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Mijn vader en moeder konden er niks 
aan doen. Ons schip was gevorderd. 
We konden niets uithalen, want tijdens 
het varen ging een bewapende soldaat 
mee om ons in de gaten te houden. 
De Duitsers waren ontzettend bang 
voor sabotage. Mijn broertje en ik 
vroegen in onze jonge onbezon-
nenheid nog aan mijn moeder of de 
soldaat - als hij langs de zijkanten liep 
- overboord kon worden gegooid om 
dan te zeggen dat hij was verdronken. 
Daar kwam niks van in, want mijn 
moeder wilde dat absoluut niet. “Als 
we dat doen, worden we in Rotterdam 
doodgeschoten”, zei zij. Zij had ook 
medelijden met de piepjonge soldaat 
die doodsbang was.

Roeiboot
Wij kwamen in de avond in Rotterdam 
aan met lading én soldaat. Mijn vader 
moest zich de andere ochtend melden 
bij het metalenbedrijf op de Heijplaat. 
We lagen aan de walkant bij een trap. 
Er lagen nog meer binnenschepen met 
koper en metalen. De ladingen zouden 
in grotere schepen worden overge-

laden om de metalen naar Duitsland 
te vervoeren. Toen mijn vader terug 
kwam, zijn we nog een stukje ver-
haald om dichtbij een trap aan te leg-
gen, zodat we makkelijk van het schip 
konden vluchten. Die nacht hebben 
we nog langdurig geslapen. In de loop 
van de ochtend, begin van de middag 
– ik weet het tijdstip niet meer zo goed 
– barstte een vreselijk bombardement 
los in de nabijheid. Naar later bleek 
was het grootste deel van de bommen 
op Bospolder-Tussendijken terecht-
gekomen. Ook vlak bij ons vielen 
er bommen. Er kwam er zelfs één in 
onze roeiboot terecht waarvan alleen 
het stukje touw overbleef waarmee hij 
aan ons scheepje vastlag.

Ravage
In de roef, waar wij verbleven, werden 
we hard heen en weer geslingerd. 
Mijn moeder raakte fl ink gewond aan 
haar been door rondvliegend glas. 
Mijn zusje zat klem in het trapgat 
en gilde het uit. Zij bloedde hevig. 
Mijn vader heeft haar en mijn moeder 

verbonden. Toen het wat rustiger 
was geworden, zijn wij buiten gaan 
kijken. Wat een ravage! Onze stuurhut 
was compleet verdwenen. Overal 
dreven luiken. Een buurmanschipper 
vertelde mijn vader dat ons scheepje 
bijna als een sigaar overeind had 
gestaan tijdens het bombardement. We 

zijn er dan ook nog heel goed vanaf 
gekomen. Toen wij waren gelost en de 
schade primitief was gerepareerd, is 
mijn vader naar Brabant teruggevaren. 
In Steenbergen heeft hij het schip 
onklaar gemaakt, zodat hij voortaan 
tegen de moffen kon zeggen dat er 
niet meer mee te varen viel. Ik ben 

tot aan mijn pensionering zelf ook 
binnenschipper geweest. Maar dat 
bombardement is mij altijd bijgeble-
ven.”

W.A. Overbeeke
Tienhoven 51
4697 GP Sint-Annaland

“We hadden de dagen daar-
voor in Raamsdonksveer 
koper geladen. Dat hadden de 
moffen gestolen bij de mensen 
thuis. Voor ons was het een 
drama. De mensen gingen vre-
selijk tekeer en probeerden bij 
het laden nog spulletjes terug 
te krijgen. Duitse militairen 
joegen hen weg.

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

- De ravage rond de Mathenesserweg was enorm (foto A. de Ridder) - 

- Van de RMI-winkel op de hoek Schiedam-
seweg/Wattierstraat bleven alleen de muren 

overeind (foto A. de Ridder) - 

Het was de 48ste missie van de 
Amerikaanse Eight Air Force. Het 
doel was volgens de logboeken 
de scheepswerven in Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen. Uit 
militaire beschrijvingen is gebleken 
dat door slecht zicht vier van de 

zes groepen bommenwerpers bij 
Hoek van Holland terugkeerden. 
De andere gingen door met fatale 
gevolgen voor bewoners in de wijk 
Bospolder-Tussendijken. 
De zestien bommenwerpers van de 
eerste groep, die zijn bommen om 

13.21 uur afwierp op ruim 7300 
meter hoogte, sloegen voor een 
deel in op de zuidelijke Maasoever, 
in de buurt van de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij. De schade 
bleef beperkt.
De toen achtjarige Willem Overbee-
ke was samen met vader, moeder, 
broertje en een zusje aan boord van 
een binnenscheepje van hooguit 75 
ton dat lag in de Waalhaven nabij 
de RDM-werf. Het scheepje had 
de prachtige naam ‘De Dwaal ik 
Wacht u’.

Verkeerd terechtgekomen bombardement
Het is vandaag (31 maart 2009) op de kop af 66 jaar gele-
den dat de geallieerden een deels mislukt bombardement 
op Rotterdam uitvoerden. Door slecht zicht en andere 
verkeerd ingeschatte omstandigheden kwam een fors 
deel van de bommen in de wijk Bospolder-Tussendijken 
terecht en met name in het gedeelte Tussendijken. Daar 
vielen zelfs ruim vierhonderd doden.
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Tel. 06-28227262BEL NU

Heeft u problemen bij het 
gebruik van uw computer?

l  Privé-les op uw eigen computer bij u thuis

l  Goede begeleiding bij aanschaf en installatie van 
uw computer

l  Uitleg van o.a. internet en e-mail

l  Brieven en/of foto’s op de computer opslaan
en versturen

l Veilig werken met uw computer

l Privé-les door professionele instructeurs

VOOR PRIVE COMPUTER LES

Complete privé computer cursus € 299,-

Internet: www.compuhero.nl
E-mail: info@compuhero.nl

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

Vanafprijs Nissan Qashqai+2 € 30.150. Consumentenadviesprijs is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar 
maken. Min./max. verbruik gecombineerd 6.7-8.6l/100 km, resp. 14.9-11.6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 177 gr/km tot 209 gr/km. 
Overeenkomstig richtlijn 1999/100/EC. Afgebeelde versie kan afwijken van de standaarduitvoering. Consumentenadviesprijs v.a. € 22.500 incl. 
BTW en BPM en excl. Verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik min./max. (gecombineerd) verbruik: 5,4-8,4 l/100km, resp. 
18,5-11,9 km/l, CO2-uitstoot resp. 145-204 g/km. Overeenkomstig richtlijn 80/1268/EEG. Leaseprijs Nissan QASHQAI v.a. € 501 per maand via 
Nissan Financial Services. Full operational lease op basis van 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. 
Wijzigingen voorbehouden. Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u levenslang gratis APK. 
Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl

QASHQAI URBANPROOF
RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT

QASHQAI
VISIA VANAF € 22.500
• Airconditioning
• Radio/CD speler met Bluetooth®

• ABS met EBD
• Curtain airbags
• NBAS (Nissan Brake Assist)

SHIFT_the way you move

+QASHQAI+2
OPTIMA VANAF € 30.150
• Panoramisch glazen dak
• 17” lichtmetalen velgen
• Inklapbare 3e zitrij
• Dakrails en extra getinte zijramen achter
• Bluetooth®

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

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

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

De wijk telt ongeveer zesduizend 
panden met ruim 5500 voor- en/of 
achtertuinen die vanaf de oplevering 
beeldbepalend waren voor een goed 
woon- en leefmilieu. Geen enkele tuin 

is hetzelfde, de een is fraaier ingericht 
en onderhouden dan de ander, terwijl 
er ook bewoners zijn die geen enkele 
band met hun tuin hebben. Of ze nou 
mooi zijn of niet, twee keer per jaar 
gaan ongeveer zestig leden van de 
TuinenKeuringsCommissie (TKC) 
Vreewijk op pad om ze te keuren. Dit 
keer voor het 85ste jaar, want vorige 
maand bereikte de vrijwilligersor-
ganisatie deze leeftijd.  “Op naar de 
honderd, want die halen we heus”, 
zegt bestuurslid/1ste commissaris Efi e 
Andeweg zeker te weten. Ze woont 
sinds 1990 op de hoek Rijneveld en 
Enk en verheugt zich elke dag weer 
met haar man Jaap over hun prachtige 
tuin. Het duo won er diverse ereprij-
zen mee en is daar zeer trots op. “Jaap 
komt van het boerenland en hij heeft 
er verstand van”, lacht ze.

Samenhang
De TKC moet het voortaan stel-

len zonder de vorige week zestig 
jaar geworden Leen Snoek. Na een 
lidmaatschap van meer dan 35 jaar 
nam de geboren en getogen Vree-
wijker afscheid als secretaris. Leen 
zag het levenslicht in de Zeisstraat, 
woonde daarna op het Blokland en 
kwam na een klein uitstapje naar de 
Rijsoordstraat in de Millinxbuurt 
terug naar de Boogjes. Daar woont 
hij alweer sinds 1984. Overigens in 
een nieuw huis, want een zware storm 
blies tijdens de grote renovatiebeurt 
van toen een blok kale casco’s on-
dersteboven. Daarom werd besloten 
nieuwe woningen te bouwen. Voor de 
tijdelijk in wisselcontainers wonende 
bewoners werd het een langer verblijf 
in het wisselwoningendorp aan de 
Geitenkamp. “Dat was improviseren, 
maar best een leuke tijd”, vertelt Leen 
Snoek met pretlichtjes in zijn ogen.
Het werk voor de TKC en de elfdui-
zend jaarlijkse keuringen gingen ook 

toen gewoon door. “Het is veel werk, 
maar leuk doordat het de sociale 
samenhang in de wijk bevordert. Nog 
steeds is het een van de speerpunten 
al loopt het achteruit door vergrijzing, 
veranderende normen en waarden en 
verminderde maatschappelijke betrok-
kenheid”, steekt Snoek niet onder 
stoelen of banken. “Ook bewoners 
van andere afkomst proberen hun 
tuin fraai te laten ogen en oogsten 
eveneens waardering.”

Nieuwe toekomst
Vreewijk staat aan de vooravond 
van een nieuwe toekomst vanwege 
grootschalige sloop- en nieuwbouw-
plannen. Dat heeft ook gevolgen voor 
tuinen, binnenterreintjes en achterpa-
den. Het staat echter vast dat tuinen 
terugkeren en ook weer worden 
opgenomen in de jaarlijkse keuring, 
die doorgaans zo’n zeventienhonderd 
kleine en grote prijswinnaars oplevert. 

De winnaars worden allemaal ge-
noemd in ‘Onze eigen tuin’ het fraaie 
periodiek van de TKC dat verschijnt 
in een oplage van zesduizend stuks. 
“Ook dat wordt in eigen beheer 
geschreven en gevuld”, vertelt Efi e 
Andeweg.
Op de jaarlijkse Bokaalavond 
worden de hoofdprijzen uitgereikt 
en krijgen alle commissieleden een 
etentje en een gezellige avond aan-
geboden voor hun inzet. Vanwege de 
85ste verjaardag zal de bijeenkomst 
in het najaar extra feestelijk zijn. 
Hoewel Leen Snoek recent afscheid 
heeft genomen, zal hij er natuur-
lijk bij zijn. En: “Ik hoop dat alle 
tuinkeurders dan een nieuwe tuniek 
en bodywarmer met TKC-logo 
uitgereikt krijgen. Daar wordt nog 
een sponsor voor gezocht.”
   

Vreewijk geldt als een bijzondere Rotterdamse woonwijk. Sinds de bouw van het groene tuin-
dorp in de jaren twintig zijn architecten en belangstellenden van overal ter wereld de schep-
ping van de in Oudenbosch geboren (1883) en in Wassenaar overleden (1972) bouwmeester 
Marius Jan GrandPré Molière komen bewonderen.

Vreewijk vol goede moed 
op naar de honderd jaar

Veranderingen
De tijden veranderen snel, ik hoef u niets te vertellen.
Zo onttrek, ik heb even in de Van Dale gecontroleerd of dat met 
twee t’s is en dat is inderdaad het geval, ik mij nog altijd aan 
wat ik maar de voortwoekerende digitalisering zal noemen, 
maar het valt af en toe niet mee. Laatst wilde ik mij ergens 
voor opgeven, maar dat kon alleen via www.weetikveel, en 
er viel niets op te bellen of te schrijven. Nu verkeer ik in de 
gelukkige omstandigheid dat ik een management heb, waar de 
onvervangbare Mirandalientje die dingen dan voor me opknapt, 
en die zelfs een wepsijt, ik meen dat het zo heet, onder mijn 
naam in het leven heeft geroepen en bestiert. 

- Efi e en Jaap Andeweg zijn trots op de 
fraaie tuin. Leen Snoek (rechts) was 35 

jaar lid van de TuinenKeuringsCommissie 
Vreewijk en nam afscheid als secretaris 

Foto Rein Wolters/De Oud-Rotterdammer -

- De tuinenkeuringscommissie in 1929 op de foto gezet bij de viering 
van het eerste lustrum Foto TKC Vreewijk -

Misschien nadert de dag dat ik zelf de 
computer ter hand zal moeten nemen. 
Maar laatst zat ik naast iemand in de 
auto die verhuisd was en zijn gal zat te 
spuwen over het feit dat hij nu al twee 
weken “niet aangesloten was” en dan 
moet je met dat tuig gaan bellen, maar 
een levend iemand aan de lijn krijgen 
lukt ook pas na urenlang volhouden 
en dan weigeren ze nog te begrijpen 
waar je het over hebt, nee, toen ik dat 
hoorde was ik blij dat het bij mij bij de 
fax is opgehouden en weet ik zeker dat 
dat mij veel ergernis heeft bespaard. 
En denk niet dat ik bang ben voor het 
gedigitaliseerde wezen, ik weet zeker 
dat als ik mij er één dag, nou vooruit, 
twee dagen mee bezig houd het voor 
mij geen geheimen meer kent. Ik 
bedoel, elke boerenlul kan het, dan zal 

het toch wel niet zo moeilijk zijn?
Bij de bank en bij de giro zitten ze je 
ook in de richting van de elektronica 
te dringen. Nu heb ik het geluk dat 
ik van 1940 ben, dat is kennelijk een 
generatie die ze als geheel moroon 
en incontinent hebben afgeschreven, 
daarom krijg ik nog giroformulieren 
toegestuurd. Nou, ik zou het lekker 
invullen van al dat papier niet willen 
missen. ( Ik was eens bij de schrijver 
John Irving in zijn prachtige huis in 
Vermont, en die schreef nog op zo’n 
grote ouderwetse elektrische typema-
chine “want ik hou zo van het geluid 
dat ie maakt.”) De giro is nu trouwens 
ING, dus ik ben benieuwd hoe lang die 
enveloppen nog gratis blijven. Ja, ze 
moeten de bonussen toch ergens van 
betalen? (Waarbij ik denk aan de Ki-

lima Hawayans. Die mensen waren een 
heel klein beetje rijk geworden door 
onder andere héél zuinig te zijn. Als ze 
geld meebrachten voor medewerkers 
zat dat altijd in een giro-envelop, want 
die kostte niks. Zulk soort gedrag had 
de kredietcrisis zeker voorkomen.)
Over de crisis gesproken, het toppunt 
vind ik nu toch wel dat ze ons proberen 
aan te smoezen dat wij eigenlijk zelf 
de schuld zijn. Nee, nou wordt ie 
mooi! Wij waren zo begerig en op luxe 
gesteld, dat was de oorzaak van alle 
ellende. Oh. En door wie werd ons al 
die luxe opgedrongen? En het geld dat 
het allemaal kostte? En nog? Zet de 
radio maar aan, leen dit, leen dat, neem 
hypotheek zus en koop auto zo! Kom 
nou, ZIJ hebben er een zootje van ge-
maakt, en nou hebben WIJ het gedaan, 
en het kabinet kan niets beters verzin-
nen dan ONS voor de kosten te laten 
opdraaien, terwijl BERTUS BONUS 
ons vanaf zijn jacht in de Mediterannee 
ligt uit te lachen. 
De tijden veranderen, ik zei al zoiets. 
Vorige week was ik in Antwerpen in 
het Sportpaleis bij een concert van 
Marco Borsato, een fi jn artiest. (Lou 
Bandy zei tegen een nieuwkomer: “Je 
bent een gróót artiest… hoe heet je?”)
Op een gegeven ogenblik was het 

natuurlijk tijd voor het zwaaien met 
de aanstekers. Maar dat doen ze 
tegenwoordig met hun open geklapte 
mobieltjes! Dus daar kan ik ook 
alweer niet aan meedoen. 
En een ander specimen van de ver-
anderende tijd beleefde ik laatst toen 
ik mijn schoorsteen liet vegen. Ja, dat 
gebeurt nog altijd. Maar ze gaan niet 
meer het dak op, ze stoten de ragebol 
door je open haard naar boven. Die 
haard moet dan wel afgeplakt wor-
den, en toen prees die man mij dat ik 
nog zulke lekkere ouwerwetse grote 
kranten had. Iedereen heeft tegen-
woordig “Tabloid”formaat, en daar 
krijgen ze het gat niet mee dicht.
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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

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

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.

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur
LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tong�let, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen  € 9,95 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95
Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.

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

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?

Duidelijk is, dat de raadfoto met de 
Vlietlaan of de Weteringstraat te ma-
ken had. Dat klopt, want wij vroegen 
naar de naam van de (doodlopende) 
Adelaarstraat. Tachtig procent van 
de inzenders liet deze straat op 
de Vlietlaan beginnen, het restant 
dacht dat het daar al Weteringstraat 
genoemd werd. Stadsplattegronden 
uit de jaren ’50 maken duidelijk, dat 
het echt Vlietlaan moet zijn (hoewel 
deze laan vier meter verder Wetering-
straat gedoopt is). Nog steeds is aan 
de overkant van de Vlietlaan te zien, 
hoe naadloos de Weteringstraat en 
Vlietlaan in elkaar overlopen.
Frans Rozing: “Deze opname toont 
ons de Adelaarstraat die uitkwam op 
de Vlietlaan. In de stratenlijst van 
Rotterdam 1972 aangegeven als uit 
O. richting (doodl.)-Vlietlaan 60. We-
tenswaard is dat het sigarenwinkeltje 
op de hoek enige tijd werd uitgebaat 
door de roemruchte bokser Bep van 
Klaveren.” 
Jan Weda ( Maassluis): “De foto 
is van de Adelaarstraat in Kralin-
gen. Evenals de Alettastraat en de 
Slachtstraat zijn deze zijstraten van 
de Vlietlaan in Kralingen verdwenen 
en is de straatnaam ingetrokken op 8 
januari 1982. Eind zeventiger jaren 
is besloten de huizen in deze straten 
te slopen. Gezien de bouwvallige 
toestand zal dat wel nodig zijn ge-
weest. De drie overige zijstraten van 
de Vlietlaan, de Heer Hugostraat , de 
Heer Gillesstraat en de Helenastraat 
bestaan nog als straatnaam. Ik heb 
als ‘westerling’ geen herinneringen 
aan dit deel van de stad, maar weet 
dat een familielid in de Heer Gilles-
straat geboren is en een oma in de 
Helenastraat gewoond heeft, vandaar 
misschien mijn belangstelling voor dit 
gedeelte van de stad.”
Simon Aulman (Krimpen aan de 
Lek): “Vanaf de Vlietlaan kijken we 
de Adelaarstraat in; een doodlopend 
straatje vanaf de Vlietlaan. Links op 
de hoek is een sigarenwinkel, met als 
bekendste eigenaar Bep van Klaveren. 
Kort voor de sloop van dit pand is er 
nog een bh-winkel in geweest (Deze 
winkel had uiterst lage prijzen. Voor 
het geld hoefde je ze niet te laten han-
gen. AvdS). Op de andere hoek was 
een kantoor van de staatsloterij van 
Wagenmakers. Volgens de verhalen 
ging het daar niet helemaal pluis en 
werd de verkoop van staatsloten hem 
ontnomen, toen werd het ook een 
sigarenhandel. Na de sloop verhuisde 

deze naar de Goudserijweg.”
G.A de Vries, Meijerstraat 14, 3132 
SV Vlaardingen: “Dit is de Adelaar-
straat bij de Vlietlaan. Op de ene hoek 
zat de sigarenzaak waar Bep van Kla-
veren en zijn vrouw hebben gestaan. 
Op de andere hoek een loterijwinkel. 
Ik heb daar gewoond.”
John de Jong (Hoogvliet): “Dit is 
de Adelaarstraat, vanaf de Vlietlaan 
gezien. In de periode ’69 -’70 was ik 
chauffeur bij Piet Vreeswijk, groot-
handel in zoetwaren, gevestigd in de 
Van Heusdestraat. De sigarenboer op 
de hoek van de Adelaarstraat  was één 
van onze klanten de beroemde boks-
ster Bep van Klaveren. Van ’65-’69 
werkte ik bij Westerborg & Zonen in 
het Groothandelsgebouw, collega’s 
o.a.Jan van Liempd, Arie Boer, Jan 
Neefs, Hans Valstar, Bertus ?, chauf-
feur Piet en Peet Ansems. Bij Peet 
kwam ik ook thuis, hele warme en 
lieve mensen, zeer gastvrij. Vader Piet 
was schoenmaker, moeder Maartje; 
de namen van broers en zussen zijn 
Jan, Maarten, Truus, Nel en Annie. 
Annie woonde in de Adelaarstraat 
volgens mij. Piet en Maartje verhuis-
den naar de Pieter Langendijkstraat 
in Spangen, ik ook een beetje. Daar 
werd ik verliefd op het buurmeisje 
Sophie, waarmee ik nu 39 jaar ben 
getrouwd.”
C.Engelbert (Capelle aan den IJssel): 
“De fotograaf stond met zijn rug 
naar de Goudserijweg, op het punt 
waar Vlietlaan en Weteringstraat 
bij elkaar komen. Vanuit de woning 
van mijn grootouders in de er achter 
lopende Brouwersstraat (de rechter 
bovenwoning van de twee panden 
die de doodlopende straat op de foto 
afsloten), keek je de Adelaarstraat uit. 
De huizen op de foto zijn in de jaren 
‘80 gesloopt, evenals die van de Alet-
tastraat links en Slachtstraat rechts 
van de Adelaarstraat. Nieuwbouw is 
doorgetrokken van de Vlietlaan door 
de bocht naar de Weteringstraat.”
W.Nuhaan: “Bij opgave 87 kwamen 
er bij mij, geboren in Kralingen, veel 
herinneringen boven. De plek waar 
de fotograaf stond, is volgens mij de 
Weteringstraat, met achter zich de 
winkel van Jamin. Links zicht op de 
Vlietlaan en rechts de Vlietkade en 
Weteringstraat richting Frits Ruijs-
straat. Met op de punt het in Kralin-
gen bekende verlichtingsmagazijn 
Hollandia, met zijn VIR lampenre-
clame op de gevel. VIR gloeilampen 
die in dat zelfde Kralingen gemaakt 

werden op de Oudedijk. Terug naar de 
foto, de winkel op de linkerhoek is de 
sigarettenwinkel van de toen bekende 
bokser Bep van Klaveren. Rechts op 
de hoek zat ook een sigarettenwinkel, 
zelfs met automaten aan de buitenge-
vel. En of dat nog niet genoeg was, 
was er ook nog een tabakswinkel 30 
meter verder op de Vlietkade. Voor 
rokers werd nog goed gezorgd. De 
paard en wagen op de foto zal van de 
schillenboer geweest zijn, een bekend 
verschijnsel in die tijd.”
Corry Lobé (Vlaardingen): “Dit is de 
Adelaarstraat gezien vanaf de hoek 
Vlietlaan en Goudserijweg. Opge-
groeid in Rotterdam, kwam ik hier 
in de jaren 50 en 60 regelmatig langs 
met mijn ouders en broers Aad en 
Gerard, op weg naar onze volkstuin 
aan de Ceintuurbaan, of als we op be-
zoek gingen bij tante Cor en ome Adri 
Lobé, die woonden op de Vlietlaan 
tussen Fuikstraat en Berkelstraat.”
Hans Heere (Capelle aan den IJssel): 
“Deze foto is genomen vanaf de hoek 
Vlietlaan/Goudserijweg en wij zien 
de Adelaarstraat. Als je sigaretten 
bij Bep van Klaveren ging halen en 
alleen het woord boksen zei, was je 
het eerste uur nog niet weg. Hij kon 
uren praten over zijn sport met dat 
typisch Rotterdamse accent. Rechts 
was de Vlietlaan en links de Vlietkade 
(bestaat ook niet meer) en Frits Ruys-
straat.”
Tine Noijons-Speksnijder: “Wel, dit 
was de Burgemeester Bosstraat in 
Overschie! De straat is haaks op het 
viaduct van rijksweg 13 en de Paral-
lelstraat, waar ik op de lagere school 
zat van 1946 tot 1952: De Savornin 
Lohmann school. Na schooltijd 
gingen we vaak iets te snoepen halen 
bij de winkel op de hoek, op de foto 
goed te zien. Het was de winkel van 
meneer Prein, ik geloof dat er tegen-
woordig bakker Van de Berg in zit. 
Wij, mijn zus en ik, en een stuk of zes 
kinderen uit de buurt, moesten wel 
een half uur lopen naar school, dus 
bleven we altijd met dat groepje over. 
Wij woonden namelijk tussen Over-
schie (toen nog zelfstandig) en Rot-
terdam in en wel op de Oudendijkse 
Schiekade, bij de Kleiweg. Mijn 
ouders hadden een melkwinkel, mijn 
vader een groot melkwijk. Niet de 
kant op van Overschie, maar richting 
Kleiweg en het Gelderse dorp. Mijn 
man, Dick Noijons, moet in diezelfde 
periode ook naar school gelopen zijn. 
Andere school, en ook niet zo ver. Hij 

woonde namelijk in het 
Overschiese nooddorp. In ‘40 als 
jongste van 5 kinderen, weggebom-
bardeerd uit Rotterdam, geëvacueerd 
in De Bilt, en daarna in het Over-
schiese nooddorp terechtgekomen. 
Mijn man en ik hebben elkaar in 1962 
ontmoet in dancing De Wiek: bleken 
we allebei in Overschie te wonen! 
Ik nog steeds op de Oudendijkse 
Schiekade, en hij inmiddels in de 
Burgemeester Baumannlaan.  Dit was 
het, leuk dat er nu wat van Overschie 
te vertellen was. (En dan te beden-
ken dat het antwoord 100% fout is. 
AvdS).”
L.Janssen (Capelle aan den IJssel): 
“Is dat niet de Adelaarstraat, ook wel 
het hofje genoemd, gelegen tussen de 
Vlietlaan en Weteringstraat? Achter 
de vrachtwagen, waarschijnlijk 
een oud Engels legervoertuig uit 
WOII, bevond zich het café van Bas 

Buitenhuis. Aan het einde van het 
straatje was, als mijn geheugen me 
niet bedriegt, een verdieping in de 
middenstraat (voor afwatering?) waar 
je, als je door die straat fietste en 
niet goed oplette, mooi te barste kon 
vallen. Zelf woonde ik op de vlakbij 
gelegen Vlietkade en heb daar in mijn 
kinderjaren op het pleintje, waar op 
de foto net de fietser uit beeld rijdt, 
veel getold.”

De veertiendaagse attentie kan door 
de postbode in Vlaardingen worden 
afgeleverd.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 

Ik zal wel jaren achterlopen, maar toen ik op de locatie van de 
‘Waar-was-dat-nou-foto-nummer 87’ was, dacht ik ná het maken 
van de hedendaagse foto even een café binnen te stappen voor een 
goudgele rakker. Ik stond op de hoek Vlietlaan/Goudserijweg en 
was van plan in De Klapdeur een Rotterdammertje te drinken. Ik 
had duidelijk pech; De Klapdeur was exit en een Chinees lachte me 
toe. Alweer een herinnering weg!

NU

Oplossing “Waar 
was dat nou 87“  

Nieuwe opgave no. 89

Volgens mij heb ik het nooit eerder meegedeeld, maar de situatie van iedere geplaatste 
‘Waar-was-dat-nou-foto’ heb ik persoonlijk meegemaakt. Daar mijn ontdekkingstoch-
ten (op de autoped) door en rond Rotterdam pas ná 1945 gebeurden, denk ik te mogen 
concluderen dat een zeer groot deel van de DOR-lezers de foto’s kunnen herkennen.

De nu afgebeelde weg is bijna mijn woonstraat geweest. Heel lang geleden was er een 
slagerij met woonhuis te koop en vader had daar warme belangstelling voor. De koop 
(en daarmee de verhuizing) ging niet door. Moeder was van mening dat dit stukje 
Rotterdam niet bij de stad hoorde, waar zij zich thuis voelde. Ik heb dus nooit buren 
gehad, die in verbouwde tramrijtuigen woonden. Dat soort ‘noodwoningen’ stond er 
genoeg.

Waar was dat nou? 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 
13 april 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
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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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en

omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,

dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
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Ondanks hun grotere levenservaring zijn er genoeg oudere lezers onder ons die zich laten verleiden door mooie verkooppraatjes. Wat kunt u doen tegen ongevraagde telefonische aanbiedingen?  
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’.

Laat u niets aansmeren per telefoon

Telefonische verkoop heeft een grote 
vlucht genomen. Energieleveran-
ciers, tussenpersonen van fi nanciële 
producten en leningen, abonne-
mentenwervers, boekenverkopers, 
wijnaanbieders, verkopers van 
(mobiele) telefoonabonnementen, 
fondsenwervers voor goede doelen 
en loterijen, enz. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of ze overvallen u 
met de mooiste praatjes en de ‘beste 
aanbiedingen’.
Wilt u van deze ongevraagde en 
hinderlijke verkoopbenadering af, 
dan is er een eenvoudige oplossing. 
Bij de Stichting Infofi lter kunt u zich 
kosteloos registreren en opgeven dat 
u geen prijs stelt op ongevraagde 
reclame per post of per telefoon.

Blokkeren
Voor mensen die met internet 
kunnen omgaan is het heel gemak-
kelijk. Op www.infofi lter.nl kunnen 
zij zich laten blokkeren voor direct 
mail, telemarketing of telefonisch 
marktonderzoek. Wie alleen een 
telefoon heeft, kan zich beschermen 
via een keuzemenu op 09000-666 
10 00. Ziet u daar tegenop, dan kunt 
u uw wensen voor blokkering per 
brief sturen naar Stichting Infofi lter, 
Postbus 666 in Amsterdam.
Bij deze stichting zijn 950 bedrijven 
en organisaties aangesloten die aan 
de hand van uw adres of telefoon-
nummer u niet meer (eenzijdig) 
mogen benaderen. Na uw aanmel-
ding duurt het vaak nog vier tot 

zes weken voordat uw gegevens in 
de databestanden van de aangeslo-
ten bedrijven en organisaties zijn 
opgenomen.
Maar let wel, u bent er niet helemaal 
van verzekerd dat u niet meer wordt 
benaderd zolang uw gegevens in 
(openbare) telefoongidsen staan. 
Want er zijn buiten de aangeslo-
ten marketingorganisaties van de 
Stichting Infofi lter nog andere die u 
een product of dienst proberen aan te 
smeren. Zeker deze aanbieders ope-
reren vaak in het grijze gebied tussen 
betrouwbare verkoop en oplichting. 
En pas zeker op voor degenen die u 
allerlei gegevens probeert te ontfut-
selen. Hardnekkige verkopers willen 
u verleiden door glashard te beweren 
dat men u alleen vraagt aan een 
zinvolle (?) enquête mee te werken. 
Aan het eind van het gesprek blijkt 
de vaak vriendelijke man of vrouw 
nog een ‘prachtige aanbieding’ voor 
u te hebben.

