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De Landelijke KnokPloeg (kortweg 
LKP) was een bekende, en voor de 
Duitsers beruchte, verzetsploeg. Door 
het gehele land had men afdelingen, 
dus ook in Rotterdam. In juli/augustus 
1944 waren er in het hele land overval-
len op de zogenaamde distributiekan-
toren (DK). Op deze kantoren werd 
de totale distributie van, met name, 
voedingsmiddelen administratief 
geregeld. Voor de illegale verzorgings-
organisaties en hun onderduikers was 
het van groot belang zoveel mogelijk 
distributiebescheiden in handen te 
krijgen. De LKP-Rotterdam kreeg 
opdracht vijf van dergelijke DK-kraken 
uit te voeren. Deze waren gericht op 

distributiekantoren in Schoonhoven (7 
juli), Nijkerk (3 augustus), Rotterdam-
Zuid (8 augustus), Gilze-Rijen, (10 
augustus) en Capelle aan den IJssel 
(23 augustus); soms trok men dus ver 
het land in. Van deze vijf overvallen 
mislukten er twee: die in Nijkerk en 
Gilze-Rijen.

Spraakmakend
De overval op het DK Afrikaanderplein 
in Rotterdam-Zuid was het meest 
spraakmakend. De overvalploeg be-
stond uit vijftien LKP’ers: de meesten 
van hen kwamen uit Rotterdam, enke-
len uit Dordrecht en Den Haag. Rien 
van der Stoep had de leiding. Het was 
een lastige en gewaagde onderneming. 
Het distributiekantoor was onderdeel 
van een vrij groot gebouw en werd 
op verschillende strategische plaatsen 
bewaakt. Het stond midden in de 
Afrikaanderbuurt. Deze locatie bracht 
de nodige risico’s mee op het gebied 
van alarmering en stagnerende aftocht. 
Altijd waren in en rond het gebouw 
veel mensen aanwezig.
Even voor half vijf ‘s middags gingen 
de LKP’ers het gebouw binnen. Eén 
hunner, een Hagenaar, kon de spanning 
niet aan en wilde de pijp aan Maarten 
geven. Onder dwang van het pistool 

van een van zijn kompanen verzamelde 
hij weer moed. Rien van der Stoep, in 
schipperskleding, had de belangrijkste 
taak op zich genomen om de bewaking 
uit te schakelen. Zo’n kleine zeventig 
personen, personeel en bezoekers van 
het distributiekantoor, kregen opdracht 
met hun armen en handen omhoog te 
gaan staan. De op het oog gevaarlijk-
sten werden in de kluis opgesloten.

Goede buit
De buit was bijzonder groot: 39.099 
bonkaarten, 40.515 toeslagkaarten, 
1185 rantsoenkaarten en 639.839 rant-
soenbonnen. Als niet-gedacht extraatje 
leverde de overval nog vier pistolen op. 
De buit werd door enkele LKP’ers met 
een bestelauto afgevoerd; de anderen 

stapten na afl oop op hun fi ets. De hele 
actie had niet meer dan zestien minuten 
geduurd.
Een directielid van het Rotterdamse 
hoofdkantoor van de Distributiedienst 
had de LKP-Rotterdam getipt. In het 
bijzonder kon dit directielid vertel-
len wanneer de grootste hoeveelheid 
bonkaarten in het Distributiekantoor 
aanwezig zou zijn.
Bij zijn adviezen had het directielid de 
LKP echter verzocht enkele catego-
rieën bijzondere bonnen, zoals die voor 
de melkverstrekking aan aanstaande en 
zogende moeders, te ontzien. Toen de 
LKP de volgende dag deze bijzon-
dere bonnen tussen alle buitgemaakte 
bescheiden ontdekte, werden deze uit 
de vangst gehaald en in vier plunjezak-

ken bij de ingang van het hoofdkantoor 
neergezet. De verbijsterde conciërge 
kreeg daarbij te horen: “Hier is een 
cadeautje voor je baas.”

Aad van der Struijs

Enkele weken geleden las ik 
in deze krant het CC’tje van 
Gerard Cox over een grote 
overval in 1944 op een distri-
butiekantoor op het Afrikaan-
derplein. Als ‘deskundige’ 
op het gebied van de Rotter-
damse oorlogsjaren (een titel 
die ik mezelf heb opgeplakt), 
wist ik helemaal niets van 
dit spectaculair gebeuren. 
Ik vroeg hulp aan het Rotter-
dams Gemeentearchief, maar 
ondanks alle telefonische hulp 
die men mij bood, kwam ik 
geen stap verder. Ik dook nog 
eens in mijn bibliotheek, las in 
verschillende boeken tiental-
len pagina’s tekst en toen 
Bingo!

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
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- Distributiebonnen voor het laatste kwartaal 
1944 - 

- Rien van der Stoep in 1944 - 

Het Sarto-gebouw
Het door Gerard Cox gememoreerde Sarto-gebouw is niet altijd een kantoorgebouw geweest. Het was een parochiege-
bouw, dat bij de Rooms-Katholieke Kerk op het Afrikaanderplein hoorde. Tussen 1940 en 1946 werd het gevorderd, om 
als distributiekantoor te fungeren. Ná 1946 kreeg de kerk het gebouw terug. In 1948, nu eenenzestig jaar geleden, werd 
de nieuwe HBS opgestart in het parochiegebouw dat naast de kerk lag, het gebouw Sarto. Heel gepast werd de school 
genoemd naar de heilige St Louis –Marie Grignon de Montfort, een priester die een jaar eerder heilig was verklaard. Aan 
het begin van de zeventiende eeuw had hij zich ingezet voor de ontwikkeling van de armen in Bretagne. Ziekenverzor-
ging en onderwijs waren zijn speerpunten. De HBS heeft vijf jaar in het Sarto-gebouw gezeten. Vijf jaar later, in 1953, 
stond er een nieuw schoolgebouw aan de rand tuindorp Vreewijk, niet ver van het Brabants nooddorp. Op 29 januari, 
slechts enkele dagen voor de vreselijke Watersnoodramp, werd de school offi cieel geopend en ingezegend.
In 2009 is de naam Sarto echter niet op het Afrikaanderplein verdwenen. Nu heet het clubhuis op het plein Sarto. Of er 
nog een relatie met de RK Kerk is, is mij onbekend. Maar de lezers van deze krant zullen het zeker wel weten.
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “  met groot terras aan rand Loetbos. www.deloet.nl    0180661559

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
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Cox Column

In het spuithuisje haalden we de spuit 
en babyspuit op, namen nog een bus 
benzine mee en gingen op stap, de 
Oranjeboomstraat door. In die straat 
stonden de wagens vier dik; alleen 
oorlogsmaterieel van de Duitsers. 
Ongeveer bij de Wilhelminakerk 
moesten wij de straat af en gauw 
ook, want er kwamen auto’s aan met 
hoge offi cieren. Wij konden eigenlijk 
nergens heen, maar er moest baan ge-
maakt worden. Een offi cier snauwde 
mij in het Duits wat toe, maar ik 
verstond het niet. 

