bierens 
de Haanweg, naast café ‘t Haantje in 
Rotterdam-Lombardijen.

De smalle Havenstraat in Rotterdam-Delfshaven heeft hier en 
daar nog brokjes oorspronkelijke bebouwing. In de loop der 
jaren zijn veel panden gesloopt en op de vrijgekomen grond 
nieuwe woningen gebouwd. De komst van de Achterhavenbrug 
mét dikke sluisdeuren als waterkering tussen de Coolhaven en 
Achterhaven betekende het einde van tientallen panden.

Huizen Havenstraat gesloopt voor 
doorbraak Coolhaven naar Achterhaven

Maastricht

In februari 1973 speelde ik een gastrol 
in de onvolprezen serie “Kunt u mij 
de weg naar Hamelen vertellen, me-
neer…” Ik was uiteraard een gemene-
rik, die aan het einde van de afl evering 
een degengevecht moest voeren met 
de nobele Prins Tor, of Thor, gespeeld 
door Will van Selst, van wie ik een 
aantal dagen geleden in de krant las 
dat hij was overleden. Ja, zo gaan die 
dingen, God hebbe zijn ziel. Om dat 
degengevecht in te studeren was de 
Maastrichtenaar en sportleraar Pierre 
Zenden aangetrokken, die u wel kent 
van de judocommentaren bij Studio 
Sport. Ik zat toen geestelijk een beetje 
in de lappenmand na een aantal tegen-
slagen. Pierre nodigde mij toen uit naar 
het Maastrichtse carnaval te komen. 
Daar zag ik als Hollander niet zo veel 
in, maar ik ben toch gegaan, en geluk-
kig maar, want ik heb mij krankzinnig 

vermaakt. Muziek, bier, ’n prachtige 
vrouw ontmoet, het kon niet op. En 
met Pierre en zijn vrouw Rina altijd 
een fi jne relatie onderhouden. 
Het centrum van Maastricht is van een 
betoverende, hoe zal ik het noemen, 
middeleeuwsheid, dat is het eigenlijk. 
Tientallen kroegen, smalle straatjes 
die leiden naar kleine en grote pleinen, 
het Vrijthof natuurlijk, waar van de 
zomer André Rieu weer zijn concert 
geeft, en waar zich een van de mooiste 
cafés van Nederland bevindt, ‘In den 
Ouden Vogelstruijsch’. Bovendien 
vond in het gebouw ‘Mecc’, een soort 
Ahoyhal, de kunstbeurs Tefaf plaats, 
waar honderden kunsthandelaren uit 
heel Europa hun schatten tentoonstel-
len en waar werkelijk de schitterendste 
dingen te zien zijn. Voor ons, gewone 
stervelingen, onbetaalbaar natuurlijk, 
maar als je de luxe limousines op de 

parkeerplaats zag staan, waren er heel 
wat mensen aanwezig voor wie de 
kredietcrisis kennelijk nog heel ver 
weg is. 
De eerste avond aten we in zo’n knus 
huiskamerachtig eetcafé, ‘Sjiek’ gehe-
ten, een buitengewoon lekkere Steak 
au poivre. Later ’n keer gegeten in 
Chateau Neercanne, met een prachtig 
uitzicht op het dal van de Jeker. Omdat 
er in heel Maastricht geen hotelkamer 
meer te krijgen was, sliepen we in een 
prachtig tot hotel verbouwd kloos-
ter in de Belgische stad Tongeren. 
Maar zoals u weet loopt Maastricht 
automatisch en geruisloos over in 
Vlaams Limburg, dus dat was slechts 
’n kwartiertje rijden. Maar we hebben 
er wat langer over gedaan, want de 
boog kon niet altijd gespannen blijven, 
dus gingen we onderweg nog even 
langs bij het café van Willy Brokamp. 
Voor de oudere lezers onder u nog 
wel bekend als een prachtige voetbal-
ler in de jaren zeventig. Eerst bij “Us 
MVV-ke” natuurlijk, en later, helaas, 
bij Ajax. Vroeger was hij blond, nu 
heeft ie een glimmende kale schedel. 
Maar is van een onverwoestbare humor 
gebleven. Wie er ook aan zat aan tafel, 
was good old Jean Nelissen, u weet 
wel, de wielercommentator, fl ink oud 
geworden, maar nog altijd ‘alive and 

kicking´. 
(Op een andere avond in een klein 
knijpje middenin Maastricht trou-
wens Bert van Marwijk ontmoet, die 
ik natuurlijk nog van de Kuip kende. 
Hij zag er ontspannen uit.)
Geweldig gelachen bij Brokamp, die 
vol zit met oude voetbalverhalen. 
Ik zal er twee vertellen, denk het 
Limburgse accent er zelf even bij. Bij 
MVV was in die tijd nog een pastoor 
betrokken, die na een wedstrijd 
tegen Willy zei: “Jammer Willy dat 
ie er niet in ging…” Waarop Willy 
zei: “Ach meneer pastoor, als ie er 
vanavond maar in gaat…”
Bij Ajax kwam op een keer een 
strenge Michels de kleedkamer in, 
schraapte zijn keel, en sprak: “Er zijn 
er hier twee die de boel verzieken!” 
Waarop Brokamp op stond en vroeg: 
“Wie is die tweede dan, meneer 
Michels?” Toen moest zelfs ‘de sfi nx’ 
toch wel even lachen.

Van de week lagen er ineens vier eitjes in het hok. Ha! De 
kippen zijn weer gaan leggen. (In het vorige toneelstuk van 
het Echt Rotterdams Theater riep een van de spelers constant 
tegen zijn hond: “Gaat legge! Gaat legge!”, maar dat betekende 
wat anders.) En als de kippen weer gaan leggen, dan wordt het 
lente. Daar is nog niet zo veel van te zien, omdat we een aardig 
strenge winter hebben gehad. Sneeuwklokjes genoeg natuur-
lijk, maar die staan er al een maand. Wat voorzichtige krokus-
sen, dat is het wel zo’n beetje. Maar waar kun je de lente het 
beste zien? In Maastricht natuurlijk. Dus op naar Maastricht.

- De scharensliep van Hutteman deed omstreeks 1950 zijn werk en de melkboer bezorgde 
ook producten in de Havenstraat. Op de achtergrond sigarenmagazijn Coolhaven -

- Tramlijn 10 uit de richting van de Lage 
Erfbrug en Schiedamseweg. Achter het 

rijtuig is de bebouwing al gesloopt voor de 
bouw van de Achterhavenbrug -

- Een andere tramtype in de smalle Ha-
venstraat, nu de andere kant uit. Fietsers 
hadden het er moeilijk en wie de deur uit 

kwam moest goed uitkijken 
Foto’s verzameling Rein Wolters-

- Ooit had de Havenstraat een voornaam 
uiterlijk, dat na een sneeuwbui nog een 

extra romantisch accent kreeg. Op de ach-
tergrond de sport- en regenkledingwinkel 

van Henk ten Wolde-
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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

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde
uitvaartverzorging

’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!

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC  Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl 

Ga actief uw klachten te lijf

Bel (010)4430090

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST
Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie. 
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is. 
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten. 
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd. 
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met 
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREED-
SCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Nieuwe collectie 
van maat 36 t/m 52

Ook de nieuwste trends in mantels en jacks!
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
(medio 2009 gaan wij verhuizen 
naar: Burg. Aalberslaan 43 
in Krimpen a.d. IJssel)

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
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Waar was dat nou?

Kees Louwers: “De raadplaat is van 
het oude politiebureau op het Mar-
coniplein. Ik ken het, doordat ik op 
vierjarige leeftijd door de politie ben 
opgepakt en op dit bureau een aantal 
uur heb doorgebracht. De reden? Ik 
had bij moeder thuis van de salontafel 
wat centjes gehaald om voor haar 
sigaretten te halen bij Cohen aan de 
Havenstraat. Zelf woonden wij in de 
Kortedijkstraat 7. Op de bewuste dag 
was mijn moeder niet thuis. Ik ging 
met het geld op pad, maar liep de 
sigarenzaak voorbij en belandde op 
de Schiedamseweg, waar een politie 
agent mij in de gaten kreeg en mij 
vroeg wat ik daar deed en waar ik 
naar toe wilde. Ik zei dat ik Virginia 
voor mijn moeder wilde halen. De 
agent vertrouwde het niet en nam mij 
mee naar het bureau. waar ik werd 
neergezet op twee houten banken en 
een heerlijke appel kreeg.”
L. C. H. Voss  (Capelle aan den 
Ijssel): “Onvergetelijk en stom in 
1957/1958 dit mooie gebouwtje, 
het politiebureautje, posthuisje, aan 
het Marconiplein af te breken. (Het 
pandje is niet afgebroken, maar als 
antiekwinkel in vlammen opgegaan. 
AvdS). Daar waar ik een draai van 
mijn vader om mijn oren kreeg, om-
dat ik na mijn schooltijd in de restan-
ten van de gebombardeerde woningen 
van Rotterdam-West ging spelen of 
naar lood of andere restanten zoeken 
en een keer mijn schooltas liet staan. 
Ja, en dat moest ik als vermist opge-
ven op het posthuis. Maar je mocht je 
helemaal niet bevinden in de puin, zo-
dat pa verzocht werd mij op te halen. 
Het huisje waar ik op 31 maart 1943 
met mijn rug naartoe stond tijdens de 
brand na het bombardement. Onver-
getelijk!  Daar waar ik naartoe werd 
gevoerd door een agent, omdat ik na 
schooltijd in het plantsoen bloemetjes 
ging plukken voor mijn moeder, die 
ziek op bed lag. Dat mocht niet, dat 
was een overtreding en toen ik werd 
gesnapt, werd ik door een agent met 
fiets afgevoerd naar het posthuis, 
maar bij de trappetjes (tegenover de 
Dirk Danestraat) glipte ik uit zijn 
handen en rende naar huis in de Van 
Harenstraat.”
Jan Kaldenberg (Maassluis): “Ik heb 
uren doorgebracht op het politiebu-

reau Marconiplein; niet als agent, 
maar als kwajongen. In het midden 
van het bureau stond de kachel. 
Daar zaten de heren agenten zich te 
verwarmen. Het was wel een (gezel-
lig) bureau. Ik woonde destijds in de 
Brederodestraat.”
Jan Verzijden (Stellendam): “Heel 
wat keren heb ik daar gezeten voor 
onnozel kattenkwaad. Zoals voetbal-
len op grasveldjes waar dat niet 
mocht. Zo ook op oudejaarsdag eind 
jaren vijftig. Bij boekhandel Populair 
in de Engelsestraat werd vuurwerk 
verkocht en er was nogal wat aanloop 
van jeugd. De politie sommeerde mij 
door te lopen, hetgeen ik naar het oor-
deel van de politie te langzaam deed. 
Ze grepen mij beet en ik belandde in 
de politieauto. Onderweg besefte ik 
dat ik wat rotjes bij me had. Daar ik 
nog geen 18 was, kon dat een pro-
bleem worden. Ik stopte ze stilletjes 
in het pochetzakje van mijn colbert 
in de hoop, dat ze daar niet ontdekt 
zouden worden. Op het bureau moest 
ik al mijn zakken leeghalen en bin-
nenstebuiten keren. Ik deed dat en 
hield mijn jasje open met de hand op 
mijn pochetzak en zei nerveus “alles 
leeg.” Gelukkig hadden ze de truc niet 
in de gaten. Het was de bedoeling, 
dat de ouders ons kwamen ophalen. 
Mijn moeder was oliebollen aan het 
bakken en liet mij dus rustig zitten. 
Toen kwam hoofdagent Blaauw 
binnen en informeerde waarvoor ik 
daar zat. Zakken leeg beval hij mij. 
Dat heb al gedaan, beweerde ik. Je 
hoort toch wat ik zeg, schreeuwde hij 
bijna. Zakken leeg!! Ik dacht nu ben 
ik de klos. Ik herhaalde dezelfde truc 
en gelukkig trapte hij er ook in. Als 
ik hem als ervaren politie-inspecteur 
bij tv-uitzendingen zie, denk ik aan 
dit voorval terug. Ik zeg dan tegen 
mijzelf: “Speurneus, ik was je toch 
te slim af (Jan, ik weet niet of dit 
verhaal verstandig is. Voor moord 
staat een verjaringstermijn van 12 
jaar, maar voor het beduvelen van een 
agent is, dacht ik, die termijn 75 jaar. 
Je weet nooit of agent Blaauw deze 
rubriek leest. AvdS).”
Rudolf van Zuidam: “Dit is de 
voormalige politiepost aan het 
Marconiplein. Ik ken het zelf niet als 
politiepost, maar als antiekwinkel 

van mijn wijlen oom. Het gebouw is 
plotseling verdwenen, doordat het is 
afgebrand, inclusief de inboedel van 
de antiekwinkel. Ik heb er vele uren 
met veel plezier doorgebracht.”
Annie Karreman, Schutwant 14, 3192 
JS Hoogvliet: “Dit is het politiebureau 
hoek Mathenesserdijk, als je van de 
Van Lennepstraat naar boven liep naar 
het Marconiplein. Ik liep er dagelijks 
langs, want ik zat op kantoor bij de 
Haka in de Vierhavenstraat.”
Bouke Savert: “In de hongerwinter 
van 1944 werd ik met mijn oudere 
broer erop uit gestuurd om bij de 
gaarkeuken soep te halen. Dit was in 
de buurt van het Marconiplein. Ik was 
vier jaar en mijn broer was vijf jaar 
ouder. Omdat ik het door het lange 
wachten erg koud begon te krijgen, 
zei mijn broer: ‘Ga maar vast naar 
huis’. Ik weg, maar bij de kruising 
Mathenesserweg/Schiedamseweg 
wist ik niet meer welke kant ik op 
moest en begon te huilen. Hoe kwam 
ik weer in de Rosier Faassenstraat? 
Een mevrouw bracht mij naar het 
politiebureau op het Marconiplein. 
Een agent nam contact op met mijn 
ouders en enige tijd later werd ik 
opgehaald door mijn moeder. Helaas 
is het gebouwtje niet door gebrek 
aan eerbied voor het verleden, maar 
waarschijnlijk door vandalisme, in 
1967 in vlammen opgegaan.”
Th. Arntz (Nijmegen): “Politiepost 
Marconiplein. Enkele malen een SOP 

afgeleverd (Een SOP is het tegenover-
gestelde van een BOB AvdS).”
Mevrouw Van der Werf-Pet (Zuid-
land): “Het oude politiebureau op het 
Marconiplein. We reden hier vroeger 
wel eens langs toen ik heel jong was, 
maar stopten nooit in de buurt. Mijn 
vader is vlakbij deze buurt geboren, 
in de Achterhaven van Delfshaven. 
Meer weet ik niet want ik ben nog te 
jong (34 jaar).”
Jan Blaauw – oud hoofdcommissaris 
(Berkel en Rodenrijs): “Dat het hier 
gaat om het destijds fameuze politie-
posthuis aan het Marconiplein, was 
voor mij niet zo moeilijk te achterha-
len. Ik heb namelijk in april 1957  het 
genoegen mogen smaken de voordeur 
van dit steeds meer slagzij makend 
posthuis, voor goed op slot te draaien. 
Zodoende heb ik toen tegelijkertijd 
aan de inmiddels talrijke muizen in 
dit historisch houten bouwsel uit 
1914, het (voorlopige) alleenrecht 
van verblijf aldaar gegund. Die 
sleutelceremonie  had ik te danken 
aan het feit dat ik als jong inspecteur 
aan de 5e politieafdeling – toen nog 
gevestigd in twee woningen aan de 
Rochussenstraat -  belast was met 
de leiding van de verhuisoperatie 
naar  het fonkelnieuwe bureau aan de 
Schiedamseweg. Mijn verhuisploeg 
van vijf dienders, stuk voor stuk van 
het kaliber niet l…. maar poetsen, had 
zodoende ook tot taak het admini-
stratieve interieur  van het posthuis 

Marconiplein in te pakken en weg te 
wezen. Daarbij hielden zij zich strikt 
aan mijn motto: opruimen die troep. 
In dat verband wilde ik u de volgende 
anekdote niet onthouden.Terwijl die 
verhuisdienders bezig waren een 
grote wandkast gevuld met honder-
den ambtelijke  invulformulieren op 
rigoureuze wijze  te zuiveren - zij 
dumpten de inhoud eenvoudigweg in 
enkele jutezakken – liet de comman-
dant  van het ‘postje’ een enigszins 
meewarig klinkend protest horen. 
Die formulieren zijn toch nog best 
te gebruiken, zo mompelde deze al-
lerbeminnelijkste en plichtsgetrouwe 
diender van de wat wij toen noemden 
‘oude stempel’(!) Terwijl hij die 
woorden sprak, viel mijn oog op een 
stapeltje smalle, bestofte formulieren 
op een van de rekken in die kast. 
Nieuwsgierig als ik was, lichtte ik er 
een uit en liet daar mijn blikken over 
gaan. De aanwezige dienders keken 
even verbaasd op toen ik vervolgens 
vragenderwijs opmerkte dat de oorlog 
toch al lang voorbij was en we nu met 
een andere categorie fietsendieven 
te maken hadden. Op het formulier 
van de Polizeipräsident stond n.l. de 
volgende tekst voorgedrukt. Fahrad 
nr….ist ein Dienstfahrrad und darf 
nicht angefordert werden.”