Zelf initiatief nemen
Een lezer van deze krant meldde ons 
dat hij jaren terug erop was ingegaan 
dat een ‘deskundig adviseur’ bij hem 
thuis kwam om hem voor te lichten 
over verbetering van zijn pensioen. 
Uiteindelijk trapte hij in het toen zo 
mooi lijkende aanbod maandelijks 
honderd euro te storten in een beleg-
gingsfonds voor aandelen.
Van zijn ingelegde gelden heeft hij 
door de beurscrisis thans nauwelijks 
nog de helft over. De adviseur heeft 
geen enkel risico gelopen, want 
zijn hoge provisies heeft hij al lang 
opgestreken.
Sterker, nu probeert hij de getroffen 
en verontwaardigde lezer opnieuw 
te adviseren zijn (overgebleven) 
kapitaal te storten in een minder 
risicovol fonds. En strijkt opnieuw 
zijn provisie op.
Nu weten we ook wel, dat mensen 
vaak niet weten hoe ze het beste hun 
geld kunnen wegzetten (of leningen 

kunnen aangaan). Wij adviseren 
u daarin altijd zelf het initiatief 
te nemen, u van tevoren zo goed 
mogelijk op de hoogte te stellen, 
alleen met betrouwbare adviseurs in 
zee te gaan (vraag hen eerlijk wat zij 
eraan verdienen!) of gewoon naar 
uw (vertrouwde) bank te gaan en 
uw zaak eerlijk voor te leggen met 
de duidelijke boodschap dat u ook 
anderen offerte laat uitbrengen.
Mocht u het toch leuk vinden de 
ongevraagde wervingstelefoontjes 
of post te krijgen, bedenk dan dat u 
de eerste acht dagen op grond van 
de colportagewet van een monde-
ling gemaakte afspraak (of zelfs een 
toegezegd of ondertekend contract) 
zonder opgaaf van redenen (schrifte-
lijk gedaan) af kan. 

Hans Roodenburg

Trap er niet in als u telefonisch wordt benaderd – vaak in de 
vroege avonduren – om een dienst of product af te nemen. 
Vaak gebeurt het dat u op het verkeerde spoor wordt gezet, 
doordat een vriendelijke dame of heer u onder het mom van 
een enquête iets probeert aan te smeren.

Sociale voorzieningen

AOW voor vrouw, 
WAO voor man
Mijn vrouw wordt in augustus dit 
jaar 65 jaar. Ik bereik in oktober die 
leeftijd. Tot die tijd heb ik een WAO-
uitkering van het UWV. Houdt het 
UWV ook rekening met de AOW die 
mijn vrouw gaat krijgen? 

Uw WAO uitkering is individueel. 
Die staat los van het inkomen van uw 
vrouw. Derhalve gaan uw vrouw en 
u samen er per pensioendatum van 
uw vrouw erop vooruit! Ook al is het 
maar enkele maanden. Zodra u zelf 
AOW krijgt, vervalt uiteraard wel 
uw WAO.

IOAW misgelopen door 
AOW partner
Bij mijn man van 63 jaar is zijn 
WW-uitkering, die hij krijgt naast 
zijn gedeeltelijke WAO-uitkering, 
afgelopen. Hij zou nu wellicht in 
aanmerking komen voor een IOAW-
uitkering. Maar doordat ik al AOW 
heb en een klein aanvullend pensi-
oentje krijgt hij niets. Hoe kan dat?

De door u geschetste situatie kan 
inderdaad kloppen. U moet hierbij 
bedenken dat IOAW een huishoud-
uitkering is. Met andere woorden, 
alle inkomens van u en uw partner 
worden daarop gekort. 
De IOAW komt in feite overeen met 

een bijstandsuitkering die het be-
staansminimum vormt. Het verschil 
is dat er geen vermogenstoets wordt 
gedaan. Dat betekent  dat niet hoeft 
te worden ingeleverd op spaargeld, 
aandelenbezit, eigen huis, enz.

Financiële kwesties

Tien eisers 
zetten deurwaarder in
Ik heb schulden bij tien eisers die 
allen hun eigen deurwaarder inscha-
kelen. Ik zie door de bomen het bos 
niet meer. Wat moet ik doen?

We raden u aan contact op te nemen 
met de Kredietbank Rotterdam (tel. 
0800 1545, e-mail kbr@sozawe.
rotterdam.nl) als u in Rotterdam 
woont. In Den Haag kunt u bij de 
Gemeentelijke Kredietbank (tel. 
070 35 33 000) terecht of voor meer 
informatie bij de dienst Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en op de 
site www.denhaag.nl. Woont u in een 
andere gemeente dan moet u bij de 
gemeentelijke sociale dienst vragen 
hoe u aan schuldhulpverlening kan 
komen. Zij verwijzen u dan wel door 
of helpen u.

Bankrekening geblokkeerd
Mag een bank je spaartegoed en 
betaalrekening zonder bericht vooraf 
blokkeren nadat je bij het pinnen tot 
de ontdekking komt dat je niks krijgt. 
De bank vraagt vervolgens eerst 

een handtekening op het kantoor te 
komen zetten alvorens de rekening 
wordt gedeblokkeerd. Ik ben hiertoe 
niet in staat vanwege een gebroken 
heup waardoor er ook geen huur- en 
energiebetalingen kunnen worden 
gedaan.

Een bank mag inderdaad een reke-
ning blokkeren als daartoe reden is 
(verdenkingen van fraude, gerommel, 
onvoldoende tegoed of onvoldoende 
kredietmogelijkheden, bij overlijden 
van een van de rekeninghouders, enz, 
enz.).
Telefonisch kunt u natuurlijk de bank 
om opheldering vragen en uiteraard 
uw situatie uitleggen. U kunt ook 
een machtiging uitschrijven aan een 
ander om uw zaken te behartigen die 
dan bij de bank langs gaat. Dus er 
zijn volop mogelijkheden om deblok-
kering te verkrijgen als u krediet-
waardig bent. 

Fiscale zaken

Rente bij eigen bijdrage 
AWBZ
Mijn moeder wordt in een verzor-
gingshuis opgenomen. Zij moet een 
eigen bijdrage betalen. Eerder stond 
in deze rubriek dat voor de eigen 
bijdrage vermogen buiten beschou-
wing blijft. Geldt dit ook voor de 
opbrengst (rente) van het vermogen?

Voor de eigen bijdrage in een AWBZ-

instelling geldt alleen het verzamel-
inkomen dat voor de meeste mensen 
vooral bestaat uit de inkomsten in 
box 1 (AOW, pensioenen, verdien-
sten, enz.). Vermogen (In box 3) 
telt als zodanig niet mee en staat de 
verzorgende ter beschikking.
Wél telt voor het verzamelinkomen 
weer mee het fi ctieve rendement van 
4 procent dat de belastingplichtige 
volgens de belastingdienst maakt in 
box 3 boven een bepaald bedrag. 
Om u een voorbeeld te geven: als 
iemand boven de vrijstelling een 
vermogen heeft van € 250.000 rekent 
de Belastingdienst een bedrag van 
€ 10.000 (de fi ctieve 4 procent) 
als ‘voordeel uit sparen en beleg-
gen’. Daarover moet dan overigens 
jaarlijks € 1200 belasting  worden 
betaald in box 3.
Die € 10.000 euro telt wel mee 
voor het verzamelinkomen en ook 
uiteindelijk voor de eigen bijdrage. 
Mensen met een vermogen minder 
dan € 20.000 hebben dus hiermee 
nooit te maken. Rijken die in een 
verzorgingshuis worden opgenomen 
betalen daardoor al gauw de maxi-
male eigen bijdrage van ruim € 1800 
per maand. Maar die kunnen het ook 
heel goed lijden.

Consumentenzaken

Btw en calorieën in de 
tarieven voor gas
Eneco heeft een deel van de door 

mij opgegeven en gebruikte kubieke 
meters gas verhoogd met een percen-
tage van 1,00987. Dat gebeurt omdat 
er verschil in de calorische waarde 
zou zijn van gas uit Slochteren en 
gas uit de Noordzee. Ik heb als con-
sument daar totaal geen invloed op. 
Is dit wel toegestaan? Verder vraag 
ik mij af of het geoorloofd is btw te 
berekenen over de energiebelasting. 
Dus belasting over belasting!

Inderdaad is er een verschil in 
calorische waarden. Die worden 
niet door Eneco vastgesteld, maar 
landelijk en is wettelijk vastgelegd. 
Hetzelfde geldt min of meer voor de 
btw, die ook wordt gerekend over de 
energiebelasting. Ook dat is wettelijk 
vastgelegd (het gaat hierbij om een 
accijns, je ziet hetzelfde bij de ben-
zine en alcoholische dranken).
Het is inderdaad een vorm van belas-
ting heffen over belastingen hoewel 
het wel twee heel verschillende 
soorten belasting zijn. Btw wordt 
gerekend over de ‘toegevoegde 
waarde’ en accijnzen zijn een heffi ng 
die een product ook duurder maken 
en dus daaraan toegevoegde waarde 
geven. Wil u het anders, dan moet u 
uw onvrede aan de politiek kenbaar 
maken.
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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,-

Kromme Zandweg 81 • 3082 PZ Rotterdam - Charlois
Tel. 010 - 429 03 59 • Fax. 010 - 428 08 97

www.bloemencentrum-demolen.nl

Bloemencentrum
De Molen

v/h Gebrs. Kop Jansen

TE KOOP
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

Spindler Makelaars

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

Betimmeringen 

- Kasten op maat       - Kozijnen  
 - Schuifwanden          - Ramen en deuren 
 - Jachtbetimmeringen - Verbouw en renovatie  

Telefoon 06-21262763 
www.brinkmanbetimmeringen.nl 

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



Een telefoontje met zijn woning in 
Kerkrade is voldoende om vast te 
stellen dat hij verbaal nog even vitaal 
en strijdlustig is als toen hij trainer 
was van Sparta, Feyenoord en nog 
wat andere clubs. Wiel Coerver, ooit 
middenvelder bij Rapid JC, waarmee 
hij in 1956 landskampioen werd, 
is een specialist op het gebied van 
individuele training. De Coerver-me-
thode is een begrip in het internatio-
nale voetbal. Zijn boeken zijn in zes 
versies vertaald en zijn dvd’s worden 
over de hele wereld uitgegeven en 
gekopieerd.
Wie de Limburger belt, moet voorbe-

reid zijn op een stortvloed van woor-
den. Wie hem een beetje kent, zal het 
niet verbazen dat hij geen goed woord 
over heeft voor de kwaliteit van het 
huidige voetbal. Als hij de sluizen van 
zijn welsprekendheid openzet, heb 
je maar te luisteren en legt hij op de 
simpelste manier uit wat er allemaal 
aan mankeert.

Egoïstisch
“In een wedstrijd proberen de twee 
ploegen gezamenlijk in één minuut 
vijf à zes aanvallen op te zetten. Over 
negentig minuten zijn dat pakweg 450 
aanvallen. En wat is - een tikkeltje 
overdreven - het resultaat? 0-0, 0-0, 
0-0 ... En hoe komt dat? Doordat 
er bijna geen spelers meer zijn die, 
zoals Maradona, een man kunnen 
passeren of zoals Zidane een bal 
perfect kunnen aannemen en onder 
alle omstandigheden afschermen. 
Arjen Robben en Robin van Persie 
zijn de enige Nederlandse spelers 
die nog een man kunnen passeren. 
En die worden dan vaak nog voor 
egoïstisch en eigenwijs versleten. In 
Duitsland, waar nota bene zes miljoen 
voetballers staan geregistreerd, is het 

nog erger. De Duitsers gaan er prat 
op de beste trainersopleiding van de 
wereld te hebben. Nou, ik vraag je: 
wie en waar zijn de opvolgers van 
Helmut Rahn en Wolfgang Overath? 
Het is een schande dat 90 procent van 
de huidige topvoetballers niet kan 
koppen, 80 procent eenbenig is en 
100 procent geen correcte sliding kan 
uitvoeren.’’

Goud
Met die laatste opmerking van Coer-
ver naderen we het punt waarover 
we speciaal zijn mening wilden 
horen. De turbulente Limburger zal 
in de geschiedenis van het Neder-
landse voetbal altijd te boek staan 
als de leermeester van het ‘kappen 
en draaien’. Een onderdeel waarbij 
nog steevast de namen van zijn beste 
pupillen, Frans Thijssen en Jan(tje) 
Peters, worden genoemd.
De training van de fl amboyante 
Limburger is er altijd op gericht 
geweest de individuele vaardigheid 
van zijn spelers te perfectioneren, met 
name bij de leergierige jeugd die hij 
als achttien karaats goud beschouwde.

Herhaling
Aan de top hield hij er soms extreme 
opvattingen op na. In zijn Feyenoord-
tijd  baarde hij nogal opzien door met 
een aantal spelers op de technische 
kanten van de sliding-tackle te 
oefenen. Daarbij maakte hij, om 
schaafwonden te voorkomen, gebruik 

van speciaal door hemzelf ontworpen 
slidingbroeken. Hij oefende bij voor-
keur op natte velden. Als de velden 
bij Feyenoord te drassig waren, week 
hij uit naar braak liggende stukjes 
grond of plantsoenen, waarbij hij 
soms hulp kreeg van de brandweer 
die op zijn verzoek water uit naburige 
sloten pompte.
Niet alle spelers waren gesteld op die 
slidingtraining. Wim van Hanegem 
haalde er zijn neus voor op. Joop 
van Daele daarentegen – de man die 
Feyenoord in september 1970 de 
wereldcup bezorgde – zegt dat hij 
veel profi jt heeft getrokken van de 
individuele training van Coerver. De 
man van het brilletje huldigde het 
standpunt: herhaling is de kracht van 
de training. “Als ik iedere dag bij de 
koptraining tien tot twintig spron-
gen maak, spring ik na twee of drie 
maanden drie centimeter hoger. Als 
je de sliding-tackle tot in de perfectie 
beheerst, kan je een soortgelijk effect 
bereiken. Dan win je enorm aan 
zelfvertrouwen.”

Redmiddel
Coerver, oorspronkelijk tegelzetter 
van beroep, had vastgesteld dat er 
wel zes verschillende tackles bestaan. 
Joop kan ze stuk voor stuk nog 
opnoemen.
“De sliding met de binnenkant van de 
voet, met de buitenkant, de wreef, de 
voetzool, de klemsliding en de sliding 
over de enkel.”

Spelers als Henk Schijvenaar, Roel 
Wiersma, Kees Kuys en Johan Nees-
kens maakten er, ieder op zijn manier, 
veelvuldig gebruik van. Dat gold 
ook voor enkele aanvallers. In een 
demonstratiefi lm van Abe Lenstra, 
die nu nog wel eens op tv vertoond 
wordt, is te zien hoe hij op correcte 
wijze een tegenstander de bal afhan-
dig kon maken. De sliding-tackle 
– in wezen het laatste redmiddel van 
een gepasseerde verdediger – is aan 
strenge regels gebonden. Hij moet op 
de bal gericht zijn en niet op het been 
van de tegenstander. Dat wordt in het 
huidige voetbal nogal eens vergeten.
Het zou goed zijn als de KNVB 
spelers en trainers daarop nog eens 
nadrukkelijk wees. Veel ongevallen 
zouden daarmee voorkomen kunnen 
worden. De uitgestoken voet moet 
vlak bij de grond blijven. Maar wat 
zien we iedere week in de stadions en 
op tv? De aanval van de verdediger 
is op de voet, de enkel, de scheen, ja 
zelfs op de knie gericht. Het gaat niet 
meer om het veroveren van de bal, 
maar om het (doelbewust?) uitscha-
kelen van de tegenstander. Coerver 
gruwt ervan!
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Rond de eertijds zo vaak in de publiciteit staande Wiel Coerver (84) 
is het al een tijdje heel erg stil. Niet zo verwonderlijk, want de Lim-
burger werd in december 84 en weet na drie hartoperaties dat hij 
zich danig in acht moet nemen. Daarom vertrekt hij op gezette tij-
den naar warme streken als Korea, Indonesië en Saoedi Arabië om 
inspiratie en krachten op te doen voor alweer een nieuw leerboek 
of dvd over voetbal, de sport waarvan hij altijd bezeten is geweest.

Wiel Coerver blijft 
kritisch en strijdvaardig

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
Geen gemakkelijke opgave dit keer. Daarom niet alleen het jaar prijsgegeven maar ook de maand, 
namelijk juli 1954. Het lijkt op een gewone wielerwedstrijd in Rotterdam, maar dat is niet zo. 

Oplossing foto 17 maart 2009
Dat de successen van de honkbalploeg van Sparta nog volop in de herinnering voortleven, bewezen de talloze reacties op 
deze foto uit 1963. Ook drie afgebeelde spelers reageerden. Zo schrijft Piet Bouts: “Bij onze thuiswedstrijden op Nieuw 
Vreelust keken veel toeschouwers vanaf een berg zand waar later de Horvathweg is gekomen. Er was veel belangstelling, 
4.000 mensen tegen Haarlem Nicols en OVVO haalden we wel.” Cees de Bruin vindt het leuk nu eens een foto van zich-
zelf in de De Oud-Rotterdammer te zien. Zo ook Wim Corpeleijn die meldt dat zijn broer Louis Corpeleijn als Excelsior-
speler al eerder deze rubriek sierde. Voorts laat Wim weten: “Sparta werd in 1963 voor het eerst kampioen van Nederland. 
Dat was bijzonder, want normaal kwam de kampioen altijd uit Amsterdam of Haarlem. Sparta werd na 1963 nog vele 
malen kampioen. Later nam Neptunus die plaats in.” Bep van den Tol zegt verrast te zijn door de foto. Zij somt zonder 
moeite alle spelers, onder wie haar overleden man Jan van den Tol, op. Peter Haan, speler van het reserveteam, denkt met 
plezier terug aan zijn honkbaltijd bij Sparta. Sparta 2 werd in de periode 1963-1974 elk jaar kampioen. 
Een van de grote mannen van het team was Hamilton Richardson. Bep Brans uit Puttershoek kende hem vanuit een andere 

hoek: “Een grote verschijning. In 1962 werkte ik bij Dammers & Van der Heide Scheepvaart en daar werkte destijds ook Velma Tears, de verloofde van Hamilton. Hij kwam haar daar vaak ophalen.” 
Rene Schouten van Sparta’s Archiefcommissie is nog steeds enthousiast over de gouden tijd op Nieuw Vreelust. Over het vervolg schrijft hij: “In de 
jaren negentig heeft de gemeente de honkbalbeleving bij Sparta helaas de nek omgedraaid. Sparta diende te verdwijnen voor de aanleg van de metro 
en is uiteindelijk door een juridische constructie met Feyenoord terechtgekomen in de Beverwaard. Een situatie die vele supporters heeft vervreemd 
van de honkbalsport.” Tenslotte de namen van de honkballers op deze foto, die is gemaakt op de dag (25 augustus 1963) van de kampioenswedstrijd 
tegen Schoten. Staand v.l.n.r.: Verzorger Jan van Huut, Jan van den Tol, coach Lou Ignatius, Hamilton Richardson, Piet Bouts, Ton Ignatius, Hans 
Augustinus, Simon Arrindell, hoofdcoach John Heyt, Harry van den Berg, leider Hans van Dijk, Henk Hendriks en Theo Witstok. Zittend v.l.n.r.: 
Jossie Faneyte, Toon Fabrie, Wim Corpeleijn, Cees de Bruin, Jaap de Koning met zoontje Eddy, Piet van der Wilk en Leen Staub.    

- Coerver leerde de jeugd 
‘kappen en draaien’ -

- Wiel Coerver (r) in gesprek met 
oud-collega Kees Rijvers -



Pagina 10 Dinsdag 31 maart 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -

klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

‘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

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928
BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN 

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

‘De-vaar-met-korting-
tussen-meren-en-
molens-Pas.’

De

€ 45 ,-

€22,50

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
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Geest ‘Meisjes van Jamin’ 
even terug op drukke reünie

Vooraf waren de verwachtingen hoog-
gespannen. Zou die of die komen of 
niet meer in leven zijn? Nieuwsgierig 
werd naar elkaar gekeken, soms volg-
de een spontane herkenningskreet. De 
samenkomst van mensen met een band 
met Jamin had een feestelijk aanzien. 
Grondlegger Cornelis Jamin is al ge-
ruime tijd overleden, maar nazaten als 
Everard Jamin en zijn dochter Manon 
en Harr Wiegman waren er wel. Ze 
genoten van de populariteit waarmee 
het bedrijf nog altijd omgeven is. Ook 
de huidige directeur van het winkel-
bedrijf, mevrouw J. Wetterhahn, was 
er om nader kennis te maken met het 

verleden van het vermaarde bedrijf.

Pendelen
Het fabriekscomplex van Jamin stond 
tachtig jaar tussen de Hugo de Groot-
straat en generaal Van der Heijden-
straat in Crooswijk. De 73-jarige Kees 
Mets uit Delfshaven heeft er achttien 
jaar op kantoor gewerkt als chef bouw-
werken. Hij was verantwoordelijk 
voor alles dat verband hield met het 
onderhoud van de fabrieksgebouwen, 
de tweeduizend woningen van het be-
drijf en de inrichting van de honderden 
winkelfilialen in het land. 
“Ik heb twee bedrijfsverhuizingen 

meegemaakt”, vertelt hij. “Van Croos-
wijk naar het nieuwe kantoor in het 
Verzamelgebouw Zuid bij het Zuid-
plein en daarna de grote verhuizing 
naar Oosterhout in Noord-Brabant. 
Néé, ik ben daar niet gaan wonen. 
Een personeelsbus bracht ons naar de 
werkplek en weer naar huis. We waren 
met veertig die niet wilden verhuizen 
en ervoor hadden gekozen elke dag op 
en neer te reizen.”
Generaties Crooswijkse vrouwen 
werkten bij Jamin, onder wie de 74 
jaar geleden in de omgeving van de 
fabriek geboren en getogen Nel van 
Esch. Ze woont nog steeds in Croos-
wijk. “Bijna drie jaar werkte ik op de 
ijsafdeling. Man, daar heb ik bevroren 
vingers aan overgehouden. Dagelijks 
van zes tot één was ik er. Op zaterdag 
mochten we om elf uur naar huis en 
zondag waren we vrij. In 1952 ben ik 
gestopt, want toen kwam zij”, wijst ze 
naar haar dochter. Nel van Esch kwam 
niet veel bekenden uit haar periode bij 
Jamin tegen. “Veel zullen er niet meer 
op deze wereld zijn. Maar het was leuk 
al die oude foto’s te zien. Dat deed me 
wel wat.”

Verhalen
Coen Veldhoen (78) was van 1962 
tot 1985 regiovertegenwoordiger. “Ik 
reed per jaar zo’n honderdduizend 
kilometer voor baas Jamin”, vertelt hij 

lachend. “Dat zie ik me nu niet meer 
doen.” Veldhoen zag niets in verhuizen 
naar de werkplek. “Ik ben altijd in 
Pendrecht blijven wonen, nog steeds.” 
Hij is een gelukkig bezitter van een 
mal voor holle chocolade-eieren. Een 
dergelijk ding is voor een verzamelaar 
veel geld waard. “Destijds heb ik op 
een rommelmarkt er een aantal van 
gekocht.”
Als start van de reünie was er het 
gezamenlijk optreden van de 82-jarige 
volkszanger Kees Korbijn en het 
Rotterdams Opera Koor. Later op 
de middag zorgde Kees samen met 
het orkest Valstar voor amusante 
muziek-van-toen. Tussendoor haalden 
tientallen bezoekers herinneringen 
op en genoten van de aansprekende 
fotopanelen en aangeboden drankjes. 
De bijeenkomst is onderdeel van het 

project ‘Meisjes van Jamin’, opgezet 
door Jannie Hack en journalist Dik 
Vuik. Het duo liet zich uitgebreid 
interviewen en kreeg veel complimen-
ten voor hun initiatief. Hun volgende 
stappen gaan naar het uitgeven van 
een boekje met Jaminverhalen en het 
inrichten van een tentoonstelling in 
Historisch Museum Rotterdam. 

Wie hiervoor verhalen, foto’s of 
materiaal wil afstaan, kan contact 
opnemen met Jannie Hack: 0620-
037537, e-mail j.m.hack@planet.nl 
of Dik Vuik: 0610-080405 e-mail dik.
vuik@hetnet.nl
  

 

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (35)

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.

Mariniers
Rotterdam en nadrukkelijk ook het Noorder-
eiland hebben een nauwe band met het Korps 
Mariniers van de Koninklijke Marine. Tot 
de verhuizing op 4 september 1961 van de 
Waalhaven naar Den Helder was Rotterdam 
marinebasis nummer één van Nederland. De 
markante marinekazerne aan het Oostplein staat 
bij ouderen nog helder voor de geest en ook hoe 
deze in de meidagen van 1940 vernietigd werd. 
Het monument van kunstenaar Titus Leeser op 
die plek herinnert aan de zwarte periode en aan 
de gevechten om behoud van de ‘Maasbrug-
gen’ in de meidagen van 1940. Opvolger van 
het Oostplein is de Van Ghentkazerne aan het 
Toepad in Kralingen. Mariniers krijgen er een 
bijzonder zware opleiding.

Een bepalend gezicht van de maritieme krijgs-
macht is de Marinierskapel. Op hoogtijdagen 
geeft zij acte de présence, zoals op Koningin-
nedag en 4 mei, de dag van de dodenherdenking. 
Tussen de Marinierskapel, de marinehistorie 

en de bevolking van het Noordereiland is een 
bijzondere band ontstaan. Het regelmatig op 
stroom afmeren op de Nieuwe Maas van vlieg-
kampschip Hr. Ms. Karel Doorman is daar niet 
vreemd aan. En ook niet de verhuizing van het 
Mariniers Museum van de Van Ghentkazerne 
naar het Hulstkampgebouw van de Arnhemse 
vastgoedmagnaat Tom Westermeijer aan de 
Maaskade. Hij en generaal-majoor A.J. Romijn 
tekenden op 8 januari 1980 een overeenkomst 
die het burgemeester André van der Louw 
mogelijk maakte het museum op 9 mei 1980 of-
ficieel te openen. Uiteraard zorgde de Mariniers-
kapel voor een muzikale omlijsting. Na vijftien 
jaar verhuisde het museum naar de Wijnhaven, 
waar het op 8 december 1995 op feestelijke 
wijze werd geopend door Z.K.H. Prins Bernard. 
De Marinierskapel had in de jaren vijftig en 
zestig de goede gewoonte naar het Noorderei-
land te marcheren voor een gratis concert op het 
Burgemeester Hoffmanplein.     

Fotoboeken, knipsels, fotopanelen en zelfs het borstbeeld van oprichter Cornelis Jamin houden de herinneringen levend aan het be-
kende, ooit Rotterdamse, chocolade-, koek-, snoep- en ijsconcern. Losse prentjes en zelfs familiealbums gingen dinsdag 17 maart van 
hand tot hand op een wijkreünie in dienstencentrum Rubroek in Crooswijk, ooit de bakermat van Jamin.

- In het midden Manon en Everard Jamin. 
Links Michel de Visser van deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk die mede de fototen-

toonstelling opende. Rechts de Schiedamse 
kunstenaar Harr Wiegman, eveneens een 
nazaat van Jamin Foto’s Rein Wolters -

- Good-old Kees Korbijn zorgde met het Rotterdams Opera Koor voor een leuke muzikale 
opening van de wijkreünie -

In de kapel van de  rk-begraafplaats 
St. Laurentius aan de Nieuwe  
Crooswijkseweg 123 is tot en met 
woensdag 8 april een foto-expositie 
te bezichtigen over de voorma-
lige Jaminfabriek in Crooswijk. 
Cornelis Jamin en zijn tweede 
vrouw zijn daar begraven en op 
hun graf werd een bijzondere kapel 
geplaatst. Enige jaren geleden werd 
de kapel gerestaureerd. Nu is het 

weer een van de pronkstukken van 
de begraafplaats. De foto-expositie 
staat op de historische arcade. Na 
het bekijken kan men het kapel-
letje van Jamin bezichtigen en de 
portretten van de overledenen. Na 
meer dan honderd jaar zijn zij nog 
haarscherp. 
De begraafplaats is dagelijks 
geopend van 08.00–16.00 uur en 
zondags van 10.00 tot 16.00 uur.

Jamin–expositie op begraafplaats St. Laurentius
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

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

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

van Levident...

Alles eten
met een

clickgebit

Specialisten in cosmetische tandheelkunde en tandprothetische zorg

2009 biedt u nieuwe kansen...

www.levident.nl

Vergoedingen door alle 

Nederlandse zorgverzekeraars.

Indien de aanvraag door de zorgverzekeraar goedgekeurd wordt zijn de kosten maximaal €125,00 per kaakdeel.

Levident Putte T 0164 606588

Levident Brielle T 0181 417553

Levident Dordrecht T 078 6356638 

Levident Zundert T 076 5990506

Levident Spijkenisse T 0181 687324  
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 Formation

 - Formation. Onder van links naar rechts: David de Jong, Joh 
Rober, Peter Zonnevijlle en Anja Ermen. Boven van links naar 

rechts: Joop Leefl ang, Jan Aardoom en Tino van Anraad. -

De groep stond in 1969 voor de eerste keer op de planken als Diversion. Vervolgens werd er flink aan de weg getimmerd 
in de Maasstad en de regio. Korte tijd later werd besloten de soulformatie een andere naam te geven: Formation.

Diversion begon met Jan Aardoom 
(basgitaar), David de Jong (solo/
slaggitaar), Ron Breedveld (zang), 
Anja Ermen (zang) en Peter Zon-
nevijlle (drums). Het eerste optreden 
van de band was volgens Peter 
Zonnevijlle veertig jaar geleden in 
sociëteit Het Bosje op de Noord-
singel. “Binnen een paar maanden 
veroverden we de harten van tieners. 
En die van  zaaleigenaren”, zegt hij, 
“mede doordat we altijd een grote 
schare fans mee brachten.” 
Op advies van manager Hendriks 
werd besloten een toetsenist aan 
de groep toe te voegen. Dat werd 
Tino van Anraad. “Dat was een 
grote stap”, zegt Zonnevijlle, “want 
Diversion was een ‘keurige’ band 
en opeens kwam er een bandlid bij 
met zeer lang haar.” Toen de band 
op zoek ging naar meer verster-
king, kwam er nóg een langharig 
muzikant bij: sologitarist Joop 

Leefl ang, die Van Anraad kende uit 
Soul Surprise. 