Uiteindelijk bereikten we toch de 
Maasbrug en aan de overkant troffen 
we een treurig tafereel. Overal lagen 
dode soldaten, Duitsers en Hollan-
ders, vreselijk om te zien. ‘s Middags 
had ik al een gezicht op de stad gehad 
bij de fabriek van Van de Berg vanaf 
de brandladder. Wat ik daar zag was 
vreselijk. Brand en nog eens brand; 
van Kralingen tot de Westersingel.

Verbijsterend
Toen we de Vierleeuwenbrug hadden 
bereikt, zag ik de heer Keeman, onze 
brandweerchef, die mij opdroeg 
naar de Oosterkade te gaan. “Dan 
kijk je zelf maar wat het beste is om 
aan te beginnen”, gaf hij mee. Wat 
we daar zagen was verbijsterend; 
het Havenziekenhuis te midden van 
hoog oplaaiende vlammen en een 
brandend Maasstation. Er restte ons 
niet veel anders dan redden wat er 
te redden was en de handen gingen 
uit de mouwen. We kregen spoedig 
hulp van andere slangenwagens en 
babyspuiten uit het zuiden, want 
er kon alleen maar hulp geboden 
worden door brandweermaterieel 
van ‘de overkant’. Het materieel 
uit de stad was of verbrand of had 
handen vol werk aan de binnenstad. 
Alles werd aan het werk gezet, wat 
er maar kwam. We beleefden wel het 
genoegen dat het Havenziekenhuis 
gespaard was gebleven toen wij ‘s 

nachts om half drie naar huis gingen 
om wat te rusten.
Voordat we naar huis gingen zeiden 
we tegen elkaar: “Laten we eens gaan 
kijken in de stad, richting Oostplein.” 
Wat we daar zagen is met geen pen 
te beschrijven; brand en verwoesting. 
We gingen de Goudsesingel op tot 
aan de Hugo de Grootstraat. Bij het 
pand van Cats, dat in lichterlaaie 
stond, midden op de singel, was het 
wel mogelijk er voorbij te gaan, maar 
eigenlijk durfden we niet verder te 
gaan, want we wisten niet of we 
wel terug konden komen door de 
ontzettende vlammen die ons aan 
weerszijden bedreigden en dus gingen 
we terug tot aan de molen op het 
Oostplein.

Hulp
Daar namen we een kijkje in de 
schuilkelder en troffen er drie oude 
mensen van plusminus 80 jaar in 
doodsangst en gebrekkig. Zij konden 

zelfs niet eens lopen. Wat te doen? 
Waar hoorden ze thuis en waar wil-
den ze heen? Al deze vragen moesten 
beantwoord worden. Ze bleken uit de 
Breestraat te komen en wilden daar 
weer graag naartoe, maar daar stond 
geen huis meer. We boden aan ze mee 
te nemen naar ‘de overkant’. “Dan is 
er in Bethel, in de Oranjeboomstraat, 
wel een plaatsje”, dachten wij. Maar 
dat zal al vol met vluchtelingen van 
het Noordereiland en daar hadden 
de oudjes geen zin in. We legden ze 
toen maar op een bakfi ets die we bij 
ons hadden en namen ze mee naar de 
Maaskant. Daar was het veilig, maar 
wat nu? Ze wilden niet met ons mee 
naar zuid, dus we besloten ze daarop 
maar naar het afvaarthuisje van Fop 

Smit aan de Oosterkade te brengen. 
Daar waren ze het mee eens, dus dat 
hebben we gedaan. Wat er verder 
met hen gebeurd is, weten we niet. 
Toen we de volgende dag om half 
tien weer over de Oosterkade naar 
de Admiraliteitskade gingen, zijn we 
nog even gaan kijken in het afvaart-
huisje, maar toen waren ze er al weg. 

Aldus het verhaal van mijn vader 
S.Büscher, brandmeester van de 
vrijwillige brandweer, spuit 50. Hij 
was toen 56 jaar oud en vader van 
vijf kinderen. 

Johan M Büscher
Zwaanstraat 33 
2971 BA Bleskensgraaf 

Het was de avond van 14 mei 1940 toen ik, na dagen van spanning, opdracht kreeg van Ingeni-
eur Kramer, van slangenwagen 39, om met mijn slangenwagen en babyspuit naar de stad te 
gaan en mij te melden bij de heer Keeman, die bij de Vierleeuwenbrug zou staan, om daar or-
ders te ontvangen. We moesten daarvoor de Maasbrug over, waarvan wij niet beter wisten dan 
dat ze in elkaar lag. Om ons werk aan de overzijde goed te kunnen doen, verzocht ik mijn colle-
ga’s, brand en onderbrandmeesters, met mij mee te gaan, waarop collega C. van Vugt positief 
reageerde. Daarna werden de gasten gevraagd en die waren wel te vinden voor deze klus. 

Brandweerlieden streden een wanhopige strijd

- Een puinhoop op de Goudsesingel -

Een kort bericht uit Bonaire
Van de winter, toen het zo lekker vroor, dacht ik op een mooie middag: ik ga eens fijn schaat-
sen. Die schaatsen lagen al een jaar of twaalf op zolder, dus eerst naar een adres in Heinen-
oord alwaar ze werden geslepen en van roest ontdaan. Toen naar de Binnenmaas die er fantas-
tisch dicht gevroren bij lag. Schitterend pikzwart ijs, dit was voor de sneeuw die de andere dag 
zou vallen. Ik stapte in mijn schaatsen en bond de veters dicht. Ik ging staan, en toen dacht ik: 
ho ho, wat gebeurt hier, dalijk glij ik onderuit, nee, dit durf ik niet meer. Een gek moment in je 
leven eigenlijk, inderdaad, de ouderdom, je merkt opeens dat je iets niet meer kunt. 