De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 86 was een absolute hit. De 
foto toonde een klein gebouwtje, de kijker met belangstelling voor 
details zag ook nog ergens het woord politie staan. Verder waren er 
geen opmerkelijke zaken te bespeuren. Nu, honderden oplossingen 
zijn via e-mail en de gewone post binnengekomen. Een zeldzame 
enkeling gaf een fout antwoord; 99,88% kwam met de juiste om-
schrijving: de politiepost op het Marconiplein naast de hol van de 
Spaansebocht. Ik kreeg zowel een inzending van de kleinste Rot-
terdamse crimineel als van de hoogste Rotterdamse gezagsdrager. 
Zij, maar ook die honderden anderen, spreken van het bijzondere 
karakter van dit pandje en zijn ‘bewoners’. NU

Oplossing ‘‘Waar 
was dat nou 86”

Nieuwe opgave no. 88

Van prentbriefkaarten en Rotterdamse straatfoto’s-verzamelaar Arnold Tak kreeg ik 
een WWDN-opgave, die me wel bekend voorkwam, maar toch de nodige vragen 
openhield. Toen ik naar de straatnaam keek, zag ik dat ik meer dan 5 jaren 150-200 
meter van deze straat heb gewoond. Mijn jongste zoon en enige dochter zijn in de 
kerk gedoopt, die op de hoek van de straat stond. Ja, waar was dat nou?

Waar was dat nou? 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 
30 maart 2009 per post zenden aan 
Waar was dat nou 
Sint Jobsweg 20h 
3024 EJ  Rotterdam 

Het e-mailadres is  waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

TOEN



Zwamon presenteert 
met trots de

Een exclusieve serie zonneschermen. 
Uitgevoerd in een zeer speciale 
antracietgrijze structuurlak en een 
exclusief voor deze serie ontworpen 
doek. De design afdekkappen zorgen 
voor de perfecte finishing touch!

Kom vrijblijvend naar onze showroom
voor meer informatie.

Zonweringsalon • Dorpsstraat 20 • 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel 
Tel.: 0180 - 399323 • Fax: 0180 - 399324 

www.zwamon.nl • info@zwamon.nl

Pagina 6 Dinsdag 17 maart 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Adressen en telefoonnummers:

Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek, 
Centrum Passage 55, 
tel.: 010-4588170

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84, 
tel.: 0180325234

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen
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De gepensioneerden onder de lezers houden hun adem in. ‘Zal mijn pensioen worden verlaagd vanwege de belabberde resultaten op de beleggingen van mijn pensioenfonds?’ 
vragen zij zich af. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&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’.

Dat pensioen stil staat, is nog geen drama

Dan dreigt inderdaad een korting 
op het pensioen, als geen andere 
maatregelen voor verbetering van de 
fi nanciële positie worden gevonden, 
zoals verhoging van de pensioenpre-
mie voor werkgever én werknemer 
of door bijstortingen van de werk-
gever. Andere tussenoplossingen 
zijn wellicht ook mogelijk zonder 
verlaging van de lopende pensioen-
uitkeringen. 

Een schrale troost is dat, als de beurs 
weer aantrekt – de meeste van de 
pensioenfondsen hebben tussen de 
25 tot 50 procent belegd in aandelen 
– de dekkingsgraad ook weer heel 
snel kan oplopen. Een geschat 
voorbeeld: als een pensioenfonds 
40 procent in aandelen heeft en de 
koersen daarvan stijgen gemiddeld 
met 8 procent per jaar (een herstel 
gaat hard), dan zit het fonds al gauw 
boven het gestelde minimum van 

105 in de dekkingsgraad.
Het ‘slechtst’ dekkende fonds, dat 
van Metaal & Techniek, dat thans 
op omstreeks 80 staat, zal er dan 
wat langer over doen om aan het 
minimum te komen.
We proberen dus enige ongerustheid 
over het verlagen van de pensioenen 
van de reeds gepensioneerden weg 
te nemen. ‘Maar ik krijg er dit jaar 
en waarschijnlijk ook volgend jaar 
geen cent bij,’ zullen velen van hen 
opmerken.

Dat is juist. De meeste pensioen-
fondsen hebben door hun slechte be-
leggingsresultaten en door de lagere 
renteopbrengsten hun zogenoemde 
infl atievergoeding stopgezet. Dat 
kan bruin niet meer trekken. Voor 
de verontwaardigde oudere lezers, 
die hierover nogal simpel tekeer 
gaan, een technische uitleg. Van 
alle premies die zij in het verleden 

hebben betaald, krijgen zij – uitge-
zonderd uitzonderlijke situaties zoals 
die nu dreigen – een van tevoren 
vastgesteld ouderdomspensioen op 
hun 65ste.

Dat zou daarna ‘stil’ staan als het 
rendement van het fonds over een 
heel lange periode gerekend niet 
meer dan gemiddeld 3 à 4 procent 
(rekenrente) per jaar zou bedragen. 
Dat in het verleden die infl atiever-
goeding op de pensioenen wel kon 
worden gegeven, kwam dankzij de 
fl orerende beleggingen waarmee de 
dekkingsgraad soms heel ver boven 
de 105 zat.

Het idee dat alleen de gepensi-
oneerden zijn getroffen door de 
beurscrisis is dus ten onrechte. Ook 
de nog werkende deelnemers aan 
een pensioenfonds krijgen geen 
infl atievergoeding. Zij hebben alleen 
het voordeel dat zij dat pas zullen 
voelen als zij 65 jaar worden en dus 
nog lange tijd de kans hebben hun 
pensioen te ‘repareren’.

‘Maar dan moeten de jongeren nu 
maar meer betalen om de ouderen 
hun infl atievergoeding te garande-
ren,’ zal ongetwijfeld weer een sik-
keneurige oudere roepen. ‘Want wij 

hebben na de Tweede Wereldoorlog 
de welvaart opgebouwd.’
Dat laatste is waar, maar het eerste 
kan je zelfs je jongere kind niet 
aandoen. Dat is vragen om een 
omgekeerde vorm van solidariteit, 
die zelfs onrechtvaardig is. Het hele 
(degelijk Nederlandse) pensioenstel-
sel moet je dan omvormen tot een 
onzeker ‘omslagstelsel’, waarbij de 
jongeren rechtstreeks het pensioen 
voor de ouderen betalen.  Dat is 
een systeem dat in de toekomst, bij 
toenemende vergrijzing, tot onbe-
taalbaarheid – en erger nog tot grote 
maatschappelijke onrust - zal leiden.    
Niet voor niks zijn er volop discus-
sies over de betaalbaarheid van ons 
basisomslagstelsel, de AOW, op de 
langere termijn. Een van de beoogde 
maatregelen wordt dan ook om op 
langere termijn de pensioenleeftijd 
op te trekken van 65 naar 67 jaar. 
Daarvoor zijn een heleboel argu-
menten vóór en tégen aan te voeren. 
Daarop gaan we hier deze keer niet 
verder in.
Want ondanks alle (terechte) 
ongerustheid over hun aanvullend 
bedrijfspensioen hebben al die ou-
deren vanaf 65 jaar over hun AOW 
vooralsnog weinig te klagen. Deze 
basisuitkering blijft in ieder geval dit 
jaar nog wat betreft koopkracht op 

peil. Cynisch geredeneerd, worden 
de mensen met alleen AOW feitelijk 
nog helemaal niet door de economi-
sche crisis getroffen. Net zo min als 
zij bij welvaartsstijgingen er extra op 
vooruit zullen gaan.

Waarvan akte! Zeuren mag. Maar 
blijf realistisch. Vrijwel iedereen 
ondervindt in min of meerdere mate 
de gevolgen van de fi nanciële crisis. 
Maar iedereen is ook – linksom of 
rechtsom – medespeler daarin. Een 
schrale troost is dat de mensen met 
de hoogste inkomens het zwaarst 
worden getroffen!

Hans Roodenburg

Voor kortingen op hun lopende pensioenuitkeringen hoeven 
ouderen zich (nog niet) ongerust te maken. Immers, de pensi-
oenfondsen die ver onder hun zogenoemde dekkingsgraad van 
105 zijn gezakt, hebben van de regering nog vijf jaar de tijd 
gekregen hun financiële positie te verbeteren. Waarschijnlijk 
zal pas over twee of drie jaar duidelijk worden of er hard moet 
worden ingegrepen als de financiële positie van de pensioen-
fondsen – de verantwoordelijke besturen bestaan uit werk-
gevers- én werknemersleden -  nog ver onder de zogeheten 
dekkingsgraad zit.

Erf- en schenkingsrecht

Zus schakelt 
verre buitenstaander in
Mijn zus van 82 jaar laat het regelen 
van haar fi nanciën over aan een neef 
van haar vriendin. Zij heeft zelfs 
met hem gezamenlijke rekeningen 
geopend om het allemaal gemakkelij-
ker te maken. Zij heeft mij gevraagd 
of ik haar begrafenis wil regelen als 
zij overlijdt. Hoewel ik deze buiten-
staander wel vertrouw, vraag ik me 
af of dit alles goed is geregeld. Ik wil 
hierover ook niet met haar praten, 
omdat zij dan denkt dat ik achter 
haar geld aanzit. Wat moet ik doen?

Als er bij uw zus veel geld in het 
spel is, dan is sowieso haar aan 
te raden dat zij een testament laat 
opstellen aan wie zij haar geld wil 
nalaten als zij is overleden. Laat ze 
zelf aan een notaris advies vragen. 
Dat moet toch kunnen zonder allerlei 
adviseurs erbij te betrekken? Als zij 
het wettelijk erfrecht wil volgen en 
zij heeft geen kinderen, dan komen 
automatisch haar broers en zussen 
voor de nalatenschap in aanmerking. 

Als u en uw andere broers en zussen 
dan aan bod komen, zou er wel eens 
achterdocht kunnen ontstaan over de 
handelwijze van de nogal ver van de 
familie staande buitenstaander.
Dat is toch het laatste wat deze 
buitenstaander wil opwekken als hij 
alleen goede bedoelingen heeft? Je 
kunt de moeilijkheden beter voor zijn 
dan er achteraf mee te worden gecon-
fronteerd. Maar uw nog levende zus 
bepaalt wat er moet gebeuren! 
Het lijkt ons overigens dat u deze 
zaken in alle eerlijkheid en openheid 
met uw zus bespreekt. Als u al bij 
het begin van het gesprek zegt dat u 
écht niet uit bent op haar geld en haar 
alleen maar wil helpen, dan moet zij 
toch ook beseffen dat u niet op ‘eigen 
gewin’ uit bent. Het is de toon die de 
muziek maakt!

Hoe te handelen na de 
onterving door moeder
Mijn moeder is overleden. Het is mij 
gebleken dat mijn moeder mij heeft 
onterfd. Ik heb haar testament niet 
kunnen inzien. Ik heb contact gehad 
met de notaris, maar er blijven bij 
mij toch nog enkele vragen over. Kan 

ik een beroep doen op het minimale 
deel waarop een kind recht heeft? 
Wat gebeurt er met allerlei kosten die 
ontstaan om de woning te verkopen? 
De notaris heeft mij uitgenodigd 
voor een gesprek en mij daarbij ook 
meegedeeld dat zijn tarief € 145 
per uur is. Zijn die kosten voor mijn 
rekening?

Kinderen kunnen in Nederland niet 
onterfd worden. Maar dan moeten ze 
wel hun ‘legitieme portie’ inroepen. 
Meld de betreffende notaris per brief 
dat u uw legitieme portie opeist.
Alle kosten en verplichtingen die 
de overledene is aangegaan moeten 
betaald worden, ook die nog na 
haar of zijn overlijden ontstaan. Zij 
worden uit de nalatenschap betaald 
of komen ten laste van de erven.
Als die willen voorkomen dat zij 
moeten bijbetalen, moeten ze de 
nalatenschap ‘benefi ciair’ (met 
boedelbeschrijving) aanvaarden. In 
uw situatie dat u onterfd bent, moet u 
dus eerst inschatten of er nog wat te 
halen is als u een beroep doet op uw 
legitieme portie. Als u zich neerlegt 
bij de wil van uw moeder, dan kunt 

u ook niet meer worden aangespro-
ken voor eventuele schulden. De 
notaris zal u een heleboel duidelijk 
kunnen maken. Hij mag geen spel-
letjes spelen of andere erfgenamen 
bevoordelen. Zijn kosten kunnen 
worden betaald uit de nalatenschap 
als uw vragen daarop betrekking heb-
ben of rechtstreeks door u als u hem 
als persoonlijk adviseur inschakelt. 
We mogen ook aannemen dat deze 
notaris u een eerlijk advies geeft. Als 
u denkt dat de zaak niet deugt, moet 
u een (dure!) ter zake deskundige 
jurist inschakelen.

Sociale voorzieningen

Werkgever wil salaris 
inhouden bij ziekte
Onze dochter wordt binnenkort 
onder narcose aan haar pols 
geopereerd, omdat een plaatselijke 
verdoving niet mogelijk is. Zij wil 
zich daarvoor ziek melden. Haar 
werkgever vindt voorlopig dat zij 
daarvoor hooguit twee dagen ziek 
thuis mag zijn. Als zij daarna niet 
komt werken, houdt hij haar salaris 
in. Kan dit zomaar?

Nee. Als iemand zich ziek meldt, 
moet hij of zij ook werkelijk ziek 
zijn. Als de huisarts is ingeschakeld, 
is dat sowieso het geval, want die 
adviseert de patiënt wanneer hij of zij 
zich weer beter kan voelen.
Een werkgever heeft maar te ac-
cepteren dat iemand zich ziek meldt. 
Daar mag hijzelf geen onderzoek 
naar doen, behalve vragen hoe het 
ermee staat. Hij kan natuurlijk wel 
een arbodienst inschakelen die op 
een gegeven moment wel medische 
toetsing kan vragen.

Alle geschillen over ziek zijn (of 
niet!) moeten in eerste instantie door 
de werkgever en werknemer worden 
besproken, desnoods na bemidde-
ling van vakbonden of arbodiensten. 
Blijft er een geschil, dan zal dat 
uitgevochten moeten worden voor 
de rechter.
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“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

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

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

Slinge 435
3085 ES  Rotterdam 
Telefoon  010-4806889
Fax  010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
 Reparaties klaar terwijl u wacht
 B+O gebit eendags behandeling
 Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05   OF   06 - 51 17 34 26

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
  Bezemschoon-oplevering van de woning
  Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
  Opleverings schoonmaak

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Senior verhuizingen met zorg Klussenservice
 Duidelijk offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-

Bezoek ons op de nieuwbouw 
woonbeurs Rotterdam LiViN’09 op 
de stand van Atta Makelaars op 
21 en 22 maart van 10.00-16.00 uur 
in de Cruise Terminal Rotterdam.

Wonen aan het water
wooncomplex 
Wijnhaeve

Het project Wijnhaeve met fraaie stijl-
elementen in de gevel is omringd door 
de Nieuwe Maas, de Wijnhaven en de 
Oude Haven. Alle woningen hebben 
vanwege het vele glas prachtig uitzicht 
op en over het water.

 31 luxe huurwoningen in de hoog en laag-
bouw.  Oppervlakten variërend van ca. 75, 
80, 85, 90, 100, 105, 115, 145 en 190 m2.

 Huurprijzen vanaf € 849 tot € 999 en € 1.099 
tot € 3.250 exclusief parkeerplaats en service-
kosten.  2, 3 tot 4 kamers.  Luxe complete 
Bulthaup keuken, luxe sanitair en tegelwerk. 

 Buitenruimte tot 15 m2 of frans balkon met 
openslaande deuren.  Eigen privé (� etsen) 
berging aanwezig.  De plattegronden kunt u 
bekijken op www.huurwijnhaeve.nl. 

Neemt contact op met Atta Makelaars voor meer 
informatie op telefoonnummer: 010-4335710.

VERHUUR
GESTART!



Op die historische zaterdagavond 
was de Kuip meer dan vol. In 
een gedenkboek van het stadion, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 
zestigjarig bestaan in 1997,  en in 
de annalen van SVV en Heerenveen 
staat geboekstaafd dat er 64.368 
toeschouwers aanwezig waren die 
voor een recette van 40.796,56 
gulden  zorgden. Die recette zal best 
kloppen, maar over het juiste aantal 
toeschouwers zijn de geleerden het 
nog altijd niet eens. In een historisch 
overzicht van de Vereniging van 
Aandeelhouders van Stadion Fey-
enoord wordt gesproken over  67.000 
kijkers en op een van de sites van 
Heerenveen wordt beweerd dat het er  
zelfs 70.000 moeten zijn geweest.
Vanwaar die verwarring? De 
capaciteit van het stadion lag in die 
tijd rond de 63.500. In alle drukte 
rond de wedstrijd tegen Heerenveen 
vergat de toenmalige secretaris-pen-
ningmeester van SVV Jo Hofman, 
bijgenaamd Puck, de aan de Friezen 
beloofde plaatsbewijzen toe te 

sturen. Deze onbegrijpelijke fout kon 
op het allerlaatste ogenblik gecor-
rigeerd worden door een noodtribune 
van de Raad voor de Lichamelijke 
Opvoeding te huren en op de sintel-
baan voor de toenmalige eretribune 
te plaatsen.

Record
Daardoor werd niet alleen een 
stadionrecord, maar ook een 
nationaal record gevestigd. Zo lang 
er geen nieuwe Kuip voor pakweg 
75.000 of 80.000 toeschouwers 
gebouwd wordt, zal dit record altijd 
blijven bestaan. Een tikkeltje tot 
ongenoegen van Feyenoord dat 
het in eigen huis nooit verder dan 
64.736 kijkers bracht. Dat was op 19 
januari 1975 tegen PSV. Twintig jaar 
geleden heb ik in Het Vrije Volk een 
pagina groot verhaal gewijd aan het 
landskampioenschap van SVV. Van 
het dreamteam waren toen al twee 
spelers overleden: doelman Henk 
Opschoor en de roodharige, robuuste 
verdediger Frans Steenbergen. Op dit  

moment zijn er van het roemruchte 
elftal nog slechts drie in leven: André 
Corveleyn (86), Jan van Schijndel 
(81) en Aad van Lith (89). De eerste 
twee verblijven in een Schiedams 
verpleeghuis. Corveleyn heeft daar 
na een ernstig ongeval ook een tijd 
vertoefd, maar mocht begin dit jaar 
weer naar huis.