Zat
Diversion zat niet om werk verle-
gen. Zonnevijlle: “De verzoeken 
voor een optreden stroomden binnen 
en we gingen ook de grens over: 
België en Luxemburg.” Eind 1969 
sleepte de groep de eerste plaats in 
de wacht van een talentenjacht in 
Ridderkerk. Dat betekende een con-
tract bij platenmaatschappij Polydor. 
Maar van het maken van een plaatje 
is het om de een of andere reden 
nooit gekomen. “Zanger Ron, hevig 
verliefd en verloofd, was het vele 
optreden zat en besloot er mee op te 
houden”, aldus Zonnevijlle. In zijn 
plaats kwam zanger John Rober (ex-
That Soul Formation) de gelederen 
versterken en hij bleek met zangeres 
Anja een vocaal sterk koppel te vor-
men. In die periode, de fanclub telde 

ruim duizend leden, werd besloten 
Diversion verder door het leven te 
laten gaan als Formation. “Het re-
pertoire veranderde drastisch”, weet 
Zonnevijlle. Het was voornamelijk 
soul van onder andere Otis Redding, 
Wilson Pickett en andere Ameri-
kaanse grootheden dat de band ging 
spelen. “En Anja kon ook uitstekend 
het hele repertoire van Shocking 
Blue vertolken.” 

Muur
Ter illustratie van de populariteit 
van Formation, noemt Zonnevijlle 
een optreden tijdens een personeels-
feest van snoepgigant C. Jamin. 
“Daarop waren wij de hoofdact. In 
het voorprogramma stonden The 
Tee Set en duo Saskia en Serge.” 
Formation stond daarna ook op 
het podium met andere nationaal 
bekende groepen, zoals Big Wheel 
en de Engelse  Fortunes. Het succes 

van Formation had tot gevolg dat 
de zaken almaar professioneler 
werden aangepakt. Er kwamen een 
technicus voor licht en geluid én 
twee bussen met chauffeurs om de 
geluidsapparatuur te vervoeren. “We 
waren één van de weinige groepen 
die een volledige muur van London 
City-torens en een P.A. achter 
zich had staan”, aldus Zonnevijlle. 
Vrijwel alles zat Formation mee. 
Totdat er apparatuur en instrumen-
ten van de band verdwenen bij een 
inbraak in dansschool Jansen in 
de Vijverhofstraat, waar de groep 
enkele avonden speelde. “Maar die 
tegenslag werd overwonnen door 
spullen te huren bij muziekhandel 
Saris en bemiddeling van de toen-
malig manager Bob van Vliet.” 
Het begin van het einde van Forma-
tion kondigde zich aan toen in april 
1971 Van Anraad de groep verliet. 
Een jaar daarna was het over en uit. 

Rober ging zingen in The Machine,  
Ermen in Flash. Zonnevijlle drum-
de daarna in Ebonnies & Connec-
tion en Surface en Leefl ang werd 
gitarist bij De BTW’ers en Mus-
tang. Twintig jaar na het opheffen 
van Formation liepen Zonnevijlle, 
Van Anraad en Rober elkaar weer 
tegen het lijf in Double D. Met deze 
groep maakten zij twee singles, die 
verschenen op het Dureco-label. 
Zonnevijlle: “Er wordt gedacht aan 
een reünie van Formation. Maar die 
zal helaas zonder John Rober zijn. 
Hij overleed in 2001.” 
Nadere informatie over Diver-
sion/Formation is te krijgen door 
een mail te sturen naar: showtime.
productions@planet.nl

Wilt u reageren, of heeft u een bij-
drage voor deze rubriek? Mail dan 
naar:  ed.vanhelten@hotmail.com 

De groep stond in 1969 voor de eerste keer op de planken als Diversion. Vervolgens werd er flink aan de weg getimmerd 

deel 50

Fact veranderde niet alleen van 
samenstelling, ook van repertoire. 
Tegelijk belandden m’n vriend en 
ik in de schulden, aangezien we met 
geleend geld elektrische gitaren en 
versterkers hadden aangeschaft. We 
repeteerden in een zaaltje van een 
buurthuis in de Coolsestraat, waar ook 
de geluidsinstallatie en instrumenten 
mochten worden opgeslagen, wat een 
hoop gesleep en gesjouw scheelde. De 
nieuwe Fact stond na een paar weken 
weer op de planken en timmerde 
gaandeweg steeds meer aan de weg. 
Na een paar maanden voor volle en 
minder volle zalen gespeeld te hebben, 
ging op de vroege avond van 20 maart 
1967 bij ons thuis de telefoon en kreeg 
mijn moeder van een zus, die werkte 
in een snackbar in de Coolsestraat, te 
horen dat het buurthuis in de fi k stond. 
Aanvankelijk schrok ik daar niet van, 
maar besloot toch even de andere 
muzikanten in te lichten. Daarop ging 

de voltallige viermansformatie naar de 
Coolsestraat om te kijken wat daar aan 
de hand was. 

Resten
We kwamen de Coolsestraat niet in. 
De zijstraat van de West-Kruiskade 
was afgezet door een leger brandweer-
mannen dat bezig was met nablus-
sen en de belendende percelen nat 
houden. Het buurthuis had eventjes 
in lichter laaie gestaan. Het vuur had 
de zaal (waar wij repeteerden) en 
de aangrenzende ruimte (waar alles 
opgeslagen stond waarmee Fact geluid 
produceerde) totaal verwoest, zo 
vertelde de brandweercommandant 
de verzamelde pers een paar uur later. 
Om een triest verhaal kort te maken: 
de benedenverdieping was compleet 
in de as gelegd en van de instrumenten 
van Fact was geen snaar meer over. 
Van de geluidsapparatuur waren 
uitsluitend verkoolde resten terug-

gevonden. Niet onbelangrijk detail: 
van een verzekering voor instrumen-
ten en apparatuur was geen sprake. 
Ander detail: de schade voor Fact 
bedroeg circa twintigduizend gulden. 
Na de bluswerkzaamheden volgden 
interviews en een evaluatie van het 
gebeuren, die tot diep in de nacht ten 
huize van onze manager, een straat 
verderop, duurden.

Treurig
De brand in het buurthuis en vooral 
het debacle voor Fact, stond de vol-
gende dag kolommenbreed uitgemeten 
in landelijke en regionale kranten en 
Willem Duys wilde ons op tv laten 
verschijnen. Dat laatste ging niet door, 
doordat Duys die avond iemand met 
een verhaal met meer impact dan Fact 
bij z’n visglas liet plaatsnemen. Het 
Algemeen Dagblad besteedde een 
voorpagina-artikel aan de brand én de 
band en ook het Rotterdams Nieuws-

blad en Het Vrije Volk publiceerden 
er uitvoerig over. Bij het artikel in Het 
Vrije Volk stond een foto, waarop we 
héél treurig kijken, omdat dat moest 
van de fotograaf. 
Een slimme zakenman werd ken-
nelijk zo door dat verhaal en die foto 
getroffen, dat hij over z’n hart én z’n 
portemonnee streek en met een goed 
idee kwam. Hij belde onze manager 
en zei dat hij een benefi etconcert voor 
ons ging organiseren. Dat zou Fact uit 
de brand helpen, of in ieder geval een 
aanzet zijn voor het kopen van nieuwe 
gitaren en een drumstel. Zijn plan 
klonk ons als (beat)muziek in de oren.

Belangeloos
Dat concert kwam er, enkele weken 
later. Een stuk of wat Rotterdamse 
beatgroepen én de Haagse Sandy 
Coast, traden belangeloos op in een 
uitverkocht Odeon in de Gouver-
nestraat. En de opbrengst was voor 

ons! Van de organisator hoorden we 
na die benefi etavond vervolgens even 
niets meer. Een paar dagen later liet 
hij doorschemeren dat Fact voorlopig 
geen nieuwe instrumenten kon kopen, 
doordat het beoogde bedrag, welk 
bedrag dat ook geweest mag zijn, 
bij lange na niet was gehaald. Het 
benefi etconcert had zegge en schrijven 
netto vijftig gulden opgebracht, zei hij 
door de telefoon, waarna hij ophing en 
we nooit meer iets van die barmhar-
tige man vernamen. Het bleek een 
‘organisator’ zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, want hij was daarna 
telefonisch niet meer te bereiken, laat 
staan te traceren.
Feit is dat wij, van Fact, toen een 
beetje argwaan kregen. En die arg-
waan is bij mij nooit  weggegaan! 

Ed van Helten

Organisator nam de benen 
na benefietconcert in Odeon
In de zestiger jaren ging ik in Schiedam met een vriend op gitaarles. We hadden één doel voor ogen: een bandje beginnen. 
Na een handvol lessen van een gitaarleraar die zichzelf heel graag hoorde spelen, hoefden we geen bandje meer te forme-
ren: de band kwam naar ons. Een neef van mijn vriend was drummer in een bestaande Rotterdamse beatgroep. Die beatband 
was op sterven na dood, doordat twee gitaristen er de brui aan hadden gegeven. En wij mochten Fact, zo heette de band, in 
de zomer van 1966 nieuw leven inblazen. 

- De foto die de dag na de brand ver-
scheen in Het Vrije Volk. We kijken heel 

triest, omdat dat moest van de fotograaf -

- Krantenartikelen over de brand in het 
buurthuis in de Coolsestraat -
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AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

Kleur- en Stijladvies
 • kleding 
 • make-up
 • haar
 • accessoires
15% korting voor 50-plussers

Kleurrijk Advies
Sandra Hoogteijling  06 – 34 90 68 67
kleurrijkadvies@orange.nl  www.kleurrijkadvies.info

voor wie gezien wil worden

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

14,50
+  2,50 VERZENDKOSTEN

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

Steun Ango in haar werk en collecteer tijdens de 
landelijke collecteweek in juni. Maak de wereld van 
gehandicapten een stukje groter.

Bel 033 - 4654343 of surf  
naar www.handicap.nl 
om u aan te melden.
Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango

Het beste hulpmiddel voor gehandicapten
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NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Tel: 015-8894807
Keurmerk BER

40PlusRelatie.nlSlinge 572 - 3086 EW Rotterdam
telefoon 010 - 480 00 92 - fax 010 – 481 22 32

De heer Laurens opende daarop een 
parfumeriezaak aan de Vlietlaan 4. 
Enige jaren later verhuisde de zaak 
naar Vlietlaan 12. Ook in de jaren na 
de oorlog was de Vlietlaan nog een 
levendige en gezellige winkelstraat. 
In deze tijd stonden er in het midden 
van de straat ook noodwinkels. 
Andere winkeliers in die tijd waren 
onder andere: Bep van Klaveren met 
zijn sigarenzaak, Foto Wolf, Boender 
met een speelgoedzaak, Thijs 
Woninginrichting, de zusters Conelly 
met luxe huishoudelijke artikelen, 
Breur ijzerhandel en bakker Wolf. 
Tijdens de oorlog werden de luiken 
van de etalage tijdens de nachte-
lijke uren gestolen. Ook kwamen er 
regelmatig klanten aan de deur na 

sluitingstijd en in het weekend. Deze 
waren dan iets vergeten te kopen. 
Ook werd de etalage regelmatig 
vernieuwd door de heer Laurens. 
Dit deed hij vaak ‘s nachts. Eind 
jaren zestig werd de zaak verkocht. 
In 1987 kwam de heer Laurens te 
overlijden. 

Ik ben erg benieuwd of er nog 
mensen zijn die dit verhaal kunnen 
aanvullen voor mij. 

C. van Eeuwijk (schoonzoon van de 
heer Laurens)
Weth. Brouwerstraat 74
2922 XR Krimpen aan den IJssel
0180-516361

De Vlietlaan was in de vooroorlogse jaren een gezellige en drukke winkelstraat. Een bekende winkelier 
was de heer J.K.Laurens, die oorspronkelijk eigenaar was van een scheersalon aan de Goudserijweg en 
zich later op de Vlietlaan vestigde. Leuk detail is dat elke klant destijds een eigen scheerkwast had, die 
bewaard werd in een eigen vakje in de salon. Het was hard werken en een werkweek van zes dagen was 
heel normaal. In de jaren veertig werd de zaak verkocht. 

De Vlietlaan 
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Omstreeks de jaren twintig ontdekten de Rot-
terdammers Voorne Putten als vakantieoord. 
Oostvoorne werd een bekende badplaats. De 
beter gesitueerden reserveerden een kamer in een 
hotel, maar de wat minder welgestelde Rotter-
dammer zocht een plekje in de duinen, waar een 
tent werd opgeslagen. Dat liep echter al snel de 
spuigaten uit en toen het kwetsbare duingebied 
schade dreigde te ondervinden van het toenemend 
aantal kampeerders, stak het Hoogheemraadschap 
Voorne daar een stokje voor. Wild kamperen in 
de duinen werd verboden, maar de liefhebbers 
lieten zich niet zomaar verdrijven. Ze zochten een 
plekje bij de vele boeren en tuinders in het ge-
bied, die de extra inkomsten goed konden gebrui-
ken. Sommige tuinders begonnen zelfs op kleine 
schaal voorzieningen te treffen en plaatsten wc’s 
voor hun gasten of verkochten groente en fruit.

Primitief
Tijdens de oorlog was het Voornse duingebied 

Sperrgebiet, maar toen de donkere jaren eenmaal 
achter de rug waren, bloeide het recreatiegebied 
snel op. In 1948 ontstond officieel het recreatie-
centrum Kruininger Gors en dat groeide uit tot 
een zeer populaire vakantiebestemming. Dankzij 
die snel groeiende belangstelling kwamen ook 
andere parken, zoals Rondeweibos, Waterbos en 
Van Iterson tot ontwikkeling.
Voor veel Rotterdammers zijn deze parken niet 
zomaar een willekeurige vakantiebestemming, 
waar je een paar weekjes per jaar doorbrengt. 
Nee, er zijn er vele voor wie hun camping 
tijdens de zomermaanden een bijna permanente 
woonplaats is. Zij vertoeven daar van begin april 
tot eind september en genieten dagelijks van de 
heerlijke omgeving en de luxe faciliteiten.
Joop Stringa is zo’n Rotterdammer. Hij komt al 
47 jaar op Rondeweibos en zag in die jaren heel 
wat veranderen. “Onze eerste eigen stek was op 
het Ireneveld. Natuurlijk zag Rondeweibos er 44 
jaar geleden heel anders uit. Waar nu mijn staca-

ravan staat stonden bomen, er was geen receptie, 
maar een klein wachtershuisje. De kampwinkel 
was een schuurtje, koken deed je op de primus 
en ’s avonds brandde je de gaslamp. Dat was ‘het 
echte kamperen’. Wel romantisch als je eraan 
terug denkt, maar nogal primitief. Ik verkies toch 
de prima faciliteiten van tegenwoordig”, bekent 
hij eerlijk.

Rotterdams
Samen met Maartje, zijn vrouw, is Joop een van 
de motoren achter de vele activiteiten die op 
Rondeweibos georganiseerd worden.
“In het begin werd hier niets georganiseerd. 
Maartje en ik hebben destijds het initiatief 
genomen om de gasten te vermaken en dat doen 
we nog steeds. Ook daarin is wel veel veranderd. 
Vroeger gingen we dauwtrappen. Dat was een 
hoogtepunt. ’s Ochtends heel vroeg je bed uit en 
dan een heerlijke wandeltocht maken door de 
bossen, de duinen en over het strand. Tegenwoor-
dig is er meer belangstelling voor disco en zo”, 
weet Joop. Eigenaar en familiebedrijf Molecaten 
heeft alle parken in de loop der jaren flink gemo-
derniseerd. Ze zijn nu ook erg in trek bij de echte 
vakantiegangers, die graag een paar weken op de 

parken verblijven, maar dat gaat voortreffelijk 
samen met de, min of meer, ‘vaste’ bewoners, 
die hun eigen stekje koesteren. “Het Kruininger 
Gors, aan het Brielse Meer, is nog altijd een heel 
gezellig recreatiedorp”, aldus Judith Gerritsen 
van Molecaten. Waterbos in Rockanje is wat 
kleinschaliger en Rondeweibos in Rockanje is 
een echte gezinscamping. Ze liggen beide vlak 
aan zee, dus ideaal voor een heerlijke strandva-
kantie vlak bij huis. Op park Van Iterson hebben 
we alleen vaste staanplaatsen, wat het park een 
erg intiem karakter geeft. Alle parken voldoen 
momenteel aan de modernste eisen, maar het 
typisch Rotterdamse karakter is eigenlijk altijd 
wel gebleven”, besluit zij.

Nu de lente zijn intrede heeft gedaan en het mooie weer, hopelijk, voor de deur staat, bekruipen ons de vakantiekriebels. Dat is van alle tijden, maar in de jaren 
vijftig en zestig zagen die vakanties er volstrekt anders uit dan vandaag de dag. Waar heden ten dage de bestemmingen dikwijls niet ver genoeg van ons bed 
kunnen zijn, daar was een halve eeuw geleden een weekje naar Rockanje al een hele belevenis en de trip ernaar toe nam bijna net zoveel tijd in beslag als nu 
een reisje naar de zon in Zuid-Europa. In deze Vakantiespecial van De Oud-Rotterdammer vertellen lezers over die vakanties in hun jeugd en dat levert veel 
mooie herinneringen en aandoenlijke verhalen op.

Rotterdammers koesteren hun ‘eigen’ Voorne Putten

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: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

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

Waar Amsterdammers hun Zandvoort hebben om tijdens de zomermaanden te 
bivakkeren, daar heeft Rotterdam een nog veel mooier en uitgestrekter recrea-
tieoord; Voorne Putten. Al meer dan vijftig jaar trekken jaarlijks vele duizenden 
Rotterdammers naar befaamde campings als het Kruininger Gors, Rondeweibos, 
Waterbos of recreatiepark Van Iterson. In de loop der jaren ontwikkelden deze 
campings zich tot moderne kampeerlocaties en vakantieparken, die tegenwoordig 
alle in eigendom zijn van het familiebedrijf Molecaten.

De Zeearend Exclusieve dijkappartementen

Nieuwendijk 1 - 3284 KR Zuid-Beijerland 
Telefoon: +31(0)646 438 253 - Fax: +31(0)186 693 890

E-mail: info@dezeearend.com - website: www.dezeearend.com

Boek nu

Boekingen: +31(0)646 438 253
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Waar we met de bus vertrokken weet ik niet meer; 
wel weet ik dat de stemming er snel en goed in 
zat! We waren, zo kort na de oorlog, nog niet veel 
gewend, ondanks de fijne trips en vakanties in 
onder meer Hellevoet, Rockanje en Oostvoorne. 
Wat hebben we gelachen toen we even uit de bus 
gingen voor een sanitaire stop onderweg. Dat 
gebeurde aan de kant van een of andere bosrijke 
weg, nadat in de bus was omgeroepen: “meisjes 
aan de rechter-, jongens aan de linkerkant!” 
Lachen toch?

Vreemd
Op naar Keulen. Daar gebruikten we de lunch in 
een restaurant onder de Dom, die er 
nog niet bepaald hersteld uitzag na de vele bom-
bardementen. De lunch was niet zo smakelijk. 
Ik herinner me een vreemd smakende gehaktbal, 
maar we vonden toen snel alles prima! Waren al 
blij dat alles weer mocht; 17- tot ongeveer 25-
jarigen waren we!
Dat we naar Duitsland gingen was toch even 
vreemd. Wat ik me ook goed kan herinneren was 
dat, als we vanuit de bus een Nederlandse auto 
zagen rijden in Duitsland, we hevig begonnen te 

zwaaien en men dan enthousiast terugzwaaide! 
Veel auto’s zag je nog niet op de weg en zeker 
geen Nederlandse in Duitsland! 

Medelijden
In Heimbach aangekomen bleek het hotel te 
klein voor onze groep en moesten er enkelen bij 
particulieren ondergebracht worden, zo ook ik. 
Niet erg, we vonden alles oké! Ik kreeg een kamer 
bij de eigenaresse van een schoenenwinkel met 
daarachter een schoenmakerij. 
Toen ik met haar in gesprek kwam, bleek ze heel 
verdrietig. Ze vertelde dat haar man nooit uit de 
oorlog was teruggekomen en waarschijnlijk nog 
in Rusland verbleef. Als ze ‘ s nachts bij haar 
in de buurt voetstappen hoorde, hoopte ze dat 
die van haar man waren! Zij kon dit niet zonder 
tranen vertellen en ook ik hield het amper droog, 
wat had ik een medelijden! Daarbij zag ze er ook 
zo magertjes uit! En dan had ze ook nog de zorg 
voor een zoontje van een jaar of 10. Tja, je hoort 
het aan en denkt dan aan de vreselijke dingen die 
in de oorlog zijn gebeurd. Ik weet nog zo goed dat 
mijn vader, nee, hij was natuurlijk niet de enige, 
heel erg kwaad kon zijn op dingen die gebeurden. 

Hij heeft zich - gelukkig - altijd kunnen, maar 
vooral moéten beheersen! En wat zei hij - nee, 
toen nog niet - later? “Onder alle volkeren zijn 
goede mensen!” Ben ik nooit vergeten, het is zo 
waar! Dat voelde ik ook sterk toen ik die Duitse 
vrouw zo zag huilen!
Maar toch, we hadden een fijne vakantie daar 
in de Eifel! We hebben heerlijk gewandeld en 
dronken met veel smaak, en toch wel zuinigjes, 
onze eerste wijntjes! 
Wat een plezier, wat een vrijheid, ook in dit land 
weer gelukkig! Het was een rijke ervaring! 

Willy Griffijn

We vonden al snel alles prima

EXTRA INGEKOCHT betekent EXTRA VOORDEEL!!

Peter Langhout Reizen
meer weten of boeken? bel 0900 0991 (0,15 p/m) of kijk op peterlanghout.nl
Boek via peterlanghout.nl en bespaar tot € 10,- reserveringskosten. Alle prijzen zijn p.p.

OUDROTTERD13

Een reis met een FIKSE SUBSIDIE gegeven door de provincie 
Emilia Romagna en de luchthaven Rimini. In plaats van normaal 
zo’n 598,- pp  betaalt U nu maar 398,-!! En daarbij is inbegre-
pen: de vliegreis van Amsterdam naar Rimini en terug, alle 
belastingen en taxen, transfer van vliegveld naar hotel en terug, 
diensten Nederlandse reisleiding en 3 excursies naar Rome, de 
Eeuwige Stad, de vrijstaat San Marino en het ongeëvenaarde 
Venetië. Een extra excursie naar Florence kost slechts 25.- i.p.v. 
ca 60.- U verblijft in een 3 sterren hotel in Rimini in een 2 per-
soonskamer met badkamer, toilet en telefoon op basis van 
logies en ontbijt. Er geldt wel: VOL = VOL! Reiscode: BE32745

8 daagse vlieg/busexcursiereis
logies met ontbijt
vertrek: za 30/5, 6/6, 13/6, 20/6 en 27/6 v.a. 399 p.p.

Rimini-Rome-
San Marino-Venetië

AANBIEDING

VAN DE W
EEK 4/5/8/12/15 dagen - Hotel Continental***

halfpension
aankomst: zaterdag en woensdag van mei tot oktober

v.a. 95 p.p.

Lago di Varese - Italië

Heerlijke vakantie in het zonnige Noord-Italiaanse Merengebied! Met ruime 
keuze uit leuke uitstapjes. We bevinden ons immers nabij Lago Mag giore, 
het Meer van Lugano en het Comomeer. Met prachtige authentieke stadjes 
vol heerlijke terrasjes. Be zoek ook eens Milaan met zijn unieke Dom. Ons 
hotel Continental is een 3 sterrenhotel met lift, gezellig restaurant, terras en 
een zwembad. Uw kamer heeft een badkamer met douche, toilet en tv.
REISCODE: BEA7429

8 dagen Montecatini - Hotel Augustus***
halfpension
aankomst: iedere zaterdag van 9/5 t/m 19/10

v.a. 179 p.p.

Toscane - Italië

Toscane wordt door velen beschouwd als de rijkste cultuurprovincie van heel 
Italië. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat je er bezoeken kunt brengen 
aan Pisa, het openluchtmuseum Florence, het geheel ommuurde Lucca en 
Siena. Voeg daarbij een indrukwekkende natuur en U weet genoeg. Monte-
catini is een gezellige vakantieplaats en hotel Augustus is een 3 sterrenhotel 
met goede kamers, restaurant, lift, dakterras en centrale ligging.
REISCODE: BEA7389

8 daagse autoreis - hotel Klosterhof***
all inclusive
aankomst: iedere zaterdag van april t/m oktober

v.a. 219 p.p.

Beierse Woud -
Duitsland

Het Beierse Woud is het mooiste en meest ongerepte natuurgebied van 
Duitsland. En dat wil wat zeggen in ons vakantieland nummer 1. Maak er 
mooie natuurtochten en bezoek historische plaatsen als Passau, Regens-
burg, Zwiesel en Bischofsmais. U verblijft in het 3 sterren hotel Klosterhof 
met keuze uit verschillende kamertypes. Allen met badkamer, toilet, tele-
foon, televisie en terras of balkon. Het hotel heeft verder een overdekt 
zwembad, sauna en solarium! REISCODE: BE32816

4/5/8 daagse autoreis naar Rez bij Praag
Hotel Vltava*** - logies met ontbijtbuffet
aankomst: iedere woensdag en zondag van april tot oktober

v.a. 49 p.p.

Praag en omgeving -
Tsjechië   

Wie voor een prikje naar Praag wil moet nu boeken. Wij reserveerden voor 
U het eenvoudige familiehotel Vltava, ietsje ten noorden van Praag. Vlakbij 
ons hotel ligt het station en binnen 30 minuten staat U voor een euro in 
hartje Praag, volgens velen de mooiste hoofdstad van Europa. Ons hotel 
Vltava ligt direct aan de romantische Moldau en beschikt over receptie, ruim 
restaurant, grote tuin aan de rivier en kamers die zijn voorzien van douche, 
toilet en televisie. REISCODE: BEA7366

8 dagen autovakantie Fieberbrunn
Hotel Sonnwend*** - halfpension
aankomst: iedere zaterdag van mei t/m oktober

v.a. 219 p.p.

Tirol - Oostenrijk

Fieberbrunn is een bij Nederlanders bekende vakantieplaats in onvergelijk-
baar Tirol. Omringd door massieve bergen en een prachtige natuur brengen 
velen hier hun vakantie door. Maak mooie tochtjes door de bergen, naar 
Salzburg of Rattenberg, door het veelbezongen Zillertal of maak een boot-
tochtje op de Achensee. Hotel Sonnwend biedt U nette kamers met douche, 
toilet en tv en het ligt heel centraal in Fieberbrunn.
REISCODE: BEA7406

8 daagse BUSREIS - Hotel Bohemia***
logies met ontbijtbuffet
vertrekdata: 23/5, 6/6, 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9

v.a. 279 p.p.

Reuzengebergte - Tsjechië  

Een ontspannende busvakantie naar het mooiste gedeelte van Tsjechië, het 
beschermde natuurgebied van het Reuzengebergte. U verblijft in familieho-
tel Bohemia waar uw kamer is voorzien van badkamer, toilet en tv. Verder 
een ruim restaurant, buitenterras, gezellige bar en een lift. We maken excur-
sies naar o.a. de Gouden Stad Praag, het Boheemse Paradijs (U kijkt er Uw 
ogen uit), het Reuzengebergte  en U ziet ook een authentieke glasblazerij.
REISCODE: BE32316
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In de jaren 1950-1960 beleefde ik mijn eerste buitenlandse reis! Ik werkte 
sinds 1950 op een internationaal kantoor en in 1952 gaven mijn schoolvrien-
din (ja ja, van de Schoonebergerweg-Mulo!) en ik ons op bij jeugdreisbureau 
De Roy - ik hoop dat ik de naam goed schrijf - voor een busreis naar Duits-
land, het plaatsje Heimbach in de Eifel. 

Vrijwilligers 
gezocht!
Voor een groot aantal mensen met epi-
lepsie is het niet vanzelfsprekend zon-
der zorgen op vakantie te gaan en een 
leuke tijd te hebben. Het Nationaal 
Epilepsie Fonds organiseert daarom 
aangepaste vakantiereizen. 

Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt voor juni, juli 
en augustus nieuwe enthousiaste vrijwilligers die 
mensen met epilepsie op vakantie willen begelei-
den. Ervaring is niet noodzakelijk; enthousiasme 
daarentegen in overvloed. Het vinden van genoeg 
vrijwilligers is een enorme klus, maar gelukkig zijn 
er veel trouwe vrijwilligers. Zij vinden het elk jaar 
een onvergetelijke ervaring.
“Ik ga met de groep van achttien tot dertig jaar mee 
en dat is zo leuk! Als vrijwilliger help ik bij het be-
heer van de medicijnen en begeleiden bij aanvallen. 
Maar voor de deelnemers betekenen we veel meer. 
Soms zit ik ‘s nachts uren met iemand te praten die 
anders zijn ei niet kwijt kan. De reacties vind ik hart-
verwarmend. Ik krijg kaartjes en mailtjes dat ze het 
zo leuk vonden en ze vragen rechtstreeks of ik weer 
meega. Echt, ik kan het iedereen aanraden”, aldus 
een enthousiaste vrijwilligster die al jaren meegaat.

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.epilepsiefonds.nl 



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

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

Nog enkele seizoenplaatsen!!
30 km van Rotterdam

www.campinghetvogelnest.nl
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Hotel Jägerhof en KaGe Travel’s zomerreis naar 
het Sauerland

Data
8 juni – 12 juni 

en
15 juni – 19 juni 

aankomst maandag 
vertrek vrijdag 

4x overnachting inclusief ontbijtbuffet 4x driegangen diner 
attractief excursie programma 

vervoer per luxe bus 
opstapplaatsen maassluis, Rotterdam 

centraal en in overleg 

326,- per persoon
Info, meer arrangementen en contact 

www.jaegerhof-winterberg.de 
www.kageltravel.nl 

e-mail: info@jaegerhof-winterberg.de 
Telefoon: 00492981 – 1706 

(wij spreken nederlands) 
Antoinette en Cor Pen 

Am Langen Acker 1, Winterberg-Elkeringhausen

Naar het Theater in Londen?
Reis nu snel en comfortabel vanaf Rotterdam CS 
naar hartje Londen en geniet van een prachtige 
musical of een roerend toneelstuk in de Engelse 
hoofdstad. Met uw Eurostar ticket reist u gratis 
vanuit Rotterdam naar Brussel Zuid, alwaar u 
overstapt op de Eurostar naar Londen.