Nu ben ik op het mooie eiland 
Bonaire, een hele kleine Neder-
landse Antil. Bonaire betekent iets 
van “goede wind” en het waait hier 
dan ook geducht. Om iets meer van 
het eiland te zien dan het prachtige 
huis van een vriendin waar ik vertoef, 

had zij een scooter tot mijn beschik-
king. Niet zo’n echte zoals vroeger, 
maar meer een brommer. Mijn grote 
broer had vroeger een Lambretta, waar 
je gewoon een motorrijbewijs voor 
moet hebben, dat ik toen ook gehaald 
heb. Met zijn tweejen zijn we in 1961 

naar Spanje gereden, heel Spanje 
rond en weer terug, een dikke maand 
onderweg geweest. Dat was nog het 
middeleeuwse Spanje van Franco en 
consorten, met onder iedere boom 
en achter iedere struik een guardia 
civil, die soms de zon in stapte en je 
aanhield en om je papieren vroeg. Dat 
ie niet kon lezen wist ie meesterlijk te 
verbergen. Maar goed, dat is een heel 
ander verhaal. Nu bemerkte ik, en u 
kan ik het wel vertellen, want ik weet 
dat u het niet verder doorbrieft, dat ik 
met die brommerscooter helemaal niet 
overweg kon. Ik ben linkshandig, dus 
ik stap bijvoorbeeld aan de rechterkant 
op en af. Maar de standaard zit links, 
dus moet je dan omlopen en hem tegen 
je natuur in, je kunt ook geen kracht 
zetten, op genoemde standaard zien 
te trekken. Het ging mij slecht af. Om 
u de waarheid te vertellen, op een 
gegeven moment, en ik reken echt op 

uw discretie, lag ik met scooter en al 
met gestrekte oren op straat. Bloed, 
gekneusde arm, het moest nou toch 
niet gekker worden. Ik dacht: dit 
kan ik dus ook niet meer, het verval 
neemt toe. Aan de ene kant is het 
goed je dat rustig te realiseren, aan de 
andere kant moet je je er ook niet zo 
maar  bij neerleggen. Die scooter was 
licht beschadigd, maar die is nu ge-
repareerd, en ik ben ook weer aan de 
beterende hand, en die scooter gaan 
we straks ophalen. Ik ben benieuwd 
of ik er nog op ga zitten.



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  
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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.

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

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

Voor al uw haarwerken en pruiken

Haarwerkspecialist - Vera van der Keur

Hoevelakenstraat 10
3077 SR Rotterdam
Tel: 010-4834948

Mobiel: 06-19167467

(Bezoek aan huis)
(Bereikbaar ma t/m vrijdag van 9uur/17uur)

TE KOOP in STADSHART ZOETERMEER

Buitenom 91,  € 245.000 k.k., tel. 079 – 316 33 66

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 90”  

Nieuwe opgave no. 92

Rotterdam, de stad die nooit af is! Zeker bij de ‘Waar-was-dat-nou-foto’s’ kan je dit 
regeltje gebruiken, want alles is altijd anders dan ‘toen’. Is dat eigenlijk wel zo? Op 
de huidige foto zien we aantal wegen, die er in 2009 nog zijn. De tramrails op de foto 
sturen ons misschien een verkeerde kant op, maar ‘toen’ was het echt zo! Wat heden 
ten dage zeker niet meer op deze kruising(?) te zien is, is die prachtige Messerschmitt 
die de weg oversteekt.

Waar was dat nou? 
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij 
www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 25 mei 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 

NUTOEN

Jan Weda (Maassluis): “Mooie foto, 
die op internet erg duidelijk is. Het is 
de doorgaande route van het westen, 
naar ‘de stad’. De Eerste Middel-
landstraat, gezien in de richting 
van het kruispunt Henegouwerlaan/ 
‘s-Gravendijkwal met rechts de Belle-
voystraat. Tramlijn 16 is op weg naar 
Spangen, via de Vierambachtstraat en 
Mathenesserbrug. Ik kan me niet an-
ders herinneren dan dat er op de hoek 
een fotozaak zat. Op de foto op inter-
net zag ik dat het Fotex was. Tussen 
de Bellevoystraat en de ‘s-Gravendij-
kwal was Couzy een elektrotechnisch 
bureau en winkel. Rechts waren: een 
kledingzaak ‘Magazijn Londen - of 
London -’ , John Kennis een zaak in 
kledingverhuur en een dierenwinkel. 
Links was de toegang tot een mulo, 
snackbar Hoki-Poki en op de hoek 
met de Henegouwerlaan een zaak 
in tropenkleding. Het stuk vanaf het 
Middellandplein: het Gewestelijk 
Arbeidsbureau en bioscoop Rex. Ver-

der een aantal cafés, een sigarenzaak 
met, ik meen, een broer van Bep van 
Klaveren.”
Jan Nederlof (Barendrecht): “Het is in 
de 1e Middellandstraat ter hoogte van 
de Bellevoystraat.”
Miep Hoogenboom (Maassluis): 
“Naar mijn bescheiden mening is 
de oplossing van de Waar-was-dat-
nou-foto de Vierambachtstraat. Van 
1953 tot 1973 hadden wij daar een 
slagerij, waar ik acht jaar gewerkt 
heb. In mijn herinnering was het een 
vrij voorname straat, helaas is het 
inmiddels heel erg verpauperd. Dat is 
erg jammer.”
Edwin van Nes, Jan Porcellisstraat 
25e, 3021 TP Rotterdam: “Behalve 
de indeling op de weg is er inderdaad 
niet veel veranderd!! De 1e Mid-
dellandstraat natuurlijk. Veel kleine 
ondernemers hier, die bijna zeven 
dagen in de week met heel hun hart 
en ziel werken voor hun zaak. Ik ben 
hier de vaste postbode en ik ken ze 

allemaal. Je vindt hier alles voor je 
dagelijks leven. Van slagers, bakkers, 
groenteboeren en schoenmakers tot 
meubels, muziek, auto-onderdelen, 
kleding, veel cafés en restaurants uit 
veel culturen. Hier proef je de wereld. 
De fietsers op de weg lijken hier 
trouwens wel erg vogelvrij. Alles is 
veel veiliger nu. Zijstraatjes om de 
hoek zijn gezellig, vooral in de zomer. 
Mensen zijn veel buiten en gaan ge-
moedelijk met elkaar om. Op de foto 
staat de hoek van de Bellevoystraat. 
Een mevrouw die daar op de bovenste 
verdieping woont laat altijd voor de 
post een boodschappentas aan een 
stevig touw naar beneden takelen.”
Mevrouw G. Schimmer: “Ik denk dat 
in deze straat de fotograaf, de heer H. 
van Langelaar, een schoenenzaak had. 
Ik kan de foto niet op groot formaat 
zien, maar meen een reclamebord 
van Wolf en Swift te herkennen. Een 
tante van mij kocht er altijd haar 
schoenen. Vanaf de Kruiskade tot en 
met de Vierambachtstraat was het een 
heel gezellige winkelstraat met veel 
sfeervolle zaken. Verder lijkt alles nog 
hetzelfde, buiten het drukke verkeer 
van tegenwoordig. “