Rivaliteit
Eind jaren veertig bestond er een 
geweldige rivaliteit tussen SVV en 
Excelsior, de club waarvan ik lid 
was. Voordat de Schiedammers het 
hoogste bereikten, moesten ze twee 
keer promotie/degradatiewedstrijden 
spelen tegen Excelsior, dat na de 
promotie in 1946 twee van zijn beste 
spelers, Lo Dörr en Nol Braams, als 
militair naar Indië had zien vertrek-
ken. In 1947 kon Excelsior de Schie-
dammers in een bizarre wedstrijd 
nog van  promotie afhouden door een 
doelpunt van Rinus van der Stoep. 
De veel zwakkere Kralingers kregen 
daarbij een beetje steun van de emi-
nente scheidsrechter dr. Van Moorsel, 
die SVV’s aanvoerder Arie de Bruijn 
om een futiliteit uit het veld stuurde. 
Ze boften bovendien dat Rinus 
Gosens een strafschop miste.
Het volgende seizoen was er voor 
Excelsior geen redden meer aan. 
SVV was superieur, bleef ook Emma 
de baas en stootte meteen door naar 
het landskampioenschap. Als jongen 
van dertien, veertien jaar was ik in 

die periode uiteraard voor Excelsior, 
maar SVV speelde zulk oogstrelend 
voetbal dat ik altijd een zwak voor de 
Schiedamse club heb gehouden.

Uitgebalanceerd
Ik kan de namen en de specifi eke 
kwaliteiten van de kampioenen 
nog moeiteloos opdreunen. Henk 
Opschoor was een degelijke, be-
trouwbare doelman. De fysiek sterke 
Frans Steenbergen en de intelligente 
André Corvelijn vormden een hecht 
backstel. De halfspelers Flip van Kan 
(‘Wat Kan kan, kan Kan alleen’) en 
Joop van Meerwijk waren twee ve-
nijnige bijtertjes en Jan van Schijndel 
een onvermoeibare aanvallende spil 
die het hele middenveld bestreek.
Samen met de twee spelmakers Arie 
de Bruijn en Rinus Gosens vormde 
hij de ruggengraat van het team. 
Voorin was Henk Köneman een 
geslepen en technisch bekwame mid-
denvoor en op de rechtervleugel had 
Jan Schrumpf de reputatie van een 
doortastende, altijd gevaarlijke goal-
tjesdief. Linksbuiten Arie van Lith 
behoorde tot de minst spectaculaire 
spelers, maar liet zijn ploeg nooit in 
de steek. Al met al een compleet en 
uitgebalanceerd team. De coach ach-
ter het succes was Kees van Dijke. 
De meeste spelers hadden de oud-
Feyenoorder hoog zitten. Könemann 
vergeleek hem later zelfs met Ernst 
Happel. Alleen Rinus Gosens had het 
niet op hem begrepen. Die vond het 

maar niks dat hij de SVV’ers soms 
dertig rondjes om het veld liet lopen.

Opleving
Kees van Dijke is tijdens de 
kampioenscompetitie, na de 
enige nederlaag tegen VSV (0-4!), 
voortijdig opgestapt. Toen Xerxes 
hem een aanbieding deed, wilde hij 
loonsverhoging bij SVV, maar daar 
wilde het bestuur niks van weten.
Na de invoering van het betaald 
voetbal kon SVV zich geen plaats in 
de eredivisie verwerven. Dat lukte 
wel in 1965 onder leiding van Rinus 
Gosens en 25 jaar later nog een keer 
toen sponsor John van Dijk en het il-
lustere tweetal Dick Advocaat- Wim 
Jansen zich over de Schiedamse 
club ontfermden. Die opfl ikkering 
was van korte duur. Een fusie met 
Dordrecht werd na een seizoen al 
afgeblazen. In 1997 stapte SVV uit 
het betaalde voetbal en kwam er een 
huwelijk tot stand met amateurclub 
SMC. Die nieuwe combinatie pro-
moveerde in 2000 naar de hoofdklas-
se, maar zakte daarna snel weg. 
Op het ogenblik speelt SVV/SMC 
in de derde klasse en speelt het een 
belangrijke rol in de strijd om het 
kampioenschap en promotie naar de 
tweede klasse.
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Vier jaar na de bevrijding en vijf jaar voor de invoering van 
het betaald voetbal zette een eenvoudig clubje uit de Gorzen 
heel Schiedam op stelten door brutaalweg landskampioen te 
worden. Op 4 juni is het precies zestig jaar geleden dat SVV 
voetballend Nederland verbaasde door het Heerenveen van de 
legendarische Abe Lenstra in het Stadion Feyenoord met 3-1 
te verslaan en beslag te leggen op de titel. Het was de laatste 
wedstrijd van een competitie waaraan behalve SVV en Heeren-
veen nog vier districtskampioenen deelnamen: AGOVV, VSV, 
BVV en NOAD. 

SVV zette zestig jaar 
geleden heel Schiedam op stelten

Dick van den Polder

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 sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
De sporters op deze foto uit augustus 1963 vertegenwoordigen een sport die Rotterdam de nodige successen heeft 
gebracht. Van welke club zijn zij en herkent u bepaalde spelers?

Oplossing foto 3 maart 2009
Op deze foto gaat het om het tweede elftal van de bekendste Rotterdamse club, namelijk Feyenoord. Aanvankelijk waren 
slechts enkele spelersnamen bekend, zoals die van Guus Brox, staand tweede van links. Velen weten niet eens dat Brox 
gevoetbald heeft, later is hij vooral bekend geworden als manager van Feyenoord.  Het is ongeloofl ijk hoe ver de invloed 
van De Oud-Rotterdammer reikt. Uit Portugal bericht J.H. Barendregt: “De foto is genomen op het Feyenoordterrein aan 
de Kromme Zandweg, een zijweggetje van de Dordtsestraatweg. De voetballer rechtsonderaan is mijn vader Klaas Baren-
dregt, de jongere broer van Feyenoord-topscorer aller tijden Jaap Barendregt.” Ook Corrie van der Holst laat weten dat 
zij Klaas Barendregt herkent. Er kwamen nog veel meer reacties. Zo schrijft Lia Hartkoorn: “De vierde speler van links 
staand is mijn oom Jan Hartkoorn.” Leo Snaauw laat weten: “Mijn schoonvader staat op deze foto. Het is Piet Jaspers 
(1920-2004), zittend derde van rechts (met 
bril).” Mevrouw Doesburg herkent haar 
inmiddels overleden man Henk Doesburg 
als derde speler van links staand.

Zo kreeg het elftal meer en meer gestalte. De samensteller van deze rubriek legde natuurlijk ook zijn oor te luisteren bij 
de Feyenoord-deskundigen Loe van der Hoeven, Fred Blankemeijer en Henk van der Stoep, de clubarchivaris. Van der 
Stoep schat dat de foto dateert uit 1939 of 1940. Hij betreurt het dat hij door een heupoperatie even niet het clubarchief kan 
raadplegen. Desalniettemin brengt het drietal nog verschillende spelers in kaart, drie namen slechts blijven op dit moment 
onbekend: Staand v.l.n.r.:   ?, Guus Brox, Henk Doesburg, Jan Hartkoorn, Coen Peeren, Goof Giezen en Wim Verfurth. 
Zittend v.l.n.r.:  Dick Mos, ?, keeper ?, Piet Jaspers, Jan Noordzij en Klaas Barendregt.

Record aantal toeschouwers bij kampioenswedstrijd tegen Heerenveen



1000 
KLOKKEN OP VOORRAAD

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
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Vrijdag koopavond. 
Gratis parkeren in het centrum.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Gratis opgehangen 
en geplaatst door heel 
Nederland. Reparatie 
van alle uurwerken 
in eigen atelier
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Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!
Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

Interfl oor Celebrate
400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel 

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

Antiek  Curiosa Brocante Nieuw

www.toenwasgeluk.nl

Snuffel winkel

Arnhemseweg 5a • 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 • Mobiel 06-53642939

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz  • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

Camping ‘t Vogelnest;
voor de 50-plusser!!

Oostmoerse Scheidweg  2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet 
(Gem. Middelharnis)
Tel. 0187 – 611252 of 
      06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

Grote ap.pl. toercar. 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -

klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

‘t Plateau 1, Spijkenisse, Tel.: 0181 - 611 598

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

Behangers en Schilders aanwezig.

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

www.houseofengland.nl 
Altijd eerst even bellen: showroom op

afspraak geopend

Zaterdag 28-3
van 11.00-15.00 Open Huis

Peppelweg 46-c, R’dam Schiebroek

Roy 4-kamer appartement 3e verd. met lift, 
vrij uitzicht Luxe inbouwkeuken; balkon

Bouwjr 1997 85m2 woonopp. Zeer geschikt voor 55+

vrpr: €229.500,-- k.k.
info: Spindler mak. 010-4180515

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur
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Mijn ontmoeting met Henk Hartog

We schrijven 1960; ik was 17 en 
assistent-persfotograaf (zo werd het 
baantje op het GAB aangeboden bij 
een ‘echte’ persfotograaf. Dat hield in: 
doka soppen, baden aanmaken en bij 
nacht en ontij (soms nog natte) foto’s 
wegbrengen naar de krant, op je eigen 
Mobylette, zes dagen per week zonder 
kilometervergoeding (eigen schuld, ik 
wilde na de mulo niet naar kantoor).
We hadden nog zeven dagelijks 
verschijnende dagbladen in Rotter-
dam en een flink handje zelfstandige 
week- en advertentiebladen. Mijn baas 
was correspondent voor een Amster-
dams fotopersbureau. Fotonieuws was 
toen anders dan heden ten dage. Een 
‘genreplaatje’ deed het nog landelijk 
en ‘een ongeval met ernstig slachtoffer 
(lees overledene)’ ging altijd mee.
Als ik me goed herinner, kon je tot 
een uur of een ‘s nachts nog (met een 
zwartwit polaroid) bij het AD terecht 
voor de eerste editie zakte. Maar 
goed,ik vond het prachtig allemaal.

Kick
Mijn baas begon voor zichzelf en er 
kwam een nieuwe correspondent, 
maar die woonde in Arnhem en was er 
dus niet altijd, dus kreeg ik van liever-
lee de kans om met mijn veelde hands 
Japanse twee-oog reflex, dag en nacht 
luisterend naar de politieradio op FM 
87,5 af en toe een plaatje te scoren 
(voor mijn Amsterdamse werkgever) 
in een Rotterdamse krant.

Een hele kick voor een inmiddels 
18-jarige met een scooter. Daardoor 
leerde ik de andere Rotterdamse 
persfotografen, de ‘grote jongens’ 
meemaken, van kennen was geen 
sprake, ze zagen je niet, Molkenboer, 
Groeneveld, voor hen was je de lastige 
concurrent van Anefo. Maar voor de 
mannen die vast bij de krant zaten, 
Akkersdijk, Van der Hoeven (HVV), 
Oosterwijk (RN), de grote kranten 
dus, was je de beginneling die nog 
heel veel moest leren. En dat was ook 
zo. Maar ze waren tenminste aardig.
 
Aardige peer
De intocht van Sinterklaas was 
destijds een groots evenement. Ik was 
er met mijn Arnhemse baas en die zou, 
nadat een en ander was geschied, met 
de films naar Amsterdam gaan om 
daar af te werken. Er was nog geen 
internet, niks digitaal, foto’s gingen 
nog per treinbrief het land door. Wij 
ontmoetten daar in de buurt van het 
Stadhuis op de Coolsingel (er waren 
ook een soort Marokkaanse Ruiters 
bij, Spahi’s heetten die, geloof ik) een 
fotograaf met een echte Rolleiflex 
en een Braun flitsapparaat met een 
soort verchroomde zelfbouwflitsstaaf. 
Aardige peer, Henk Hartog heette 
hij. Toen bleek dat de auto van mijn 
baas het niet deed, ondanks het bezit 
van een echte Leica M3, zou Henk 
Hartog hem (mijn baas dus) wel even 
naar Rotterdam CS brengen, met zijn 

auto. Dat was een (toen al) zeldzame 
Jowet Javelin met een tweecilinder 
boxermotor.
 
Dorstig
Die deed het af en toe maar op een 
cilinder, dus dat ritje duurde wel 
even. Zelf werkte ik in Rotterdam 
de foto’s af en bracht mijn kieken 
weg rond de Witte de Withstraat en 
de Slaak. Die avond trof ik (was het 
toeval?) Hartog in een café op de 
Schiedamsedijk (Was het de Pacific?). 
De naam ben ik kwijt, maar ‘Hit the 
road Jack’ was een favoriet nummer 
uit de juke-box. Cor Bax, ook een fijne 

collega waarvan iedereen zei dat hij 
voor de Waarheid van de CPN werkte, 
was daar ook vaak. Hij werkte echter 
gewoon voor Cees Molkenboer. Er 
werd regelmatig ingenomen aldaar. 
Er gebeurde heel veel in de stad in die 
tijd en je trof elkaar soms dagelijks op 
een onderwerp en later bij de krant om 
je foto’s af te leveren en na afloop was 
men dorstig, toch?
Ik ben nog steeds fotograaf, zelfs af en 
toe eens voor de krant en prettig bezig 
met een prachtig vak. Met AOW erbij 
tegenwoordig!

Jan Voets, Zuidland

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (34)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk 
was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in 
Capelle aan den IJssel. Eind 2009 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.

Calandlijn
Het is bijna niet meer voorstelbaar dat de Schie-
damseweg in Delfshaven in de jaren tachtig één 
grote bouwput was. Wie anno 2009 langs de 
winkels slentert heeft al helemaal niet het idee 
dat ondergronds de metro rijdt. Ooit had de rail-
verbinding als onpersoonlijk naam Oost-West-
lijn. Deze werd in 1997 veranderd in Calandlijn, 
naar de schepper van de Nieuwe Waterweg. 
Tegelijkertijd werd de Noord-Zuidlijn de Eras-
muslijn, naar de wijsgeer Desiderius. De eerste 
5,9 kilometer van deze lijn tussen de stations 
Centraal en Zuidplein werd op 10 februari 1968 
opengesteld door prinses Beatrix en prins Claus. 
Op 25 november 1970 werd de lijn doorgetrok-
ken naar station Slinge en 25 oktober 1974 werd 
station Zalmplaat eind en beginhalte. Op 25 
april 1985 werd de verbinding onder de Oude 
Maas naar station De Akkers in Spijkenisse in 
bedrijf genomen. De Erasmuslijn kreeg als extra 
stations Tussenwater (2002) en Wilhelminaplein 
(1997). Ooit was het de bedoeling deze lijn door 
te trekken naar Hellevoetsluis.

De Calandlijn werd 6 mei 1982 opengesteld 
tussen de stations Coolhaven en Kralingse 
Zoom. Op 27 mei 1983 kwam daar het snel-
tramgedeelte naar Ommoord bij en op 24 april 
1984 een aftakking naar station De Tochten in 
Zevenkamp. Ondertussen werd in hoog tempo 
gebouwd aan het ondergrondse tracé tussen de 
Coolhaven en het Marconiplein. Dit deel van 
het traject kwam op 25 april 1986 in bedrijf 
waarmee het metro/sneltramproject (voorlopig) 
werd afgesloten.

Op 29 mei 1994 werd de lijn uitgebreid met 
een aftakking naar Capelle aan den IJssel, die 
op 4 november 2002 werd gevolgd door de 
opening van de Beneluxlijn als verlenging van 
de Calandlijn tussen de stations Marconiplein 
en Tussenwater in Hoogvliet. Buitenwijk Pernis 
kreeg hierdoor een eigen station wat de bewo-
ners een aanzienlijk betere ontsluiting gaf met 
het openbaar vervoer.

Steeds weer als ik de rubriek ‘Door de lens van Hartog’ onder 
ogen krijg, denk ik: “Even reageren.” Dat kwam er nooit van. Tot 
nu. Hoe het kwam dat ik Henk Hartog ontmoette en leerde ken-
nen en destijds meemaakte als collega fotograaf.

‘Makelaar’ in de liefde

Singles zetten steeds vaker de stap 
naar een relatiebureau, in de hoop 
ongebonden mensen te ontmoeten, 
die serieus op zoek zijn naar een 
partner, een maatje, een nieuwe liefde 
om samen dingen mee te delen en te 
ondernemen.

Relatiebureau 40Plus Relatie noemt 
zich ‘makelaar in de liefde’. “Wij 
willen mensen helpen bij hun zoek-
tocht naar de juiste partner en hebben 
ons gespecialiseerd in de wat oudere 
single. In deze hectische tijd zijn 
mensen soms ongelukkig. Niet alleen 
door ernstige gezondheidsklachten, 
maar ook doordat mensen soms 
lijden onder eenzaamheid”, vertelt 
Els Hazelhof van het bureau.
“Mijn persoonlijke doel is mensen 
samen te brengen en dat lukt. Ik krijg 
geregeld een trouwkaartje of bericht 
dat mensen gaan samen wonen. Dat 
is de kroon op mijn werk”, glimlacht 
ze.
“We doen er alles aan onze klanten 
tevreden te stellen. We hebben een 
BER-keurmerk, maar in mijn ogen 
is vooral de persoonlijke aandacht 
belangrijk. Wij voeren daarvoor altijd 
eerst vrijblijvend een persoonlijk 
gesprek om kennis te maken. Daarin 
leggen wij onze werkwijze uit en 
vertelt de klant iets over zichzelf. 
Daarna bekijken we of we met elkaar 
in zee gaan. Het is leuk en dankbaar 
werk en ik hoop dit nog lang te 
kunnen blijven doen”, besluit Els 
Hazelhof.