Vraag ons naar ons musical en hotel aanbod.

Retour Eurostar v.a. € 109

Meer informatie? 
Bel of mail: 0118-440444 
info@houseofbritain.nl

Boek online: www.houseofbritain.nl

Het inbouwen van zo’n wagen was 
een hele puzzel. Er moest natuurlijk 
een keukentje met gastoestel en liefst 
een koelkast in. Achterin een eethoekje 
voor vier personen – tegenwoordig 
dinette – die om te vormen was tot 
bed. Rondom zoveel mogelijk kastjes 
en vakken voor kleding en allerlei 
spullen. Een dubbele bodem onder de 
zithoek, met ruimte voor literblikken 
soep, ravioli en witte bonen. Ja, toen 

sleepten Hollanders nog van alles mee 
op reis. Iets anders werd er nog niet 
gesmokkeld. Boven de voorstoelen 
twee hangmatten voor kleine kinderen, 
die later in hun eigen tentje konden. 
Achterop de wagen een grote bergkist 
met ruimte voor een LPG-tank en losse 
kampeerspullen. Van grotere kampeer-
auto’s en campers kon je wel dromen, 
maar betalen ho maar. Er was in die 
tijd een actieve ‘HY Club’, hobbyisten 
die elkaar met alles hielpen. Soms zie 
je nog wel eens een Citroen HY rijden.

Twee patat met
Met ons vehikel kwamen we overal. 
Zo ook in de Haute Provence, in 
Sisteron, waar we leuke ontmoetingen 
hadden, mede doordat de wagen met 

zijn geopende achterraam deed denken 
aan een patatkraam en als zodanig ook 
werd bejegend met de mededeling: 
“twee patat met…”. Dat opende per-
spectieven tot een gesprek natuurlijk. 
En leverde langdurige relaties op, die 
nu nog worden onderhouden. Extra 
verbroederend werkt het natuurlijk als 
je samen iets meemaakt. Zo kwam er 
op een middag een enorme windhoos 
aan over het dal van de Verdon, recht 
op ons af. Met kersverse kennissen 
zaten wij voor de kampeerbus en mi-
nuten later doken we met z’n allen de 
wagen in. Het gevolg was dat we op-
gesloten zaten, aangezien de vergeten 
luifel tegen de wagen klapte en onze 
deur versperde. Je knijpt ‘m wel even, 
zeker als je in z’n bui door elkaar 
wordt geschud, terwijl je gevangen zit. 
Sindsdien ben ik de luifel (bijna) nooit 
vergeten.

De avonturenbus
Kamperen is vooral veel vrijheid, 
trekken met een kampeerauto is meer 
avontuur en de mogelijkheid om snel 
weer een andere mooie plek te zoeken. 
Comfortabel, je hoeft geen tent op te 
bouwen, hoogstens een luifel, het is 
simpel; plekje zoeken, tafel en stoelen 

naar buiten en fl esje wijn op tafel, 
klaar. Dat is pas comfort. En met de 
huidige campers is het natuurlijk nog 
veel luxer, deze zijn voorzien van alles 
wat je maar wenst. Naast het comfort 
van goeie bedden, satelliet TV, auto-
matische koeling of verwarming, zijn 
ze voorzien van de nieuwste elektro-
nische grapjes en heb je heel het reilen 
en zeilen van je woonmobiel onder 
controle. De kampeermogelijkheden 
voor campers zijn uitgebreider dan 
ooit, met plaatsen speciaal voor cam-
pers ingericht, alle aansluitingen erbij. 
Er zijn speciale gidsen met vermelding 
van ‘P-plaatsen’  op leuke plekjes te-
gen zeer redelijke prijzen in binnen- en 
buitenland. In eigen land zijn er naast 

campings ook plekken bij de leden 
van de SVR Stichting Vrije Recreatie 
(dat is kamperen bij de boer). Ook de 
Natuurkampeerplaatsen door geheel 
Nederland bieden de mooiste plekken. 
Voor senioren die van actie houden 
en avontuur niet uit de weg gaan, 
is kamperen een mooie sport. Je 
hoeft niet in de drukke seizoenen op 
stap en ben je eventueel wat minder 
avontuurlijk ingesteld dan zijn er ook 
camperreizen voor groepen met zowel 
technische als toeristische begeleiding. 
Wat het ook is; een kampeerbus of een 
enorme camper, het blijft genieten van 
je vrijheid. 

Frank Drion

Van tent tot camper: altijd vrijheid
Ondanks ontberingen in een legertentje tijdens mijn dienst-
tijd, denk ik dat ik toch wel een echte kampeerder ben. 
Begonnen in een eenvoudig tentje, rondtrekkend door Europa 
en dan vooral het zuiden, eerst met de scooter en later in 
mijn Fiatje 500, groeide de tent ook enigszins mee. Van kleine 
‘kruiptent’ tot forse bungalowtent. Van vouwwagen tot cara-
van. In de zeventiger jaren kwam de grote ontdekking voor 
mij: een kampeerbus, een van het type Citroen HY. Een ‘rib-
beltjesbus’ die ook bij de Rijkspolitie diende. Een drieversnel-
lingen ‘brombeer’ waarmee  ik langzaam maar zeker over de 
Pyreneeën tufte.

 
 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

  2 nachten € 134,--    p.p. 
  3 nachten € 196,50  p.p 
  4 nachten            € 256,--    p.p.  
  5 nachten            € 312,50  p.p.  
 

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer 
Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid 

 

  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 
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Vakanties naar Frankrijk, Turkije 
of nog verder weg zijn natuurlijk 
erg aantrekkelijk. Maar ook veel 
dichterbij huis kun je je voortref-
felijk vermaken. Trek op een zon-
nige zomerdag maar eens heerlijk 
de Krimpenerwaard in en geniet 
wandelend of fietsend van het vele 
natuurschoon en de rust.

Zo’n heerlijke vakantiedag kun je bijzonder aan-
genaam besluiten met een smakelijke maaltijd bij 
familierestaurant De Loet, gelegen aan de N210, 
tussen Rotterdam en zilverstad Schoonhoven. Het 
is een populaire pleisterplaats voor veel passanten, 
met een ruim terras, prachtig verscholen in het 

groen. Het restaurant kenmerkt zich door zijn 
eenvoud, een zeer gevarieerde keuken voor zowel 
lunch als diner en de betaalbare prijzen.
In het zomerseizoen wordt de capaciteit op het 
terras uitgebreid met 100 zitplaatsen, zodat er 
altijd een plaatsje voor u is. Indien u geïnteres-
seerd bent in wat De Loet u kan bieden, kunt u, 
onder het genot van een kopje koffie, uw smaak 
en voorkeur bespreken. Zodat u het verblijf in het 
restaurant, geheel naar uw eigen wens of stijl kunt 
invullen. En u uw vakantiedag heerlijk ontspan-
nen kunt afsluiten 
De Loet is geopend van woensdag t/m zaterdag 
van 10.30 tot de gezellige uurtjes Zondags van 
09.00 tot de gezellige uurtjes. 

Dineren in het groen

“Het wordt weer zo’n drukke dag
vandaag. Maar ook een mooie dag. De

zon was er al vroeg. En zo vroeg in het jaar
is hij hier al lekker warm. Tijdens het

ontbijt hebben we de plannen voor weer
een drukke dag besproken. Eerst even naar

de markt in het stadje verderop om wat bood-
schappen te halen. Vanmiddag na de siësta

even zwemmen om daarna te vertrekken naar
die galerie, zo’n tien kilometer hier vandaan.

Daarna ‘moeten’ we voor het diner aanschuiven bij
het restaurant aan de markt in het dorp. En

vanavond... ach, dat zien we nog wel. Dan hebben we
de tijd aan onszelf.”

Campingvakanties van Vacansoleil met

keuze uit 325 topcampings in 16 Europese

landen. In compleet ingerichte bungalowtent of

luxe stacaravan met eigen douche en toilet, of met

eigen caravan of tent. 

Camping “La Torre del Sol” interieur stacaravan

Hoofdsponsor van:

Bel voor de GRATIS gids

0800-0022 (gratis/24u)

of kijk op  www.vacansoleil.nl

Prijsvoorbeeld
Camping De Twee Bruggen, 

Winterswijk

Nu 20% korting 
Stacaravan Fiji en Tent tussen

25/04 - 04/07 en na 29/08

Prijsvoorbeeld: 7 nachten 31/05 - 04/07 
van �234,- voor �186,- 

Extra voordeel: 7=6 en 14=10 

“Iedereen de vakantie 
van z’n leven!”

ruim 450 pagina’s

www.vacansoleil.nl

255x181-OudRotterdammer3  24-03-2009  13:40  Pagina 1

Veel cafés hadden halverwege de 
vorige eeuw een reisvereniging en 
een spaarkas. Bep’s Taria van F.F. 
Hoogersteger, een café annex cafe-
taria aan de Sandelingstraat 4 en 
hoek Lange Hilleweg in Bloemhof, 
was daarop geen uitzondering. 

Het etablissement had een brede klantenkring 
en om die te houden werden leuke uitstapjes 
bedacht.
Zo werd omstreeks 1962 een touringcar besteld 
en kreeg de chauffeur opdracht richting noorden 
des lands te rijden. Natuurlijk werd onderweg 

gestopt voor droogjes en natjes met als grote 
stop Giethoorn. Daar ging het gezelschap in 
de boot voor een genoeglijke vaartocht door 
de grachtengordel van het pittoreske plaatsje. 
Marktkoopman Joop van Loon was erbij. Op de 
foto zit hij op de achterplecht. Hoewel hij zich 
het uitstapje nog prima herinnert, weet hij geen 
namen meer van reisgenoten. Daar is hij wel 
nieuwsgierig naar en ook naar de bijzonderheden 
van het uitstapje en van Bep’s Taria, want ook 
die zijn voor een deel vervaagd. 

Reacties: 010-4843861.

Varen in Giethoorn met Bep’s Taria
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Tijdens onze Open Dag krijgt u bij boeking op geselecteerde 
reizen van WT Cruises deze prachtige en stevige Carlton 
reiskoffer waarmee u uw bagage op comfortabele wijze kunt 
vervoeren

Per geboekte hut stellen wij één koffer
(t.w.v. €79,-) beschikbaar.

Uitnodiging Open Dag
9 april 2009 / Rotterdam

Wegens groot succes van onze Open Dagen op 6-7-8 maart 2009 organi-
seert WT Cruises een extra open dag op ons Riviercruiseschip de Mps 
Heinrich Heine. Onze bemanning aan boord van de Heinrich Heine heet u 
graag van harte welkom! Een gratis kopje koffie staat voor u klaar.

U kunt dit schip in Rotterdam bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ligplaats: Rijnhaven (nabij het Nieuwe Luxor Theater, Havennr. 1255)

Gratis koffer tijdens Open Dag

WT Cruises - 010 4118660 - info@wtcruises.nl - www.wtcruises.nl

Aan boord 
boeken met 
voordeel!!

Inclusief :

bij aankomst Sekt en een fruitmandje op de kamer

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

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

1 x stadstour door Cochem
1 x wijnproeverij met een uniek wijncertifi caat

1 x koffi e 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,-

Geen eigen vervoer en toch onbezorgd 
op vakantie. Dat kan bij Annie en 
Stefan van de Ven in hun knusse 45+ 
familiehotel Haus am Kurpark in wijn-
dorp Traben-Trarbach langs de Moezel 
in Duitsland. Het ‘senioren-deur-tot-
deur’-vakantieprogramma van het 
Nederlandse echtpaar heeft al jaren 
een dikke ster. 

Comfortabel begint en eindigt thuis het zeven-
daagse arrangement. Bovendien staat het luxe 
busje ten dienste van excursies en uitstapjes die 
zijn inbegrepen: bootreis, wijnproeverij (héél 
bijzonder), stadsrondrit in Trier en bezoeken aan 
bezienswaardigheden in wijndorpen en steden 
als Idar-Oberstein, Hernstein, Bernkastel-Kues, 
Cochem, Beilstein, Zell, Bad Bertrich en Wittlich.  

  

Het pittoreske, eeuwenoude Traben-Trarbach ligt, 
gescheiden door de Moezel, tegen de fl anken van 
de Hunsrück in het vulkaangebergte van de Eifel. 
Vanuit Nederland is het bereikbaar via een mooie 
en gemakkelijk route. Doorgaans is het klimaat 
in de historierijke omgeving aangenaam voor 
wandelen, zonnen en winkelen, varen en fi etsen. 
Steden als Koblenz, Rüdesheim, Cochem en Trier 
liggen binnen bereik. Op honderd meter zijn een 
kur-welnesszwembad en een midgetgolfbaan. 
Diverse andere arrangementen zijn mogelijk met 
inbegrip van verzorgde en bijzondere uitstapjes. 
Annie en Stefan helpen graag bij het invullen van 
de vakantie.

Geen loze beloften
Haus am Kurpark beschikt over zeven in omvang 
verschillende appartementen met een over-
dekt buitenterras, restaurant en tv-kamer. Voor 

kinderen en rolstoelers is het minder geschikt. 
Er is geen lift, wel enkele korte (gemakkelijk 
beloopbare) trappen.
Annie en Stefan van de Ven staan bekend om 
hun gastvrijheid, extra’s en prijskaart die lager 
is dan gebruikelijk in de horeca. Opsmuk of loze 
beloften komen in hun vakantieformule niet voor. 
Een verblijf bij hen is doorgaans niet eenmalig. 

Veel gasten komen al jaren terug om opnieuw te 
genieten van de sfeer, prachtige en rustgevende 
omgeving en niet in de laatste plaats de verzor-
ging en prima keuken. Maak alvast kennis met 
het beeldschone Traben-Trarbach en omgeving 
via webcam www.mm-webcam.de/cam.htm. Voor 
informatie: zie de advertentie in deze krant.
  

Vakantie aan de Moezel bij Annie en Stefan begint thuis

- Haus am Kurpark met een gastvrije Stefan van de Ven -

- Wijnboer Alfred Sausen verzorgt een vermakelijke 
wijnproeverij met uitzicht over de Moezel -

- De Moezel biedt altijd veranderende, sprookjesach-
tige panorama’s. Foto’s Rein Wolters -
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Hoofdsteden van de wereld

 Deze
 stedentrip-DVD’s in HD-kwaliteit
 en Nederlands ondertiteld zijn

 voor € 9,99 per stuk
 te bestellen bij: www.musicaction.nl           Tel. 030-2310819

Voor € 72,50 per persoon per dag (excl. vliegticket en verzekeringen) verblijft u in een 
prachtige zonnige omgeving met directe ondersteuning van arts en verpleegkundigen. 

Als u meer informatie wenst over deze unieke verblijfsmogelijkheid, neemt u dan 
contact op met mevrouw J. Monster, telefoonnummer: 010 – 427 81 51. Kijk ook op 
onze website bij locaties: www.zorghotelspanje.nl

Tevens bent u van harte welkom tijdens onze informatieavond op 28 april 2009 in 
het verpleeg- & reactiveringscentrum  DrieMaasHave, Stadsmolen 101 in Maassluis. 
Tijdens deze bijeenkomst  krijgt u onder het genot van koffi e, thee en wat lekkers uitleg 
over de mogelijkheden en de omgeving van Ciudad Patricia. Uiteraard kunt u ook 
vragen stellen en wellicht gelijk een reservering maken. 

Graag vooraf aanmelden op bovengenoemd telefoonnummer. Tot dan!

CHRONISCH ZIEK en toch zorgeloos op VAKANTIE
naar het ZONNIGE SPANJE? Hebt u dan al gedacht 
aan het Zorghotel Ciudad Patricia in  Benidorm? 

Cruisen langs de Adriatische kust

Van het befaamde Venetië met zijn pracht en 
praal, langs de door de Romeinen zo geliefde 
Kroatische kust en eilanden tot in Dubrov-
nik, vormt de Adriatische Zee een mozaïek 
van 3.000 jaar mediterrane geschiedenis. De 
Illyriërs, Grieken, Romeinen, Venetianen en 
Habsburgers; allemaal hebben ze hun sporen 
achtergelaten in deze interessante regio. 
Langs de Adriatische kust van Kroatië bevinden 
zich meer dan duizend eilanden en ziet u 
ontelbare inhammetjes, dobberende vissersboot-
jes en prachtige stranden. De Adriatische kust 
is zonder twijfel een van de mooiste en meest 
karakteristieke stukken kustlijn van Europa. De 
beste manier om de prachtige Adriatische kust, 
de adembenemende Dalmatische eilanden en het 
Kroatische achterland te ontdekken is aan boord 
van de elegante MS Monet.

U bezoekt nagenoeg “onontdekte schatten” op 
plaatsen die niet aangedaan worden door de 
grote cruiseschepen of ander massatoerisme. 
Met het zorgvuldig samengestelde vaarschema 
doen we de culturele en toeristische hoogte-
punten aan zoals Venetië, Split of Dubrovnik, 
maar daarnaast bezoeken we plekken die alleen 
bekend zijn bij de echte kenners. Plaatsen als 
Korcula en Zadar zijn zeer geliefd door hun 
natuurlijke schoonheid, historische waarde, 
charme en rust.

Gedurende uw verblijf aan boord van de Monet, 
ziet u spectaculaire landschappen, geniet u van 
de Adriatische cultuur en keuken en ziet u de 
wonderen die de geschiedenis in deze regio 
heeft achtergelaten. Er is tijd om te slenteren 
door de gezellige straatjes en steegjes van mid-
deleeuwse stadjes, leuke winkels en marktjes af 
te gaan en te zwemmen in het kristalheldere wa-
ter van de Adriatische Zee. Vanuit het legendari-
sche centrum van de Renaissance Venetië tot in 
de Middeleeuwse burchtstad Dubrovnik ontdekt 
u millennia van geschiedenis. Een ongelofelijke 
belevenis die u nog vele jaren zal bijblijven! 
Kijk voor meer informatie op www.wtcruises.nl 

Nieuw dit jaar bij WT! Een heerlijke cruise over de Adriatische Zee. Voor de echte 
liefhebbers van avontuur en comfort stellen wij u voor aan de MS Monet, varend 
op de helderblauwe Adriatische Zee, tussen Venetië en Dubrovnik. De MS. Monet 
is een elegant schip met een echte nautische uitstraling. Door haar speciale af-
metingen is de Monet uitermate geschikt voor het aandoen van de kleine eiland-
jes en komt tot in de centra van de indrukwekkende historische kustplaatsen. 

www.deblauwevlag.nl • 06 - 55 91 84 86

De Blauwe vlag
Inspirerend op weg door Europa

Beleef Europa anders. Uniek op reis naar Prachtig Praag, Beladen Berlijn 
of Veelzijdig Londen. Alle reizen worden samengesteld met inspraak 
van de deelnemers en worden aangeboden in budget, standaard en luxe 
uitvoering.

Bij de Blauwe Vlag komen de essentie van reizen en de droom van Eu-
ropa bij elkaar. De interactieve reizen naar de Europese hoofdsteden en 
regio’s zijn bij uitstek een middel om mensen elkaar te laten ontmoeten 
en verschillen te relativeren, ze bij Europa en elkaar te betrekken, en te 
inspireren tot positieve verandering en nieuwe samenwerking.

Alle deelnemers, die in 2009 een reis maken met de Blauwe Vlag, krijgen
een gratis exemplaar van het boek In Europa van Geert Mak.

Reizen al v.a. € 450,- p.p.
Bekijk de website voor voorbeeldreizen en standaardreizen of voor meer 
informatie.
www.deblauwevlag.nl of bel 06-55 91 84 86
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1 0 0 %  g e n i e t e n  v a n  v r i j e  t i j d  e n  e l k a a r !
De mooiste parken direct aan zee in Rockanje

www.molecaten.nl

Tot ziens bij Molecaten op 11 en 12 april

1 0 0 %  g e n i e t e n  v a n  v r i j e  t i j d  e n  e l k a a r !1 0 0 %  g e n i e t e n  v a n  v r i j e  t i j d  e n  e l k a a r !
Vaste 
staanplaats 
kijkdagen 
11 en 12 april

“In Europa” van 
Geert Mak inspireert 
De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag introduceert een 
nieuwe manier van reizen door de 
Europese hoofdsteden en regio’s. 
Zoals in de 19e eeuw de Europese elite 
een ‘grand tour’ deed door Europa, 
zo maakt De Blauwe Vlag het voor 
iedereen mogelijk de historische 
en culturele rijkdom van Europa te 
ervaren en te ontdekken.
Initiatiefnemer Tom de Boer werd 
geïnspireerd door Jean Monnet (ont-
werper van de EEG) en Geert Mak’s 
oproep tot een ‘Europees koffiehuis’ 
naar aanleiding van zijn boek en tele-
visieserie ‘In Europa’. De Boer: “In 
De Blauwe Vlag komen de essentie 
van reizen en de droom van Europa bij 
elkaar. De interactieve reizen naar Eu-
ropese hoofdsteden en regio’s zijn bij 
uitstek een middel om mensen elkaar 

te laten ontmoeten en verschillen te 
relativeren, ze bij Europa en elkaar te 
betrekken.”
Geert Mak vindt het een mooi initi-
atief: “Prachtige reizen zijn het die 
de Blauwe Vlag aanbiedt, dit is geen 
toerisme, dit is het echte reizen.”
 
Op maat
De Blauwe Vlag maakt reizen op maat 
voor groepen en individuen en brengt 
altijd zowel hoofdstad of regio als 
Europa in beeld. Iedere reis krijgt een 
unieke invulling met passende eigen 
bijdragen, activiteiten en lokale ont-
moetingen. Deelnemers kunnen ‘hun 
hoofdstad of regio’ binnen Europa zelf 
kiezen. Aan de hand van achtergron-
den, interesses, hobby’s, reiswensen en 
suggesties maakt de Blauwe Vlag het 

eigen basisprogramma op maat met 
een toegesneden reisplan plus offerte. 
Voorafgaand aan de reizen is er altijd 
een voorbereidingsdag die in de prijs 
is inbegrepen. Iedere deelnemer kiest 
een programmaonderdeel of activiteit 
om zelf of samen met anderen voor 
te bereiden en te organiseren. Ook 
worden afspraken gemaakt over te 
leggen contacten voor inspirerende 
lokale ontmoetingen. Zo creëert de 
Blauwe Vlag interactie, creativiteit 
en samenspel en raken de deelnemers 
betrokken bij de reis en elkaar. Tijdens 
de reis en een terugblikdag na afloop 
(eveneens inbegrepen), worden opge-
dane ervaringen en inzichten gedeeld, 
besproken en vastgelegd.
 

Als je, zoals wij vijftigplussers, de geschiedenis van Europa in de twintigste eeuw bewust hebt 
gevolgd, dan weet je dat diverse steden en regio’s een bepalende rol in die geschiedenis hebben 
gespeeld. In zijn boek en televisieserie ‘In Europa’ belicht Geert Mak uitvoerig die rol. De nieuwe 
reisorganisatie De Blauwe Vlag Speelt daar met hun reisaanbod op in en stelt de reizigers in staat 
persoonlijk te ervaren wat zich in die steden en regio’s heeft afgespeeld.

Badhotel Rockanje 
heeft rijke historie

Als je een keer geen zin in het strand 
of de duinen hebt, is er in de nabije 
omgeving nog genoeg te doen. 
Bijvoorbeeld een bezoek aan het 
oude vestingstadje Brielle op circa 
tien kilometer vanaf Rockanje. Dit 
oude vestingplaatsje is het bekijken 
meer dan waard. Of geniet van de 
dijk bij de Nieuwe Waterweg van de 

prachtige vergezichten. Je kunt er 
de grote zeeschepen de haven van 
Rotterdam zien binnenvaren. Ook de 
Deltawerken zijn vlakbij. Wil je de 
ontspannende natuur afwisselen met 
de grote stad; binnen een half uurtje 
rijden ben je in Rotterdam. 

Het stoere Badhotel Rockanje is een uniek stekje. Het hotel is 
gerenoveerd tot een stoer lifestyle hotel in Lodgestijl. Stoer, 
warm, knus en bijzonder gastvrij. De romantische kamers heb-
ben elk hun eigen sfeerhaardje, balkon en badkamer. Na een 
strandwandeling kun je heerlijk op adem komen in de gezellige 
brasserie in Lodgestijl of het ruime terras rond het zwembad.
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    Special

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

Het arrangement
• Overnachting in een bijzonder 
 sfeervolle kamer met eigen haardje en badkamer. 
•  Uitgebreid ontbijtbuffet 
•  1 uur gebruik van privé sauna 
•  1 uur gebruik van tennisbaan. 
 Vanaf eind mei onbeperkt zwemmen 
 in het grote openlucht zwembad en 
 zonnen op het royale terras. 
•  Informatie over omgeving, wandel en fietsroutes

Speciale Oud Rotterdammer prijs: € 45,00 p.p.

Reserveren:
Voor vragen en/of reserveringen kunt u zeven dagen 
per week (tussen 07.00 en 23.00 uur) bellen naar 
het hotel: 0181-401755. Of stuur een e-mail naar:
info@badhotel.nl

Het arrangement is in 2009 geldig en is op basis van 
beschikbaarheid. Verlenging met één of meerdere 
nachten is mogelijk.

BADHOTEL
ROCKANJE

TE HUUR

• mooie vakantiewoning (50 m2) 

• bij boerderij aan de bosrand 

• van 2 t/m 4 personen 

• prachtige omgeving

• kroondomeinen

• wandel/fietsgebied

prijs v.a. 

220 euro/week

VAKANTIE 
OP DE VELUWE

voor meer informatie
tel: 0578 - 661588

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

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 nachten of langer ontvangt u een korting van 6% op onze
Half pensionprijzen.U betaalt dan geen .204,-- maar slechts 191,76

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

Monumentaal en uniek 
gastvrij hotel 

Uitstekende keuken, 
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Vraag vrijblijvend een brochure

Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg   tel:043 - 455  1636

www.deoudebrouwerij.nl

April 4 = 3
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    Special

PELIKAAN EXCURSIEREIZEN 2009PELIKAAN EXCURSIEREIZEN 2009
9-daagse busreis 12-daagse busreis

Wanneer 
u voor het eerst een 

bezoek brengt aan Barcelona, 
zult u het begrijpen. Wanneer 
u hier geweest bent, zult u het 
beamen: Barcelona is de Stad 
der Wonderen. Deze prachtige 
stad heeft vele gezichten en 
schit terende beziens waardig-
heden zoals de Sagrada Familia 
en de Barrio Gotico. Vamos a 
Barcelona! Gaat u ook mee?

Hoogtepunten: 

Vertrek:

Prijs: 

Geen
enkel landschap 

in Ierland is het zelfde. En dat is 
nu precies het geheim. Van lief-
lijk groene heuvels tot grillige 
kust  routes, van prachtige bossen 
tot specta culaire vergezichten. 
En vergeet de gezellige steden 
Dublin, Belfast en London derry 
niet! Het andere Ierland, ook iets 
voor u?

Hoogtepunten:

Vertrek: 
Prijs: 
Ook als 9-daagse vliegbusreis!
Prijs: 

vanaf 

 449,- vanaf 

 1039,-

Geen
enkel landschap 

12-daagse busreis

Ga mee 
naar het mooiste kan-

ton van Zwitser land: Wallis, waar 
u op en top, maar boven al relaxed 
geniet van de prach  ti ge omge ving en 
het gezel lige hotel. Gletsjers, stuw-
meren, uitzicht  en en karak teris tie ke 
dorpen. Aan niets zal het u ontbreken 
tijdens deze reis.

Hoogtepunten: 

Vertrek:

Prijs: 

vanaf 

 899,-

Ook als 9-daagse vliegbusreis!

Prijs: 

Lees het volledige dagprogramma op 
www.neemdebus.nl of vraag direct de brochure aan!

Wanneer 
u voor het eerst een 

Ga mee 
naar het mooiste kan-

9-daagse busreis

De Noorse 
schatten zullen u 

versteld doen staan! Prachtige 
nationale parken, fjorden en specta-
culaire natuur staan syno niem voor 
de schoonheid van dit land. Ook de 
eeuwenoude cultuur komt u in de 
typisch Noorse steden en dorpen 
volop tegen. Natuurlijk ontbreekt 
de hoofdstad Oslo niet. 
Kortom, een ideale reis om Noor-
wegen voorgoed in uw hart te 
sluiten.

Hoogtepunten:

Vertrek: 

Prijs: 

12-daagse busreis

klassiek

italië 

vanaf 

 869,-

Het Collosseum in Rome

Reizen 
door Italië is pure 

hartstocht. Ontdek samen met ons 
de scheefgezakte Campanille op 
de Piazza dei Miracoli in Pisa, het 
Colosseum van Rome, strijdtoneel 
van de gladiatoren uit de tijd 
van het Romeinse Imperium, de 
romantische gondelvaarten in 
Venetië en natuurlijk Florence, dé 
stad van de Renaissance. Al is het 
maar één keer in uw leven, u moet 
dit alles gezien hebben!

Hoogtepunten:

Vertrek: 

Prijs: 

verborgen 
schatten van
noorwegen

vanaf 

 759,-

De Noorse 
schatten zullen u 

noorwegen

Hardangervidda

Prijs: 

méér dan 

vakantie!

Piramides van EuseigneKylemore Abbey
De daken van Barcelona

het andere
ierland
 Ook als vliegbusreis!

barcelona 
stad der wonderen 

puur
zwitserland

De mooiste vakanties van fital.nl

Hotel van der Valk te Gilze-Rijen

Fitál’s opening fiets- en wandelseizoen 
Fitál opent op deze prachtige locatie het fiets- & wandelseizoen met een
sportieve en informatieve dag in het Brabantse Land. Op steenworp
afstand van de Efteling, zandverstuivingen, bossen en vennen heeft Fitál
prachtige fiets- en wandeltochten uitgezet. U vindt er informatie over

onze fiets- en wandelvakanties. Er zijn demofietsen en alles op het gebied van
fietstechniek en onderhoud. De ontvangst is met koffie/thee en een ‘lekkernij’
en u krijgt op deze dag helemaal een vakantiegevoel als u deze dag afsluit
met een smakelijk diner op de prachtige locatie van Hotel van der Valk.

Nordic Walking Clinic
Fitál organiseert o.l.v. Ellis Groenendijk een Nordic Walking clinic.
Vanuit het hotel stapt u zo de bossen in voor een sportieve wandeling.

Fietsen
Ze zijn inmiddels beroemd, de Fitál puzzel-
fietstochten, uitgezet door de eigen medewerkers.
Spannend, leuk en vol verrassingen.
Geen eigen fiets? Zolang de voorraad strekt,
zijn er huurfietsen beschikbaar á b 10.