S. Moulijn (Capelle aan den IJssel): 
Ook de heer Moulijn op zijn geheel 
volgeschreven briefkaart heeft het 
weer goed. In zijn tekst memoreert hij 
het eindpunt van de getoonde tram in 
de Vierambachtstraat/van Heus-
destraat. Voor mij is duidelijk, dat 
Moulijn denkt dat lijn 22 is gefoto-
grafeerd, het is echter lijn 16 met als 
eindpunt Spangen.
H.S. Bruggeling is kort, maar 
krachtig: “1e Middellandstraat. Foto 
genomen vanuit de richting Vieram-
bachtstraat.”
W.C. Maarleveld: “De fotograaf heeft 
zijn lens gericht op de fotowinkel 
Fotex op de hoek 1e Middelland-
straat/Bellevoystraat. Aan het einde 
van het huizenblok was de kruising 
met de ’s Gravendijkwal-Henegou-
werlaan. Daar stonden de eerste 
verkeerslichten van Rotterdam.” (Ik 
herinner me deze lichten nog goed. 

Als straatjochie ging ik regelmatig op 
de autoped vanuit Delfshaven kijken 
naar ‘dit wonder van de techniek’. 
Via een klein laddertje kon de ver-
keersagent in een soort huisje komen, 
waar de verkeerslichtenschakelaars 
zich bevonden. Helaas werd ik nooit 
uitgenodigd ook eens binnen te ko-
men kijken. Ná ongeveer een half jaar 
verscheen zo’n zelfde installatie aan 
de voet van Erasmus voor het HBU-
gebouw op de Coolsingel. Toen was 
voor mij de nieuwigheid eraf. AvdS).

De tweewekelijkse attentie wordt 
door een collega van Edwin van Nes 
bij hem thuis bezorgd.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Volgens mij was dit een gemakkelijke ‘Waar-
was-dat-nou-foto’, maar op het eerste gezicht 
werd je toch de verkeerde kant opgestuurd. Bij 
het inzenden van de WWDN-kopij is het altijd de 
hoofdredacteur die mij direct opbelt om te zeg-
gen, welke locatie gevraagd wordt. Deze keer had 
hij het gelijk fout, evenals Rotterdammerkenners 
van het eerste uur: de gevraagde locatie is niet de 
Bergweg!
We moeten het wel op de rechter Maasoever 
zoeken: wij vroegen om de 1e Middellandstraat 
(tussen ’s Gravendijkwal en Bellevoystraat). De 
antwoorden met slechts Middellandstraat hebben 
wij bij het stapeltje ‘goed’ gelegd; de ook verschil-
lende malen aangedragen Vierambachtstraat is 

Nog even de Charloisse Lagedijk van een aantal weken geleden. Ik ontving in 
de afgelopen weken twee mailtjes, die beiden aandacht verdienen. Eerst het 
mailtje van Nel de Wit:
“De foto van ‘toen’ is goed, maar de foto van ‘nu’ is aan de overkant en voorbij 
de bomen genomen. Jammer, want nu kunnen de lezers het niet herkennen. 
Moest me even van het hart.”
Als fotograaf voel ik me een beetje berispt! Persoonlijk ben ik eind ‘40/
begin ’50 bewust op de Charloisse Lagedijk geweest, tot ik enkele weken 
geleden weer daar was voor de ‘nu-foto’. Veel was veranderd, maar veel 
was ook gebleven. Met het maken van de ‘nu-foto’ dacht ik de sfeer van 
de dijk in 2009 goed te hebben weergegeven. Nu blijkt, dat ik niet oost-
west had moeten kijken, maar west-oost.
Excuses!

Het tweede mailtje is van T. J. Roos uit Pernis:
Zelfs ik, als niet-Rotterdammer (afkomstig uit Pernis) herkende de Charloisse Lagedijk. Het was leuk de oplossingen (fout 
of goed) te lezen, te meer daar er een aantal keren sprake was van de familie ROOS. Ik ben al geruime tijd bezig met een 
genealogie van deze Charloisse familie en ben zeer benieuwd naar voornamen van genoemde ‘Rozen’ en mogelijk ook 
namen van hun eega’s. De ‘ROOS’ waar ik van afstam is ca. 1600 geboren en kocht rond 1640 een huis met boomgaard aan 
de Charloisse Lagedijk! (de akte daarvan is in mijn bezit als transcriptie). 
Als iemand iets meer over de genoemde ‘ROZEN’ kan vertellen, zou ik dat zeer op prijs stellen.
t.roos@hccnet.nl
0181-669115

Charloisse Lagedijk 
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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
®

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,-

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

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

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

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

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

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

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

advert_oudrdam02.indd   1 21-01-2009   19:45:34

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

Alle zonwering
uit onze huiscollectie

nu met 15 % korting
en gratis meten en plaatsen

  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.
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  

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set
gratis bezorgen en monteren
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Moeten ouders die hun kinderen laten opvangen door opa’s en oma’s daarvoor subsidie krijgen? Deze zeer sjoemelbare regeling wordt uitgekleed. 
Daarover gaat deze keer onze rubriek. En we komen nog even kort terug op het vervelende ‘aansmeren’ per telefoon.

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’.