- Op bijgaande foto de fine-fleur van de Rotterdamse fotojournalistiek, die jarenlang de 
pagina’s van de vele Rotterdamse kranten vulden met hun nieuwsfoto’s. De foto is gemaakt 

bij de opening van De Doelen in de jaren zestig, vermoedelijk door Bert Sprenkeling. Jan 
Voets herkende, naast zichzelf, de volgende collega’s: Vader en zoon Cees en Peter 

Molkenboer en hun medewerker Cor Bax, Ary Groeneveld, mijnheer Van Rijn, Herbert 
Behrens, Willem Consenheim, Harry Klein-Leugemors, Pim Korver, Niels van der Hoeven, 

Hans Akkersdijk, Geert Boon, Zier Oosterwijk en Henk Hartog - 
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Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

23 vestigingen in Nederland

Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Nieuw bleken
van tanden,

in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

395,-
(naast de apotheek)

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

De oude reclameborden van emaille? Ze zijn 
volledig uit het straatbeeld verdwenen en de 
meeste zijn bij het grofvuil beland. Nu zijn deze 
borden een gewild verzamelobject, en ik ben één 
van die verzamelaars.

Heeft u nog zo’n bord in een verloren hoekje, 
en wilt u het verkopen?

Neem dan contact met mij op!

keNt u 
ze Nog?

A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

010 437 36 76
06 18 77 55 60
06 28 46 83 16

advert_oudrdam01.indd   1 21-01-2009   19:42:33

● Is al vele jaren de specialist in 
 woning- en bedrijfsontruimingen.

● De woningen worden in   
 staat van oplevering gebracht  
 naar de eisen van de
 Woningstichting/familie/  
 makelaar.

● Tevens doen wij verhuizingen 
 van groot naar klein en evt. 
 in/uitpakservice. 

● Onze betalingen geschieden  
 altijd achteraf.

● Wij werken door 
 het gehele land.

●  Wij staan bekend om onze 
 service en kwaliteit. 

●  Bij ons krijgt u altijd garantie 
 tot  oplevering.

●  Wij geven u altijd een gratis 
 offerte/prijsopgave. 

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

Voor info:  

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

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl
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Stadszicht zoekt
vrijwilligers en
Tjet Setters helpt

Runderlapjes met 
stoofpeertjes zijn favoriet

Vriesverse maaltijden hebben dezelfde 
voedingswaarden als niet diepgevroren 
verse maaltijden, omdat de maaltijden 
direct na de bereiding ingevroren 
worden, waardoor alle voedingsstof-
fen en de smaak optimaal bewaard 
blijven. Bovendien biedt diepvries 
de mogelijkheid een heel gevarieerd 
assortiment aan maaltijden te bereiden 
en rekening te houden met diëten zoals 
natriumarme maaltijden en maaltijden 
voor diabetici. In tegenstelling tot 
vroeger worden diepvriesmaaltijden 
tegenwoordig gezien als volwaardig 
alternatief voor zelf koken. Bovendien 
blijkt uit onderzoek dat 65-plus-
sers diepvriesmaaltijden als gezond 
ervaren. Vroeger bracht je warme 
maaltijden naar de mensen, nu zijn 
het koelverse of vriesverse maaltijden 
die mensen zelf kunnen opwarmen in 
magnetron of oven en kunnen eten op 
het tijdstip dat ze zelf willen.

Peertjes
In Rotterdam en omgeving is Joop 
Meure een vertrouwde bezoeker op 
veel adressen, want Joop levert elke 
week met zijn auto zijn diepvriesmaal-
tijden af en maakt graag een praatje 
met de – veelal oudere – klanten.  De 
chauffeur heeft zich snel populair 
gemaakt, net als de maaltijd die bij 
velen favoriet is: het runderlapje met 
stoofpeertjes. “Dat is echt het hele jaar 
een topper”, vertelt Meure. “Verder 
kun je niet echt spreken van een voor-

keur voor bepaalde maaltijden.”
Meure is in dienst bij 3B Diner, een 
maaltijdenbezorgservice van diepvries-
maaltijden, die zich vooral richt op 
alleenstaanden die nog wel zelfstandig 
wonen maar niet kunnen of willen 
koken. Daarmee speelt het bedrijf in 
op het groeiend aantal senioren. De 
overheid wil graag dat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen, 
maar koken is voor velen van hen een 
probleem. Het gevolg: veel senioren 
eten slecht en dat komt hun gezond-
heid niet ten goede.

Lekker en gezond eten
Waarop moet u letten?
 •  Eet gevarieerd en niet te veel
 •  Gebruik zo min 
  mogelijk verzadigde vetten
 •  Eet voldoende groente en fruit
 •  Wees matig met suiker en zout
 •  Drink voldoende water
 •  Wees matig met alcohol,
   koffi e en thee
 •  Eet bruin brood en aardappelen

De maaltijden van 3B Diner voldoen 
aan de strengste Europese wet- en 
regelgeving. Daarnaast zijn zij samen-
gesteld volgens de richtlijnen “gezonde 
voeding” van het voedingscentrum.

Met de groei van het aantal ouderen in Nederland en de wens 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is er steeds meer 
behoefte aan ondersteunende diensten om dit mogelijk te maken. 
Minder dan vroeger kunnen ouderen terugvallen op burenhulp of 
Tafeltje Dekje. Met het verdwijnen van Tafeltje Dekje in een aantal 
gemeenten en de afname van het aantal vrijwilligers om deze 
maaltijden te bezorgen, is de bezorging van vriesverse maaltijden 
aan huis een uitkomst en een uitstekend en gezond alternatief.

In het restaurant van het complex aan 
de Overschiese Kleiweg 555 in Over-
schie wordt zaterdag 21 maart vanaf 
10.00 uur een informatieve Vrijwil-
ligerswervingsdag gehouden.
Vijftigplussers die zich willen inzetten 
voor bewoners van Stadszicht zijn van 
harte welkom. Naast informatie is er 
amusement door de bekende Rotter-
damse groep Bertus en de Tjet Setters. 
In wisselende omvang en samenstel-
ling brengt de groep repertoire met een 
mix van (eigen) Nederlandstalige mee-
zingers, smartlappen, popmuziek en 

zeemansliedjes, overgoten met een ste-
vige saus van onvervalste Rotterdamse 
humor. Hun optreden richt zich in de 
eerste plaats op de bewoners, maar 
begeleiders en bezoekers krijgen ook 
aandacht. Juist wie naast kennismaken 
met het gevarieerde vrijwilligerswerk 
ook gezellig en onder het genot van 
een versnapering naar leuke Hollandse 
muziek wil luisteren (meezingen 
en dansen mag natuurlijk ook) mag 
het optreden van de Tjet Setters niet 
missen. De groep doet het belangeloos 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Geriatrisch centrum Stadszicht Rotterdam zoekt vrijwilligers 
om met bewoners naar de dokter te gaan, te wandelen, voor 
te lezen, een handje toe te steken bij zaalactiviteiten en nog 
veel meer. 

- Joop Meure levert  zijn maaltijden af -

The Diamond 
Strings

 - The Diamond Strings. Met van links naar 
rechts Piet Breukhoven, Jan van Bokkum, Theo 

Wols,  Ria van der Ster en Jan Gelok -

De band werd in 1959 in Charlois opgericht en speelde de eerste jaren hoofdzakelijk instru-
mentale nummers. Vrijwel elk weekend werd er opgetreden en dan werd er naar hartelijk 
gedanst op de muziek van de vier jongens: The Diamond Strings. 

De muzikanten van het eerste uur 
waren Piet Breukhoven (basgitaar), 
Jan van Bokkum (drums), Theo 
Wols (slaggitaar en zang) en Jan 
Gelok (sologitaar en zang). De 
gitaristen hadden gitaar leren spelen 
van hun leraar Luut Buysman, 
gitarist en zanger van het populaire 
Rotterdamse gezelschap De Kilima 
Hawaians. Toen ze als The Diamond 
Strings op de podia verschenen, was 
dat vaak in Gebouw Zuid, buurthuis 
Pendrecht, in het Carnissehuis, of 
in zaaltjes van scholen, kerken en 
verenigingen. The Diamond Strings 
waren daarna, begin zestiger jaren, 
ook altijd present op het grote 
muziekfeest dat één keer per jaar 
plaatshad in De Spil op de Dordtse-
straatweg, waar ook allerlei andere 

(beat)bandjes van zich lieten horen. 

Zangeres
“Eén van de hoogtepunten in het be-
staan van de groep was het winnen 
van een trofee op een talentenjacht 
van het Dordts Dagblad”, zegt Ria 
van der Ster. “De platenaanbiedin-
gen zouden vervolgens wel toe gaan 
stromen. Er werden koeien met 
gouden horens beloofd. Maar daar 
is nooit iets van gekomen.” Ria van 
de Ster werd in 1964 zangeres in 
The Diamond Strings. Het was in de 
periode dat de beatmuziek muzikaal 
veel deed veranderen, ook bij de 
Rotterdamse band. “Nummers van 
The Beatles, die konden er nog wel 
mee door, maar die van The Rolling 
Stones vonden we toch wat te ruig”, 

herinnert ze zich. 
Met zangeres Van der Ster vertolkte 
The Diamond Strings in die tijd 
de hits van onder andere Petula 
Clark en Lucille Starr. “En verder 
speelden we zo’n beetje alles dat 
in de hitparade stond.” Een fanclub 
met ruim driehonderd leden, een 
volwaardig bestuur én een eigen 
fanclubblad illustreren dat The 
Diamond Strings, die hun repeti-
tieruimte hadden onder het podium 
van het Carnissehuis, fl ink aan de 
weg timmerden.

Ver
Eén optreden van The Diamond 
Strings dreigde in 1964 niet door te 
gaan, doordat de zangeres van haar 
vader geen toestemming kreeg met 

de groep mee te gaan. “We moesten 
ergens ‘helemaal’ in het Westland 
optreden”, zegt Ria. “De jongens 
hadden speciaal daarvoor een busje 
gecharterd. Maar ik mocht niet mee. 
Mijn vader vond het te ver weg en 
bovendien zou het veel te laat voor 
z’n dochter worden.” 
Niettemin stond de voltallige band 
die bewuste avond in het Westland 
op het podium, doordat twee band-
leden enkele dagen daarvoor naar 
de vader van de zangeres waren 
gegaan en hem beloofden dat ze 
goed op Ria zouden passen en haar 
weer thuis zouden brengen. Vader 

Van der Ster ging overstag. Van 
der Ster: “Ik werd na het optreden 
veilig thuis afgeleverd, zij het diep 
in de nacht.” 
De zangeres maakte anderhalf jaar 
deel uit van de groep: “Het was 
een heerlijke tijd met The Diamond 
Strings”, aldus Ria. “Een tijd waar 
ik heel graag en met veel genoegen 
aan terug denk.”

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

The Diamond 
Strings

De band werd in 1959 in Charlois opgericht en speelde de eerste jaren hoofdzakelijk instru-

deel 49
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Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a

a n d e v
a a r t . n

l

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

www.hotelaandevaart.nl

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen in Oisterwijk in 
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senio-
ren biedt dit hotel u een geheel verzorgde 
vakantie op basis van vol pension incl. 
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien 
van douche, toilet, kitchenette, koelkast, 
telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.
De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt € 582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)

en voor het Paasarrangement (vr. 
t/m di.) € 364,00 + 2 middagtochtjes
Géén toeslag voor éénpers.kamer. 

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 

Vakantie in het         van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

Paasarrangement 10-14 april € 364,00
(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

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

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

Tel. 0181 - 62 08 10
Voorstraat 56

3201 BB | Spijkenisse

www.degullegaper.nlwww.degullegaper.nl

Tel. 0181 - 62 08 10Tel. 0181 - 62 08 10
Voorstraat 56Voorstraat 56

3201 BB 3201 BB | Spijkenisse

www.degullegaper.nlwww.degullegaper.nlwww.degullegaper.nlwww.degullegaper.nlwww.degullegaper.nl

Al 25 jaar een begrip 
     in Spijkenisse!

Tel. 0181 - 62 08 10

Heeft u iets te vieren? Of wilt u gewoon een leuke zondag 
uit! Schrijf u dan in op een van onze rondvaarten van de 
partyschepen Smaragd.

Vraag ook naar onze OUD & NIEUW PARTY arrangement 
€ 89,50 per persoon all inclusief

U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
op onze boordtelefoon 06 53 290 223 
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.

Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Brunchvaarten
Leuke rondvaart door de 
Rotterdamse Havens van 12.00 t/m 15.00 uur met; 

Koffie en iets lekkers, brunch buffet, koffie /thee buffet, 
muzikale omlijsting.
Datum: 12 april, 3 mei, 10 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni,
4 oktober, 1 november, 6 december en 27 december

Volwassen: € 29,50

Kinderen: € 14,75

Opstappen: Noordereiland

25% korting
op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de

à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2009, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

Welkom in Café Petit Restaurant Ma-Bel.

Uw veteranencafe voor een praatje, een 
drankje en een hapje. Op vertoon van uw 
veteranenpas kunt u consumptiebonnen 
kopen. Een strippenkaart van 10 stuks
kost € 17,50. Deze blijven uiteraard 

geldig gedurende de openingstijden van 
het veteranencafe.

Het veteranencafé is elke laatste dinsdag van 
de maand geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

U  komt toch ook?

Stuur mij meer informatie over deze en andere vakanties

Dhr/mevr.

Adres:

p.c.+plaats:

Tel.: E-mail:

Stuur mij ook informatie over:
❑ Zomervakanties  ❑ Wandelvakanties  ❑ Fietsvakanties
❑ Bridgevakanties ❑ Caravan&Camperreizen OR_wk609

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:
Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
2950 VB Alblasserdam

De mooiste vakanties van fital.nl

….Ineens is er het verblindende
sprankelend sneeuwwit, wat strijdt
met hemels blauw om de aandacht.
Als de trein rammelend de tunnel
uitrijdt.  Adembenemende
Alpentoppen, klaterende beken en
ijsgletschers, trekken aan uw beeld
voorbij tijdens de bijzondere trein-
trajecten van de langzame sneltrein
Glacier Express en de authentieke
Bernina Express.

klik voor de volledige vakantie-
omschrijving naar fital.nl

Alpentreinen
Glacier Express & Bernina Express

v.a.f499 p.p.slechts

Informatie en reserveren

(0184) 61 00 62
vakantie@fital.nl

Inclusief
✔ ***Club Hotel Davos
✔ reis per Top Class

touringcars
✔ 2 persoonskamer met

douche/bad en toilet 
✔ halfpension
✔ Glacier Express

Brig-Chur 2e klasse
✔ Bernina Express

Chur-Tirano 2e klasse

Vertrek & prijsinfo
Vertrek op zaterdag
Mei 2 b 499
Juli 11 b 499
Toeslag 1 pers.kmr b 100

✓

Inclusief :

bij aankomst Sekt en een fruitmandje op de kamer

5 x logies met ontbijtbuffet
4 x 3-gangen menu met wijn en koffiecomplet 

1 x bbq-avond met wijn en koffiecomplet
1 x Moezelvaart naar Bernkastel-Kues vv.

1 x stadstour door Cochem
1 x wijnproeverij met een uniek wijncertificaat

1 x koffie met gebak bij een Konditorei aan de Moezel

Wilt U écht genieten van de 
prachtige natuur en de 

interessante cultuur van de 
Moezel, Eifel en Hunsrück dan is 

het centraal gelegen 
Haus am Kurpark in 

Traben – Trarbach [ Moezel ] 
het juiste adres voor U !!

Voor meer informatie en arrangementen : 0049 6541 819820
of mail naar : moselurlaub.moezelvakantie@t-online.de

Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen! 
Informeer naar onze Seniorenreizen

Haus am Kurpark in Traben - Trarbach
6–Daagse luxe Verwenarrangement

Prijs per persoon in 
een 2 persoons kamer 

€ 329,-
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-- Er op uit! Kalender --

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

Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van 
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

...doe je in 1 van de 13 
Rotterdamse Zwembaden!

Kom gezellig bewegen in de Rotterdamse Zwembaden en ontvang tegen
inlevering van deze bon gratis een heerlijke paaslekkernij*.

Naam: m/v 

Straat: Postcode/plaats:

Telefoon: E-mail:

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

55+

akties!
iedere maand op

seniorenzwemmen.nl

en in deze krant

Gezellig 
bewegen...

*Op = op

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Zaterdag 28 maart is er een groot lentefeest voor jong en oud in het Spinozapark in Lombardijen. Dit 
feestelijke evenement start om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het feest is het eerste in een reeks 
kleinere en grotere evenementen die laat zien dat er in en om het Spinozapark volop te beleven valt! 
Kom dus voor muziek, activiteiten, informatie en gezelligheid naar het lentefeest. 
In het park en rond Baroeg zijn gezellige terrasjes te vinden, mooie pagodetentjes, een spelcircuit en 
een podium. Dweilband ‘De plakkers’ lokt de bewoners uit hun huizen en nodigt ze uit naar het park 
te komen. 
Voor kinderen zijn er spelletjes, workshops verf, schminken, een eierrace en creatieve knutseldingen. 
De scouts bakken brood met de kinderen en ze kunnen op zoek naar eieren. Wie zijn/haar stempel-
kaart vol heeft, krijgt gratis limonade. De bibliotheek heeft een hoek waar kinderen kunnen genieten 
van een prachtig verhaal, of zelf in een stripboek kunnen wegduiken. 
Volwassenen kunnen lekker op het terras zitten bij Baroeg en genieten van koffie, thee of fris met 
lekkere cake en exotische zoetigheden, buurtbewoners ontmoeten en natuurlijk kijken naar alles wat 
er te zien valt. In een tent van kinderboerderij ‘de Kooi’ kunnen bezoekers aan de slag met het ma-
ken van mooie lentestukjes of een vogelhuisje. Volwassenen kunnen ook meedoen aan een workshop 
verf.
Voor de muzikale omlijsting zorgt talent uit de wijk, zoals een sax-kwartet, de Talenthouse-rappers, 
een semi-professionele Big Band en het grote smartlappenkoor Nieuw Zuid. 