LEZERSACTIE
Voor deelname aan deze inmiddels ‘beroemde’ seizoensopening

kunt u zich telefonisch, per e-mail of via onze website aanmelden.
Wanneer u aangeeft dat u een lezer bent van

De Oud-Rotterdammer krijgt u een korting van b 2,50

✆ 0184 - 61 00 62
vakantie@fital.nl   www.fital.nl

Zaterdag 18 april

Inclusief
- koffie/thee en lekkernij
- prachtige wandel of fietsroute
- Nordic Walking clinic
- voorlichting fietsvakanties
- smakelijk diner

d 29,95slechts
zonder diner  b 6

Aanbod voor échte 
levensgenieters
Boek nú en pro� teer van 
onze voordelige reizen
naar Guernsey

8-daagse vliegreis, inclusief vlucht met
vertrek vanaf Rotterdam, 7 hotelovernachtingen, 
ontbijt & Dominicus Reisgids. Diverse vertrekdata.

Guernsey v.a. 609,-
25,- p.p.extra korting bij vertrek op 4 juli

Globe Reisburo Brooks
Bergse Dorpsstraat 126
3054 GG ROTTERDAM
t: 010 - 4610000
f: 010 - 4189519
e:  b.dorpsstraat@globereis-

buro.nl
www.globereisburo.nl/
bergsedorpstraat

Globe Reisburo
Zwart Janstraat 11a
3035AJ ROTTERDAM
t: 010 - 4670222
f: 010 - 4670244
e:  rotterdam@globereis-

buro.nl
www.globereisburo.nl/
zwartjanstraat

Globe Reisburo
Koperwiek 68
2903 AE CAPELLE a/d IJSSEL
t: 010 - 2843030
f: 010 - 2843039
e: capelle@globereisburo.nl
www.globereisburo.nl/
capelle

Voor boeking en informatie:

SUN-29094 WT adv Kanaal.indd   1 27-03-2009   14:56:54
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Goed verzorgd in Spanje
Residencia Rojales nabij Alicante

• Zorg zoals u die in Nederland gewend bent zoals:
 Verpleeg- en verzorgingshuiszorg
 Thuiszorg

• AWBZ vergoeding op basis van CIZ indicatie
• Begeleiding op heen- en terugvlucht
• Partners welkom!
• Nederlandstalig personeel
• Bel voor info 0343 523 831

www.rcrhealthcentre.com

Hogenboom Vakantieparken
Of u nu op zoek bent naar een compleet familiepark, een mooie strandlocatie 
of een rustig gelegen park middenin de natuur; bij Hogenboom Vakantiepar-
ken vindt u wat u zoekt! 
Onze luxe bungalows zijn van alle gemakken voorzien. Tevens kunt u bij 
ons terecht voor de mooiste campings. Kom met uw eigen kampeermiddel óf 
huur een caravan, alles is mogelijk!

U vindt ons in Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk. Het volle-
dige aanbod vindt u terug in de gratis 
brochures en op onze website. óf bel 
0900 – 200 2002 (€ 0,20 per min.)

www.vakantiegevoel.nl

Cruisen vanaf IJmuiden? 
Deze zomer vaart u met Fred. Olsen Cruise Lines vanaf IJmuiden naar de 
Oostzee, St. Petersburg en de Noorse Fjorden. Met Nederlandse reisbege-
leiding; makkelijker kan niet! Er zijn nog maar een beperkt aantal hutten 
beschikbaar op de drie unieke cruisevakanties vanaf IJmuiden met vertrek in 
augustus 2009. Prijs voor 15-daagse cruise naar o.a. St. Petersburg 
vanaf € 1985,- inclusief gratis excursies t.w.v. € 215,- p.p. 
(vertrek op 2 augustus 2009)

Bel voor de brochure 020–6800 878. 
Mail cruises@vcktravel.nl

www.vckcruises.nl

WT Cruises 
Dé reisgids voor de ervaren reiziger!
Onze reisgids “Riviercruises 2009” is dé reisgids als u op zoek bent naar een 
vakantie met klasse. De 44 pagina tellende gids staat bomvol met de mooiste 
riviercruises en bestemmingen. Zo kunt u o.a. gaan cruisen in Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,  Nieuw in ons programma dit jaar is een 
verrassende cruise beginnend in Duinkerken (Noord-Frankrijk). Vraag nu 
onze gratis brochure aan.

Ligt u reisinteresse wat verder van huis, vraag dan ook onze exotische 
“avontuurlijk Oost-Europa” reisgids aan.
Beide gidsen zijn op te vragen via 
: 010-4118660 of via onze website

www.wtcruises.nl

✂

Naam : ...............................................................................................
Adres : ...............................................................................................
Postcode : ...............................................................................................
Woonplaats : ...............................................................................................

KOM IN VAKANTIESTEMMING
MET DE VAKANTIE VOORPRETBON 

VAN DE OUD-ROTTERDAMMER 
Wanneer  u de bon invult en in een enveloppe (met postzegel) tot 4 weken na het ver-

schijnen van deze krant  toestuurt naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel, worden de door u aangevraagde 

reisgidsen rechtstreeks door de reisorganisaties naar u toegestuurd.
De reisgidsen kunt u ook aanvragen via www.deoudrotterdammer.nl.  

Begin de vakantie 
met het aanvragen van 
de leukste reisgidsen

De Oud-Rotterdammer zorgt 
ervoor dat de reisgidsen 

rechtstreeks naar u 
worden toegestuurd

50 plus

Reisgidsenservice
Fitál Zomervakanties zijn excursievakanties en eigen auto rondreizen naar de 
mooiste plekjes van Europa. Waarbij boeiende uitstapjes, schitterende trein-
trajecten en/of boottochten over prachtige bergmeren zijn inbegrepen.
Dat u daarbij logeert in prima hotels waar u met een uitstekende verzorging 
verwend wordt is bij Fitál vanzelfsprekend. 
Bestemmingen zijn o.a.:
6 dgn Steden langs de Elbe 
9 dgn  Noorse Fjorden 
10 dgn Ring of Kerry
10 dgn de Mooiste Alpentreinen van Zwitserland
11 dgn Route Napoleon 

Fital Vakanties 0184-610062  
mail: vakantie@snellevliet.nlwww.fital.nl

De mooiste zomervakanties van Fitál

Bolderman Excursiereizen
Mooie reizen tegen de scherpste prijzen
Ook dit jaar brengen we u weer naar de mooiste steden en streken in Europa.
Van de Noordkaap tot Spanje en van Ierland tot Rusland. Nieuw in ons pro-
gramma zijn reizen als Rondreis Spanje, Portugal, Leipzig, Dresden, Rome, 
Salzburg, enz….. Blijvend in prijs verlaagd en vanaf slechts 99,- euro: de 
stedenreizen naar Praag, Berlijn, Parijs.
U vindt ze allemaal terug in onze uitgebreide gratis kleurenbrochure.

Bel: 0318 – 58 09 58
Of ga naar: www.bolderman.nl

www.bolderman.nl

SNELLEVLIET
ZOMERDAGTOCHTEN
Met uw vriendin of dochter naar de Libelle Zomerweek of shoppen in 
Maastricht. Maak samen een gezellige dagtocht, incl. koffi e en gebak, lekker 
eten en een rondvaart. 
Stap met de familie in naar Dolfi narium of Disneyland® Paris.
’t Staat allemaal in de brochure van SnelleVliet Dagtochten. De mooiste 
toerdagtochten, ook met de feestdagen, de leukste pretparken en funshoppen 
in wereldsteden. En opstappen, kunt u op diverse plaatsen in de regio.

Tel: (078) 69 20 110 
Mail: dagtochten@snellevliet.nl

www.snellevliet.nl

Fitál Fietsvakanties
Fitál Fietsvakanties zijn fi etsvakanties voor de 45+er per fi etsbus met 
fi etstrailer of met uw eigen auto naar de mooiste Fietsroutes van Europa.

o.a. – Fietscruise langs de Donau - De Donauradweg – Oostzeekust – Rond-
om de Bodensee – Langs de Elbe – Langs de Rhône – Rondom het Balaton-
meer – Door de Dalen van Tirol – Zweden  en Fietsen rondom Venetië

Ook: Caravan & Camper fi etsvakanties  in Duits-
land en Oostenrijk

Meer info: Fitál Vakanties
0184-610062
of www.fital.nl

www.fital.nl

Vraag de gids gratis aan 
middels de informatiebon op 
deze pagina.

   Bolderman Excursiereizen    Fitál Zomervakanties
   Hogenboom Vakantieparken    VCK Travel
   Fitál Fietsvakanties    WT Cruises rivierreizen
   Snelle Vliet Zomerdagtochten    RCR Health Centre zorgvakanties

   Voor het maken van een keus uit alle mogelijkheden wil ik graag alle 
 reisgidsen toegestuurd krijgen.
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-- Er op uit! Kalender --

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

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 11 april is in het gebouw van het Nivon aan de Dirk Smitsstraat 76 in Rotterdam, de Zesde 
Dag van de Popmuziek. Vanaf 12 uur ’s middags worden er lezingen geven met muziek en beelden 
over Rock ‘n’Roll, Blues, Folk en Popmuziek. Zo wordt ingegaan op het antwoord van de Amerika-
nen op de invasie van Britse popmuziek midden jaren ’60. Bij een andere lezing staat de vraag cen-
traal “Waar háááálen Ze Het Vandaan….?” De oorsprong van Bill Haley’s Rock Around The Clock 
wordt daarbij achterhaald. Onder het motto “Inburgeren”, komen buitenlandse artiesten aan bod als 
zij in het Nederlands zingen. Van geheel andere orde is Clarence “Gatemouth” Brown. Hij is één van 
de artiesten uit het diepe zuiden van Amerika, die in de jaren ’40 van de vorige eeuw “gevangen” 
werden onder de noemer Texas-Blues. Tussendoor is er een popkwis en kan er rond etenstijd, voor 
een paar euro, genoten worden van de speciale “Dag van de Popmuziek Maaltijd”. In de avonduren 
zijn er eveneens lezingen en kan een kleine tentoonstelling bekeken worden over baanbrekende 
nummers uit de geschiedenis van de popmuziek. De dag wordt afgesloten met een live optreden van 
The Bergman Therapy. Toegang € 7,50 (Nivonleden € 5,--). Voor dit bedrag krijgt men een speciale 
toegangs-cd, met muziek die tijdens de lezingen aan bod komt. Voor meer informatie www.nivonrot-
terdam.nl of tel. 010-411.88.24. 

Zesde Dag van de Popmuziek

In het Liberty Park in Overloon is binnenkort de succesvolle tentoonstelling ‘Gewoon de jaren ‘40’ 
te zien. Deze tentoonstelling gaat over het dagelijks leven in een periode die bol stond van tegenstel-
lingen. Het merendeel van de Nederlanders had weliswaar anti-Duitse gevoelens, maar trouw aan 
gezin, baas en buurt was voor hen belangrijker. Dat leidde er toe dat, zeker zolang er geen direct 
oorlogsgeweld in de eigen omgeving was, mensen er het beste van probeerden te maken.
Maar de tentoonstelling gaat niet alleen over de oorlog, juist ook over de periode daarna. In die 
tijd werd, zeker in het zuiden van Nederland, op veel plaatsen de oorlogsschade hersteld. Het was 
dus een bijzondere periode maar toch gingen ook de alledaagse bezigheden door. Dat vroeg van de 
bevolking bij alle soberheid en schaarste om grote inventiviteit.  
De tentoonstelling ‘Gewoon de jaren ’40’ maakt onderdeel uit van het zomerprogramma van het 
Overloonse museum en is vanaf 2 april tot en met 31 oktober te zien in het Liberty Park, dat elke dag 
vanaf tien uur geopend is.
Liberty Park, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, www.oorlogsmuseum-overloon.nl 

Gewoon de jaren ‘40

Paasmarkt
Prinsenhof, Bramantestraat 30-34 (naast het zwembad 
Lage Land), 010 – 2867218 – 10.00-15.00 uur

Voor een geweldige zomer, de dagtochten zomerbrochure 
van SnelleVliet is uit!
Aanvragen en downloaden dagtochten.snellevliet.nl of 078-6920110

3 april

Bluesklup Hoogvliet (m.m.v. JJ and the Shufflekings)
Flamingo ( zaal Wings ), Lengweg 150, Hoogvliet -
Aanvang 21.00 uur – Entree ? 5,00 – info 0622427196 
of http://flamingopartysite/multiply.com

3 april

Paasbrunch (junior voor senior)
Lcc Castagnet, Larikslaan 200 – 12.00 uur – 
Entree  7,50/R’dampas/Stromenpas  5,75

13 april

6e Dag van de Popmuziek
(Lezingen met muziek en beelden over Rock ‘n’ Roll, Blues, Folk en Pop)
Nivon Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76 – 12.00-22.00 uur - Entree  7,50 
(incl. c.d.,) www.nivonrotterdam.nl of 010-411.88.24

11 april

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

26 april Seniorendag met gezellige kijk- en doeactiviteiten
Pier 80, Visserijplein – 10.00-16.00 uur – Entree  6,- (incl. lunch) 
kaarten 010-4777676

Amazing stroopwafels
Lcc Zevensprong, Mosoelstraat 20 – 20.30 uur – Entree  7,50

10 april

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,-

13 april

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

• Officiële trouwlocatie

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel

Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

parkeergelegenheid

3 gangen
keuze menu

vanaf

€ 32.50
Bij de Smikkel Corner kunt u terecht voor de verzorging van uw 
bittergarnituur, vergaderingen of recepties, feesten, bestellingen.

Bel even voor onze bestellijsten.

Smikkelcorner
Albert Plesmanweg 81, 3088 GB  Rotterdam

Tel. 010-4290371, Fax 010-4281303

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
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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,- 

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Tel.: 010-24.29.814
Webwinkel
http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

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

●	 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

De Prinsessenflats. Kijk verder

Open Dag

4 april

11.00 - 15.00 uur

Bent u een actieve senior en zoekt u nu of op termijn woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in 
de Prinsessenflats in Rotterdam! Hier vindt u comfortabele appartementen met alles erop en eraan. Prachtig uitzicht,  
veel rust en groen, een zwembad, winkelcentrum, ontmoetingscentrum Prinsenhof en openbaar vervoer in de buurt.  
Makkelijk leven, makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’. Kom op 4 april tussen 11.00 en 15.00 uur naar 
ontmoetingscentrum Prinsenhof aan de Bramantestraat 30 in Rotterdam en ervaar het zelf. Tijdens de open dag
kunt u onder begeleiding de modelwoning bekijken, het ontmoetingscentrum ervaren en bewoners ontmoeten. Bel voor 
meer informatie (010) 286 64 00 of kijk op www.wonenlight.nl ‘Wonen Light’ is een product van Woonstad Rotterdam.
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Een bestaan zonder computer is 
tegenwoordig bijna ondenkbaar. 
Natuurlijk is het een beetje eng als je 
niet, zoals de hedendaagse jeugd, bent 
opgegroeid met zo’n apparaat, maar 
veel moeilijker dan een ouderwetse 
typemachine is het eigenlijk niet. Als 
u zich maar niet in de war laat brengen 
door al die moderne, ingewikkelde 
Engelse termen, die over het algemeen 
alleen maar ingewikkeld klinken, maar 
feitelijk niets voorstellen.
“Dat is precies waar wij ons op rich-
ten”, vertelt John Rietveldt, oprichter 
van Compuhero, een opleidingsin-

stituut dat is gespecialiseerd in het 
trainen van (veelal) oudere beginners, 
die geen enkele ervaring hebben met 
de pc. “Wij bieden desgewenst zelfs 
individuele training bij de mensen 
thuis, waarvoor we ook wat oudere, 
ervaren instructeurs inzetten. Dat kan 
vanaf het moment dat iemand besluit 
dan toch maar eens zo’n ding te kopen. 
Wij kunnen daarbij adviseren, want 
het aanbod is zo groot; je ziet door 
de bomen het bos niet meer. Na de 
aanschaf installeren wij alles en geven 
dan les in het gebruik van de pc. Heel 
simpel; van hoe je een briefje schrijft 

en print tot het versturen van een email 
en het bekijken van een website. Dat 
doen we overigens ook in groeps-
verband, maar dan is de individuele 
aandacht natuurlijk wat minder en 
moet je naar een leslocatie komen”, 
schetst hij de werkwijze.

Contact
Compuhero opereert in het hele 
verspreidingsgebied van De Oud-Rot-
terdammer en de werkwijze van het 
bedrijf sluit goed aan bij onze filosofie 
dat leeftijd niet telt en je al helemaal 
niet uitgerangeerd bent als jij de vijftig 

passeert. Dat je niet meer meetelt als je 
geen computer gebruikt, is natuurlijk 
onzin, maar je mist wel heel erg veel. 
Computer en internet bieden iedereen 
de mogelijkheid contacten te leggen 
en te onderhouden. De Oud-Rot-
terdammer ziet dagelijks hoe vijftig-, 
ja zelfs tachtigplussers, weer contact 
krijgen met leeftijdgenoten waarmee 

ze tientallen jaren eerder zijn opge-
groeid. Dat is geweldig, zoals het ook 
geweldig is als je als opa of oma heel 
gemakkelijk contact onderhoudt met 
je kinderen of kleinkinderen. Dat is 
een kleine inspanning als het aanleren 
van enige computervaardigheid meer 
dan waard.

Vrijwel dagelijks krijgt De Oud-Rotterdammer lezers aan de telefoon met vragen over de krant. Hoe 
kan ik een Oproepje plaatsen? Kan ik een stukje insturen? enzovoort, enzovoort. Het antwoord luidt 
dikwijls: “Stuur maar een email, dan komt alles in orde.” En dan komt het: “Email? Daar doe ik niet 
meer aan, hoor. Daar ben ik te oud voor geworden.” Soms schiet zo’n opmerking mij in het verkeer-
de keelgat. Zeker als ik kort daarvoor een 92-jarige aan de lijn heb gehad, die enthousiast vertelt 
hoe zij met haar achterkleinzoon in Australië heeft zitten chatten en wel even wat foto’s voor mij wil 
scannen. Te oud voor de computer? Wat een onzin!!!

Slaman op de Putsebocht 61

Er moesten ook folders de wijk in. 
Die moesten de kinderen bestempelen, 
vouwen en daarna in de wijk rond 
brengen. Op zaterdag moesten we alle-
maal om vijf uur meehelpen de winkel 
op te ruimen en schoon te maken. 
Ook andere boodschappen moesten 
we doen: naar bakker P. Lakerman op 
de hoek (knip wit), of slager Stinis 
in de Maretakstraat 53 voor magere 
hamlappen. Aan de overkant zat in een 
gewoon rijtjeshuis een postkantoortje, 
waar we postzegels haalden of geld 
wisselden en stortten. Er waren twee 
loketten en soms was het zo druk dat 
de hele gang vol stond en de mensen 
buiten moesten wachten “om hun geld 
te krijgen “ zei mijn vader dan. We 
moesten altijd om een stempel op het 
bonnetje vragen voor de boekhouding.

Missie
Melkboer Koos Swarttouw van Van 

Berkel kwam langs de deur. Bij hem 
kon je je kannetje melk laten vullen. 
Dat kannetje had een speciaal deksel 
met gaten tegen het overkoken. Later 
pas kwamen de melkflessen met zil-
veren doppen, waarbij je aan de kleur 
kon zien wat er in zat. Deze doppen 
werden gespaard voor de missie, want 
we waren katholiek.
De groenteboer zat naast ons. Dat 
was makkelijk boodschappen doen, 
al wisten we eerst niet dat kroten rode 
bieten waren. Aan de andere kant zat 
de dameskapsalon van Miep (eerst 
van haar moeder) en op de hoek nr. 57 
loodgieter J. Den Drijver.
Op nummer 65 zat herenkapper Jan de 
Zeeuw opgevolgd door “De Snor” van 
Henk Stange tot halverwege de jaren 
’90, daarnaast kantoorboekwinkel Van 
de Voorden, met een aparte kamer met 
bibliotheek (later Broekman legerkle-
ding) en dan bakkerij Lakerman op 71, 

waar we koekkruimels haalden.
Voor onze medewerking kregen we 
op zaterdag een dubbeltje en daarvoor 
haalden we dan die koekkruimels of 
snoep op de hoek Zwederstraat/Bou-
dewijnstraat: duimdrop voor een cent, 
zwart op wit, polkabrokken, zoethout, 
ouwel, maar we konden thuis voor die 
tien cent ook een henne-eitje kopen. 
Toentertijd had je wel vier of vijf 
eiermaten met verschillende prijzen, 
die zelfs per dag veranderden. 

Slogan
Wat was begonnen als een winkel in 
boter, kaas, eieren en aanverwante 
artikelen en kruideniersbedrijf onder 
de naam ’t Kaashuis met de toevoe-
ging W.SLAMAN op het stempel, 
ontwikkelde zich via “Speciaalzaak ’t 
Kaashuis” en “Slaman’s speciaalzaak, 
specialiteit in Kaas en fijne Vlees-
waren” tot Slaman’s Kaashuis met in 
de openingsfolder: “Hier de grootste 
sortering buitenlandse kaas van heel 
Rotterdam-Z uit tientallen landen”. 
Later stond ook nog op de etalageruit: 
Slaman’s Kaas- en Vleeswarenhuis. 
Nadat in 1968 de metro was geopend 
verzon Wim een pakkende slogan op 
een plastic draagtas: “Wat de Metro is 
voor Rotterdam is Slaman’s broodbe-
leg voor uw boterham”

Boven de winkel op 61 a woonde de 
familie Van Meeningen, Cor en Kees 
met dochter An, kapster, en later de 
familie Nobel, daarboven Gerard en 

Femke en later wij. Bij “oma” Van 
Meeningen mochten de buurtkinderen 
op woensdagmiddag TV kijken. Zij 
had een keeshond. Op 59 familie Seu-
neke (uit Duitsland afkomstig), op 51 
familie Hoogendoorn. Verder woonden 
de winkeleigenaren boven de winkel.
Aan de overkant van de straat woonde 
de familie Crone, die een herenmo-
dezaak had aan het begin van de 
Putsebocht. De jongens zaten bij ons 
op de St.Louis broederschool aan de 
Putselaan. Pa en Ma zijn ooit met 
Krien en Agaat Crone naar Duitsland 
geweest voor een korte vakantie.
De familie Bonnier woonde daar en de 
familie Knoop van de Dordtse Bazar 
op de hoek Violierstraat, voor wie ik 
elke zaterdag boodschappen deed. Aan 
dat eerste stuk van de Putsebocht zaten 
op no 2 de tapijtzaak Martens, een 

ijssalon en op 12 Apotheek Pelle. Op 
de hoek Egelantierstraat radiozaak Van 
Raay (met lassiehond).

Gesaneerd
Op het stuk Putsebocht tussen de Heer 
Nicolaesstraat en de Zwederstraat 
herinner ik mij op 55 een slager, 
daarnaast het Zuider Sleutelhuis van 
Gerard Honcoop (1965-1997), een 
drogist, die twee pekineesjes had, Lijs-
ten- en Kunsthandel Siepman en op 47 
een sigarenmagazijn, waar we voor pa 
zijn sigaretten, John Players no 1 en 
later Roxy moesten halen en soms een 
sigaar: een bolknak (met een tuitje). 
Op de hoek Kameliastraat zat de 
manufacturenzaak met de naam “De 
Ster” en op de hoek Kameliastraat/
Stokroosstraat een kruidenierswinkel 
van klasgenoot Van de Waterschoot.
In 1979 is de zaak gesaneerd vanwege 
lichamelijke problemen. Mijn ouders 
wilden zijn verhuisd naar Utrecht, 
waar ze nog vele gelukkige jaren 
beleefden. Wim Slaman is in 1997 
overleden en Bets geniet nog steeds 
van het leven.

Albert Slaman
a.slaman@planet.nl

In augustus 1956 begonnen mijn ouders hun eigen zaak aan de Putsebocht, nadat ze eerst karren-
vrachten kippenmest hadden verwijderd. Het begon als een kruidenierszaak en in het begin werden de 
producten nog gekoeld met ijsblokken, die per vrachtauto werden aangevoerd. De producten moesten 
natuurlijk ook aangeprezen worden. Wim had een vaardige hand en tekende zijn reclames zelf. Bijvoor-
beeld op een groot bord op de brede stoep voor de winkel, maar dat mocht niet van de politie en dus 
stond het bord later in het portiek. De etalage was zijn trots, elke maand liet hij zijn fantasie erop los.

Op je 92ste chatten met je achterkleinzoon in Australië
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Mijn vader had op Hooidrift 82 van 
1926 tot 1943een drogisterij. Op de 
eerste etage in het daar bovengelegen 
woonhuis ben ik in 1936 geboren. 
Hoewel ik op zevenjarige leeftijd 
verhuisde naar de Van Oosterzee-
straat, kan ik me nog het een en ander 
herinneren van de omgeving. Rechts 
van de drogisterij was de slagerij 
van de heer Zoetmulder en links een 
manufacturenwinkel, bekend als Het 
Zonnetje (zie foto, mijn vader staat in 
de deuropening van de winkel, let ook 
even op de bakkerskar van De Voor-
uitgang). Tegenover de drogisterij, 
dus aan de oneven kant staat een niet 
meer in gebruik zijnd winkelpand. 
In een van de woonhuizen naast dit 
winkelpand woonde de oude heer 
Vlug met zijn dochter Bertha. De 
heer Vlug liep met een wandelstok 
en bij het horen van een overvliegend 
Duits vliegtuig maakte hij een gebaar 
alsof hij een vuurwapen in handen 
had. Op de hoek van de Hooidrift en 
de Davidsstraat herinner ik mij de 
groentenwinkel van de heer Jansen. 

Daar schuin tegenover (in de Davids-
straat) was de waterstokerij van de 
heer Siereveld.

Modelspoor
Op Hooidrift 66 woonden mijn 
grootouders (van vaders kant) op de 
tweede etage boven de kruideniers-
winkel van Van Klaveren. Op de 
eerste etage woonde de familie Jansen 
de Bock waarmee mijn grootouders 
een goede band onderhielden. Daar 
tegenover (aan de oneven zijde) 
bevond zich in de voorkamer van 
een benedenhuis het tabakswinkeltje 
van de heer Guiteneau. Ik heb daar 
dikwijls sigaren en grote zakken 
pijptabak voor mijn grootvader - een 
verwoed roker - moeten halen. Een 
paar huizen naast mijn grootouders 
(nummer 70 of 72) woonde het gezin 
Petersen, bij hun zoon Joop mocht ik 
wel eens spelen. Hij had een prach-
tige modelspoorbaan die geheel door 
zijn vader was gemaakt, zowel de 
rails als de treinstellen. Op nummer 
88 (of 90 of daaromtrent) woonde het 

gezin Bout. Later is dit gezin verhuisd 
naar de overzijde van de Hooidrift, 
vlakbij de hoek van de Mathenes-
serlaan. Met zoon Henk zat ik op de 
gereformeerde Eben-Haëzerschool 
in de Nozemanstraat waar de heer 
Vis als hoofd der school fungeerde 
en later op de A.W.F. Idenburgschool 
(mulo) in de Korfmakersstraat waar 
de heer Van Dorp de directeur was. 

Geen schram
Een onvergetelijk voorval deed zich 
voor in september 1942 toen er een 
bom viel in de Messchertstraat waar-
door enkele panden werden verwoest. 
Veel omwonenden en passanten wer-
den gewond door rondvliegend glas 
en puin, een aantal van hen zocht be-
bloed en al toevlucht in de drogisterij 
van mijn vader. Samen met de heer 
Le Noble (die op de tweede etage 
boven ons woonde) en dokter Cense 
die op de hoek van de Mathenes-
serlaan zijn praktijk had, werden de 
gewonden behandeld. Er werd toen 
ook een jongetje van ongeveer mijn 
leeftijd binnengebracht die van top 
tot teen onder het bloed zat. Omdat 
de aard van de verwonding daardoor 
niet kon worden vastgesteld, heeft 
mijn moeder de jongen mee naar het 
woonhuis boven genomen en hem 
daar de bebloede kleding uitgetrok-

ken en hem gewassen. Toen bleek dat 
hij geen schram had opgelopen, maar 
bedekt was met bloed van anderen. 
Hij werd aangekleed met kleren van 
mij en aan zijn opgeluchte moeder 
overgedragen. 

Witte hoezen
Op de hoek van de Hooidrift en de 
Nozemanstraat was de melkinrichting 
van de familie Rip. De heer Rip had 
ook een melkwijk, waardoor wij 
ook in de Van Oosterzeestraat klant 
konden blijven. Op zijn melkwagen 
prijkten prachtige koperen melkbus-
sen waarover op warme zomerdagen 
witte hoezen werden aangebracht om 
de melk koel te houden. 
In de periode dat ons gezin op de 
Hooidrift woonde bezochten wij 
regelmatig de kapsalon van de heer 
Laurens op de hoek van de Van 
Heusdestraat en de Gerrit Jan Mulder-
straat. 
Ik ben benieuwd of er lezers van 
De Oud-Rotterdammer zijn die ook 
herinneringen aan de Hooidrift dan 
wel aan de drogisterij van mijn vader 
hebben en hierop willen reageren. 

J.P. den Engelsman
Overwater 21
2715 BT Zoetermeer
079-3200475

Mijn herinneringen aan de Hooidrift
Eind augustus 2008 `bezocht ik Rotterdam en besloot ook 
wat foto’s te maken van mijn geboortehuis aan de Hooi-
drift. Ik was daar sedert een jaar of vijf niet meer geweest. 
Tot mijn grote verbazing zag ik dat de gehele bebouwing 
van de even nummers tussen de Nozemanstraat en de 
Mathenesserlaan volledig is afgebroken en op de hoek van 
de Nozemanstraat en de Hooidrift nieuwbouw is verrezen. 
Achter hekken is nog een deel van het achter die oude 
woonhuizen gelegen schoolgebouw zichtbaar (zie foto). 
Ongetwijfeld zal het braakliggende gedeelte binnen niet al 
te lange tijd weer worden bebouwd.

Wij hebben een kaartclub in Overschie. 
Iedere zondag wordt er gekaart van 11 
uur tot 14.30 uur. Wij zoeken hiervoor 
nog enkele leden. Heeft u zin om te kla-
verjassen of jokeren? Kom eens kijken 
of meld u aan.

Locatie: de Lugt 15
lunchroom de 4 seizoenen 
( naast Musica )
010-4159996

Klaverjassen 
en jokeren

Leuk om al die Rotterdamse persfotogra-
fen uit de zestiger jaren terug te zien op 
een foto in DOR. De tekst erbij vraagt wel 
om een kleine correctie en aanvulling. De 
foto werd niet gemaakt bij de opening van 
de Doelen, want dat was op Opbouwdag 
18 mei 1966. Maar deze unieke opname 
stond in Het Rotterdams Parool van 13 
november 1965.
Ik werkte toen bij die krant en herinner me 
nog hoeveel moeite het ons kostte ze al-
lemaal bij elkaar te krijgen op het Schouw-
burgplein. Er was immers altijd wel ergens 
wat te fotograferen voor de vele plaatse-
lijke bladen die Rotterdam toen telde.