Oppas op kleinkinderen moet zónder subsidie

Zoals we in de vorige De Oud-Rot-
terdammer al meldden, is er een 
onbekend aantal grootouders dat 
in samenwerking met ouders van 
kinderen gebruik maakt van de 
mogelijkheden mee te eten uit de 
overheidsruif voor kinderopvang. 
Terwijl ze vóór 2007 uit liefde en 
gezelligheid – zonder enige fi nan-
ciële tegemoetkoming - op hun 
kleinkinderen of de kinderen van 
hun kennissen pasten. Misschien 
zetten we het te zwaar aan als we 
stellen dat de mensen wat al te 
gemakkelijk de mogelijkheid tot 
sjoemelen wordt geboden. Feit is dat 
ouders van 212.000 kinderen (een 
derde van alle opgevangen kinderen, 
waarmee in totaal 2,7 miljard euro 

aan belastingvoordeel is gemoeid) 
in de afgelopen jaren een beroep 
hebben gedaan op de regeling voor 
gastouders. Dat kan vanaf 2010 
alleen nog als het offi ciële gastou-
derschap formeel en professioneel 
is. De opa’s en oma’s zullen dus aan 
bepaalde eisen (zoals de inrichting 
van het huis) moeten voldoen, willen 
de ouders van de kinderen nog recht 
krijgen op subsidie. De hele regeling 
blijft ons inziens een monstrum, 
nauwelijks controleerbaar en zeer 
fraudegevoelig. 

Praktijk
Met een voorbeeld uit de praktijk 
geven we aan hoe in deze kwestie 
handige ouders  subsidie voor hun 

kinderen kunnen losweken als zij 
hen onderbrengen bij hun opa’s en 
oma’s of andere gastouders. 
Neem ouders van twee kleine 
kinderen waarvoor men vanwege 
hun banen opvang zoekt. Men kan 
daarvoor naar de offi ciële kinderop-
vang; dan krijgt men per kind per 
uur opvang een aardig belasting-
voordeel, afhankelijk van de hoogte 
van hun inkomen. Men kan ze echter 
sinds 2007 ook bij de grootouders 
onderbrengen en daarvoor tóch het 
fi scaal voordeel (thans maximaal 
4 euro per uur) genieten. In wezen 
moeten de ouders aan de grootou-
ders of andere opvangouders een 
uurtarief betalen (doorgeven van het 
belastingvoordeel dus). Sjoemelen 
kan doordat opa’s en oma’s tegen 
hun kinderen zeggen, ‘laten wij maar 
gezellig op jullie kinderen passen als 
jullie aan het werk zijn en hou zelf 
maar het belastingvoordeel’. 

Afgezien van de vraag of je grootou-
ders voor de oppas op hun klein-
kinderen überhaupt een vergoeding 
moet geven, is dit het fraudege-
voeligste aspect aan de regeling. 
Want we mogen toch aannemen dat 

grootouders met plezier voor hun 
kleinkinderen willen zorgen en dat 
daarvoor de (werkende) ouders van 
deze kinderen niet hoeven te worden 
gesubsidieerd.  Aan deze hebberig-
heid moet zo snel mogelijk een einde 
worden gemaakt. Als ouders zonodig 
mét belastingvoordeel hun kinde-
ren willen onderbrengen, moeten 
ze maar naar een offi ciële crèche 
worden gebracht.
 
Infofilter wettelijke basis
In De Oud-Rotterdammer van 31 
maart hebben we uitgebreid aan-
dacht besteed aan de opdringerige 

telefoontjes – ook aan ouderen – om 
producten of diensten aan te smeren, 
vaak tijdens etenstijd. Daartegen kan 
men zich wapenen door je telefoon-
nummer voor deze vorm van tele-
marketing te blokkeren bij de web-
site www.infofi lter.nl. Per telefoon 
kan dat ook via 0900 666 10 00. Er 
waren echter wat cowboybedrijven 
die zich niks van dit antibelbestand 
aantrokken. Vanaf 1 oktober is dit 
loket wettelijk vastgelegd, waardoor 
overtreders een maximale boete van 
450.000 euro kunnen krijgen.

Hans Roodenburg

De opa’s en oma’s die informeel op hun kleinkinderen en/of 
andere kinderen passen worden vanaf 2010 niet meer indirect 
– via de ouders van de kinderen - gesubsidieerd. Ouders van 
kinderen kunnen nog wel een fiscale vergoeding (tot vijf euro) 
per uur krijgen als zij hun kinderen bij een daartoe opge-
leide gastouder onderbrengen. Onderbrengen in een officiële 
crèche blijft fiscaal het gunstigst. Het kabinet heeft besloten 
de bestaande ruimhartige regeling voor kinderopvangsubsidie 
te beperken. In de praktijk blijkt de regeling namelijk fraude-
gevoelig, vooral als er sprake is van informele opvang (door 
opa’s en oma’s, andere familie of kennissen).

Een laatste mooie bloemenwens 
www.uitvaartbloemisterij.nl

Erf- en schenkingsrecht

Stiefvader 
bezit twee huizen
Ik heb twee kinderen uit een eerdere 
relatie en ben inmiddels twaalf jaar 
getrouwd met een man die twee 
huizen bezit. Wat erven mijn kinderen 
als ik kom te overlijden?
Indien u overlijdt, hebben uw (eigen) 
kinderen  - als er geen testament 
is dat anders bepaalt – volgens het 
wettelijk erfrecht alleen recht op 
hun deel uit uw nalatenschap in 
de vorm van een vordering op de 
langstlevende (uw echtgenoot dus). 
En uw nalatenschap is weer de helft 
uit uw huwelijksboedel met uw 
echtgenoot. We gaan er hierbij vanuit 
dat er geen sprake is van huwelijkse 
voorwaarden waarmee het vermogen 
van uw partner is afgezonderd van de 
huwelijksboedel waarvan u voor de 
helft eigenaar bent. Kinderen erven 
dus niet van hun stiefvader, tenzij hij 
de kinderen heeft geadopteerd of in 
een testament heeft vastgelegd dat zij 
als kinderen mede erfgenaam zijn!