Lentefeest in Spinozapark 

Onder het motto ‘Er op uit in ’t Groen?…Doen!’ organiseert Natuur- en recreatieschap Krimpener-
waard zondag 22 maart een lentewandeling in recreatiegebied Krimpenerhout
Deelnemers aan de wandeling kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur starten vanaf Sporthal ‘De Boog’, 
Krimpenerbosweg 28, 2923 LA Krimpen aan de IJssel. Vier wandeltochten zijn uitgezet van res-
pectievelijk 6 (met puzzelopdrachten voor kinderen), 10, 14 en 17 kilometer. Het is ook mogelijk 
onder leiding van een gids deel te nemen aan een excursie. Deze excursie begint om 14.00 uur. Voor 
de excursie wordt aangeraden een verrekijker mee te nemen. Meedoen aan de wandeling en/ of de 
excursie kost € 1, - voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt 
een herinnering.

Bereikbaarheid 
Via provinciale weg Krimpen a/d IJssel – Schoonhoven (N210), bij stoplichten afslag Krimpen a/d 
IJssel wijken 4 en 5. Openbaar vervoer: bus 97/ 98 vanaf metrostation Capelse Brug, halte Vijver-
laan.

Lentewandeling Krimpenerwaard/ Krimpenerhout

Reserveer nu uw Paasdagtochten bij SnelleVliet
Telefonisch 078-6920110 en online dagtochten.snellevliet.nl

Maart/April

Voorjaarsmarkt
Winkelcentrum Beverwaard  - 10.00-17.00 uur21 maart

Workshop Schilderen (speciaal voor de 55-plusser)
LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141 – 14.00 uur – Entree  5,-19 maart

''DEO CANTEMUS'' Passie-Pasen Doelenconcert 
m.m.v. Mannenkoor, solisten en orkest
Concertgebouw De Doelen -  20.00 uur – Entree 19,-/21,-
tel.06-43556415 / 06-43556721(niet op zondag). Info:www.deocantemus.nl 

24 maart

De Heksenkethel presenteert 
compleet vernieuwde themafeesten!
All-in themafeesten vanaf 49,00 per persoon bij 
restaurant de Heksenkethel, Baan 44, 3011 CC Rotterdam. 
Meer info: www.rotterdam.heksenkethel.nl / 010-2130330.

2009

22 maart

Senioren(opera)middag
LCC Castagnet, Larikslaan 200 – 14.30 uur – Entree  3,-/ R’dampas  2,25

Geluidsopnamen uit de oude doos
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur – Reserveren gewenst29 maart 

26 maart 

De gezelligste rommelmarkt van Pendrecht
Wijkgebouw de Middelburgt, Plein 1953 – 10.00-16.00 uur – 
Er zijn nog enkele kramen te huur! Voor meer informatie 010 - 4819094

28 maart 

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

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide

0183-601308
info@wapenvanameide.nl

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

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit
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U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel
http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

Methera Lasertherapie kunt u vinden aan de
Oostmaaslaan 37 in Rotterdam Kralingen
Telefoon (010)4527413 of e-mail info@methera.nl |  zie ook www.methera.nl

“Ook U kunt stoppen met roken! ”
Methera is gepecialiseerd in het behandelen van mensen die willen stoppen met roken. Wij informeren en motiveren u in een 
eerste gesprek, vervolgens leeft u, bewust doorrokend, gedurende een week naar uw stopmoment toe en komt dan terug voor 
de laserbehandeling. Wij coachen u na de behandeling telefonisch zolang als nodig.

De lasermethode is succesvol, pijnloos en éénmalig.
Kosten: € 150,- p/p totaal
Bij tegelijkertijdstoppen krijgt de 2e stopper

Afvallen “8 tot 10% in 6 weken tijd!”
Met ondersteuning van de laserbehandeling kunt u 8 tot 10% van uw gewicht kwijtraken in 6 
weken. Na een intakegesprek ondergaat u de laserbehandeling waardoor het hongergevoel 
wordt weggenomen. U heeft daarna niet de behoefte om méér te eten dan wat volgens het dieet aan u wordt voorgeschreven. 
Na 3 weken volgt een weegcontrole en schakelen we over op ons stabilisatieplan. Na weer 3 weken wordt er weer gewogen en 
in onderling overlegbepaald of en hoe u verder wilt gaan. Kosten: €70,- totaal

50% korting

“Geactiveerde zuurstoftherapie”
Geef uzelf fitheid, vitaliteit en gezondheid cadeau. De therapie is volstrekt natuurlijk, er worden 
geen stoffen toegevoegd en niet met verhoogde zuurstofconcentraties gewerkt. Deze behandeling kan een positieve invloed 
hebben op aandoeningen als hart-en vaatziekte, bloeddrukdoorbloedings problemen, diabetes, astma en COPD, slaap-
stroonissen, slaap-abneu stress, burn-out, concentratiestoornissen, en chronische vermoeidheidsklachten. De meeste cliënten welke 
een kuur hebben ondergaan stoppen zelfs met  snurken. Behandeling is mogelijk in combinatie met welke andere therapie dan ook”
Kosten: kuur 10 behandelingen van 20 minuten € 165,- 

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Tel: 015-8894807
Keurmerk BER

40PlusRelatie.nl

zorg voor nu, zorg voor later

010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

Slinge 572 - 3086 EW Rotterdam
telefoon 010 - 480 00 92 - fax 010 – 481 22 32

WMpr
Lavasweg 23 
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

8mm Smalfilms op DVD

  Via professionele telecine techniek 

 € 1,50 per aangeleverde minuut en 

 € 7,50 instelkosten per spoel 

  Kom gerust eens langs  

 € 0,30 per dia 

 Korting op grotere aantallen 
 Minimumkosten € 10,00  

ook voor overzetten van negatieven, video’s,  
LP’s, bandrecorder– of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte 

Dia’s op DVD

Studenten van de 
Hogeschool komen 
bij u thuis om u 
te helpen met 

uw computer, tv, 
camera, etc.

0900-200 12 12(50cpm)

Betrouwbaar

en voordelig! 
s 9,- per half uur

 Voel de kwaliteit
  van Parade Tapijt

● het verwijderen van uw   
 oude vloerbedekking, tegen  
 een kleine vergoeding
● het uit-en inruimen van uw   
 meubilair

Lusthofstraat 56 | 3061 WG Rotterdam | Tel  : 010-4145782

Indien u bij ons nieuwe 
vloerbedekking aanschaft 
zorgen wij eventueel voor:

VRAAG VRIJBLIJVEND 

PRIJSOPGAVE !

• laminaat
• tapijten
• gordijnen
• linoleum

• zonwering
• parket
• complete 
  slaapcomfort afdeling

U koopt bij ons een nieuwe 
matras, wij voeren de oude gratis af

( ‘s maandags gesloten )

Wij zijn gespecialiseerd in het  PROFESSIONEEL OVERZETTEN van:
 SMALFILM, dubbel 8 mm, Super 8 mm, Single 8 mm. Naar DVD

Ook ALLE systemen VIDEOBANDEN, VHS, Betamax, 8mm,  
  Hi-8mm, geluidsbanden en cassettes naar CD/DVD.

Al Uw kostbare opnamen worden door mij, in 
  EIGEN-BEHEER, VEILIG en discreet overgezet.

Zie ook onze WEBSITE: www.tomdegraaf.nl of 
  in de winkel van woensdag t/m zaterdag.

Dordtselaan 256
3073 GW Rotterdam
Tel: 010 - 485 63 63

Foto - Film - Video + Laboratorium sinds 1938

Wij geven 
de hoogste prijs
voor uw 
oude goud

Dialezing 
Rotterdam-Zuid

Zondag 29 maart neemt Harm Kramer tijdens 
een diapresentie u mee op een tocht door 
Rotterdam-Zuid. Tijdens deze rondgang 
vertelt hij vele wetenswaardigheden over dit 
zo dikwijls vergeten stadsdeel. De beelden 
die hij laat zien spreken boekdelen over 
Rotterdam-Zuid. De voorstelling is aan de 
Kerkwervesingel 53 in Pendrecht en begint 
om 14.00 uur. 

De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en de 
toegang is gratis. 

Gezien het beperkte aantal zitplaatsen is het 
noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt 
onder de telefoonnummers 010-4806373 of 
010-4804513. 

U kunt ook via ons email adres uw 
reservering doen. info@onsrotterdam.nl



Jan van Elderen (jvelderen@
casema.nl) reageerde ook. Zijn 
moeder had een bakkerswinkel op 
de hoek van de Pantserstraat en 
Slaghekstraat, gemakshalve door 
iedereen ’t bakkertje’ genoemd. 
Jan zoekt al geruime tijd naar John 
van der Wouden, die tegenover 
het gezin Wolters woonde op 10, 
boven de grossierderij Feijenoord 
v/h Fa. erven weduwe J. Don-
jacour in chocolade en biscuits. 
John’s zussen Carla en Hannie 
heb ik in 2006 ontmoet in Keulen 
tijdens een kerstshoppingcruise 
en het was een uitermate gezellig 
weerzien. Helaas ben ik door een 
computercrash hun gegevens zoek-
geraakt. Sindsdien noteer ik alle 
belangrijke zaken ook weer met de 
pen op papier.

Buurman Molendijk van nummer 
23a had handen als kolenschop-
pen en was voor de jongens van 
de straat een venijnige man. Zijn 
vrachtwagen met open laadbak 
parkeerde hij bij zijn huis. Voor 
jochies als Theo van Wijngaarden 

en ik was het beklimmen van de 
laadbak een terugkerende uitda-
ging. Maar het was wel op je tellen 
passen. Als Molendijk je betrapte, 
stormde hij met een sigarenstomp 
in zijn mond naar buiten. Vanwege 
de peuk kon hij niet grauwen of 
snauwen, maar slaan kon ‘boze 
buurman’ des te harder. De eerste 
keer dat ik me bij vader beklaagde 
over zijn hardhandigheid, kreeg ik 
er van hem nog een knal overheen. 
Vrolijk ging ik door met het pesten 
van Molendijk, maar als hij me een 
dreun gaf, beklaagde ik me wijse-
lijk niet meer bij mijn vader.
Mevrouw Booij van de ijzerwaren-
winkel aan de Putselaan 92 (met 
haar woning in de poort van de 
Pantserstraat) was ook een moei-
lijke tante voor de jongens van de 
straat. Tegen haar blinde muur was 
het heerlijk kopballen, maar dat 
droeg niet haar waardering weg. 
In haar eeuwige zwarte jurk tot op 
de enkels met wit schort stormde 
ze naar buiten op jacht naar de bal. 
Als ze die te pakken had, kreeg je 
hem wel terug, maar onbruikbaar 

door het gat dat ze er met een mes 
in had gestoken. Haar bijnaam was 
’t etterwijf.

De Pantserstraat was een heerlijke 
woonstraat waar iedereen van 
elkaar de punten en komma’s 
kende. Na het avondeten kwamen 
de kinderen naar buiten om te 
spelen. Met bussietrap, puttenloop, 
hinkelen, hoepelen, touwtje-
springen, knikkeren, ‘diefi e’ met 
verlos, tikkertje en verstoppertje 
vermaakten we ons uitstekend. 
Soms deed zelfs een moeder of va-
der mee. Spannend was de komst 
van de ijswagen van Jamin. De 
meeste kinderen kregen van hun 
moeder een ‘duppie’ voor een plak 
dubbeldik en een enkele spekkoper 
zelfs een stuiver meer voor eentje 
die een chocoladebad had gehad. 
Aan het kroost van het kinderrijke 
gezin Wolters ging de inhoud van 
de ijswagen meestal voorbij, want 

daar lagen de muizen dood voor 
de kast.

In de jaren vijftig werd de komst 
van de vuilniswagen aangekondigd 
door een man met een ratel. Hou-
ten vuilnisbakken kregen ijlings 
een plek langs de stoeprand en 
ook de asla van de kachel. Het was 
machtig als je de bak over straat 
kon kieperen voordat de vuilnis-
man die in handen kreeg. Dagen 
daarna had de stoep nog een 
asgrijze kleur. Ook het omgooien 
had als risico een pak slaag. Het 
bleef een uitdaging om katten-
kwaad uit te halen zonder gepakt 
te worden. Natuurlijk waren het 
relatief onschuldige fratsen, méér 
uitproberen waar de grens lag. Ste-
len was er niet bij, want god ziet 
alles, werd telkens beweerd, en 
dan kom je niet in de hemel. Dus 
de lege melkfl es op de stoep, met 
daaronder geld voor een volle en 
het broodmandje met bestelbriefje 
en geld voor de bakker werden 
ongemoeid gelaten. 
Prachtig waren de straatventers 
met hun vis, fruit, hoedendozen 
of petroleum. Voddenman ‘Leen 
de Lor’ uit de Maliestraat was een 
attractie met zijn paard en wagen. 
Zijn schreeuw ‘lóéhr, lóéhr’ gonst 
door mijn hoofd en ook zie ik hem 
in gedachten weer zijn hand als 
geluidsversterking schuin voor zijn 
mond zetten.

Het zijn allemaal herinneringen 
die na het vorige artikel van de 
Pantserstraat boven zijn komen 
borrelen. Ook bij Lida Ponsen 
in Canada en Hennie Bergeijk in 
Bergschenhoek, dus daar kom ik 
nog op terug. Helaas is alleen de 
naam van onze jeugdstraat nog 
tastbaar. De woningen zelf zijn 
ruim vijftien jaar geleden afgebro-
ken en vervangen door eigentijdse 
blokkendoosappartementen. Onze 
Pantserstraat is niet meer, leve de 
Pantserstraat.

    

 
 - Ruthie en Hennie van Wijngaarden in gesprek met ex-straatgenoot Wilma van der Wielen 
(links) tijdens een reünie op 2 november 1985 in het clubhuis van de buurt- en speeltuinver-

eniging Het Brabants Dorp. Foto collectie Rein Wolters -

- Kinderen van de Pantserstraat 
omstreeks 1950. De jongen zittend 

rechts is Dik ‘Bolle’ Wuyster en op de 
achterste rij als tweede van rechts 

meent Rein Wolters zich te herkennen. 
Foto collectie Theo van Wijngaarden. -

De aflevering over de Pantserstraat in RW’s mijmerZUIDhoekje van 17 februari heeft 
overal ter wereld pennen in beweging gezet en het opstarten van computers tot ge-
volg gehad. Theo van Wijngaarden in Roemenië werd bedolven onder mails en tele-
foontjes. Het verhaal over zijn en andere familie’s in de Pantserstraat trof een roos 
vol herkenning. Theo meldde het overlijden van zijn broer op 78-jarige leeftijd tijdens 
een zeilwedstrijd. Dat was niet, zoals hij dacht, op de Kralingse Plas, maar op de 
Reeuwijkse Plassen. Waarmee de geschiedschrijving nu dus recht is gedaan.

Ahmed Aboutaleb 
ontmoet Henk van 
der Pols 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakt 
sinds zijn benoeming in januari als een 
wervelwind kennis met de Rotterdamse 
wijken en haar bewoners. Eén naam 
zal hem zeker bijblijven van zijn of-
fi ciële kennismakingsbezoek aan de 
deelgemeente Charlois in landhuis De 
Oliphant. Die van ex loco-burgemeester 
Henk van der Pols. Aboutaleb nam 
de tijd om van gedachten te wisselen 
met de coryfee en andersom ook. Hun 
onderonsje gaf fotograven de kans een 
fraai plaatje te schieten van jong en oud, 
ervaren en zéér ervaren.

De 82-jarige Henk van der Pols was ge-
meenteraadslid, wethouder en loco-bur-
gemeester. Op 19 oktober 1967 werd de 
socialist de opvolger van W.J. Hulsker 
in de gemeenteraad en vanaf 1970 tot 23 
april 1986 bekleede Henk van der Pols 
als wethouder diverse posten onder de 
burgemeesters Wim Thomassen (1965-
1974), André van der Louw (1974-1981) 
en Bram Peper (1982-1998). Tussen 
1982 en zijn afscheid trad hij ook op als 
loco-burgemeester.