Omdat ze allemaal ja hadden gezegd en 
er niemand op de foto mocht ontbreken 
moest er natuurlijk een fotograaf van 
elders worden gehaald om de opname te 
maken. Dat was, zoals DOR al schreef, 
Bert Sprenkeling van Het Parool uit 
Amsterdam. Ik zou alle namen niet meer 
hebben geweten, maar gelukkig stonden 
ze in een boekje met foto’s van een van 
hen, Herbert Behrens, dat een jaar of wat 
geleden verscheen.
De complete Rotterdamse fotopers be-
stond in 1965 uit Kees Molkenboer, Cock 
Tholens, Ary Groeneveld, J. van Rhijn, 
Bram den Haan, Cor Bax, Peter Molken-
boer, Zier Oosterwijk, Jan Voets, Henk 
Hartog, Robert Lantos, Herbert Behrens, 
Wim Consenheim, Ton den Haan, Niels 
van der Hoeven, Pim Korver, Harry Klein 
Leugemors, M. Hanse, Jan van der Hoe-
ven, Hans Akkersdijk, Ger Boon en Huub 
van Es. Twee en twintig “vooraan staande 
figuren”, noemde de krant ze destijds.

Frans Nieuwenhuijze

Vooraan staande 
figuren

De Historische Commissie van de Be-
wonersorganisatie doet onderzoek en 
verzamelt gegevens ten behoeve van 
de bewoners in Terbregge, daarnaast 
exposeert de Commissie jaarlijks 
en werkt ze samen met de Stichting 

‘Rotterdam is vele dorpen’.
Dit doet de commissie ten behoeve 
van de bewoners in Terbregge en 
natuurlijk de overige bewoners van 
Rotterdam.
Juist van het gebiedje Nieuw 

Terbregge dat ooit in de buurt van de 
toenmalige Stoopweg moet hebben 
gelegen, weten we vrijwel niets. Al-
leen hebben we een kaart uit ongeveer 
1910 waarop het gebiedje staat 
afgebeeld.
Daarom vragen we hulp.
We zijn te bereiken via het e-mail 
adres: redactie.buurtkrant@terbreg-
gel.nl
We zijn echter ook elke tweede 
donderdagmiddag van de maand te 
vinden onderin de Alexanderkerk aan 
de Bergse linker Rottekade 294d.

Graag horen we iets van Rotterdam-
mers die ons hier iets over kunnen 
vertellen, wij op onze beurt maken 
hier weer talloze bewoners in Terb-
regge blij mee.
Namens de Historische Commissie, 
alvast hartelijk bedankt!

Bert Wagemans (bestuurslid)

Wie kan ons helpen? Een oproep!

“Oud” Nieuw –Terbregge 
Vroeger heeft er een wijkje Nieuw Terbregge geheten, gelegen 
in de buurt van Begraafplaats Crooswijk en de toenmalige 
Stoopweg. De Historische Commissie van de Bewonersorgani-
satie Vereniging Terbregge’s Belang is op zoek naar gegevens 
over dit gebiedje. Wat was het voor gebiedje? Wie woonden 
er? Vanaf wanneer bestond het? Wanneer en waarom is het ge-
biedje verdwenen? Zijn er nog foto’s of verhalen van?
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Euro+Songfestival succesvolle brug 
tussen muziek en cultuur van senioren

Aanvankelijk was het festival 
onderdeel van Rotterdam 2001, 
Culturele Hoofdstad van Europa. 
Tientallen vijftigplussers grepen toen 
het Euro+Songfestival aan om zich te 
manifesteren voor een groot publiek. 
Geen huis-tuin-en-keuken-talenten-
jacht, maar een die steunt op vakmen-
sen en –muzikanten. Deelnemen met 
een geluidsband als begeleiding is 
taboe. Euro+ betekent live zingen met 
een heus orkest. Dus geen na-ape-

rij, maar optreden met een speciaal 
geschreven arrangement. Het podium 
betreden kan pas na repetities met het 
orkest van gevorderde en gemoti-
veerde leerlingen van het Rotterdams 
Conservatorium en hun dirigent Paul 
Meyer. De gevarieerde combinatie 
levert een diversiteit aan repertoire 
uit alle muziekculturen op en oogst 
bij publiek en jury veel waardering. 
Ook de jury bestaat uit professionals 
met Roland Vonk van RTV-Rijnmond 
al tien jaar als begaan voorzitter. Ter 
ondersteuning van hun techniek biedt 
de organisatie de kandidaten master 
classes door geschoolde zangcollega’s 
als Willeke Alberti, Joany Muskiet, 
Conny de Jongh en anderen.

Slotakkoord
Veertien van de bijna tachtig kandi-
daten tussen 54 en 82 jaar uit vier 
voorronden van deze derde editie 
zijn uitverkoren voor de eindshow 
‘Slotakkoord’ in Theater Zuidplein 
op 27, 28 en 29 mei. “Drie bijzondere 
middagen met elk een ander thema”, 
verzekert directeur Conny Groot (52) 

van Stichting Euro+Songfestival. 
Vanaf de eerste seconde is ze met 
ziel en zaligheid aan het festival 
verbonden. Het verheugt haar enorm 
dat het steeds meer bijval krijgt. Niet 
alleen financieel, maar ook doordat 
vanaf half april de voormalige Van 
Tijensoos aan de Abraham Kuyperlaan 
haar broedplaats is voor meer moois. 
De extra ondersteuning maakt het 
mogelijk al binnen twee jaar het vierde 
festival te houden.
Bijzonder is de recente samenwerking 
met het Jongerenjaar van Your World, 

dat jonge muziekmakers en senioren 
als ‘Dynamisch Duo’ koppelt aan een 
volstrekt eigen act. Bijvoorbeeld rap-
pen op een jazzysong of een opera-aria 
op popmuziek. “Bijna elke combinatie 
is denkbaar”, vertelt Groot enthou-
siast. Aansluitend op de slotshow 
treden de combinaties in wisselende 
samenstelling op in wijkgebouwen en 
seniorencentra. Deze week beginnen 
de repetities voor ‘Slotakkoord’, met 
ook enkele deelnemers uit de andere 
steden.

Het interculturele Euro+Songfestival voor vijftigplussers is een 
niet meer weg te denken spraakmakend evenement én een 
antwoord op dreigende cultuurvergrijzing. De succesvolle brug 
tussen muziek en culturen van jonge en oudere senioren van 
bijna tweehonderd nationaliteiten is niet langer een uitsluitend 
Rotterdams evenement. Leiden, Arnhem, Eindhoven en Duisburg 
(Duitsland) schaarden zich vorig jaar achter de succesformule, 
die steunt op een bijzondere aanpak en vocale talenten inspi-
reert tot bijzondere prestaties.

- Joany Muskiet tijdens haar blackgospelmasterclass in theater ’t Klooster. 
Foto Antoinette van Oort -

- Conny Groot heeft sinds 2001 haar ziel 
en zaligheid in Euro+Songfestival gestopt. 

Foto Rein Wolters -

Omdat ook de benzinestations die zon-
dag om begrijpelijke reden gesloten 
waren, had mijn vader de dag ervoor 
extra brandstof voor de brommers 
ingeslagen om niet in de problemen te 
komen. We gingen die zondag ‘s mor-
gens vroeg op pad, m’n zus en ik op 
kussentjes achter op de bagagedragers. 
We reden ruim twee uur lang -want 
zolang duurde de rit op een Solex 
van Schiedam naar Wassenaar- langs 
uitgestorven wegen waarop geen auto 
te bekennen viel. We zagen richting 
Delft zelfs jongelui op de rijksweg rol-
schaatsen en mensen aan de wandel. 
De heenreis verliep vlekkeloos. Rond 
koffietijd arriveerden we in Was-
senaar, om tegen vieren weer met z’n 

vieren op de Solexen te stappen, want 
mijn ouders wilden vóór het donker 
werd weer thuis zijn. 

Blikken
Pikant detail is, dat mijn oom in 
Wassenaar beschikte over een garage 
met benzinepompen voor de deur. 
Hij vroeg mijn vader nog, vóór 
we vertrokken, of de Solexen niet 
bijgetankt moesten worden, maar die 
antwoordde dat hij genoeg brandstof 
bij zich had. De brommertjes reden 
weer als een trein huiswaarts, totdat 
even voorbij de gemeente Den Haag 
de een na de andere Solex begon te 
sputteren. Dat duidde duidelijk op 
brandstofgebrek. Toen we stil stonden, 

haalde mijn vader twee blikken uit 
een tas en deponeerde de inhoud in 
de tankjes. “Nou, daar komen we wel 
mee thuis”, voorspelde hij. Waarna 
pa en moe begonnen te trappen om 
de apparaten weer aan de praat te 
krijgen. Ze konden trappen zoveel ze 
wilden, maar het enige dat we hoorden 
waren enkele plofjes en we zagen 
zwarte rookwolken uit de uitlaten 
komen. Daarna verder niks meer. De 
Solexen lieten het afweten. Definitief. 
Daar stonden we, langs door verkeer 
en God verlaten wegen. Wachten op 
voorbijgangers die hulp zouden kun-
nen bieden, was zinloos. Wijze raad 
was duur, langs een rijksweg waar het 
niet alleen adembenemend stil was, 

maar ook alsmaar frisser werd. Boven-
dien diende de schemering zich aan 
en vanwege de energiecrisis hoefde 
je ook niet op openbare verlichting te 
rekenen. 

Motorolie 
De dichtstbijzijnde bewoonde wereld 
die we in de verte zagen was Rijswijk, 
waar we een paar minuten daarvoor 
doorheen waren getuft. 
De wandeling met de brommers terug 
naar Rijswijk duurde een half uur. 
Daar aangekomen lachte het geluk ons 
toe: er was een benzinestation en in de 
woning boven de daarbij behorende 
garage brandde licht. Mijn vader belde 
er aan, de garagehouder deed open, 
hoorde het verhaal en begreep direct 
ons probleem. Even later ontdekte 
hij binnen de kortste keren waarom 
de Solexen het niet meer deden: mijn 
vader had in plaats van tweetaktbrand-
stof pure motorolie in de tankjes ge-
daan. “Dan moet je wel een héle goeie 

Solex hebben die daar op kan rijden”, 
zei de behulpzame en humorvolle 
Hagenaar, die ervoor zorgde dat we na 
een klein uurtje weer verder konden. 

Kachel 
We reden met z’n viertjes voor de 
tweede keer die dag Rijswijk uit in 
de richting Rotterdam: de duisternis 
en kou tegemoet. Totaal verkleumd 
kwamen we thuis in Schiedam, waar 
allereerst kolen in de kachel werden 
gegooid. Toen de haard eenmaal 
brandde, zijn we er met z’n vieren 
dichtbij gaan zitten om de botten weer 
warm te krijgen.  Het was weliswaar 
een onaangenaam brommertochtje 
geworden, op die eerste autoloze 
zondag, maar we hebben die avond bij 
de warme kachel wel hartelijk om het 
voorval kunnen lachen. En ook nog 
jaren daarna! 

Ed van Helten

Ander olieprobleem op eerste autoloze zondag 
In 1956 werd de eerste van een reeks autoloze zondagen ingevoerd. Arabieren hadden de 
oliekraan dichtgedraaid, dus we moesten op rantsoen. Waarom mijn ouders besloten pre-
cies op die eerste autoloze dag naar vrienden in Wassenaar te rijden weet ik niet, maar we 
gingen wèl. Natuurlijk niet met de auto, want dat mocht niet. Mijn ouders hadden trouwens 
geen auto, maar wel allebei een Solex. Daar mocht je wel mee rijden. Op naar Wassenaar 
dus. Het werd een tocht waarop een ander olieprobleem genadeloos toesloeg. 

Het gezicht van de 
vakbeweging - 
Rotterdam
Een aantal vakbondsleden in Rotter-
dam, leden van de Vakbondshistorische 
Vereniging, heeft een boek gemaakt met 
de titel ‘Het gezicht van de vakbeweging 
- Rotterdam’.
De auteurs geven aan de hand van een 
dertigtal interviews en biografieën een 
beeld van bevlogen vakbondsmensen.
Het is een galerij van uiteenlopende 
geschiedenissen van mensen die wij in, 
buiten en na het werk tegenkomen of zijn 
tegengekomen op allerlei plaatsen in de 
maatschappij.
Het boek kan worden gezien als een mo-
nument ter herinnering aan al die mensen 
die zich met hart en ziel, en met gevaar 
voor bestaanszekerheid, hebben ingezet 
voor de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden en de arbeidsomstandigheden in 
Rotterdam en de Rijnmond, in de haven 
en in de stad.
Veel is geschreven over mensen die op 
landelijke niveau de vakbeweging verte-
genwoordigden in overleg- en bestuurs-
situaties. Veel minder over mensen die 
plaatselijk in Rotterdam en de Rijnmond 
leiding gaven aan de vakbeweging en 
in de praktijk het draagvlak organiseer-
den. Vrouwen en mannen die zich sterk 
hebben gemaakt voor de bond: waarom 
deden ze dat, waar kwamen ze vandaan, 
wat hebben ze bereikt en hoe staan ze 
in het leven? Aandacht kortom voor de 
menselijke maat.

Het boek is te bestellen bij: Jan van Hoof, 
Het Leiwerk 23, 4351 VH Vleuten. E-
mail: janvanhoof@freeler.nl.

De kosten zijn € 10,00 inclusief € 2,50 
verzendkosten.
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Vanuit Bergschenhoek reden we tot 
1940 per auto, later met paard en 
wagen via klanten in Terbregge, Hille-
gersberg, het Oude Noorden, Blijdorp 
en het Nieuwe Westen naar Spangen. 
Na de Mathenesserbrug, voorbij de 
eerste afrit, naar de tweede, via het 
PC Hooftplein naar de Huygens-
straat, waar mevrouw Bal de eerste 
klant was, werd vervolgens via de 
Multatulistraat en mevrouw Schouten 
naar de Vosmaerstraat gereden, waar 
de families Vosselman en Lagerwaard 

van melk werden voorzien. Na de 
Nic Beetsstraat te zijn overgestoken 
reden we Wallisweg op, waar de 
familie Smit (met zoon Hennie?) 
woonde. Daarna terug naar de Nic 
Beetsstraat waar mevrouw Puls werd 
geholpen. Zo’n 200 meter verder 
woonde mijn jeugdidool Wim Lucas 
in de Toussaintstraat bij zijn ouders. 
(Wim scoorde bij Neptunus, ondanks 
zijn visuele handicap, aan de lopende 
band!). Na de stop reden we naar de 
Spaanse Bocht, waar twee zussen 

woonden, de familie Theunissen en de 
familie Van Brakel (zoon Amold). We 
vervolgden naar de Van Lennepstraat, 
waar Ome Chris en tante Bets van 
de Weghe woonden. Later heb ik op 
een fietstocht in Drenthe (hoe is het 
mogelijk) nog hun kleindochter Els, 
die schaapherderin op de hei was, 
gesproken! Ik heb haar verteld over 
haar grootouders, die ze nooit had ge-
kend. Tante Bets, een lieve schat, had 
een bijzondere band met Antonius, 
die vaak, maar niet altijd, onvindbare 
zaken tevoorschijn kon toveren. Als er 
in haar gezin zaken zoek waren, werd 
Antonius te hulp geroepen, maar o 
wee als een beroep op hem vergeefs 
was, dan werd het beeld van Antonius 
in de regen op het balkon gezet. Ver-

der trakteerde zij altijd op thee met 
een mariakaakje. Een eindje verder, 
op de hoek van de Van Lennepstraat 
en de Potgieterstraat, woonde de 
familie Stam met zoon Gerard. Om 
de hoek, in de Potgieterstraat, werden 
Hoevelaken en Gloudie geholpen en 
aan het eind van de straat de familie 
Smit, waarvan een zoontje overleed, 
vlak voordat een van mijn broertjes 
verongelukte. Mijn vader werd zowel 
door vader als moeder Smit getroost, 
want zij wisten wat het betekende 
een kind te verliezen. De tocht door 
Spangen werd afgesloten bij mevrouw 
Hulsker in de Bilderdijkstraat. 
Daarna gingen we ‘bovendijks’ naar 
de Taanderstraat, naar de families 
Ververs (dochter Loes) en Lans, waar 
ik als blijk van waardering wekelijks 
een “duppie” kreeg. Maar dat is weer 
een ander hoofdstuk. Tot zover mijn 
herinneringen aan Spangen.

De collega’s/concurrenten in Spangen 
waren destijds Willem Wondergem, 
V.d. Meyden en De Baat en Thijs 
Caris van de Erasmussingel en niet 
te vergeten Frits Meijer met zijn 
motorcarrier. 

Theo Woning
Rottekade 195 
2661 JV Bergschenhoek
010-5113456 

Melkboer in Spangen
Vorig jaar kocht mijn dochter een kluswoning in de Vos-
maerstraat. Bij een omzwerving in de omgeving gingen 
mijn gedachten terug naar de periode voor 1940 toen ik 
daar, als duvelstoejager van mijn vader, de melkboer Leen 
Woning, al rondzwierf 

Onderweg moest veel stukgoed 
geladen en gelost worden we lagen 
dan vaak vijf tot tien dagen in zo’n 
haven. Dat gaf mij volop de gelegen-
heid de steden te verkennen. Geld had 
ik weinig, maar dankzij  een gouden 
tip om een buskaartje te kopen, tot het 
eindpunt mee te rijden en terug, kreeg 
ik voor weinig geld toch een citytour.
Ik was wederom deckboy en dat beviel 
mij uitstekend, want van de contacten 
met de passagiers genoot ik enorm. 
Ik bemerkte al gauw dat er aan boord 
van een schip nogal wat scheidslij-
nen liepen tussen het personeel.  Zo 
waren er bij de hogere opleidingen de 
heertjes (stuurlieden) en de vetkuiven, 
(machinisten). Ver daarboven stond 
uiteraard de Kapitein, de onaantastbare 
grootheid. 
Interessant vond ik, dat een eerste 
machinist, hoewel lager in rang, be-

langrijk meer verdiende dan een eerste 
stuurman. Maar dat had te maken met 
het aantal dienstjaren, begreep ik later.

Blunder
Bij het lagere personeel was er 
onderscheid tussen de matrozen en het 
bedienend personeel. De onderlinge 
contacten waren gering, doordat de 
stoere matrozen de bedienden min of 
meer als watjes beschouwden en de 
onderlinge verblijven nogal uit elkaar 
lagen. Heimelijk verdachten wij de 
matrozen ervan jaloers op ons te zijn, 
omdat wij dagelijks zicht hadden op 
de vele mooie dames aan boord die wij 
mochten bedienen.
Mijn eerste blunder ga ik u niet 
onthouden. Ons schip had een pro-
menadedek. Voordat ik ’s morgens de 
dekstoelen kon plaatsen, werd dit dek 
dagelijks geschrobd door de matrozen. 

Op zekere dag was het dek al gedeelte-
lijk gereinigd en ik zette wat stoelen 
gereed. Een mooie Indonesische dame 
nam alvast plaats. De matroos die 
vlak bij me aan het werk was, drukte 
zijn bewondering voor haar nogal luid 
uit. Ik maande hem tot stilte, maar 
zei erbij dat die dame nog niets was 
in vergelijking tot haar beeldschone 
dochter, waarop ik natuurlijk al weer 
heimelijk verliefd was ( mijn kwaal!). 
Ik dacht zeker te weten dat die dame 
een Engelse was, want in die taal 
sprak ze me telkens aan. Ik schrok me 
dan ook wild toen ze later op de dag 
in de pantry kwam en me in zuiver 
Nederlands vroeg of ik haar zoontje 
ergens had gezien. Ik stond stijf van de 
schrik uit angst dat ze mijn opmerking 
over haar aan mijn chef zou melden.
Later echter, bij het van boord gaan, 
zag ik moeder en dochter lachend 
naar mij omkijken. Kennelijk had ma 
haar dochter over mijn opmerkingen 
ingelicht. Mijn opluchting was groot.

Schrik
Nog zo’n geval van grote schrik, maar 
nu voor een collega. Aan boord gaat 
alles volgens een strak tijdschema: 
ontbijt, lunch en diner. Niets is daarom 
zo vervelend als een passagier die zich 
niet aan die tijden houdt, want er kan 

dan nog niets worden weggeruimd 
voor de daarop volgende schoonmaak-
werkzaamheden. De man die zich 
daaraan vrijwel dagelijks bezondigde 
was een vriendelijke Amerikaanse 
passagier die elke morgen groette met 
een “good morning, my friend, how 
are you?”  Maar hij was te laat! Elke 
morgen weer! Tot grote ergernis van 
mijn collega. Op den duur begroette 
hij de Amerikaan daardoor met: “ja, 
ga nou maar gauw zitten”, en:  “kan 
je niet eerder aan tafel komen” of:  
“kom toch eens eerder je bed uit.” Nu 
waren de regels aan boord zeer streng: 
belediging van een passagier stond 
gelijk aan ontslag op staande voet. 
Dat betekende: de heenreis is voor 
de rederij, maar de terugreis betaal je 
zelf. Toen deze passagier in New York 
van boord ging, kreeg mijn collega een 
flinke fooi, samen met de woorden, in 
zuiver Nederlands:  ”en nog bedankt 
voor de goede zorgen!” Geloof maar 
dat deze jongeman uit angst voor zijn 
baantje, geen prettige terugreis had.

Fooi
De fooi was een – heel belangrijk 
– hoofdstuk apart. De gages in die tijd 
waren voor het bedienend personeel 
laag. Kennelijk ging de maatschappij 
er vanuit dat de fooien dat wel goed 

zouden maken. En inderdaad, vooral 
Amerikaanse passagiers waren goede 
tipgevers. Het meeste verdiende de la-
vatory steward, (pleeboy noemden wij 
hem). Zijn werkzaamheden? Allereerst 
de toiletten schoonhouden, waarbij 
hij een fooienbusje klaar had staan 
en verder poetste hij de schoenen van 
passagiers die ze ’s avonds voor de 
deur van hun cabin hadden klaar gezet. 
Hij ontving altijd een gigantische tip 
en we waren allemaal jaloers op hem. 
Zijn baantje kwam natuurlijk nooit 
vrij. Aan het eind van de reis stonden 
onze meerderen bij de gangway op-
gesteld om van de passagiers afscheid 
te nemen. Zij ontvingen de fooi, die 
later onder hun ondergeschikten werd 
verdeeld. De fooi die ik, als laagste in 
rang ontving, was niet om over naar 
huis te schrijven. Maar, zoals eerder 
gezegd, geld was niet zo interessant 
voor mij; het varen was mij veel liever.

Aart van Driel

Matrozen vonden de bedienden watjes
Na een benauwende diensttijd van achttien maanden, 
wilde ik toch weer de vrijheid van het zeeleven proeven en 
meldde mij weer bij de HAL. Ik kon meteen aan de slag voor 
een reis van drie maanden naar de westkust van de VS en 
de steden Los Angelos, San Francisco en Vancouver. We 
zouden door het Panamakanaal varen. Allemaal namen die 
mij deden duizelen van verrukking. Mijn schip was ditmaal 
de Dinteldijk, eveneens een half vracht-,  half passagiers-
schip. Wat had ze een prachtige lijn en onze liefde was 
weer wederzijds.

Met een scootmobiel kunnen minder-
valide mensen zich toch zelfstandig 
voortbewegen. De verkeersregels voor 
dit voertuig zijn verschillend. Met 
een gehandicaptenvoertuig, zoals een 
scootmobiel, mag u gebruik maken van 
het voetpad, het fietspad, het fiets-
/bromfietspad en de rijbaan. Over het 
algemeen gelden voor scootmobielen 
dezelfde regels als voor bromfietsen. 
Wanneer u op het voetpad rijdt of 
van het ene naar het andere voetpad 
oversteekt, gelden echter de regels voor 
voetgangers. Soms is dit verwarrend.
In deze cursus wordt uitgelegd hoe 
het precies zit met die verkeersregels. 
Ook krijgt u uitleg in gebruik en een 
behendigheidtraining, zodat u een stuk 
veiliger op pad kunt gaan.
De cursus wordt gegeven door deskun-
dige instructeurs van Veilig Verkeer Ne-
derland in samenwerking met Sport en 
Recreatie Rotterdam. Bij goed gevolg 
van de cursus ontvangt u een certificaat.
Datum: 8 en 15 mei Cursusduur: 
twee ochtend- of middagdelen Kosten 
Cursus: € 5,- incl. materiaal en koffie en 
thee. U dient zelf over een scootmobiel 
te beschikken.

Inschrijven voor de cursus kan tot 25 
april aan de balie van wijkaccommo-
datie ’t Kopblok aan de Riederlaan 200 
of telefonisch 010-4322072. Ook voor 
informatie kunt u hier terecht. 

Scootmobielcursus 
in ‘t Kopblok

- De Bilderdijkstraat in 1931 kruist de Van Lennepstraat. Rechts op de hoek C. Jamin en links kruidenier Staarthof (foto Voet) -
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Mijn historie

Het was in de tijd dat de werk-
ster nog werkster heette en niet 
interieurverzorgster. Grote borsten 
waren voor mij als puberende 
17-jarige nog echt grote borsten en 
geen opgespoten siliconenheuvels. 
Erotische ontboezemingen werden 
nog in simpele taal besproken.
Daaraan moest ik denken toen ik 
onlangs op een boekenbeurs in een 
sportboek een krantenverslag vond 
van de voetbalwedstrijd Sparta-
DOS (1-7) op 31 oktober 1957. Ik 
was daarbij. De destijds wereldbe-
roemde filmdiva Jayne Mansfield 
verrichtte de aftrap.

Ze was een supervrouwelijke 
pin-up met een borstomvang die 
royaal over haar héél puntige 
pumps stak. Volgens de verslag-
gever wreven op de tribunes de 
mannelijke toeschouwers hun bril 
schoon en hun ogen uit en stonden 
de voetballers van vooral Sparta 
stijf op het veld. In de rust dronk 

ik in de kantine een kop koffie 
en aan een tafeltje tegenover me 
tetterden twee van die trek-me-de-
bek-niet-open dames.
“Heb je dat ook gezien?”, kwet-
terde de een.
“Wat?”, vroeg de ander.
“Nou die Rinus Terlouw, die grote, 
stoere stopperspil van Sparta, die 
stond héél dicht bij die Mansfield 
en toen zag ik dat die Rinus een 
enorme, stijve plasser in z’n 
voetbalbroekje had.”
“Is dat écht waar? Heb je dat echt 
gezien?”
“Ik zweer het bij allebei m’n 
kinderen. Ik mankeer toch niks 
aan mijn ogen!”
De ander probeerde Rinus “met 
die...” op haar netvlies te krijgen. 
Dat beeld leek door te komen, 
want plotseling was ze weer op de 
wereld, keek haar vriendin aan en 
zuchtte opgelucht:  “Hé, hé, ik ben 
blij dat ik z’n vrouw niet ben.” 

Rubriek voor en van lezers die over een gebeurtenis in hun 
leven vertellen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar info@
deoudrotterdammer.nl  en mogen niet langer zijn 250 woorden.

De stoere stopperspil

Honderd jaar 
tentoonstellings-
affiches in 
Schielandshuis
We zien ze overal: affiches met een 
aankondiging voor een tentoonstelling. 
Ze moeten snel de aandacht van de 
voorbijganger trekken en informatie over-
brengen. De Atlas Van Stolk, onderdeel 
van het Schielandshuis, heeft tentoonstel-
lingsaffiches vanaf 1892 in de collectie, 
waarvan een selectie tot 16 augustus te 
bezichtigen is.

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst 
zijn affiches gebruikt voor reclame en 
bekendmakingen. Vanaf het einde van de 
negentiende eeuw worden ze ook gebruikt 
voor de aankondiging van tentoonstel-
lingen. De Atlas Van Stolk verzamelt nog 
steeds affiches. Niet alleen van musea, 
maar ook van andere instellingen, zoals 
galeries, de RAI en het Jaarbeursgebouw. 
Veel bekende kunstenaars hebben ten-
toonstellingsaffiches ontworpen, zoals Jan 
Sluijters, Eppo Doeve en Dick Elffers en 
vallen onder de categorie ‘straatschilde-
rijen’. In de jaren zestig kozen veel musea 
voor een huisstijl en namen een ontwerper 
of ontwerpbureau in de arm. Een mooi 
voorbeeld is het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, waarvan ontwerper Wim 
Crouwel lange tijd het gezicht bepaalde. 
Elke vier maanden wordt in een tentoon-
stelling een deel van de collectie getoond. 
Tot en met 16 augustus kijkt de Atlas Van 
Stolk terug op honderd jaar tentoonstel-
lingsaffiches. De expositie is gekoppeld 
aan een boekje met gelijknamige titel, 
dat voor €3,50 te koop is in de museum-
winkel. 

Atlas Van Stolk in het Schielandshuis is 
gevestigd aan de Korte Hoogstraat 31, 
3011 GK Rotterdam en is toegankelijk 
van dinsdag tot en met zondag van 11.00 
tot 17.00. Voor informatie 010-2176724, 
e-mail info@atlasvanstolk.nl of    www.
atlasvanstolk.nl

- Een van de tentoongestelde affiches van 
het museum in Hoorn. Illustratie Atlas van 

Stolk -

Tramfoto is van ir. A. van Ooij

Daar is niets mis mee, want dat is de 
plek van herkomst, ware het niet dat 
de foto op zondagmorgen 11 januari 
1959 is gemaakt door ir. A. van Ooij in 
de besneeuwde Havenstraat. 
Omdat het zo’n aansprekende foto 
is en past bij het onderwerp, werd 
deze te goeder trouw geplaatst om 
de honderdduizenden lezers van De 

Oud-Rotterdammer er ook van te laten 
genieten. Als bekend was geweest dat 
ir. A. van Ooij de auteur is, dan zou 
natuurlijk zijn naam onder de foto 
hebben gestaan. Het kan in dit digitale 
tijdperk met een foto wel eens anders 
uitpakken dan in goede bedoeling 
wordt uitgedragen. 
Mea culpa.

Ir. A. van Ooij (avanooij@versatel.nl) was eerst verrast en daarna 
ontstemd toen hij in De Oud-Rotterdammer van 17 maart bijgaan-
de foto aantrof. Zijn boosheid zwol aan toen hij in het bijschrift 
las dat de foto afkomstig is uit de verzameling van Rein Wolters. 

Jawel, ik geniet er weer van!

Zwemmen is voor iedereen. Er zijn 
natuurlijk fanatieke zwemmers, die 
het fijn vinden zich tot het uiterste in 
te spannen om hun prestaties te ver-
beteren, maar er zijn ook zwemmers 
die op een ontspannen manier aan hun 
conditie willen werken. Leeftijd speelt 
daarbij geen rol. Iedereen die zwemt, 
merkt dat niet alleen de conditie 
verbetert, maar dat zwemmen ook 
heerlijk de geest verfrist.