Te laat op de hoogte van 
overlijden nicht
Mijn zus en ik hadden regelmatig 
contact met onze nicht, een weduwe 
van 83 jaar en lang alleenwonend. 
Wij zijn de enig overgebleven naaste 

familie van haar. Tot onze verbijste-
ring vernamen wij dat zij in augustus 
2008 is overleden. Haar huis is 
volledig ontruimd. De woning staat 
niet meer op haar naam. Zij had een 
dochter, maar die was daarvoor al 
overleden. Haar schoonzoon heeft 
kennelijk niet het fatsoen opgebracht 
de naaste familie over dit overlij-
den te berichten. Wij zijn daarover 
verdrietig. Had hij niet de plicht ons 
daarvan in kennis te stellen?
Dit is zo’n geval waarin uzelf wat in-
tensiever contact had moeten houden 
bij leven van uw nicht. We nemen 
aan dat uw nicht ook geen testament 
had opgesteld waarin u genoemd 
werd als erfgenaam. 
Als u wettelijk erfgenaam zou zijn, 
had de regelaar van haar nalaten-
schap met u contact moeten opne-
men. Is er echter geen sprake van 
een nalatenschap (of bijvoorbeeld 
alleen wat oude spulletjes van weinig 
of generlei waarde) dan is de door 
u genoemde persoon, die kennelijk 
de afwikkeling heeft gedaan, niet 
verplicht u op de hoogte te stellen. 
Zeker niet als er andere erfgenamen 
zijn die voor u komen! 
U schrijft ook over een woning die 
niet meer op haar naam staat. Was 
dat een huurhuis of een eigen woning 
met vrije waarde? Is dat laatste het 
geval, dan zou u toch zelf verder wat 

moeten proberen uit te zoeken.
Als u vermoedt dat er ‘gefraudeerd’ 
of ‘gesjoemeld’ is ten koste van u, 
moet u een advocaat inschakelen. 
Maar ook daar moet u natuurlijk 
goed beslagen ten ijs komen.

Sociale voorzieningen

Ontslag op komst 
in relatie tot WIA
Bij ons bedrijf worden tien tot twaalf 
mensen ontslagen. Ik ben 51 jaar 
en heb er 21 jaar in vaste dienst 
gewerkt. Als ik een bedrag mee 
krijg, zou ik meer dan de helft aan 
de belasting moeten afdragen. Klopt 
dit? Ik ben ook al twee jaar ziek en 
kom waarschijnlijk in juni in de WIA. 
Kunnen ze mij ook om die reden 
ontslaan?
Als u wordt ontslagen en het bedrijf 
heeft nog voldoende middelen, dan 
geldt de zogenoemde kantonrechters-
formule. Dat betekent in uw geval 
een ‘gouden handdruk’ van circa 25 
maandsalarissen. Waarschijnlijk op 
basis van uw laatste maandsalaris, 
maar het kan ook zijn - afhankelijk 
van het sociaal plan - dat rekening 
wordt gehouden met uw vroegere 
verdiensten.

Als u dat in één keer laat uitkeren, 
betaalt u het toptarief van de belas-

ting (schijf van 52 procent). Daarom 
is het gebruikelijk dit bedrag via een 
stamrechtuitkering over een aantal 
jaren te laten uitsmeren (bijvoorbeeld 
als aanvulling op de WW), want dan 
valt u waarschijnlijk in een lagere 
belastingschijf.
In uw situatie is het nog wat gecom-
pliceerder doordat u in de ziektewet 
zit en in juni in de WIA (Wet werk 
en inkomen naar arbeidsvermogen) 
komt. Bij een reorganisatie speelt 
dit geen rol. Mensen die worden 
ontslagen, moeten volgens bepaalde 
formules worden geselecteerd. Ook 
zijn er nog allerlei andere voorwaar-
den voor rechten op WIA, WW, 
vut/prepensioen, enz.

We kunnen u verder geen raad 
geven, omdat het dan wel een erg 
individueel advies wordt. Het zou in 
uw geval verstandig zijn geweest als 
u lid zou zijn van een vakbond die 
ook de individuele belangen van hun 
leden behartigt. 

Algemene kwesties

Bron vermelden 
op seniorweb
Ik zit in een groep van het seniorweb 
waarvoor je moet betalen. Af en toe 
stuur ik een verhaal op naar die 
groep. Maar dan krijg ik een e-mail 

terug dat ik de bron 
moet vermelden. Volgens mij is het 
seniorweb niet openbaar en hoef ik 
niet de bron te vermelden. Weet u 
hoe het zit?
Het seniorweb is voor leden een 
zogenoemde gesloten internetorgaan 
voor uitwisseling van informatie. In 
het reglement kunt u terugvinden wat 
u wel en niet mag doen. Als u van 
een andere bron gebruik maakt, is het 
wel gebruikelijk (en als er auteurs-
rechten op zitten zelfs verplicht) naar 
deze bron te verwijzen. In feite geldt 
dat ook voor een gesloten web. Zie 
het maar als een verjaardagspartij: 
daar vertelt u ook dat u dit of dat 
hebt gelezen in dit of dat blad, rap-
port, enz. Alleen als u een heel eigen 
stuk maakt, waarbij u geen gebruik 
maakt van letterlijke informatie 
van een derde, hoeft u geen bron te 
vermelden.
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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

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 

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: 31 mei, 7 juni, 14 juni, 4 oktober, 1 november, 
6 december en 27 december

Volwassen: € 29,50

Kinderen: € 14,75

Opstappen: Noordereiland

PHILIPS 66 CM TV
Een 66 cm breedbeeld HD-ready LCD TV 
met Digital Crystal Clear voor prachtige 
details, diepte en scherpte. Fantastisch 
luisterplezier met de niet zichtbare 
luidsprekers en Incredible Surround oor 
nog beter audiogeluid. 2 x HDMI-ingang, 
PC-ingang en easy-link maken dit toestel 
wel erg kompleet voor deze prijs.

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd, ook in uw TV meubel

de Electrostore inruilweken zijn begonnen

van 699,-

449,-

Ook op deze 

LCD-TV 

3 jaar garantie



In mijn werkkamer hangt ook een foto 
uit mijn jongensjaren waarop ik ge-
huld ga in militair tenue en uitgerust 
ben met een Lee Enfi eld geweer. Die 
foto is meer dan vijftig jaar oud en 
moet gemaakt zijn ergens op de hei in 
de buurt van het Brabantse Ossen-
drecht. Daar heb ik het eerste deel van 
mijn militaire dienst vervuld. Later 
ben ik achtereenvolgens overgeplaatst 
naar Ede en Bussum.
In die jaren kende men nog de dienst-
plicht die in 1810 door de Franse be-
zetters onder Lodewijk Napoleon was 
ingevoerd. Op Wikipedia lees ik dat 
veel mensen heden in de veronderstel-
ling leven dat die dienstplicht 1 mei 
1997 werd afgeschaft, maar dat is niet 
juist. De opkomstplicht is opgeschort, 
maar niet de dienstplicht.