- De dag- en de nachtburgemeester van 
Pendrecht, Mario Bosch (staand) en Harry 
Kock, verzorgden de opening van de expo-

sitie in de Oudheidkamer .
Foto Joop Speulman -

Expositie 
over Pendrecht
De dag- en de nachtburgemeester van 
het Charloise Pendrecht, Mario Bosch 
en Harry Kock, openden zaterdag 7 
maart een expositie over hun wijk. Drie 
maanden is deze te bezichtigen in De 
Oudheidkamer van Stichting Historisch 
Charlois aan de Grondherendijk 84. 
De expositie toont foto’s van de oude 
Dorpsweg en landerijen, de bouw van 
de wijk naar het plan van architect en 
stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese. 
Maar er is ook aandacht aan het Pen-
drecht van nu, met het vernieuwde Plein 
1953 en de nieuwe Herkingenbuurt. De 
oudheidkamer is zaterdag- en zondag-
middag toegankelijk van 13.00 tot 17.00 
uur. Voor informatie: 010-4806618, 
e-mail: historisch.charlois@wxs.nl of 
www.historisch-charlois.nl

     
Buurman Molendijk gaf een pak slaag 
aan wie op zijn vrachtwagen klom

- Theo en Hennie van Wijngaarden op 
de stoep van hun ouderlijke woning in de 

Pantserstraat. Foto collectie Theo van 
Wijngaarden.-
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O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

010 - 4373770 OF  0181 - 326774 

WWW.TUINCORRECT.NL

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

VAN KLEINE RENOVATIE 
TOT 

COMPLETE AANLEG

***ONTWERP***

***AANLEG***

***ONDERHOUD***

***SCHUTTINGEN***

***ONDERHOUD***

***BLOKHUTTEN***

TUINCORRECT
w w w . t u i n c o r r e c t . n l

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING

Het BehangPaleis
Behang en Verf voor de laagste prijs

Jan Ligthartstraat 37, 3083 AL  Rotterdam-Zuid, tel. 010-4841020
(zijstraat van de Dordtsestraatweg)

De allermooiste soorten vinylbehang nu voor bodemprijzen.
Nu geen 26,50 Euro maar nu vanaf 6,00 Euro per rol   
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door Aad van der Struijs

Fotomodel
Een relatie met een fotomodel is al sinds mijn tienerjaren een droom. Maar het is 
de afgelopen 50 jaar bij een droom gebleven. Ik maakte wel van heel dichtbij mee 
hoe een fotomodel heel gelukkig kan zijn met haar vriend. En dat geluk is omge-
keerd ook aanwezig. Zij (neen, neen, neen …. we noemen geen namen) is 18 jaar 
geleden geboren in Griekenland uit een Russische moeder en Armeense vader: ga-
rantie voor schoonheid. Hij (ook hier geen namen) is het resultaat van een 20 jaar 
geleden plaatsgevonden gefröbel tussen een Rotterdamse moeder en een (van 
oorsprong) Vlaardingse vader.

Onze schone woont al heeeel lang 
in Rotterdam; rond haar 15-16e 
jaar ontdekten model- en mode-
fotografen haar. Ze wandelde van 
de ene opdracht naar de andere. Ik 
keek op een afstandje toe en dacht 
aan mijn nooit vervulde droom. Tot 
………………….? Zonder dat ik 
het wist, heb ik al ruim zes jaar een 
fotomodel ‘in huis’. Zij is niet van 
multiculturele achtergrond, maar 
ook geen kaaskop. Haar geboorte-
grond lag in Japan; als jonggebore-
ne kwam ze al op drie weken oude 
leeftijd naar Nederland. In 2002 
leerde ik haar kennen en eigenlijk 
kan ik geen dag zonder haar. Als 
ik de deur uitga, is ze bij me. Ze 
brengt me naar plekjes in binnen- 
en buitenland, waar ik nog nooit óf 
eerder vele malen ben geweest. Van 
haar schoonheid was ik eigenlijk 
niet bewust, ik gebruikte haar! Ze 
liet dat gebruik gewillig toe: af en 
toe een drankje was genoeg. Ze 
kwam niet graag lucht te kort en 
haar smering moest ik ook in de 
gaten houden. Verder bereed ik haar 
automatisch! Verleden week werd 
ik me plotseling bewust, dat haar 
aanwezigheid niet geheel onopge-
merkt in Rotterdam is gebleven. 
Professionele fotocamera’s hebben 
haar op de gevoelige plaat gelegd. 
Met name mannelijke én vrouwe-
lijke politiefunctionarissen gingen 
er goed voor zitten, als zij een foto 
van mijn fotomodel zagen.
Hun bevindingen en conclusies 
hielden ze niet voor zichzelf. Men 
stuurde mij bericht met daarbij 
datum, plaats en tijdstip van de 
gemaakte foto’s:
12 januari 2009, Maastunnel, 18.39 
uur, 54 km/uur
27 januari 2009, Gordelweg, 16.15 
uur, 57 km/uur
22 februari 2009, Maastunnel, 

15.35 uur, 55 km/uur
Mijn fotomodel krijgt geen cent 
vergoeding voor deze foto’s. Ster-
ker, ik moet respectievelijk 19, 32 
en 24 euro betalen. Mijn model is 
een Suzuki Wagon R+ automatic.
Ik heb nu geleerd, dat ik mijn 
automaat bij het inrijden van de 
Maastunnel en het onderdoor 
rijden van de Schieweg in de stand 
bergversnelling moet zetten. Want 
om met ruim 50 km/uur over Rot-
terdamse wegen zonder zijstraten 
en tegenliggers te rijden, is ten 
hemel schreiend. Nog even: dit is 
geen klaagzang over snelheidscon-
troles. Het is wel een opmerking, 
dat deze controles in Maastunnel en 
onderdoorgangen niet echt de ver-
keersveiligheid dienen. Ik zie liever 
een controle in de Spanjaardstraat, 
Schiedamseweg, Beijerlandselaan 
of in een 30 km zone, dan op deze 
rechtaan-rechttoe trajecten.
En ook: ik nodig iedereen uit met 
een klein stukje blik met 50 km op 
de teller door de Maastunnel te rij-
den met een grote vrachtauto achter 
je. Wanneer je niet doof wordt van 
het geclaxoneer, dan word je wel 
wat nerveus van de afstand(?), die 
deze vrachtauto achter je rijdt.

Baby te Huur
Verleden week zondagavond was 
de laatste aflevering te zien, waarin 
ik een ‘belangrijke’ rol had. Over 
de twee uitzendingen, waarin 
een beeld van mij werd geschetst 
kan ik kort zijn: als ik echt zo’n 
oude, sjacherijnige, zeurderige, 
vervelende, alles beter wetende, 
doordrammende, veel eisende, zie-
lige en verwende oude zak ben, dan 
heb ik heel veel medelijden met de 
mensen, die weinig of veel met mij 
hebben te maken. Voor mij is dan 
een hutje op de hei nog té goed!
Maar zeer relativerend merk ik op, 
dat BNN een jongerenomroep is 
en haar volle belangstelling op de 
‘jongere’ richt. Met 30-35 jaar val 
je al buiten de doelgroep, dus een 
65-plusser is helemaal bejaarde, 
aftandse rotzooi. Wat moet je met 
een oud-marinier, die op zijn 87e 
verjaardag om 14.10 uur graag een 
rosétje drinkt. Die schotel je dan 
een wijnglas rose vicee voor; hij zal 
toch wel gek zijn. En de doelgroep 
vindt het prachtig. Of je neemt 
een 65+ echtpaar en zet die bij een 
koppel, waar de multi-culturele ver-
schillen vanaf spatten. Er staat nog 
een dagen oude afwas, daar weten 

die oude mensen wel raad mee. Dat 
diezelfde oude mensen ’s morgens 
hun eigen ontbijt mogen klaarma-
ken, is leuk voor het programma. 
Nog leuker wordt het dan, dat de 
vrouw geen raad weet met het 
Senseo-apparaat. Dat is echt lachen 
en brullen bij BNN. Het koppel 
waar zij te gast zijn, ligt nog lekker 
te ronken. Het is pas 8.45 uur!
BNN rolt gillend van het lachen 
van de bank, als een oudere vrouw 
de stront in de vuile WC staat op 
te ruimen, omdat haar gastvrouw 
daar geen tijd voor had gehad. 
‘De tieners die hebben de rommel 
gemaakt’. En als dan de vierde 
bejaarde toevallig zijn mond niet 
houdt tegen zijn gastheren en hen 
wijst op hun verantwoordelijkheden 
die zij tegenover hem hebben, is 
het generatieverschil geboren, dat 
BNN zo graag wilde hebben. Nu, 
gefeliciteerd  dan maar!
Verder wens ik BNN en haar doelgroep 
nog heel veel spuiten en slikken. Ik 
blijf dan graag nog jaren de man die ik 
al sinds 1955 ben! Voor u het vraagt: 
ná de opnamen in oktober 2008 heeft 
EndeMol en/of BNN inhoudelijk geen 
enkel contact met me opgenomen.

Stijf
Ook al is het dit jaar 60 jaar geleden 
dat ik de lagere Dr. Woltjerschool 
verliet, wat ik in de laatste oorlogs- 
en eerste bevrijdingsjaren heb 
geleerd, staat nog als een encyclo-
pedie in mijn hersens gegrift. Ik 
denk aan juffrouw Van Boven, die 
mij in de derde klas leerde dat ‘een 
heleboel’ niet echt tot de Neder-
landse  taal behoorde. Beter was om 
te praten en te schrijven ‘heel veel’ 
of ‘een boel’. Maar of dit soort 
zaken allemaal nog zo indringend 
op school geleerd wordt, betwijfel 
ik wel eens. Toen ik vandaag in de 
redactionele kolommen van een ad-
vertentiekrant het woord ‘stijf’ zag 
staan, dacht ik aan de betekenissen 
die dit woord heeft. Misschien weet 
u er meer, maar ik moest aan stijf 
denken bij zeer stramme perso-
nen. Ook mensen die ‘recht in de 
leer zijn’, noem ik stijf. De witte 
boorden op m’n vaders overhemd 
waren stijf en er zijn mensen die 
‘de poot stijf houden’. Ook iemand 
die lomp en onhandig is, wordt een 
stijve genoemd, om nog maar niet 
te praten over het harde en onbuig-
zame van iets dat stijf is. Ik denk, 
dat ik er nu wel ben met dat stijve. 
Hoewel? Iets moet er nog zijn, 

maar ik ben vergeten wat. Maar wat 
ik in de advertentiekrant zag staan, 
kan ik echt niet in relatie met stijf 
brengen. Ik las namelijk dat een 
evenement stijf uitverkocht was. 
Stijf uitverkocht? Wat betekent stijf 
voor het woord uitverkocht. Als ik 
dat dan in een Nederlandse krant 
lees, krijg ik daar geen ………….. 
verdikkeme, ik weet die andere 
betekenis ook weer! 

Kruimeltjes
Enige weken geleden had Uitgever 
Arnout Voet vragen rond een foto, 
die met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid in Ommoord of 
Zevenkamp was genomen. Via het 
Spionnetje legde hij de foto aan de 
lezers voor en binnen 14 dagen was 
zijn probleem de wereld uit.
Vele inzenders lieten weten welke 
straat in aanbouw was en welk 
flatgebouw op de achtergrond te 
zien was. Het grappige van al die 
inzendingen was, dat iedereen 
dezelfde gegevens gaf. Ik ben er 
zeker van dat Voet nog wel eens 
komt buurten.

De hulp van lezers wordt ook door 
andere lezers gewaardeerd. Twee 
foto’s kreeg ik met de vraag of ik 
wist waar de foto genomen was.
De foto van Noor de Groote, 
Tagoreplaats 275, 3069 PG Rot-
terdam leek me in eerste instan-
tie niet zo moeilijk voor deze 
(oud)Rotterdammerkenner (zie 
boven). Dit moest de Coolvest bij 
de Kruiskade zijn. Maar nadere 
bestudering van de originele foto 
leverde een becijfering op de aan-
hangwagen van de tram op, die naar 
mijn mening weinig Rotterdams 
was. Eerder zou ik dit cijfertype in 
Den Haag zoeken. Wie het weet 

mag het zeggen.
Ook Han Huis loopt met een foto 
rond, waarvan hij niets (meer) 
weet (zie linksonder). Ooit heeft 
hij deze foto op Zuid ‘ergens bij 
de havens’ gemaakt. Destijds was 
hem de ietwat vreemde deurpartij 
opgevallen en daarom had hij de 
foto gemaakt. De aantekeningen die 
bij de foto hoorden, zijn in de loop 
van de jaren verdwenen. Ook hier 
geldt, dat wie het weet zijn vinger 
mag opsteken.

In de jaren 80 en 90 ben ik regel-
matig in diverse Oostbloklanden 
geweest. Met name de DDR en 
Tsjecho-Slowakije vielen mij op 
door de armoede die van de straten 
afstraalde. Ik herinner mij de 
verzakkingen in trottoirs, de verve-
loze huizen, trams en bussen, een 
riolering die het liet afweten.
Verleden week was ik op het Mar-
coniplein in Rotterdam-West. Grote 
delen van dit plein waren niet te be-
wandelen, een roeiboot was beter. 
Straatstenen en stoeptegels lagen 
schots en scheef. Tramrails waren 
niet te zien, maar maak benen als 
er een tram komt. Zonder maar iets 
af te remmen rijden de trams door 
het 10-15 cm hoge water. En als 
er een voetganger staat, is dat in 
elk geval niet het probleem van de 
trambestuurder/ster. Als Spionneur 
voel ik me dan niet blij. Maar als 
je via de trappen naar Spangen 
afzakt en je ziet in de grasvelden 
honderden krokusjes hun kopje 
boven het maaiveld uitsteken, weet 
je dat het weer lente wordt. En na 
de lente komt de zomer en dan zijn 
we allemaal blij.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl



Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

LG PLASMA TV 42 PQ 6000
Unieke 106 cm HD-Ready plasma tv van LG met een zeer
hoge resolutie en een contrast van maar liefst 
2.000.000:1. Een responsetijd van 0.01 ms voor 
het goed weergeven van zelfs de snelste 
passages. 600 Hz technologie en “onzichtbare“
speakers en volledig vlak design maken dit 
toestel een sieraad voor uw huiskamer: 
Compleet met een echte aan en uit knop!!

GRATIS
3 JAAR GARANTIEVAN 1095,- 

799,-
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DAT IS PAS THUISKOMEN!

fauteuils

bankstellen

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of 
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden. 

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen 
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of 
bankstel!

RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en 
bankstellen in leder en stof. 

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR RC-GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK
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www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

U HEEFT 

AL EEN 

RELAXFAUTEUIL

VANAF

€ 495,-

UW OUDE

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD

GELD WAARD!

INRUIL TOT

€ 450,-!

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

DEALERADRESSEN:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

www.dmddesign.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

  



  






































50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een 
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan 
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar. 
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb 
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.

Belastingadviesburo Aad de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

De kosten hiervoor zijn: 
1 jaar € 50 2 jaar € 80 3 jaar € 100 4 jaar € 115 5 jaar € 125

Openingstijden 2009 
zonder afspraak:
Dinsdag t/m donderdag van 
11.00 - 18.30 uur

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

advert_oudrdam02.indd   1 21-01-2009   19:45:34
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Pub Zuid
 Ik was blij verrast toen ik het verhaal 
onder ogen kreeg over Pub Zuid en 
de Weekbladencombinatie aan de 
Reijerdijk in IJsselmonde. November 
1972 ben ik daar op de typekamer gaan 
werken onder de bezielende leiding 
van Thérèse (Trees was echt uit den 
boze!) Funnekotter. Natuurlijk komen 
dan de namen van Bas Haagoort, Peet 
Breddels, Piet en Gerda Hoogenboom, 
Ger van Schouwen en Dolf v.d. Winkel 
bij mij weer boven. Ik heb daar zeer 
plezierig gewerkt, samen met Ada 
Bijl als composertypiste en later met 
Barbara Rietveld als typiste op de eerste 
fotozetmachine. Via de Pelmolenstraat 
ben ik meegegaan naar Wegener aan de 
Prins Hendrikkade. Na anderhalf jaar 
vroeg Bas Haagoort of ik weer bij hem 
kwam werken en dat heb ik gedaan. 
Barbara Rietveld werkte daar ook. Het 
ingezonden berichtje van Georg de Jong 
heb ik ook gelezen en daar al op gere-
ageerd. Ik zou het erg leuk vinden van 
bovenstaande personen ook nog iets te 
vernemen en Georg zou heel graag een 
reünie organiseren om weer eens bij te 
praten.Dus, als jullie dit lezen, bel of 
mail even.

Riet Spruijt
0181 640436
r_spruijt@planet.nl

------------------------------------------------
Geachte redactie
Het artikel van Dick <Hitchkock> 
v.d.Polder in de DOR van 17 februari is 
uit mijn hart gegrepen. Er staan namen 
in van jongens, waarmee ikzelf nog 
heb gevoetbald, maar dan wel als 
tegenstanders. In mijn gedachten hoor 
ik Frits van Turenhout de uitslag al noe-
men DBB- DJB, nul-nul. Hij heeft het 
nooit gezegd, omdat deze uitslag nooit 
voorkwam en wij twee straatploegen 
waren. Wij speelden als jongens iedere 
woensdagmiddag tegen DBB, de Berkel 
Boys en wij waren DJB, de Jaffa Boys.
De Jaffa Boys hadden niet van die 
bekende namen; Arie van Kleef, Bram 
Leeflang, Eddy Blom, Arie en Rienus 
Koetsier, Wim Natte, André v d Heide, 
Jan de Boom en ondergetekende.
Bij de Berkel Boys zaten onder meer; 
Herman van Ingen, Ees en Cees, Henk 
Schouten, Arie Woudenberg, Piet van 
Leeuwen en Otto Blok. We speelden 
met als doel een paar kledingstukken, 
maar met een echte leren bal met veter.
Ees en Cees Cortenberghe konden de 
bal hoog voor de pot krijgen, wat voor 
ons een hele toer was. Wij vroegen hoe 
zij dat deden. Ees of Cees haalden een 
klein potje uit zijn tas en zei; hier doen 
wij wat van op de punt van onze schoen 
en dan gaat de bal vanzelf hoog voor 
de pot. Dus, zoals gezegd in het artikel, 
wordt nu bewezen, dat zij al vroeg van 
een grap hielden.Achter Henk Schouten 
hebben wij ook wat aangelopen tijdens 
de wedstrijden; tot onze tong op de 
grond hing en we er zelf opstonden. 
Deze jongens, hoe jong en klein ze ook 
waren, hadden de talenten. Maar denk 
niet dat de Jaffa Boys altijd verloren, 
ook wij gingen weleens met de zegekar 
naar huis.