Bewegen
Toen ik stopte met zwemmen, hadden 
we nog nooit gehoord van aftrainen 
en kwam ik in rap tempo aan. Ik ging 
gewoon lekker alles doen wat mijn 
trainer altijd had verboden: laat naar 
bed, alles eten en vooral: níet meer 
sporten. Tja, als je dan ook nog aanleg 
hebt om dik te worden, gebeurt dat 
dus ook. Inmiddels ben ik ruim 50 
kilo lichter. Gewoon door minder en 
vooral gezonder te eten en héél veel te 
sporten. Zo ben ik weer gaan zwem-
men en fiets ik veel. Ik ben er opnieuw 
achter gekomen dat bewegen goed is 
voor je en als je eenmaal weer begon-

nen bent, is het erg fijn te merken dat 
je langzaam maar zeker vooruit gaat. 
Iedere keer merkte ik dat ik fitter werd 
en langer kon zwemmen. Ik kreeg er 
echt weer lol in.
De eerste keer dat ik weer een hele 
kilometer kon lopen op de atletiekbaan 
was fantastisch! Natuurlijk denk ik 
vaak: was ik maar eerder begonnen. 
Het begin is echter het moeilijkst, 
vooral met zwemmen. Die drempel 
weer over van het zwembad. Kijkt 
iedereen naar me? Is mijn badpak nog 
van deze tijd? Kan ik het nog? Tiental-
len vragen schoten door mijn hoofd. 
Eenmaal weer begonnen bleek dat 
in het zwembad iedereen gelijk is en 
hetzelfde doel heeft: lekker bewegen.
Uiteindelijk is het helemaal niet 
belangrijk hoeveel baantjes je zwemt, 
àls je maar zwemt. De één zwemt 40 
banen, de ander 4, maar ze zijn lekker 
aan het bewegen. En wateraerobics is 
écht fan-tas-tisch leuk!
Gewichtloos
Waar ik ook weer van geniet is het 
water zelf. De opwaartse kracht is zo 
heerlijk. Die gewichtloosheid zorgt 

dat ik lekker kan bewegen, terwijl de 
kans op blessures erg klein is. Dan heb 
ik het natuurlijk niet over spierpijn, 
want dat wordt snel minder na een 
paar keer zwemmen. Trouwens: je 
hoeft helemaal niet te kunnen zwem-
men om veilig mee te bewegen in het 
zwembad. Er zijn in veel zwembaden 
groepjes die een soort watergymnas-
tiek doen in ondiep water. Wel de 
voordelen van gewichtloosheid, maar 
niet in het diepe. 
Ik vond het trouwens ook weer erg 
gezellig. Het viel mij op dat het 
zwembad een stuk leuker is gewor-
den. Geen strenge badmeester met 
een haak in zijn hand, maar langs de 
rand een soort gastheer of –vrouw die 

advies kan geven. Samen zwemmen 
is natuurlijk nog veel leuker. En na 
het zwemmen even bijkomen met een 
kopje koffie of thee en je voelt je weer 
helemaal voldaan en ontspannen.

Doen
Ik kan natuurlijk niet voor iedereen 
spreken, maar vind dat iedereen de 
kans moet krijgen te bewegen. Ik heb 
er spijt van dat ik het jaren niet gedaan 
heb, maar ben heel blij dat ik de draad 
weer opgepakt heb. Ik voel me beter 
dan ooit. Ik heb veel meer energie, 
niet alleen lichamelijk, maar ook 
geestelijk. Ik kan alleen maar zeggen 
tegen iedereen, jong, maar vooral ook 
oud: “doen!”. 

Als 55-plusser hoorde ik over de campagne van de zwembaden in 
Rotterdam, die speciaal voor 55-plussers in 2009 een senioren-
jaar organiseren. Echt geweldig! Als voorzitter van het NOC-NSF 
zet ik mij in voor de sport in Nederland. Niet alleen de topsport, 
maar juist ook de breedtesport, zoals zwemmen. Als oud-zwem-
ster ligt zwemmen mij na aan het hart. Ik geniet met volle teugen 
van de vele successen die Nederlandse zwemmers en zwemsters 
behalen. Zwemmen is echter meer dan Olympische medailles ha-
len. Het is ook de meest beoefende sport in ons waterrijke land. 
Dat is natuurlijk niet voor niets. Ik kan het weten.



Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

PANASONIC VIERA PLASMA TV 
TX-P42 X 10
VIERA HD-Ready Plasma TV met een scherm van 
106 cm, 100 Hz met een superieure beeldkwaliteit.
V-real2 technologie voor de beste beeldkwaliteit 
door o.a. 1080P Digital Processing. 

PC-ingang, 3x HDMI en Viera-Link maken dit
toestel kompleet. Een contrast van 
maar liefst 15000:1 en 24p weergave.

GRATIS
3 JAAR GARANTIE
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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

  



  






































 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 )
100 meter vanaf metrostation Voorschoterlaan



Op school had Wout van Mourik 
van de Parallelweg verteld dat wa-
ter door de straten was gestroomd 
en alle kelders onder water ston-
den. Dat was ook zo aan de andere 
kant van de Brede Hilledijk in de 
Steinwegstraat, Leeuwensteinstraat 
en Jacominastraat. Die straten zijn 
in een put gebouwd, nog lager dan 
het toch al lage straatniveau van de 
Hillekop.
Op de stenen trap van de Jacomi-
nastraat naar de Brede Hilledijk 
zag ik bij de kruideniers- en 
zuivelwinkel van W. van Berkel 
een berg troep liggen. Het bleek 
doordrenkt spul uit de onderge-
lopen voorraadkelder. Tussen de 
rotzooi zag ik bitterkoekjes, die 
oma ‘s zondags haar visite bij de 
koffi e gaf en volgens haar waren 
ze peperduur. Dus graaide ik de 
zompig geworden lekkernij uit de 
berg. Verder dan smikkelen van het 
tweede koekje kwam ik niet na de 
trap onder mijn kont van Machiel 
(Giel) van Berkel en de forse uit-
brander waarop hij mij trakteerde. 
De winkeleigenaar riep boos dat 
ik niet goed bij mijn hoofd was en 
dat ik erg ziek zou worden, omdat 
ratten aan het niet meer voor 
menselijke consumptie geschikte 

voedsel hadden gevreten. Met het 
schaamrood op mijn kaken en 
wrijvend over mijn pijnlijke kont 
liep ik de Hillestraat in. Overal lag 
grillig opgehoopte rotzooi als op de 
vloedlijn van een rivier. Het was-
sende en weer verdwenen water 
had die sporen nagelaten. Via de 
rommelmarkt op de middenberm 
van de Hillelaan wandelde ik over 
de warenmarkt van de Maashaven 
naar de Putselaan en zo weer naar 
huis in de Pantserstraat. De ontdek-
kingstocht was gemaakt en mijn 
lesje had ik geleerd.

Dappere Dodo
Tal van middenstanders van al-
lerlei pluimage waren actief op de 
Hillelaan en Brede Hilledijk. De 
sigarenwinkel van Jan van Twist 
aan de Hillelaan 50 was het tref-
punt van voetbalminnend Zuid. Bij 
hem ging je een kaartje kopen voor 
de thuiswedstrijd van Feijenoord. 
Als je geen zin had in aansluiten, 
ging je in afwachting van het 
slinken van de rij op 51 een biertje 
drinken in café De Lijn van L.F.C. 
de Ruyter. Of je stapte op 45a de 
winkel van Radio Demen binnen 
en veinsde dat je een grammofoon-
plaatje kwam kopen, maar er eerst 
naar wilde luisteren. Doorgaans 
werden dat er drie en uiteindelijk 
kocht je er niet een.
Cafés waren er genoeg op de Hil-
lelaan met klinkende namen als De 
Zandhoop, Costa del Sol, De Wind-
hoek, De Bruinvis van weduwe 
M.C. de Goede-Pardaans, De Bel 
van A.W. Keller, café De Pijp van 
A. Kruit-Mazee, café K. Brus en 
Havenzicht en dat zijn ze niet eens 
allemaal. Aan café De Zandhoop 
van A.M. Hardebol aan de Hillel-
aan 23 koester ik jeugdherinnerin-

gen. Het etablissement was van de 
vader van klasgenoot Guus en daar 
stond in 1954 een van de eerste tv’s 
opgesteld. Vriendjes van Guus, en 
dat werd ik om die speciale reden, 
mochten op woensdagmiddag 
komen kijken naar tante Hannie 
Lips en Dappere Dodo. Natuurlijk 
niet al te enthousiast of luidruchtig, 
want op overlast geven aan de 
klanten om de tap stond wegsturen 
als straf.

Droom
Café L.C. de Hooge, daarna café 
Havenzicht van W. Dekkers-van 
Straten en later van schoonzoon 
en dochter Jan en Annie Neerhout 
op 18a werd in de jaren zeventig 
mijn uitvalsbasis. Meestal sloot 
ik er ’s avonds mijn journalistieke 
werkdag af na bezoek aan een 
buurt- of wijkvergadering op Zuid. 
Onder het genot van een biertje 
schreef ik aan een hoektafeltje op 
een kladblokje mijn bericht uit 
en belde het daarna door naar de 
stenodienst van Het Vrije Volk. 
Dat scheelde mij een rit naar de 
redactie in de Witte de Withstraat 
en een zit achter de schrijfmachine. 
Dat was in de tijd dat je in een hok 
zelf koffi e moest zetten en daar had 
ik een gruwelijke hekel aan. Een 
redactiekoelkast met een pilsje, 
borrel of limonade bestond slechts 
in je droom.
Na het doorgeven van mijn bericht 
bleef ik meestal nog een tijdje 
aan de tap hangen om gezellig 
te ouwehoeren met mensen uit 
de omgeving. Soms gaf dat weer 
stof voor een verhaal en werd zo 
het aangename aan het nuttige 
gekoppeld. De voortschrijdende 
stadsvernieuwing dwong Annie 
en Jan tot verhuizen naar het pand 
van café De Lijn. Hun Havenzicht 
begon er een tweede leven en die 
naam staat nog steeds op de ruit 
zag ik onlangs in het voorbijrijden. 
Soms verdwijnt een herinnering 
toch niet helemaal.

 
 - De hoek Hillestraat en Hillelaan op nummer 11 met café Rijndam van D. Rijswijk, een van 

de vele buurt- en havenkroegen -

- Zondagmiddag 1 februari 1953 bood 
de Hillelaan dit beeld na een verschrik-
kelijke stormnacht. Op de achtergrond 

in het midden café L.C. de Hooge, 
later Havenzicht. Op de hoek van de 
Hillestraat café De Windhoek Foto’s 

collectie Rein Wolters -

De Hillekop was in mijn jeugd een buurt apart in de Afrikaanderwijk. In februari 1953 
dwaalde ik op een van mijn zwerftochten door deze noordelijke woonbuurt van de 
wijk. Laatst constateerde ik hoe de Hillekop in zestig jaar enorm veranderd is door 
renovatie, afbraak en nieuwbouw. Op die woensdagmiddag 5 februari ging ik er heen 
na het weekeinde van de absurde watersnoodramp die het zuidwesten van Nederland 
getroffen had.

     
Trap onder de kont voor knabbelen
aan verdronken bitterkoekjes

- De Jacominastraat met de dijk en daarachter in de kromming aan de Brede Hilledijk 
de kruideniers- en zuivelwinkel 17a van W. van Berkel, onderdeel van een toen groot 

bezorgbedrijf -
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Wederwaardig-
heden jarige Elbe in 
boekvorm 

De roemruchte zeesleper Elbe bereikt dit 
jaar de leeftijd van vijftig jaar. Een brok 
van haar geschiedenis wordt vastge-
legd in een boekje dat Elbe-eigenaar 
Stichting Maritieme Collectie Rijnmond 
in samenwerking met het in Maassluis 
gevestigde Nationaal Sleepvaart Mu-
seum in september wil laten verschijnen. 
Het was de bedoeling een omvangrijker 
boekwerk te presenteren over de roem-
ruchte Elbe en zusterschip Clyde. Om 
gezondheidsredenen heeft auteur Nico 
Guns zijn project moeten opschorten.

In het alternatieve boek van ongeveer 
honderd pagina’s komt de geschiede-
nis van de Elbe in het kort aan de orde, 
maar zeker niet op minder interessante 
wijze. Natuurlijk met ook de weder-
waardigheden van het schip gedurende 
de tijd als loodsvaartuig in Amerika 
en als actieschip bij Greenpeace. Als 
sluitstuk komen de restauratie en de tot 
op heden gemaakte vorderingen aan de 
orde. 

Yvonne May van de pr-commissie 
van het museum heeft de taak op zich 
genomen belangeloos de interviews te 
maken en het boekje te schrijven. Nico 
J. Ouwehand, van wiens hand vorig jaar 
het fraaie boek ‘De Smit-Lloyd Story’ 
verscheen, werkt mee aan het samen-
stellen. De bekende (pers)fotograaf 
Roger van der Kraan levert foto’s die hij 
maakte van de restauratie van de Elbe, 
die aangemeerd ligt in de buitenhaven 
van Maassluis. Op langere termijn zijn 
er plannen voor een vlootschouw voor 
Maassluis als de Elbe vaarklaar is. De 
werkzaamheden liggen iets achter op 
schema en dat heeft alles te maken met 
de fi nanciering. 

Informatie over het Nationaal Sleep-
vaart Museum: 010-5912474 of www.
nationaalsleepvaartmuseum.nl 

- De Elbe bij de terugkeer naar Neder-
land op 11 januari 2002 op de Nieuwe 

Waterweg ter hoogte van Maassluis Foto 
Rein Wolters -
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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

Een bijzondere dag
Vandaag, 31 maart 2009, is een bijzondere dag voor mij. Zesenzestig jaar geleden 
rende ik op woensdagmiddag 31 maart 1943 rond half twee voor mijn leven. Het 
oorlogsgeweld, dat nu bekend staat als ‘het vergeten bombardement’, barstte bo-
ven mijn hoofd los. Zo’n gebeurtenis vergeet je nooit meer!

Als ik nu in de buurt van de 
Schiedamseweg, Taanderstraat, 
Blokmakerstraat of Gysinglaan ben, 
zie ik nog steeds de instortende 
gevels, de oplaaiende vlammen 
én, veel dramatischer, hoor ik het 
angstgeschreeuw weer van honder-
den mensen.
Achteraf bleek het een vergissings-
bombardement van de Amerikaanse 
luchtmacht; het eigenlijke doel was 
de Rotterdamse Droogdokmaat-
schappij op Heyplaat. Zoals uit het 
verhaal op de voorpagina van deze 
krant blijkt, was daar een jongetje 
dat nu ook nog aan die rampzalige 
dag denkt. Hij en ik hebben één 
ding gemeen: wij verloren die dag 
geen naaste familieleden.

Ligt de oplossing in het 
Spionnetje?
Meer dan vijftig jaar geleden leende 
Freek Banis een Feijenoordboek 
uit aan zijn collega/vriend/ken-
nis Arie van Oudheusden. Freek 
was zeer trots op het boek, want 
er stond een foto in waarop zijn 
negenjarig zoontje poseerde met 
een Feijenoordspeler. Freek en Arie 
verloren elkaar helaas uit het oog en 
Freek heeft zijn boek nooit terug-
gezien. Er is niet veel bekend over 
Arie: hij werkte ooit bij de firma 
Wijers op de Schiekade. Collega’s 
van hem waren destijds Ton van de 
Akker en Lida Schuurmans.
De nu 89-jarige Freek Banis heeft 
nog één wens: het Feijenoordboek 
weer in zijn bezit te krijgen. Als 
Arie van Oudheusden onverhoopt 
niet meer leeft, wie heeft dan nog 
het ruim 50 jaar geleden uitgegeven 
Feijenoordboek voor Freek Banis? 

Desnoods in bruikleen, zodat hij 
nog enige tijd kan genieten van 
zijn club op zuid in de jaren vijftig. 
Informatie is van harte welkom bij 
Lida Schuurmans. Haar emailadres 
is alicedina@hotmail.com.

Voor mezelf
Veel (oud) Rotterdammers stellen in 
deze krant vragen aan andere (oud) 
Rotterdammers. Nu ik zelf ook een 
vraag heb, gebruik ik mijn eigen 
kolommen om hulp bij u te vinden. 
Ik zoek namelijk een (Falk?) stads-
plattegrond van Rotterdam uit de 
jaren vijftig. Deze plattegrond zal 
voor mij een grote ondersteuning 
zijn, wanneer lezers én ik het over 
straten ‘van vroeger’ hebben. Zelfs 

met een 300 dpi-scan van de plat-
tegrond ben ik al dik tevreden. Ook 
daarop zijn straatnamen leesbaar. 
Ik kijk uit naar uw reactie: spion-
neur@ditisrotjeknor.nl

Waar was dat nou?
Het is een gelukkige bijkom-
stigheid, dat Spionneur en de 
samensteller van de Waar-was-dat-
nou-rubriek dezelfde persoon zijn. 
Daardoor kan ik in het Spionnetje 
ook aandacht schenken aan de 
honderden oplossingen, die op de 
WWDN-foto 86, de politiepost op 
het Marconiplein, zijn binnenge-
komen.
J. van Antwerpen stuurde niet 
alleen een foto van het in 1967 uit-
gebrande gebouwtje, maar vertelde 
ook zijn herinneringen: “Toen ik in 
1944 een biels aan het doorzagen 
was op het spoorwegemplacement 
aan de Vierhavensstraat, werd ik 
aangehouden door twee agenten. 
Tussen deze agenten werd ik lopend 
meegenomen naar de politiepost en 
nadat ik een verklaring had afge-
legd, moest ik 20 rondjes om een 
langwerpige tafel lopen. Bij elke 
tafelhoek stond een agent met een 
knuppel; bij het passeren kreeg ik 
een tik op mijn kont. Wanneer een 
agent missloeg, moest ik een extra 

rondje lopen.”
Mevrouw L. Ploeg denkt ook aan 
de oorlogsjaren: “In de hongerwin-
ter werden door de politie bij zwart 
handelaren in beslag genomen 
etenswaren vóór de politiepost aan 
burgers uitgedeeld. Zelf heb ik toen 
eens een tros druiven gekregen.”
Als Co Vriens aan de politiepost 
denkt, kan hij de ‘wijkagent’ niet 
vergeten: “Er was daar een agent, 
Pijpie, met de bekende fietsbel. 
“Ping Pong, de lul”. Hij heeft 
menige voetbal afgepakt en onder 
zijn snelbinders gedaan. Natuurlijk 
probeerden we de bal terug te pak-
ken. Als dat lukte, was het rennen 
geblazen. Kreeg Pijpie je toch te 
pakken, was de minste straf die je 
kreeg een uur lang in de hoek staan 
in de politiepost.”
J. van Loenhout klom ook in de 
pen: “Mijn moeder heeft daar als 
schoonmaakster gewerkt. Af en toe 
moest zij bij het politiewerk assis-
teren als een vrouwelijke arrestant 
gefouilleerd werd, er was toen nog 
geen vrouwelijk politiepersoneel. 
Als de lieve jeugd destijds wat uit-
haalde, zoals voetballen op straat, 
werd de bal afgenomen en moesten 
de ‘misdadigers’ strafregels schrij-
ven. Soms denk ik dat deze ‘straf’ 
nu ook nog wel zou kunnen.”
J.M. Gentili-van Felius heeft als 4-
jarige de post ook van binnen leren 
kennen: “In 1946 verhuisde ons 
gezin van de Spangense Van Ha-
renstraat naar de Blokmakersstraat 
achter de Schiedamseweg. Als klein 
meisje was ik aan het wandelen 
geslagen, wist mijn woning niet 
meer te vinden en belandde bij de 
politie op het Marconiplein. Dáár 
kwam mijn moeder me later opha-
len. Vlakbij de post was dat andere 
mooie gebouwtje: Kitje Kool.”

Jaap Wielart (Goes) weet ook 
nog het nodige: “Politiebureau 
Marconiplein was ons wijkbureau, 
waarmee ik al jong kennis maakte. 
Wij waren eens opgepakt met zes 
maatjes en werden in een ruimte 
gezet. Maar we maakten zo’n herrie 
dat we al gauw weer naar buiten 
werden gestuurd. Dat ging zo. De 
beschikbare agenten stelden zich 
in het gangetje links en rechts op. 

Als we langs liepen tikten ze met de 
gummistok flink op ons achterwerk, 
dus was het zaak even te wachten 
en dan een spurt te nemen naar 
buiten; als je geluk had sloegen ze 
net mis. Mijn vader haalde mij een 
keer af in zijn politieuniform, want 
hij was ook diender, en er zijn toen 
stevige afspraken gemaakt. Jammer 
dat het verdwenen is.”
J. van Dijk (Berkel en Rodenrijs) 
heeft de nodige ervaring: “Na de 
oorlog zat het politiebureau voor 
Rotterdam West in een woonhuis 
aan de Rochussenstraat. Vanaf de 
Duysstraat de tweede deur rechts. 
De hulppost van dit bureau lag aan 
de noordzijde van het Marconiplein, 
richting Spangen. Dit houten bureau 
was open van 7 tot 22 uur. Ik 
werkte in de jaren 50 bij de politie 
op deze locaties.” 
Ook al is mevrouw P.M.J. van 
Vliet-Berkhout op 19 maart 90 jaar 
geworden, de politiepost herinnert 
ze zich nog als de dag van gisteren: 
“Ik woonde tijdens de oorlogsjaren 
in Oud-Mathenesse en passeerde 
regelmatig dit gebouwtje. Ik weet 
nog dat ik op een avond ná acht uur 
daar langs moest, maar het was al 
spertijd. Ik had natuurlijk geen idee 
of er NSB-agenten dienst deden, 
maar kwam gelukkig heelhuids 
thuis. Daar zat mijn zeer ongeruste 
man op me te wachten.”

Hier verlaten we echt dit niet te 
vergeten politiebureautje op het 
Marconiplein. Om de zaak goed af 
te sluiten, laten we Jan Blaauw het 

werk doen. Hij begon ooit als een 
juut bij de politie en eindigde als 
dé hoofdcommissaris. Op de foto 
is het de Inspecteur van Politie J.A. 
Blaauw die de boel op het nachtslot 
draait.

Zomaar een reactie
Van Henk Conijn in Middelburg 
kreeg ik een brief, waaruit ik het 
volgende haal.
“Spionneur. Je schrijft zo vaak over 
dingen, die mij hard raken. Ik ben 
al vroeg uit Rotterdam weggegaan, 
maar niet echt. Ik ging naar zee. Nu 
schreef je over het Noordereiland 
waaraan ik veel herinneringen 
heb. Mijn vader liep daar in de 
oorlogsjaren als broodbezorger van 
‘bakker Jansse’. Hij heeft er heel 
diepgravende dingen meegemaakt. 
Op het Noordereiland woonde een 
legerofficier, die in het verzet zat. 
Maar op het Noordereiland zat nog 
iemand uit het verzet. En zelfs, als 
mijn geheugen goed werkt, nog 
een derde. Deze verzetsman vroeg 
mijn vader een berichtje over te 
brengen aan die andere verzetsman. 
In die tijd hadden ‘bakkers’ en 
‘melkboeren’ een ‘boek’ bij zich 
waarin zij het poffen van de klanten 
bijhielden. Mijn vader deed het 
briefje in zijn ‘boek’ en leverde het 
af op het opgegeven adres. Al die 
tijd was hij bang, dat de moffen iets 
in de gaten zouden hebben en hem 
zouden arresteren. Maar alles ging 
goed. De volgende keer weigerde 
hij zijn koeriersfunctie, omdat hij 
hem kneep van angst. Die legerka-
pitein zei dat hij het wel begreep. 
Mijn vader heeft zich tot zijn dood 
in 1989 rot geschaamd over deze 
weigering. Ik ging als kind vaak 
met hem mee. Heb zodoende veel 
gezien en gehoord. Ik heb later 
vaak geprobeerd hem te vertellen 
dat de meeste Nederlanders in die 
jaren alleen maar bezig waren te 
overleven. Dat hielp allemaal niets. 
Zijn frustratie is nooit overgegaan.” 
Tot slot: wie herinnert zich de 
‘Conijnen’ nog?

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Mijn woonbuurt ná 31 maart 1943. Foto Jan Ras -

- Zat Wijers niet in dit pand? -

- De restanten van de voormalige politiepost 
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Geachte redactie
Ik ben benieuwd of er nog Rotter-
dammers van mijn leeftijd (75) zijn 
die in de buurt van de Brielselaan, 
Wolphaertsbocht en Pleinweg hebben 
gewoond. Ik woonde zelf in de Bas 
Jungeriusstraat 179, boven fietsenmaker 
Muilwijk. Diens zoon Piet kreeg ver-
kering met mijn tante Cock, het jongste 
zusje van mijn moeder. Hij is daar ook 
mee getrouwd. Piet was in zijn jonge 
jaren een verdienstelijk wielrenner. 
Ik vond het daarom erg leuk de naam 
van mijn oom (inmiddels overleden) in 
de rubriek: Uit het rijke Rotterdamse 
sportleven van 3 maart tegen te komen. 
Ik ging altijd naar hem kijken als hij 
aan de Ronde van Feijenoord meedeed. 
Deze wedstrijd werd ieder jaar op 
Koninginnedag aan de Maashaven ge-
houden en trok enorm veel publiek. Piet 
eindigde bijna altijd bij de eerste tien.
Ik deed zelf ook aan sport. Op mijn 
17e nam mijn vriend Jan Piket (een 
zoon van slager Piket in de Bas 
Jungeriusstraat) mij mee naar de 
Krachtsportvereniging Olympia aan het 
Stichtseplein. Ik was meteen in de ban 
van het gewichtheffen. Na jarenlange 
intensieve training (zes dagen per week, 
twee keer per dag) werd ik in de jaren 
‘60 tweemaal kampioen middengewicht 
van Nederland.
Na mijn ulotijd (Zwartewaalstraat) 
mocht ik na veel soebatten naar de 
Kweekschool voor onderwijzers aan de 
‘s Gravendijkwal. Mijn vader had liever 
dat ik meteen een baan ging zoeken. 
Zo breed hadden ze het niet. Maar mijn 
moeder nam het voor me op. Zij zou 
wat gaan bijverdienen met schoonma-
ken. Ik had al een krantenwijk van het 
Rotterdams Nieuwsblad en verdiende 
ook nog wat op zaterdagmiddag bij 
banketbakker Kouwenhoven (voor-
heen bakker Klein) aan de Kaatsbaan. 
Uiteindelijk vond mijn vader het ook 
goed. Het was wel een drukke tijd: 
studeren-bijbaantjes-trainen en ook 

nog verkering. We kwamen tijd te kort. 
Maar het was wel gezellig. De vrouw 
waarmee ik nu 54 jaar ben getrouwd, 
woonde toen in de Verschoorstraat 77.
Ze heet nu Cora, maar werd in haar 
jeugd Cokkie (Markesteyn) genoemd. 
Ik heette toen Bep Zaal, net als mijn 
neef. Hij speelde in het eerste van 
Sparta als linksback. Om onderscheid te 
maken, heb ik mijn naam na ons trou-
wen in Bert veranderd. De voetballer 
B. Zaal woont nog steeds in Rotterdam. 
Wij wonen al sinds 1960 in Alblas-
serdam waar mijn vrouw en ik van 
ons pensioen genieten. We doen nog 
steeds aan sport, we wandelen, fietsen 
en bridgen.

A.(Albertus) Zaal
Wilgenlaan 3
2951 EL Alblasserdam

------------------------------------------------
Nog even terug 
naar de Schieweg
Bij het artikel over de Schieweg, enige 
tijd geleden, kwamen heel wat herinne-
ringen boven, speciaal aan het kruispunt 
met de Bergselaan. Als ze in de loop der 
jaren nog niet vervangen zijn, liggen 
daar heel wat uitgesleten trottoirtegels 
van mijn voetstappen. Ik moest daar 
vaak de nodige boodschappen halen. 
Melk, boter, kaas en eieren in de Sier-
kan van de RMI Rotterdamsche Melk 
Inrichting. Op de hoek er tegenover, aan 
de Bergpolderkant, De Gruyter voor de 
kruidenierswaren, koffie, thee, erwten 
en bonen, etc, en “10 procent en betere 
waar”. Op andere hoek, die afgeknot 
was, met twee deuren, links de ingang 
van de bakkerswinkel van Van der Meer 
en Schoep aan de Schiewegkant en 
de deur rechts voor een schoenenzaak 
aan de Bergselaankant en op de laatste 
hoek was, een damesmode zaak. Een 
ouderwetse krantenkiosk sierde het 
verdere straatbeeld.
Mijn spectaculairste herinnering aan dit 
kruispunt betreft een zondagochtend in 
alle vroegte, geen verkeer, een enkele 

kerkganger. Stralend weer, strak blauwe 
lucht. Ik stond op het balkon bij mijn 
tante vlakbij de Vlaggemanstraat, hoog 
boven de Schieweg. Plotseling was daar 
een enorme dreun. Een tram half naast 
de rails. Een vrachtwagen gekanteld, 
dertig tot veertig melkbussen rollend 
over het kruispunt, hun inhoud verlie-
zend. In luttele seconden stond het hele 
kruispunt letterlijk en figuurlijk blank. 
Welk een ravage!
De melkwagen kwam uit de richting 
van de Kleiweg/Gordelweg en moest 
naar de melkfabriek van de Coop. Voor-
uitgang aan de Walenburgerweg. De 
tram kwam van de Blijdorp/Diergaar-
dekant en wilde vanuit de Bergselaan 
de Schieweg opdraaien. De melkwagen 
verleende geen voorrang en werd vol in 
de flank geramd. Mogelijk reden beiden 
te hard. Het was immers een heerlijke 
stille zondagochtend. Geen verkeer.
Ik weet helaas geen datum. Was het in 
‘39, 40’ of nog een jaartje later? Wie het 
weet, mag me met plezier aanvullen, 
want details zijn me ontschoten. Weet 
ook niet of er persoonlijke ongeluk-
ken bij gebeurd zijn, als letsel aan 
bestuurders.
Verder had je op de Schieweg de 
viswinkels, De Oceaan en de latere 
Geelhoed. 
Simon de Wit en op de hoek van de 
Abraham Kuyperlaan een groentewin-
kel van Groeneveld, waarvan zoon Arie 
bij mij op de lagere school Delfgauw-
straat zat; zijn zus, een mooie blondine, 
stond later in de winkel.
Tot zover mijn “Even terug naar de 
Schieweg”. De vorige was geschreven 
door Hennie van de Stouwe, tot mijn 
grote verrassing. Zij was mijn klasgeno-
te in 1948 op de net opgerichte mulo De 
Vlaggeman. Ik zou het bijzonder leuk 
vinden met haar wat oude herinnerin-
gen op te halen. Hopelijk wil ze contact 
opnemen.