Kunstgrepen
Ik wil er gerust voor uitkomen dat 
ik de 21 maanden, dat ik onder de 
wapenen lag, heel wat keren stilletjes 
heb vervloekt. Ik moest er mijn eerste 
baan bij het Rotterdamsch Parool al 
na zes maanden voor opzeggen en 

bovendien verstoorde het mijn activi-
teiten en aspiraties bij Excelsior, waar 
ik zojuist, vlak na de invoering van 
het betaald voetbal, een plaatsje in het 
eerste elftal had veroverd.   
Toen ik nog gewoon soldaat was, heb 
ik heel wat trainingen moeten missen 
en na mijn promotie tot wachtmees-
ter moest ik de nodige kunstgrepen 
uithalen om te voorkomen dat ik in 
de weekends als wachtcommandant 
moest fungeren. Gelukkig had ik in 
Bussum een commandant die gek 
was op voetballen. Dankzij Henk Zon 
kon ik hem bij belangrijke interlands 
aan kaartjes helpen en kreeg ik van 
hem toestemming op dinsdag en 
donderdag om vijf uur de kazerne te 
verlaten, zodat ik op Woudestein kon 
gaan trainen. Ik ging eerst met de bus 
van Bussum naar Hilversum, vervol-
gens met de trein naar Rotterdam en 
dan met mijn, op het oude DP-station 
gestalde, fi ets naar Woudestein. 

Na de training, onder leiding van 
Rinus Smits, ging ik spoorslags 
terug naar Bussum, waar ik net voor 

twaalven bij de Kolonel Palmkazerne 
de poort kon binnenglippen. Toen ik 
hoorde hoe enkele Feyenoordspelers 
zich dit seizoen beklaagden over het 
feit dat ze onder Gert Jan Verbeek ‘s 
morgens om half tien in het stadion 
moesten zijn voor de training, heb 
ik meewarig het hoofd geschud. 
Hoewel.... ‘s morgens tussen acht 
en negen in de fi le staan is ook geen 
pretje.

Katzwijm
Mijn naarste ervaring in militaire 
dienst was een inenting tegen de pok-
ken. Sjonge, sjonge, wat ben ik toen 
ziek geweest. Ik heb meer dan een 
week in katzwijm gelegen. Als ik als 
kind tegen deze ziekte was ingeënt, 
zou ik voor deze ellende bespaard 
zijn gebleven. Dat was bij mij dus 
niet het geval en daar moest ik op 
mijn twintigste voor boeten. Mijn 
medische kennis is niet van dien aard 
om te weten of dat nu nog altijd het 
geval is. Het gekke is, dat ik pas na 
ruim een week de uitwerking van die 
prik ging voelen. Voetballen was er in 

die periode niet bij, maar ik was wel 
zo eigenwijs ‘s zondags de kazerne 
uit te piepen en op Woudestein naar 
de wedstrijd van Excelsior te gaan 
kijken. Dat heb ik geweten. ‘s Avonds 
heb ik me met de grootste moeite naar 
Bussum kunnen slepen. Ik was nau-
welijks op de been of ik liet Excelsior 
weten dat ik weer beschikbaar was. 
De eerste wedstrijd tegen Fortuna 
‘54 de club van Frans de Munck, Cor 
van der Hart, Jan Notermans en Bram 
Appel zal ik nooit vergeten. Het duel 
was nog maar een paar minuten oud 
of stormram Bram Appel liep keihard 
tegen mijn  linkerarm op, waar de 
korsten van de uitslag nog aanwezig 
waren. Kennelijk omdat de trainer 
ons bij voorbaat kansloos achtte, had 
hij ons opdracht gegeven zo weinig 
mogelijk over de middenlijn te 
komen. Dat was geen lumineus idee, 
want we verloren met 5-1!
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Boven m’n bureau hangt een tekening van Dick Bruynesteyn met karikaturen van alle bondscoaches 
met wie ik tijdens mijn journalistieke loopbaan te maken heb gehad. Het is een illuster gezelschap 
waarover heel wat verhalen te vertellen zijn: Jaap van der Leck, Max Merkel, Elek Schwartz, Denis 
Neville, Georg Kessler, Frantisek Fadrhonc, George Knobel, Jan Zwartkruis, Ernst Happel, Kees Rijvers, 
Rinus Michels, Leo Beenhakker, Thijs Libregts, Dick Advocaat. Aan de meeste bewaar ik dierbare 
herinneringen. 

Aan militaire dienst 
had ik een broertje dood

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
Nu eens een foto van een minder bekende sport. Het tafereel is vastgelegd in de jaren zestig in Rotterdam. Ook de sportman links is geen 
onbekende. Maar daarmee houdt de kennis van de samensteller van deze rubriek over deze foto op. Hij heeft zijn hoop op de lezers van deze 
krant gevestigd. Wie weet meer van wat hier te zien is?

Oplossing foto 28 april 2009
Vier mannen in augustus 1959, keurig in het pak op het veld van Sparta. Van de vier is Denis Neville (tweede van rechts) het be-
kendst. Hij is dan ook een begrip in heel Nederland geworden. Neville (1915-1995) was trainer bij Sparta in de periode 1955-1963, 
de club beleefde toen een glorietijd met een landskampioenschap in 1959 en bekerwinst in 1958 en 1962. Terecht is hij in 2001 
geëerd met een tribune op het Kasteel.
Links op de foto zien we twee jonge buitenlandse spelers, te weten John Crossan (Noord-Ierland) en Peter Fitzgerald (Ierland). 
Zij kwamen Sparta’s voorhoede in de zomer van 1959 versterken. De Kasteelclub wilde het succes van het landskampioenschap 
voortzetten en tastte daarom met 100.000,- gulden voor beide spelers diep in de buidel. Het aantrekken van buitenlandse spe-
lers was in die tijd nog een bijzonderheid. Voetballers waren semiprofs, ook Crossan en Fitzgerald werkten nog in de bouw. Het 
competitieseizoen 1959/1960 verliep minder voorspoedig dan verwacht. Sparta eindigde op de zevende plaats. Maar in de strijd 
om de Europacup schreef Sparta wel geschiedenis. De eerste ronde lootte het vrij. In de tweede ronde werd IFK Göteborg (in drie 
wedstrijden) uitgeschakeld. Sparta plaatste zich daarmee voor de kwartfi nale. Daarin was Glasgow Rangers de tegenstander. De 
eerste wedstrijd op 9 maart 1960 in het Stadion Feijenoord ging met 2-3 
verloren. Niemand gaf nog een cent voor de kansen van Sparta. Maar 
een week later won Sparta de return in Glasgow voor 83.000 toeschou-
wers met 0-1 door een doelpunt van Tonny van Ede. Een huzarenstukje, 

waarover nog steeds gesproken wordt. In de beslissingswedstrijd op Highbury in Londen ging Sparta jammerlijk met 2-3 ten onder.  John Cros-
san en Peter Fitzgerald waren dat seizoen zeker van nut, maar brachten toch niet wat Sparta ervan verwacht had. Beiden verlieten de club weer 
na een jaar. Crossan zou het nog ver brengen. Hij speelde onder meer voor Standaard Luik, Sunderland, Manchester City en Middlesborough 
en kwam 24 keer uit voor Noord-Ierland.