Op een middag kwam DBB aan met 
de mededeling; “Wij heten geen DBB 
meer, we noemen ons nu RES. Wat 
mocht dat dan wel betekenen? Henk 
Schouten zei ons; “Wij noemen ons 
RES en het betekent Richt en Schiet.” 
Dat heeft hij wel bewezen.
Weet u nog tegen de Volewijckers, 
negen doelpunten.
En tegen die voetballers mochten wij 
iedere woensdagmiddag spelen. Wat 
een mooie tijd was dat.

Klaas Natte
Zevenkampse Ring 338
3068 PZ Rotterdam
klnatte@gmail.com 

------------------------------------------------
Gerardus Majellaschool
Mevrouw Van Aalst-Smit is duidelijk 
van een jongere generatie. De Gerardus 
Majellaschool was namelijk vele jaren 
de enige school in de Eikenlaan (later 
Larixlaan). Het was een gemengde ka-
tholieke lagere school. Pas veel later, na 
de oorlog, is de Fatimaschool gebouwd 
en het wijkcentrum Castagnet ernaast. 
Ik heb nog een klassenfoto uit 1943. 
Daarop veel vrouwelijk schoon, zoals 
Beppie Hin en Josje Blankers, die later 
trouwde met Sjaak Perridon, oom van 
de nu vermaarde sponsor Michel Per-
ridon. Mijn stille liefde was voor Paula 
Laarhoven. De jongens waren Eddie 
Scheffer (jong gestorven), Hans Alders, 
Joep Thijssen en Gerard Funnekoffer, 
wiens broer een bekend organist werd. 
Van de leraren herinner ik mij juffrouw 
Mackenbach, juffrouw Den Ouden en 
de heren Smit, Huisman en schoolhoofd 
Jacobs. Deze was tamelijk gevreesd 
doordat hij vakkundig je oren pijnlijk 
omdraaide en lijfstraffen toepaste; de 
beruchte ‘veertig min een’ met een 
stevige houten liniaal. Ik wens Joke 
Rommelse veel succes met haar zoek-
tocht naar Maria Thijssen. Mijn broer 
Herman mocht haar ook graag.

Jan Timme
Naberstraat 83
3053 TP Rotterdam

------------------------------------------------
Flaneren op de laan
Bepaalde herinneringen uit de jaren 
vijftig staan me nog altijd helder voor 
de geest. De schillenboer kwam nog 
langs de deur, evenals de scharensliep 
en kolenboer. Om te wassen, moest er 
water gehaald worden bij de watersto-
ker en vrijwel niemand had een douche 
of koelkast. Wel vaak een stofzuiger; 
een loodzwaar ding dat leek op een 
bobslee. Het was de tijd van Elvis, 
de Puch, Brylcreme, Doris Day, Miss 
Blanche en twee gulden zakgeld per 
week. Op zaterdag werkte bijna ieder-
een. Ik bij een vleeswarenbedrijf op het 
Noordereiland; ‘s ochtends om vijf uur 
beginnen en er dan keihard tegenaan 
voor 20 gulden per week. Maar even zo 
vrolijk was ik ‘s middags niet te houden 
als ik thuis kwam uit m’n werk. Snel 
wassen, omkleden en zien dat ik op de 
Beyerlandselaan kwam. Ik had dansles 
bij Marcel Silvius, waar de foxtrot nog 
werd geleerd op dixielandmuziek. Hele 
hordes jonge mensen trokken in het 
weekend naar de Beyerlandselaan en 

vermaakten zich tot laat in de avond 
door op de laan simpelweg alleen maar 
heen en weer te lopen; je hield dit uren 
vol. Het bruiste er altijd van het leven 
en de gezelligheid. Ik heb aan deze tijd 
een zeer goed gevoel over gehouden en 
weet zeker dat ik namens vele duizen-
den anderen spreek. Het was ook de tijd 
van de puntschoenen, vetkuiven, smalle 
pijpen, smalle stropdassen en pet-
tycoats. Als er een goeie film draaide, 
ging ik vaak tussendoor met m’n 
maatjes naar het Colosseumtheater, een 
geweldig sfeervolle bioscoop. Ze draai-
den eens de film Rock around the clock. 
Tijdens de film werd in de gangpaden 
volop gedanst op de onvergetelijke 
muziek van Bill Haley. Al mijn zakgeld 
ging op aan deze film; ik ging er soms 
wel drie keer achter elkaar heen, omdat 
ik gek was van de rock and rollmuziek. 
Na de film een heerlijk patatje halen in 
de Slaghekstraat, een lekker ijsje eten 
bij Broadway of gewoon een biertje 
pakken bij café Baltimore of een van de 
vele andere sfeervolle cafés op de laan. 
In deze prachtige Rotterdamse straat is 
menig liefdesavontuur begonnen dat is 
uitgemond in een huwelijk. Iedereen 
zal zo z’n eigen herinnering hebben aan 
de Beyerlandselaan en daar zullen we 
het mee moeten doen, want die mooie 
tijd van flaneren op de laan is voorgoed 
voorbij.

janbos2006@hotmail.com
------------------------------------------------
Ees en Cees
Na het lezen van het stuk van Dick van 
de Polder over de tweeling Ees en Cees 
van Cortenberghe kwamen de herinne-
ringen boven uit de tijd dat ik met mijn 
broers ‘s zondagmorgens regelmatig 
stiekem naar Woudestein trok om naar 
de lagere elftallen te kijken, in plaats 
van naar de kerk te gaan. 
Zo ook op de dag dat Excelsior - Sparta 
op het programma stond. Op Wou-
destein aangekomen bleek dat er weinig 
gevoetbald werd, doordat er een laag 
sneeuw over Kralingen was gevallen. 
Maar we werden snel ingeschakeld bij 
het sneeuwruimen op het hoofdveld, 
omdat anders de derby zou worden 
afgelast. Toen het veld er weer redelijk 
groen uitzag, moesten we als een haas 
naar huis in de Palestinastraat voor het 
middageten. Toen wij thuis kwamen, 
kreeg vader Vonk in de gaten dat wij 
dingen gedaan hadden die hij liever 
niet had op zondag. Wij kregen de rest 
van de dag huisarrest. Dus wel sneeuw 
geruimd, maar geen wedstrijd gezien 
die dag. Maar alles kwam goed door de 
1-0 overwinning van Excelsior en de 
koppen in de Sportkrant op maandag-
morgen over de schele hoofdpijn van 
Wim Landman en Rinus Terlouw na het 
volgen van de tweeling Ees en Cees. 
Net als de familie Cortenberghe zijn 
mijn vrouwen ik naar Nesselande 
verhuisd. Tijdens een nieuwjaarsbijeen-
komst in het gebouw waar wij wonen, 
kwam een echtpaar bij ons aan tafel zit-
ten dat zich voorstelde als Wil en Cees 
Cortenberghe. Toen kon ik het, als oud-
Kralingenaar en Excelsiorfan, niet na-
laten te vragen of hij misschien de helft 

van de tweeling was die begin jaren 
vijftig in Excelsior voetbalde. Omdat 
dit bleek te kloppen, zal het niemand 
verbazen dat we die middag nog even 
doorgekeuveld hebben over Kralingen 
en Excelsior. Een leuke bijkomstigheid 
was dat Dick van de Polder een maand 
later zijn verhaal schreef over zijn tijd 
als A-junior bij Excelsior, en speciaal 
over Ees en Cees. 
Tot slot neem ik de vrijheid Dick vld 
Polder te adviseren om, naast het luis-
teren naar Radio 5 en Radio Rijnmond, 
vooral tijd vrij te houden voor zijn zeer 
gewaardeerde verhalen in deze krant 
over het heden en verleden van het Rot-
terdamse voetbal. 

Jan Vonk 
010-4204792

------------------------------------------------
Van Heusdestraat
Ik was heel blij met de foto in De Oud-
Rotterdammer van 3 maart 2009! Dat 
was een foto van de Van Heusdestraat 
in Rotterdam West. Ik heb in die straat 
gewoond, in het deel waar de tram 
niet reed. Er worden twee mij bekende 
namen genoemd. Trees Sterkman die, 
zolang ik op de Schoonebergerweg 
mulo zat, mij altijd kwam ophalen. 
Onze vriendschap heeft jaren geduurd, 
maar helaas is zij de laatste jaren voor 
mij onvindbaar geworden. Wie weet 
hoor ik nu wat van haar! De andere is 
Joke v.d. Lee, die later genoemd is in 
verband met acties van Heiplaatbewo-
ners. Graag zou ik weten of dit dezelfde 
Joke is! De namen van de kinderen 
op de voorste rij worden niet allemaal 
genoemd, maar ik denk dat één van de 
kinderen Thea Hamersma is. Zij is de 
jongste van een gezin van vier en een 
achternichtje van mijn man. Ik hoop op 
een reactie.

Liene van Gent-’t Hart
Staccato 57
2925 BP Krimpen a/d IJssel
0180 514508

------------------------------------------------
Westplein
Het artikel over het Westplein maakte 
bij mij vele herinneringen los. Ik 
werkte van 1965 t/m 1969 bij scheep-
vaartbedrijf Fjell-Oranje, later de 
Calpam. In het noodgebouw zat ook 
een homobar genaamd De Cosmo, 
een sleepvaartkantoortje en een siga-

renwinkelier. Het café van Propsma 
werd ook wel “loods P” genoemd. 
Moesten er scheepspapieren worden 
weggebracht of gehaald, dan ging 
men vaak via dit etablissement.
Niet onvermeld mag blijven dat op de 
hoek waar de auto’s geparkeerd staan 
zich een stalletje bevond van ene 
Charles die zure bommen en koeken 
verkocht, maar waar het er niet altijd 
even fris aan toe ging. Hij urineerde 
tegen het hek en verkocht twee 
seconden later weer aan zijn klanten. 
Het is jammer dat dit noodgebouwtje 
is gesloopt, want het vervulde in die 
kantooromgeving een grote sociale 
functie, die later een beetje is overge-
nomen door sociëteit Nedlloyd 70.
 
Jan Smitshoek
Barendrecht
------------------------------------------------
Verenigingsgebouw 
Overschie
In uw uitgave van 17 februari lees ik 
een stukje van de heer Meertens, die 
herinneringen vraagt aan feesten in het 
Verenigingsgebouw in Overschie.
Ik ben in 1942 in de Terpstraat, op 
een steenworp afstand van dit gebouw 
geboren. Ook mijn eerste kleuterschool 
was daar gevestigd. Kleuterjuf was 
mevrouw Winter. Achter het gebouw 
was een veldje waar de zogenaamde 
kerkschapen graasden. Later werd ik lid 
van De Harmonie. Ik speelde klarinet, 
mijn vader sloeg de grote trom. We 
traden avonden op met Fred fagel, Cees 
de Langen en Tony Boucher en een 
zeer jonge Rudi Carrel. Ook de voor-
stellingen van de operette vereniging 
van mevrouw Kloostermans waren 
altijd succesvol. Het gebouw werd 
beheer door de heer Stap, die tegenover 
het gebouw woonde. Op feestavonden 
achter het buffet bijgestaan door enkele 
van zijn knappe dochters. De zaal werd 
ná de optredens klaargemaakt voor 
het bal door een kleien mand, die door 
het leven moest met de naam Jan de 
Knobbel. Hij was in op Overschie niet 
de enige met een niet zo smaakvolle 
bijnaam!

C.A. van Beek-Jansen
V.d. Heimstraat 51
3135 NK Vlaardingen

Geachte redactie 
Naar aanleiding van een oproep van de 
Tonogroep wil ik hier graag het één en 
ander aan toevoegen. De eerste meisjespa-
dvindergroepen in Rotterdam ontstonden 
al voor 1912 met als gevolg dat in 1912 
de Vereeniging Rotterdamsche Meisjes 
Padvinders is opgericht. Bijgaand een 
afbeelding van het tegeltje dat uitgege-
ven is bij het tienjarig bestaan, dat 13 
december 1922 in de Tivoli schouwburg 
in Rotterdam gevierd is. In 1916 is uit deze 
vereniging samen met enkele andere plaatselijke verenigingen het Nederlandsch 
Meisjes Gilde (NMG) ontstaan. In 1933 is de naam veranderd in het Nederlandsch 
Padvindsters Gilde (NPG). Deze gegevens zijn afkomstig uit het archief van 
Scoutingmuseum “De Ducdalf” www.scoutmuseum.nl
 

Jack Eikenoord, info@scoutmuseum.nl



Van Gend & Loos
Wie heeft herinneringen/foto’s aan de 
koetsiers met hun paard en wagen van 
Van Gend & Loos uit de jaren 40 en 50. 
Ook al is de herinnering nog zo klein, ik 
ben met alles blij.
 
Lia Verhoek-Heide
Gandhistraat 38
6671 BD Zetten
-------------------------------------------------
Lisstraat
Ik zoek oude vrienden/bekenden van 
mijn vader,  waar hij nog regelmatig met 
veel plezier over spreekt. Weet iemand 
van u misschien iets te vertellen over 
o.a. Sjaak de Jong, Sipke Douma of 

Maurits Stolk. Mijn vader, Wim van der 
Velden, is geboren in 1930 en woonde 
tot ongeveer 1958 in de Lisstraat in Rot-
terdam. Ik wil hem graag verrassen door 
met hem een bezoek aan Rotterdam te 
brengen en dan hopelijk wat bekenden te 
treffen onder het genot van een drankje.

fam.Westerbeke-van der Velden
Steenderen
06-25296906 
-------------------------------------------------
Gezinshulpengroep
Dankzij mijn vorige oproepje heb ik 
Maria Thijssen teruggevonden. geweldig 
DOR, bedankt! Nu zoek ik nog zes 
dames van de Gezinshulpengroep 1953 

in de HH en Industrieschool Maurits-
straat. Enkele namen: Wil Roessen, toen 
wonende aan de Uitweg, Jeanne Klaas-
sen uit de Van der schellingstraat, Wil de 
Boer, Riek Kop en Ans?. M. Flameling 
en Mary van Deelen zijn getraceerd. Wie 
helpt mij verder zoeken?

Joke van Dijk-Rommelse
Geuzenhof 18
4664 BZ Lepelstraat
0164-681310
-------------------------------------------------
Aad Punselie
Ik ben opzoek naar Aad Punselie, nu on-
geveer 53 jaar en waarschijnlijk woon-
achtig in Rotterdam. Aad was in 1976 

mijn dienstmaat. Wij waren gelegerd in 
Duitsland in Seedorf. Ook toen woonde 
Aad in Rotterdam. Ik was van lichting 
76-2 en Aad een iets latere lichting. Aad 
heeft misschien iets te maken met Sparta 
jeugdvoetbal, althans daar gaat een klein 
spoor naar uit.

Joop Verstijlen
-------------------------------------------------
Tom Boogers
Ik zoek Tom Boogers, vroeger wonende 
in de Borselaarstraat op Zuid. Zelf 
woonde ik in de Millinxstraat en ik 
ontmoette Tom tussen 1960 en in café 
Musis Sacrum op de Dordtselaan, waar 
Ben van de Boom bedrijfsleider was. Wij 
hadden een goede vriend, Wim Moret, 
die helaas plotseling overleed.
Tom en ik konden goed biljarten en 
waren geduchte tegenstanders, maar 
ook hadden wij dezelfde voorkeur voor 
populaire jazzmuziek. Tom is nog bij 
mij op bezoek geweest in de Beverstraat, 
waar ik zo’n negen jaar gewoond heb. 
Nu woon ik buiten de stad. Ik hoop, dat 
als Tom dit leest, hij zo spoedig mogelijk 
contact met mij opneemt. Indien andere 
personen mij op het spoor van Tom 
kunnen zetten, dan hoop ik op spoedig 
bericht.
 
Maarten Groeneweg
LOPIK
06 - 215.62.557
M.Groeneweg14@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------
Jacob van der Hoeven
In DOR van 25 november j.l. staat een 
foto van een kalende man  met z’n hand 
op de schouder van S. van der Hoeven. 

Deze man komt mij bekend voor als 
zijnde de vader Jacob van der Hoeven. 
Als dit zo is dan is hij de broer van mijn 
moeder Johanna ( Jans) van der Hoeven. 
In zijn werkzame leven werkte hij bij 
Esders (kledingzaak). Kan iemand mij 
vertellen of dit klopt?

A. van Zijl
Pijlpuntkreek 2
3206 HM Spijkenisse
0181-637988
-------------------------------------------------
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Vliegveld Waalhaven 
Wie bijgaande foto ziet, begrijpt dat dit een tikkie terug is. Dat klopt, het is 1936 of 1937 en toont vliegveld Waalhaven dat in 1940 is gebombardeerd. Later, na 
1950, is pas Zestienhoven gevestigd. Ik weet het goed, doordat ik in het wandelwagentje zit op de foto. Trotse pa en ma waren op een zonnige zondagmiddag 
een wandeling gaan maken van Rotterdam Noord, Schiekade-v.d. Sluysstraat, waar ik in het tehuis van ouden van dagen opgroeide, het Emmahuis. Mijn vader 
werkte daar. Na een dienstverband van 25 jaar waagde hij de stap een bedrijf te starten in de centrale verwarming. Ik was toen 22 jaar en ging mee naar Gouda. 
De vrienden van destijds ben ik uit het oog verloren, zoals Leo Gelijnse, Ben Donker, Aad Amersfoort, Jim Scheffers, John Wildschut en Koos van Baarlen. We 
hebben veel kattenkwaad uitgehaald, maar ook veel lol gehad. Als er nog bekenden zijn zou het leuk zijn contact op te nemen.