Nic Helmer
Varenhof 509
3068 KJ Rotterdam
0102264157
nichelmer@kpnmail.nl

------------------------------------------------
De Leonardusgroep
Ik kan mij in niets herkennen van wat 
W.P.H. Venhorst schrijft. De locatie van 
het clublokaal in de Stampioensstraat is 
correct. Ook dat daar later feesten wer-
den georganiseerd. Ik was van 1955 tot 
1960 hopman van deze groep, met als 
aalmoezenier kapelaan Blonk. Ik trof 
totaal vergane glorie aan. De groep heb 
ik groot gemaakt. Van een voltallige 
groep van 24 jongens, 4 patrouilles van 
6 man. Later een seniorengroep van 8 
jongens, 2 welpenhordes onder leiding 
van Gre Beernink. Mel Moerkerken, 
Ria Dirks en anderen waar ik de naam 
niet meer van weet. Na aalmoezenier 
Blonk kreeg ik kapelaan A. Simonis, 
de latere bisschop en aartsbisschop. 
Daarna Baardewijk. Met allen heb ik 
zeer plezierig gewerkt. Daarna kreeg ik 
aalmoezenier van Geest, een onmoge-
lijke man om mee om te gaan. Ik ben 
toen vertrokken. Ik liet veel en goed 
materiaal achter en na alles afgerekend 

te hebben een bedrag van schoon 
duizend gulden in kas. Dat was heel 
veel in die jaren. Zeker als je weet dat 
ik was begonnen met 10 gulden. Na de 
Stampioensstraat zijn we terechtgeko-
men in de entrepotstraat. Dat was wel 
veel kleiner, maar toch goed. Het was 
een leuke tijd. Een goede groep met 
mooie kampen. Het is later en elkaar 
gezakt als een pudding. Ik vraag me 
nog wel eens af wat er geworden is van 
de leidsters en leiders en de jongens.

A. van Vliet
Omnium 32
2924 XJ Krimpen aan den IJssel

------------------------------------------------
Daan van der Dussen
Wat een leuk artikel over de melkwinkel 
van Daan van der Dussen. Daan was 
onze melkboer. Ik was zeven jaar, toen 
Daan de wijk van melkboer Snoei over 
nam. Hij kwam met paard en wagen 
door de Pimpernelstraat, waar wij 
woonden. Hij had in onze straat aardig 
wat klanten. Het paard stond altijd stil 
bij onze deur en ging niet verder, voor-
dat hij van mijn moeder een boterham 
met suiker had gekregen. Op een keer 
kwam zij beneden met een boterham, 
maar toen had Daan een Tempo 
gekocht; een auto met een wiel voor en 
twee wielen achter. Hij moest hartelijk 
lachen toen mijn moeder daar beduusd 
met haar boterham stond.
Op zaterdag mocht ik Daan wel eens 
helpen. Ik reed dan met hem mee tot en 
met de Narcissenstraat. Soms mocht ik 
zelfs flessen met yoghurt dragen en aan 
de klanten geven. Die flessen moest ik 
altijd even schudden. Waarom weet ik 
niet, maar dat moest van Daan.
Ik denk dat ik de melkboer tot mijn 
negende verjaardag heb geholpen op 
zaterdag. De laatste keer dat ik met hem 
mee reed, mocht ik de hele rit mee. 
Vanaf de Narcissenstraat reed hij naar 
zijn wijk in Charlois. Daarvoor had hij 
een paar schillenboeren als klant. Deze 
hadden een soort overslag achter het 
toen bestaande witte dorp, dat lag, waar 
nu het Zuidplein ligt. De schillen wer-
den daar gesorteerd, in zakken gedaan 
en naar de boeren gebracht als veevoer.
De klanten uit Charlois, woonden erg 
verspreid. De laatste klant woonde 
bijna naast de Maastunnel. Daarna had 
hij nog klanten aan de Brielselaan. En 
daarna reed hij naar huis. Ik ben toen 
ook in winkel geweest. En wat mij 
opviel was, dat het er zo schoon was. 
Ik mocht ook het pakhuis zien waar de 
melkbussen werden geboend.
Dit zijn zo mijn herinneringen aan Daan 
van der Dussen. Ik schrijf Daan, omdat 
wij hem altijd zo genoemd hebben. 

Mieke van Harskamp-
Groen in’t Woud.

------------------------------------------------
Naar school in 
de jaren twintig
Ik ben 26 juni 1916 in Rotterdam ge-
boren en nu dus bijna 93 jaar. Als baby 
ben ik katholiek gedoopt en opgegroeid 
in een groot gezin. Heel druk, maar 
gezellig. Toen ik zeven jaar was moest 
ik naar de katholieke lagere school in 

de Sint Mariastraat, een zijstraat van 
de Kruiskade. Mijn vier zussen vonden 
het wel leuk, maar ik niet. Ik ben er 
drie weken op geweest, omdat ik altijd 
spijbelde. Toen heeft mijn lieve vader 
gezorgd dat ik naar de openbare school 
mocht: de Essenburgsingelschool. Hier 
waren de jongens en meisjes natuurlijk 
ook apart, maar ik vond het er heel fijn. 
In de eerste klas hadden wij les van juf-
frouw Schaap. Ze was heel klein, maar 
gaf goed les. Tot m’n dertiende ben ik 
daar op school geweest. In de laatste 
klas kregen wij hoofdmeester De 
Groot. Hij was lief, maar heel streng 
en je moest van hem altijd heel mooi 
schrijven. Als je een fout had gemaakt, 
moest je je hand op de bank leggen en 
dan kreeg je een tik op je hand met een 
liniaal. Als je je hand wegtrok, werd 
hij vuurrood en en moest je in de hoek 
staan of op de gang.
Ik ben mijnheer De Groot heel dank-
baar, want ik kan nog steeds heel mooi 
schrijven.

Helena Lambrecht-Boelhouwers
------------------------------------------------
Geachte redactie
Jaren geleden las ik in een krant gele-
zen over een beeldje dat op verschil-
lende plaatsen in Rotterdam gestaan 
heeft. Zelf heb ik het ooit gezien op de 
Blaak, na de oorlog toen er nog veel 
braakliggende grond was in Rotter-
dam. Het beeldje zou ook in de Oude 
Plantage gestaan hebben en op het 
Stadhuisplein.
Ik las destijds dat dit beeldje ergens op 
een gemeentewerf zoek geraakt was. 
In die tijd zag ik in Parijs zo’n zelfde 
beeldje staan. Er moeten wereldwijd 
vier van zulke beeldjes zijn. Onlangs 
was ik weer eens in Rotterdam en zag 
tot mijn verbazing dat beeldje terug in 
Charlois, vlakbij de oude kerk op de 
Kaatsbaan. Daar heb ik bijgaande foto 
gemaakt.
Zijn er lezers van De Oud-Rotterdam-
mer die mij kunnen vertellen waar dit 
beeldje zoal gestaan heeft, hoe oud het 
is en wie de maker is?

Arij M van Waart
Burg Vrieslaan 23
3267 BC Goudswaard

Richt en Schiet  
In het ingezonden stuk van Klaas Natte, in het  nummer van dinsdag 17 maart, komt 
aan het einde van het verhaal een fragment voor waarin Henk Schouten  spreekt  over 
de  jongensclub  RES, Richt en Schiet. Laat ik nou vandaag van Cees van Corten-
berghe  een foto van RES hebben gekregen uit 1943. Hij is gemaakt  op het sportter-
rein vlakbij het sluisje aan het Langepad. De twee witkoppen links naast de keeper 
zijn de gebroeders Van Cortenberghe. Op de onderste rij zit, tweede van links, met de 
armen over elkaar, Henk Schouten. De teamleider helemaal rechts is Jan Schouten, 
een broer van Henk.

Dick van den Polder



Kees van Loon
Ik zoek Flip Schotting, Gerard Water-
reus, Jantje Bakker (+/- 78 jr.) en Lenie 
van Hoek-Bol (+/- 75 jr). Allen waren 
bevriend met Kees van Loon die nu naar 
Holland komt op 1 mei en ik wil hem 
graag een verrassingsreünie geven. Kent 
u een van deze mensen of bent u een van 
deze mensen, zou u mij willen bellen?

T.C. van Loon
070-5117135 (van 9:00 tot 23:00)
-------------------------------------------------
Ton Kooij
Ik zoek Ton Kooij. Ik heb van ’53 t/m 
’56 met hem op de Nicolaas Witsen-
school gezeten in de Oranjeboomstraat. 
We waren goede vrienden. Ik ben in de 
scheepsbouw gaan werken en hij bij zijn 
vader. Die had een slagerij in Lombar-
dijen. Ik ben gaan varen en hij werkte als 
ober, maar als ik met verlof was, gingen 
we dikwijls stappen tot ik verkering 
kreeg. Toen verwaterde de vriendschap. 
Het is lang geleden, maar een reactie zou 
ik erg leuk vinden.

Henk Kooijman
Fop van Drielstraat 19
3078 HW Rotterdam
010-4835108
-------------------------------------------------
RMVJ Het Vlot
De Rotterdamse Maatschappij Voor 
Jonge Vrouwen (later ‘jongeren’) 
had aan de Heemraadssingel 191 een 
herenhuis met internaat en een mensa. 
Ik woonde vanaf december 1958 in het 
internaat en zat later tot oktober 1962 in 
de leiding van dat internaat. Een aantal 
meisjes/jonge vrouwen was mijn familie 
op mijn bruiloft. Zoals dat vaak gaat, de 
contacten gaan verloren en nu ben ik op 
zoek naar mijn ‘kippen’ en andere leden 
(zoals Ans Bout) van de leiding. Als je je 
mij nog herinnert, neem dan contact met 
mij op. Ik verheug mij op een hernieuw-
de kennismaking.

Thea Schrier-Kegel
Eperweg 44-10
8084 HH ’t Harde
0525-651133

Lagere school Tielestraat
Ik ben op zoek naar de namen van de 
leerlingen op de foto. Het is een klas van 
de lagere school aan de C.P. Tielestraat. 
Deze foto willen wij gebruiken in een 
fotoboek over de wijk Middelland dat 
oktober 2009 verschijnt. Wij zoeken 
ook nog andere klassenfoto’s van de 
school en de Eloutschool aan de ’s 
Gravendijkwal, de Middellandschool, de 
huishoudschool en de Hogere Burger-
school, in de wijk Middelland.

Tinus en Bep de Does
Korte Kromhout 50
3075 DM Rotterdam
010-4855318
06-17821606
------------------------------------------------- 
Ds. A.R.Rutgersschool
Voor de reünie in 2010 zoek ik nog 
negen oud-leerlingen van de cursus 
1950-1954. Graag ontvang ik informatie 
over de oud-leerlingen: Alice Meiling 
(Meilink), Corrie Meijer, Else v.d. Ende, 
Gerard Oord, Gitta van Lier, Ineke 
Elferink, Louise Joosten, Mien de Lang, 
Tineke van Veen. Alle informatie kan 
worden doorgegeven aan:

Frits ‘t Hart
Seine 43
2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 324808
fritshart@planet.nl
-------------------------------------------------
Familie Niquet
Ik zoek de familie Niquet. In 1939 
woonden zij in de Aakstraat nummer 24 
in Het Witte Dorp. Het gezin bestond uit 
weduwe Niquet, dochter Marie en zoon 
Ben. Marie was mijn danspartner op 
zondagavond in Alhena. Zij kon heerlijk 
dansen en was met haar vrienden altijd 

aanwezig. Haar broer Bernard werd mijn 
kameraad en we gingen dikwijls biljar-
ten, waar hij een kei in was. Dat was 
begrijpelijk, want zijn ouders hadden 
vroeger een café met biljart in de Von-
dellaan. Bens’ oudere broer Karel zat in 
de oorlog in een concentratiekamp. Hij 
werd opgepakt door de nazi’s als lid van 
de ‘Geuzengroep’, maar kwam gelukkig 
na een paar jaar vrij. Met Ben heb ik nog 
jarenlang contact gehad. Wij werkten 
samen bij Van Berkels Patent aan de 
Keileweg. Hij werkte in de slijperij en ik 
als schilder in de lakkerij en later in de 
snijmachinemontage. Door mijn vertrek 
daar heb ik gaandeweg het contact met 
de familie verloren. Ik zou graag willen 
weten hoe het hen verder is vergaan. 

A.J. Scherpenhuizen
Schakelweg 310
3192 JP Hoogvliet
06-22369872/010-4720580
-------------------------------------------------
Foto’s Vijversteeg
Mijn vader was vlak voor de oorlog 
bezig met het opzetten van een produc-
tiebedrijfje. De machines waren net uit 
Zweden gearriveerd toen het bombarde-
ment toesloeg. Al jaren zijn wij op zoek 
naar foto’s van de Vijversteeg. Deze 
steeg liep van de Goudsesingel naar 
het Achterklooster. Het was de laatste 
steeg voor het Oostplein. Heeft iemand 
ansichtkaarten waar deze steeg opstaat. 
Ik kan niets vinden in boeken van voor 
de oorlog. 

A. van Hoogstraten
Stationsdreef 29
2911 PE Nieuwerkerk aan den IJssel
--------------------------------------------
Mar van Schaik
Ik zoek Mar van Schaik, een buurvrouw 
in de jaren ’50-’60. Zij woonde in de 
Kruizemuntstraat (Charlois) en wij in 
de Carnisselaan. Haar man had een 
houtzaak in de Van Speykstraat. Als ze 
het leest, gaarne contact.

W. van Latenstein
0181-336744
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid 
in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Michael Speijer,  Tel: 06 – 13 61 51 57

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Peter van Zwienen, 
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl 

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

 o	f 49,90 (in Nederland)                    o	f 65,00 (binnen Europa)                   o f 75,00 (buiten Europa)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Da Costaschool  
Soms zit je in oude fotoboeken te kijken en dan kom je ook wel eens een oude klassenfoto tegen. Deze foto is van 1943 of ’44. Het 
is een foto van de zesde klas van de Da Costaschool in de Da Costastraat in Schiebroek, (nu de Saffierstraat). Je staat er nooit zo bij 
stil, maar deze klasgenoten zij nu allemaal rond de 78 jaar. Achter in de klas staat meester Brouwer, ook wel ouwe peer genoemd. 
Waarom hij zo genoemd werd, is me nog steeds niet duidelijk. Het was een strenge meester met veel gezag. Als je in de bank zat, 
moest dat met de armen over elkaar, zelfs tijdens het nemen van de foto zitten er nog diverse kinderen met de armen over elkaar. Als 
je een beetje zat te klieren, kwam de meester naar je toe, kreeg je een tik tegen je hoofd en zei hij ALLONS. Ook dat heb ik nooit 
begrepen, maar dat zal wel een Fries woord geweest zijn, want daar kwam hij vandaan. Het was een klas van elf meisjes en dertien 
jongens en van sommigen weet ik nog de naam, zoals: Anneke Zwijnenburg, Greetje van Dipty en haar broer, Ina Moree, Kees 
Speelman, Jan de Groot, Wim Wichert, Ellie Braams, Kees Slinger of Slingerland, Joke den Hollander, Gerrie van Wijk met zijn 
zus, Jannie van Leeuwen, Theo van Polanen, Theo van Us, Wijnand Onderdelinden en tot slot ik zelf, helemaal links vooraan met  
stropdas. Ik zou het leuk vinden als iemand zich herkent op de foto, en mij dat laat weten.
 
Aad Groeneweg
groen123@12move.nl
010-4202414
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Reünie Putsebocht
Arnold Swemmer en Rob Holdermans 
willen in mei 2009 een reünie organiseren 
voor oude buren, vrienden en bekenden 
van de Putsebocht uit (vooral) het deel 
vanaf de Ericastraat tot aan de Dordtsel-
aan. Wij zijn op zoek naar alle bewoners,  
maar ook naar de vrienden en vriendinnen 
die daar kwamen.

Om enige familienamen te noemen Mik, 
Riool, Vliek, Kauffelt, Mastenbroek, Tor-
que, Van Dijk, Doorenbos, Wagenaar, Ver-
heul en de familie Bal en  nog vele, vele 

anderen. Ook vrienden uit andere straten 
zijn welkom, wij denken aan Herman van 
der Ent, Henk de Leeuw en zijn broer(s), 
Aat Hagesteijn en Nel Kuhne en uit de 
Moerkerkestraat. Wij zouden het echt leuk 
vinden als we alle vrienden en bekenden 
op deze reünie kunnen verwelkomen om 
bij te praten over het verleden, heden en 
toekomst. 
Foto’s van de buurt zijn welkom om het 
feest op te sieren. Wij willen er een fi jn 
gezellig praatfestijn van maken waar u en 
wij met veel plezier op kunnen terugkij-
ken en vriendschappen weer opbloeien. 

Aanmelden bij:
Rob Holdermans, Snoekenveen 858, 
3205 CW  Spijkenisse, 0181-632143, 
adsl535178@telfort.nl
of Arnold Swemmer.Boogertstraat 2, 
3141VN  Maassluis,optiekswemmer@
zonnet.nl
----------------------------------------------------
Jong Pendrecht
Zondag 14 juni is er vanaf drie uur in res-
taurant De Zuiderkroon, Vlissingenplein te 
Rotterdam een reünie van onze lagere 
school ‘Jong Pendrecht’. Het gaat om het 
jaar 1969. Dit was de klas van juffrouw 

Erkens. Wij zoeken nog oud-klasgenoten 
die bij haar of meester De Rijke in de klas 
zaten. Het waren de klassen 6 A en 6 B.
 
Caroline Batenburg
Veermanbatenburg@planet.nl
----------------------------------------------------
Ton Kooij
Ik zoek Ton Kooij. Ik heb van ’53 t/m ’56 
met hem op de Nicolaas Witsenschool 
gezeten in de Oranjeboomstraat. We waren 
goede vrienden. Ik ben in de scheepsbouw 
gaan werken en hij bij zijn vader. Die had 
een slagerij in Lombardijen. Ik ben gaan 

varen en hij werkte als ober, maar als ik 
met verlof was, gingen we dikwijls stap-
pen tot ik verkering kreeg. Toen verwa-
terde de vriendschap. Het is lang geleden, 
maar een reactie zou ik erg leuk vinden.

Henk Kooijman
Fop van Drielstraat 19
3078 HW Rotterdam
010-4835108
----------------------------------------------------
Familie Haas
Gezocht wordt de familie Haas die in de 
jaren ‘40/’50 en misschien nog langer in 
de Watergeusstraat woonde. Er waren twee 
dochters Annie en Coby. Coby zou in de 
hongerwinter om de andere dag bij een 
schipper aan de Voorhaven hebben mogen 
mee-eten. Wie kent hen, Haas en de schip-
per. Wij zouden het erg leuk vinden als er 
een reactie komt.
 
Familie Kok
079-3314734
jomakok@casema.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

73 46 43 19 87 - 79 11 25 83 44 51 40

13 58 9 55 37 67 32 28 35

30 33 60 26 72 56 8 13 29 49 4 71 50

Horizontaal
1. nonsens; 7. metselaarsgereedschap; 12. landkikker; 13. herkauwend dier in 
Centraal-Afrika; 14. over (langs); 15. oude lengtemaat; 17. het binnenste van 
iets; 19. paradijs (lustoord); 21. Rolls Royce (afk.); 22. duinvallei; 24. in zichzelf 
keren om de diepste werkelijkheid te ervaren; 27. deel van week; 28. wild zwijn; 
30. Europeaan; 31. telwoord (Engels); 32. teken; 33. gevangenis; 35. plaats in 
België; 37. meisjesnaam; 38. met de uitvoering van iets wachten (talmen); 41. 
voertuig op twee wielen; 42. het achterste uiteinde van een dier; 44. kleur van de 
regenboog; 46. dakbedekking van bladeren; 47. gewicht; 48. geleuter; (gezeur); 
49. kostbaar hard gesteente van meestal bleekgroene kleur; 50. kleine eg (hark); 
52. extreem-linkse Nederlandse actiegroep (afk.); 54. plaats in Zuid-Holland; 56. 
Vlaamse Televisie Maatschappij (afk.); 58. eindstreep bij een wielerwedstrijd; 
61. rivier in Nederland; 62. vertoon van pracht; 64. openbaar vervoermiddel; 65. 
insect; 67. gesloten; 68. Sociaal Economisch Raad (afk.); 70. weinig levendig; 
72. hoop (stapel); 73. klein lapje grond waarop door stadsmensen gewassen 
worden geteeld; 76. mannetjesschaap; 77. godsdienst (afk.); 78. betaalmiddel; 
79. kunstig vaatwerk voor o.a. bloemen; 81. publieke werken; (afk.); 82. lokspijs; 
83. rangtelwoord; 84. Arabisch-Europese Liga (afk.); 86. bovenmatig woest of 
wreed dier; 87. algemene verdoving voor een operatie.

Verticaal
1. zeer verbolgen (razend); 2. reverendus pater (afk.); 3. deel van boom; 4. 
levenslucht; 5. Europese hoofdstad; 6. inwendig orgaan; 7. drukte of geraas 
maken (schreeuwen); 8. bakplaats; 9. Europeaan; 10. muzieknoot; 11. knijpbril 
(toneelkijker); 16. munteenheid in Bulgarije; 18. (koor)dans; 20. naaldboom; 21. 
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 23. rivier in Rusland; 25. land in Azië; 
26. logé (gast); 27. inlandse gemeente op Java; 29. soort raamdecoratie op een 
rol; 32. sullige man (slappe vent); 34. hertensoort; 36. donkere karmozijntint; 
37. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 39. overblijfsel van een vervallen 
gebouw; 40. telwoord; 42. berisping (boete); 43. eetbare wortelknol; 45. rivier 
in Nederland; 46. algemene energieraad (afk.); 51. lidwoord; 53. borstbeen; 54. 
tijdvak van vijf jaar; 55. regenboogvlies in het oog; 56. gierigaard; 57. deel van 
zeilschip; 59. rivier in Oostenrijk; 60. het (ziekelijke) verlangen naar de geboor-
tegrond, naar huis; 62. stuk land of gebied waarin de waterstand kan worden 
beheerst; 63. plaats in België; 66. kostuum; 67. doortochtgeld; 69. meisjesnaam; 
71. vierhandig dier; 73. kledingstuk; 74. brandkluis; 75. akelig; 78. brandstof; 80. 
niet-zoet (van wijnen); 82. meisjesnaam; 85. soort onderwijs (afk.).

Op de dag dat De Oud-Rotterdammer nummer 6 verscheen stond de lente voor de deur. Dat was ook het 
onderwerp van de spreuk die ditmaal gevonden moest worden en deze keer luidde:

“Het is weer bijna lente in Rotterdam”
Veel hebben we daar helaas nog niet veel van gemerkt. Een paar uurtjes zon en verder veel regen en 
wind. Voor de puzzelaars is dat niet vervelend, want dan kunnen ze lekker binnen hun puzzeltje maken 
en dat hebben er weer zeer velen gedaan. Uit de inzendingen heeft de redactie de volgende vijf winnaars 
gekozen, die het boek Rotterdam, 1941 van ben Laurens krijgen thuis gestuurd.

Truus van der Meer, Vlaardingen
M.J. van Kesteren, `s Gravenzande
J.A. Braal, Rotterdam

Voor degenen die graag puzzelen en het heerlijk vinden zichzelf te verwennen is de 
puzzel van deze week een fantastische kans. Dit keer kunt u een heerlijk arrangement 
aan zee voor twee personen winnen in het Badhotel Rockanje & Brasserie Lodgers.

Het te winnen arrangement voor twee personen bestaat uit:
 Sprankelende ontvangst cocktail
 Eén overnachting in een 
 bijzonder sfeervolle kamer

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 8 APRIL 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

Voor degenen die graag puzzelen en het heerlijk vinden zichzelf te verwennen is de 

Het arrangement• Overnachting in een bijzonder sfeervolle kamer met eigen haardje en badkamer.
• Uitgebreid ontbijtbuffet • 1 uur gebruik van privé sauna • 1 uur gebruik van tennisbaan. Vanaf eind mei onbeperkt zwemmen in het grote openlucht zwembad en zonnen op het royale terras.• Informatie over omgeving, wandel en fietsroutesSpeciale Oud Rotterdammer prijs:  45,00 p.p.Reserveren:

Voor vragen en/of reserveringen kunt u zeven dagen 
per week (tussen 07.00 en 23.00 uur) bellen naar 
het hotel: 0181-401755. Of stuur een e-mail naar:
info@badhotel.nl
Het arrangement is in 2009 geldig en is op basis van 
beschikbaarheid. Verlenging met één of meerdere 
nachten is mogelijk.

BADHOTELROCKANJE

Modevakschool Dalweg 
Ik zou graag in contact willen komen met klasgenoten van de modevakschool aan de Dal-
weg in Rotterdam-Zuid, uit de jaren 1953 t/m ’56. Hoe is het met de klasgenoten gegaan? 
Ik woonde in die tijd in Rhoon. Mijn meisjesnaam is Corry Trommels. Onze lerares was 
zuster Augustina. Ik zoek nog Trees Luyendijk, Sjaan de Wolde, Nel van Dam, Adrie van 
Ginneken, Toos Gransbergen, Wies, Thea, Annie en Trudie. 

C. vd Akker-Trommels
Staartsestraat 8a
4635 BB Huybergen
0164-642637

B. Houtman, Spijkenisse
J.C. Visser, Hardinxveld-Giessendam

 Uitgebreid ontbijtbuffet
 1 uur gebruik van de privé sauna
 1 uur gebruik van de tennisbaan
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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.

Humanitas: onze wijkzorg is altijd bij u in de buurt! (3)
Deze keer:  Humanitas in Prins Alexander

Ons centrale telefoonnummer 
voor de deelgemeente Prins 
Alexander is 
Aan de hand van uw vraag en 
eventueel opgegeven post-
code wordt u doorverbonden 
met een teamleider of zorgbe-
middelaar.  Heeft u interesse in 
een woning in een van onze 
complexen dan kunt u bellen 
met de Humanitas-woonma-
kelaar: 

Gerard Goosenflat: wijkzorg, 
kleinschalige zorg voor demen-
terenden, zorgbemiddeling, kin-
derdagverblijf ‘De Teddybeer’, 
kapsalon, fysiotherapie, restau-
rant ‘De Gulle Gans’.

Oosterwiek: wijkzorg, restau-
rant ‘De Bezige Bij’, zorgbemid-
deling, fysiotherapie, pedicure, 
kapsalon.

De Kristal: wijkzorg, kleinschali-
ge zorg voor dementerenden, res-
taurant ‘Het Niessende Nijlpaard’, 
logeren met zorg, dagverzorging, 
zorgbemiddeling.

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

Humanitas is inmiddels in en 
vanuit een vijftal locaties in de 
deelgemeente Prins Alexander 
actief. Deze locatie’s dienen als 
wijkposten van waaruit Huma-
nitas de wijkzorg organiseert, 
te weten De Gerard Goosen-
flat in Ommoord, De Evenaar 
en Oosterwiek in Oosterflank, 
Prinsenwiek in Het Lage Land 
en De Kristal in Nesselande.

In  deze complexen  ontmoe-
ten mensen uit de wijk en van 
Humanitas elkaar.
Hoe gaat dat in zijn werk? Hu-
manitas gaat de wijk in om 
wijkzorg te verlenen, maar 
uiteraard kunnen de mensen 
die in de wijken wonen ook ge-

bruik maken van de faciliteiten 
die Humanitas in haar gebou-
wen biedt.

In de gezellige ambiance van 
de restaurants kunt u met uw 
familie tegen een vriendelijke 
prijs een hapje en drankje ko-
men gebruiken, maar ook lun-
chen of dineren.
Humanitas kent een breed 
scala aan activiteiten die door 
vrijwilligers, en Humanitasme-
dewerkers worden georgani-
seerd. Want zorg is belangrijk 
maar vooral uw welbevinden 
en kunnen meedoen aan acti-
viteiten. Elkaar ontmoeten tij-
dens de bingo, uit eten gaan 
in een van de restaurants, kaar-
ten, biljarten of een praatje 
maken, het kan allemaal in 
Prins Alexander. Ook u bent 
van harte welkom! 

Voor de wijkzorg betekent dit 
professionele zorg en onder-
steuning vanuit kleinschalige 

logeren met zorg, dagverzorging, 

Prinsenwiek: wijkzorg, restau-
rant ‘De Prins Pinguïn’, zorgbe-
middeling, schoonheidssalon, 
pedicure, kapsalon.

De Evenaar: wijkzorg, zorgbe-
middeling, dagverzorging, fysio-
therapie, pedicure, kapsalon, ver-
zorgings- en verpleeghuiszorg.

teams aan huis.  Alle zorg  als het 
ware  ‘om de hoek’ geregeld, dus 
altijd dichtbij. Of het nu gaat om 
huishoudelijke zorg, verzorging, 
verpleging, begeleiding of ad-

visering, onze goed opgeleide 
medewerkers staan graag voor 
u klaar. Heeft u thuis zorg nodig 
en bent u geïnteresseerd in onze 
mogelijkheden neem dan con-
tact op met de zorgbemiddelaar: 

Daarnaast is er in de complexen 
van Humanitas-Alexander  van 
alles te vinden op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn, zoals 
bijvoorbeeld een kapsalon, pedi-
cure, schoonheidsalon, tandarts 
en fysiotherapie.

 staat 
in de wijk Ommoord, Thomas 
Mannplaats 150.

 ligt in de wijk 
Oosterflank, Vaasahof 75. 

 vindt u ook in de 
Oosterflank, Varnasingel 600. 

 staat in de wijk 
Het Lage Land, Prinsenlaan 
101.

 kunt u vinden in 
de wijk Nesselande, Cyprus-
laan 400.

Begeleid Wonen voor ouderen met geheugenproblematiek

Heeft u belangstelling? Dan 
kunt u bellen met onze zorg-
bemiddelaars: 010 - 251 14 00.

Sommigen vinden het heerlijk 
om regelmatig in de eigen wo-
ning televisie te kijken, anderen 
zijn liever samen met andere 
bewoners in de huiskamer of 
nemen deel aan activiteiten. Al-
len kunnen gebruik maken van 
alle faciliteiten, zoals een gezel-
lig restaurant, een kapper en 
gevarieerde activiteiten. 
Partners en familie kunnen hun 
belangrijke rol in het leven van 
de cliënt blijven vervullen. 
Zorg en begeleiding bieden wij 
op maat met als uitgangspunt 
dat we mensen stimuleren zo 

lang mogelijk de dingen die ze 
nog kunnen zelf te doen (’use it 
or lose it’). Zelf dingen blijven 
doen is belangrijk voor het ge-
voel van ei-
g e n w a a r -
de. Uiter-
aard heeft 
het zorgte-
am ook de 
deskundig-
heid in huis 
om te zor-
gen voor 
ve r p l e e g -
technische 

handelingen. Het vaste team 
wordt ondersteund door een 
psycholoog, verpleeghuisarts 
en diverse paramedici. 
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