Cor de Wilt, 
Beethovenlaan 295, 6865 DS Doorwerth, 026-3792394

Scoutinggroep Tasmania 
zoekt oud-leden 
Scoutinggroep Tasmania zoekt oud-leden in verband 
met het 75-jarig jubileum dat in 2010 groots gevierd 
gaat worden. We willen voor die dag een boekje 
maken met de geschiedenis van de Tasmaniagroep. Er 
druppelt al van alles binnen, maar ook uw verhaal heb-
ben wij nodig. Verhalen over de tijd dat u bij de groep 
zat, het ontstaan van de groep, oude schippers van de 
groep, Akela’s van de welpenhordes en alle andere 
leidinggevenden. Ook zoeken we oud-bestuursleden.
We bezitten nog steeds het wachtschip de Rambonnet. 
Kent u het schip, weet u waar zij van stapel is gelopen, of wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Rambonnet gebeurd 
is? En wie weet er nog wat over de bakdekkruiser Tasman of welke groep de Rambonnet naar de Rottemeren wilde varen? Heeft 
u meegedaan aan de actie ‘kachelpijp’ tijdens de watersnoodramp van 1953 toen de Rambonnet de helpers bij de ramp van eten 
en drinken voorzag, of aan de revue in de aula van de HBS op het Afrikaanderplein? Heeft u misschien nog die ene foto, of dat 
verhaal waar we nu nog de koude rillingen van krijgen? Alles is welkom. Namen van mensen bij wie u in de bak (scoutingnaam 
voor subgroep) zat, leiding waar u mee op zomerkamp ging. De verhuizingen  van het eiland van Brienenoord naar Nieuwesluis 
en vandaar naar het zeeverkennerscentrum aan de Brielse Maas de ‘Visserij’, waar we nu nog zitten. Wilt u ons helpen? Meld u 
zich dan aan bij ons. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

M_kleinsmit@hotmail.com, Monique Kleinsmit, Lamoen 21, 3232 RE Brielle

 

Leerling-bestellers 
Mijn oproepje in De Oud-Rotterdam-
mer naar de leerling-bestellers in het 
Postdistrict Rotterdam heeft drie zeer 
waardevolle reacties opgeleverd. Ik 
heb daardoor ook 2 foto’s gekregen 
uit 1957. Als iemand zich herkent, 
reageer a.u.b.

Giel Verbrugge
Hofweg 44
7772GJ Hardenberg
0523-270554
verbrug8@xs4all.nl
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Ria van het Hof
Ik ben al jaren op zoek naar Ria van het 
Hof die vroeger op de Persoonshaven op 
Feijenoord woonde. Ze kwam op de meis-
jesschool de Brug in de Oranjeboomstraat.
Tevens ben ik op zoek naar Janny Visser 
van de Feijenoordkade. Als iemand deze 
meiden kent, dan gaarne bericht.
 
Aad Driessen
Dubai
aaddriessen@hotmail.com
----------------------------------------------------

Sjaantje Vos
Ik zoek Sjaantje Vos (meisjesnaam). Zij 
werkte in het atelier van Wifra Sport en ik 
was daar fi etsjongen tussen 1952-1953. Zij 
woonde toen in de Dirk Smitstraat boven 
drukkerij Van Zuilen, naast de melkfa-
briek. Ik zou graag met haar in contact 
willen komen.
Simon Bosgieter
010-4258713
----------------------------------------------------
P.M. van Ostaijen
Al geruime tijd zijn mijn broer en ik op 
zoek naar mijn zuster P.M. van Ostaijen. 

Zij is geboren op 26 juni 1936. Door 
omstandigheden is zij verschillende keren 
opgenomen en daardoor zijn wij het 
contact verloren. Dat is nu al ongeveer 20 
jaar zo. Het enige dat wij nog weten is dat 
zij in de Wielrenstraat te Rotterdam heeft 
gewoond. Mijn broer is de jongste van vijf 
kinderen hij is nu 62 jaar. Ik zelf ben de 
oudste. Wie kan ons helpen. 

J.C. van Ostaijen
Prikkorf 49
3192 ZA Hoogvliet
010-4166817

Familie Pols 
Hierbij reageer ik op het artikel over het Colosseum van 17-2-2009. In 
1934 logeerden de meisjes Pols met hun ouders tijdens de vakantie bij 
vrouw Van den Handel aan de Zandweg in Oostvoorne. Daar leerde ik 
ze als buurjongen kennen. Later gingen mijn vrouw en ik regelmatig 
bij de familie Pols kaarten. Ze woonden eerst in de Abcoudestraat, later 
op de Wolphaertsbocht. Het was een bijzonder hartelijke en gezellige 
familie. Helaas is na 1950 het contact verloren gegaan. Wij zijn echter 
heel erg benieuwd hoe het met de meisjes Pols gegaan is. Daarom zoe-
ken wij, indien mogelijk, heel graag contact met de dames Schoonewil 
en/of Pols.
 
Jacob en Jacoba van den Blink
Schinnenbaan 342, 3077 JJ Rotterdam, 010-4792978, 06-23030514

 

Klaverstraat
Bijgaande foto is ca. 1941 gemaakt van kinderen in en om de Klaverstraat op Char-
lois. Mijn nicht, Bep Suvaal en haar broer Piet staan er ook op. Op de namenlijst 
onder foto ontbreken nog een paar namen. Wie van de lezers kan ons daar aan 
helpen?
 
Hans Verhoef
Bogerd 38
2922 EB Krimpen aan den IJssel
0180-515136
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Horizontaal
1. beperkt (zeldzaam); 7. niettegenstaande; 12. lang en smal stuk hout; 
13. Europees land; 14. priem; 15. jongensnaam; 17. grote zanggroep; 
19. marterachtig roofdier; 21. technische hogeschool (afk.); 22. bruin-grijs 
vogeltje; 24. gehoorzamen; 27. projectieplaatje; 28. gewicht; 30. duinval-
lei; 31. corpulent; 32. deel (stuk); 33. boomsoort; 35. plaats in Noord-Afri-
ka; 37. universiteitsdiploma; 38. elfenkoning; 41. open plek in het ijs; 42. 
deel van vrachtwagen; 44. InterKerkelijke Omroep Nederland )afk.); 46. 
regelmaat (discipline); 47. waar geen tweede van is; 48. Italiaanse land-
streek; 49. soldatenkost; 50. wild zwijn; 52. vuile plek; 54. vrouw van een 
veehouder; 56. katholieke scholengemeenschap (afk.); 58. kippenproduct 
(mv.); 61. telwoord; 62. soort vis/sleepnet; 64. Chinese vermicelli; 65. 
plaats in Duitsland; 67. reuzenslang; 68. deel van het menselijk lichaam; 
70. bekende bloemsoort; 72. troefkaart; 73. grootste strijkinstrument; 
76. huisdier; 77. Voetbal International (afk.); 78. nationale drank van de 
Engelsen; 79. rivier in Oostenrijk; 81. familielid; 82. uitgeput; 83. verdie-
ping; 84. verwaande houding; 86. liefkozing (pakkerd); 87. Nederlandse 
provincie.

Verticaal
1. haarwasmiddel; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. binnenvaartschip; 4. koraal-
eiland; 5. voelhoren (grashalm); 6. plaats in Friesland; 7. onhygiënisch 
(goor); 8. Europeaan; 9. zangstem; 10. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 
11. lieveling; 16. tweetal muzikanten; 18. bejaard; 20. gymnastiektoe-
stel; 21. Transport International Routier (afk.); 23.(snij)wond; 25. geraf-
fineerd; 26. azijn; 27. Spaanse schilder; 29. het leiden van een orkest; 
32. onvolwassenheid (jongelingsjaren); 34. keukenmeester; 36. kunst-
matige verdoving bij een operatie; 37. verfrissing; 39. snaarinstrument; 
40. houtsoort; 42. smeerseltje (zalf); 43. land (staat); 45. gevangenis; 
46. gewicht; 51. zeebanket; 53.(stichting) Economisch Instituut voor de 
Middenstand (afk.); 54. deel van een spoorweg; 55. lastdier; 56. houten 
kist van latwerk; 57. voorvoegsel van een grote hoeveelheid; 59. zintuig 
(geur); 60. soort gereedschap; 62. schouwburgvoorstelling (podium); 63. 
onevenwichtig; 66. steen; 67. dierengeluid; 69. aaneenhechting van twee 
stukken (naad); 71. jong dier; 73. afdelingshoofd; 74. venster; 75. geza-
menlijk; 78. jofel (cool); 80. borstbeen; 82. Manchester United (afk.); 85. 
rijksuniversiteit (afk.).

Natuurlijk was de uitkomst van de puzzel in de krant van 3 maart gerelateerd aan de tuinspecial in die uitgave. De 
vele honderden inzenders hadden dat goed in de gaten en kwamen met de juiste oplossing, die ditmaal luidde:

“Groene vingers geven Rotterdam kleur”
Een enkeling dacht dat het fl eur moest zijn, in plaats van kleur, maar die hadden zich er waarschijnlijk iets te 
gemakkelijk vanaf gemaakt. Zoals iedere veertien dagen moest er geloot worden om te bepalen wie de gelukkigen 
zouden zijn om in aanmerking te komen voor twee vrijkaarten voor het Zondagochtendconcert op 22 maart in De 
Doelen. Dat werden deze keer:

C. Molenaar, Rotterdam,           A. Roodbol, Barendrecht,              R. Malais, Schiedam

Zij krijgen bericht van de organisatie.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De 
puzzelaars van deze week dingen weer mee naar vijf 
exemplaren van het boek Rotterdam 1941 van Ben 
Laurens.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens 
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 25 MAART opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in 
via de website www.deoudrotterdammer.nl

met de letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. 
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

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

Humanistisch Café over Kunst en humanisme
met prof. dr. Hans Alma, rector magnificus aan de Universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht en hoogleraar Psychologie en zingeving.

donderdag 26 maart 2009, 18.00 uur
‘De Zingende Zeeleeuw’, Sint Jobskade 140
(Müllerpier), 3024 EN Rotterdam
Kosten: € 7,50 inclusief maaltijd en drankje

Informatie: John Brobbel, tel. 010 - 481 00 29

Humanitas: onze wijkzorg altijd bij u in de buurt! (2)
Deze keer:  Humanitas in IJsselmonde

In IJsselmonde vindt u maar 
liefst drie complexen van Hu-
manitas! Zij zijn ingericht als 
ontmoetingsplaatsen, niet al-
leen voor bewoners en hun 
familieleden, maar ook voor 
buurtbewoners.  Vanuit de loca-
ties gaan we de wijk in: Huma-
nitas dus altijd bij u in de buurt.

Onze complexen zijn vertrek-
basis voor de thuiszorgteams. 
Wij bieden alle vormen van 
thuiszorg in de buurt op een 
goede en efficiënte manier. 
Woont u in IJsselmonde en 
heeft u thuiszorg nodig, dan 
kunt u een beroep doen op 
onze thuiszorgmedewerkers 
en uiteraard gebruik maken 
van de faciliteiten van de lo-
caties.  We kunnen alle zorg bij 
u thuis bieden, van huishou-
delijke zorg tot en met ver-
pleeghuiszorg. Vanuit de Jan 
Meertensflat in Lombardijen 
en IJsselburgh in Beverwaard 
werken thuiszorgteams van er-
varen wijkverpleegkundigen, 
verzorgenden, medewerkers 
verzorging en thuishulpen. Zij 
werken nauw samen met de 
huisartsen. Zo is alle zorg in uw 
wijk in uw nabijheid geregeld.

siotherapie, bibliotheek, ruimte 
voor spreekuren van de huisarts, 
zorgbemiddelaar, dagverzor-
ging, tijdelijke opnameplaatsen 
en een logeerkamer. Er is 24 uur 
per dag een medewerker van 
het verzorgend team aanwezig. 

De medewerkers van Humanitas 
werken nauw samen met de me-
dewerkers van het gezondheids-
centrum Beverwaard en bieden 
thuiszorg aan cliënten in IJssel-
burgh en in de wijk IJsselmonde.  
De Wetering is een klein, gezel-
lig verzorgingshuis waar op dit 

moment een verbouwing plaats-
vindt om ook verpleeghuiszorg 
te kunnen bieden. In De Wete-
ring kunt u wonen met een indi-
catie voor verblijf.

Het tweede voorbeeld is onze 
andere locatie Jan Meertensflat 
in de wijk Lombardijen en de 
oudste loot aan de stam van Hu-
manitas, maar zeker geen stof-
fige loot. Ook de Jan Meertens-
flat heeft een geheel eigen stijl. 

U vindt hier het gezellige res-
taurant ‘De Rijmende Reiger’ en 
een Herinneringsmuseum met 
diverse gedetailleerd ingerichte 

stijlkamers vol met herken-
bare zaken.  Het museum 
is gratis toegankelijk van 
dinsdag tot en met zondag 
van 13.30 - 16.00 uur.
In het gebouw wonen 
sinds twee jaar in vier 
kleine woongroepen ook 
dementerende ouderen. 
Het thuiszorgteam werkt 

in deze wijk nauw samen met de 
diverse huisartsen.

Een leuk appartement 
voor € 400, eventueel 
met zorg? Dat kan bij 

Humanitas in de Nancy 
Zeelenbergflat!

Het servicecomplex Nancy 
in Charlois 

met zijn markante gevel, 
mooie binnentuin en restau-
rant De Gevlekte Giraf staat 
aan het groene Ameland-
seplein.  Er zijn nog enkele 
senioren- en zorgplusappar-
tementen vrij. De nettohuur 
is ongeveer € 400,-, exclusief 
service- en verwarmings-
kosten. Bel voor informatie 
Humanitas-woonmakelaar 
Coby Bosker: 
of mail cbosker@stichtinghu-
manitas.nl.

Ons centrale telefoonnummer 
voor de deelgemeente IJssel-
monde is 
Aan de hand van de door u 
gestelde vraag en eventueel 
opgegeven postcode wordt u 
doorverbonden met een team-
leider of zorgbemiddelaar. 
Heeft u interesse in een wo-
ning in een van onze com-
plexen dan kunt u bellen met 
de Humanitas-woonmakelaar: 

In de gezellige ambiance van de 
restaurants kunt u met uw fami-
lie een hapje of drankje komen 
gebruiken. Humanitas kent een 
breed scala aan activiteiten dat 
door vrijwilligers, scholieren en 
Humanitasmedewerkers wordt 
georganiseerd. Want zorg is be-
langrijk maar vooral uw welbe-
vinden en kunnen meedoen aan 
activiteiten. Elkaar ontmoeten 
tijdens de bingo, in het herinne-
ringsmuseum of uit eten gaan in 
een van de restaurants, kaarten, 
biljarten of jeu des boules, het 
kan allemaal in IJsselmonde. Ook 
u bent van harte welkom! 

Als eerste voorbeeld IJsselburgh 
en De Wetering, beide in Bever-
waard. In IJsselburgh zijn wonen 
en zorg gescheiden. Men woont 
dus zelfstandig en kan via Hu-
manitas zelf bepalen hoeveel 
zorg nodig is. IJsselburgh is een 
prachtig gebouw met ruime 
woningen, een grote besloten 
binnentuin en het prachtige res-
taurant ‘De Blaffende Bever’ waar 
u een heerlijke maaltijd kunt 
gebruiken. In het gebouw zijn 
allerlei voorzieningen, zoals een 
kapsalon,  oefenruimte voor fy-

Jan Meertensflat: thuiszorg, 
kleinschalig wonen voor demen-
terenden, zorgbemiddeling, pe-
dicure, kapsalon, winkel, restau-
rant ‘De Rijmende Reiger’

De Wetering: thuiszorg, zorgbe-
middeling, fysiotherapie, pedicu-
re, restaurant ‘De Zwoele Zalm’, 
kapsalon.

IJsselburgh: thuiszorg, zorgbe-
middeling, fysiotherapie, klein-
schalige zorg, kapsalon, restau-
rant ‘De Blaffende Bever’.

Make a Difference Day in Prins Alexander
Op zaterdag 21 maart vindt voor de tweede maal in de deelge-
meente Prins Alexander de vrijwilligersactie Make a Difference Day
(MADD) plaats. Dit jaar komen zes teams met vrijwilligers in actie 
om het vrijwilligerswerk te promoten. Doet u ook mee? U bent 
van harte welkom! Maak kennis met vrijwilligerswerk en kijk voor 

de deelnemende or-
ganisaties op www.
prinsalexander.rot-
terdam.nl.

Humanitas wijkzorg

Woning te huur / te koop 

De  in Het Lage 
Land is 21 etages hoog en de 
woningen bieden een werkelijk 
schitterend uitzicht. We hebben 
enkele Humanitas-apparte-
menten vrij. Huurprijsindicatie: 
vanaf € 565,-. Kopen is ook mo-
gelijk. Vraagprijs:  € 130.000,- .

Woning te huur / te koop 

De  in Oosterflank, 
bij NS- en metrostation en RET-
buslijnen 30, 31, 36 en 37 voor 
de deur. Enkele Humanitas-
appartementen beschikbaar. 
Huurprijs: vanaf €  590,-. Er is 
ook een appartement te koop. 
Vraagprijs: € 135.000,-.

Te koop: splinternieuw luxe 
appartement met service/zorg
De  in Hillegersberg 
bij Humanitas-Akropolis met 
tal van voorzieningen. Bijna 
100 m2, riant balkon 35 m2, 
overdekte garageplaats. Vraag-
prijs: € 329.000,- k.k.

Info: Huren: 0651 - 58 36 34. Kopen: 06 23 - 51 76 22
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