Stoomtreindag
in Rotterdam

Op Hemelvaartsdag, donderdag 
21 mei, neemt de Stoom Stichting 
Nederland (SSN) te Rotterdam deel 
aan de Nationale Stoomtreindag. Op 
het depot van de SSN aan de Bosdreef 
(goederenemplacement Rotterdam-
Noord) zullen die dag drie grote 
stoomlocomotieven onder stoom 
staan. Bezoekers kunnen een stukje 
meerijden op de locomotief tijdens 
zogenaamde voetplaatritten. Zo moge-
lijk rijdt er ook een aantal malen een 
stoomtrein met passagiers naar Gouda 
en terug. Verder kunnen het depot en 
alle materieel worden bezichtigd en 
zullen demonstraties op de draaischijf 
worden gegeven. En natuurlijk is er 
voldoende te eten en te drinken. 
Het Museum Stoom Depot is per auto 
bereikbaar via het industrieterrein 
Boezembocht. Per openbaar vervoer 
vanaf het centraal station met bus 38 
tot halte Paradijslaan en vervolgens te 
voet verder over het fi etspad aan de 
noordzijde van de Bosdreef.  

Nadere info: www.stoomstichting.nl 

De SSN is een volledig uit 
vrijwilligers bestaande stichting, die 
het rijdend historisch erfgoed op de 
rails wil houden.

- Dick in dienst -
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Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

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

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz  • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

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

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

1000 
KLOKKEN OP VOORRAAD

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
  

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN
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Vrijdag koopavond. 
Gratis parkeren in het centrum.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Gratis opgehangen 
en geplaatst door heel 
Nederland. Reparatie 
van alle uurwerken 
in eigen atelier

● 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

uw ondernemende NVM makelaars tussen Rotterdam en Utrecht!

Rotterdam - Hoofdweg 860 Ruim 2/3 kamer appartement op de 6e etage gelegen. Prachtig vrij uitzicht. Vrijwel geheel  
voorzien van een fraaie parketvloer. Mooie keuken, badkamer en een zeer grote woonkamer. 
Ligging naast Alexandrium, nabij uitvalswegen en openbaar vervoer. 

  Vraagprijs 175.000,- k.k.

• Eigen grond
• Extra kamer is eenvoudig te maken
• Bouwjaar 2001
• Woonoppervlakte 90 m²
• Inhoud ca. 275 m³
• Servicekosten circa  110,- 

per maand
• Meubels zijn ter overname

• Goede isolatie
• Oplevering in overleg
• Actieve Vereniging van Eigenaren

Kanaalweg 6 - Capelle aan den IJssel
(010) 258 18 58 - www.schep.nl
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Naar Tom en Andrea de Graaf 
voor ouderwets fotorolletje of mooie pasfoto

Het was de fundering voor het 
bekende fotobedrijf van de zwagers 
Stolk en De Graaf, Tom’s oom en zijn 
vader Dick Johan. Hun namen zijn op 
de gevel blijven staan totdat Tom in 
1978 het bedrijf overnam. Vanaf dat 
moment draagt de winkel zijn naam, 
die hij drijft met zijn eveneens op 
Zuid geboren en getogen 60-jarige 
echtgenote Andrea.
Tom woonde samen met drie broers, 
zus en ouders boven het kantoor van 
de Belastingdienst aan de Dordtselaan 
161 (later een filiaal van meubelzaak 
Tasseron, nu supermarkt Hi-Lo) en 
ze keken uit op de fotowinkel op 
de tegenoverliggende hoek van de 
Strevelsweg. Na de kleuter- en lage-
reschool in Ploegstraat en Vorkstraat 

en de Detailhandelschool volgde Tom 
met succes een foto-opleiding, kwam 
daarna in de familiezaak en maakte 
alle hoogtepunten en ook de neergang 
mee van de analoge fotografie en het 
smalfilmtijdperk. Het was de tijd dat 
ze volop fotorolletjes verkochten via 
een raamautomaat. “Dat gaf soms 
ergernis, zeker als op zondag de boel 
haperde. Dan kreeg je telefoontjes 
dat het rolletje klem in de lade zat of 
er geen wisselgeld kwam”, brengt 
Andrea in herinnering.

Nieuw brood op de plank
De romantiek van lange rijen mensen 
bij de winkel die hun rolletje kwamen 
brengen voor ontwikkelen, afdrukken 

en ophalen is met de opkomst van het 
digitale tijdperk teloor gegaan. Tom 
vertelt de race enige tijd te zijn aan-
gegaan, maar het verloren te hebben 
van de snelheid van de ontwikkeling. 
“Soms ging het zelfs zo snel dat wat 
je had ingekocht na zes weken al ver-
ouderd was en je het moest verkopen 
beneden de inkoopprijs.”
Toch is het diezelfde digitale techniek 
die, gekoppeld aan de hang naar 
nostalgie, nieuw brood op de plank 
bracht. Tom de Graaf heeft zich 
gespecialiseerd in het overzetten van 
smalfilms en videobeelden op dvd en 
in de foto-van-foto-techniek. Kinderen 
van klanten die hem destijds de 
duizenden te ontwikkelen smalfilms 
toevertrouwden, krijgt hij nu weer 
voor de toonbank voor het overzetten 
van de familieherinnering die ergens 
in een doos is gevonden. 
In de loop der jaren is de gegoede 
Dordtselaanbuurt, met veel gezinnen 
van onderwijzers, hoge ambtenaren, 
politiefunctionarissen, directeuren en 
doktoren, achteruitgegaan en raakte 
Tom de Graaf tachtig procent van de 
vaste klantenkring kwijt. “Gelukkig 
zijn er nog heel trouwe, die zelfs van 
ver komen voor bijvoorbeeld een 
kwalitatief hoogstaande pasfoto. Die 
maken we nog steeds met behulp van 
speciale belichting. Ook krijgen we 
mensen met een donkere huidskleur 
binnen, want die willen vaak een iets 
lichter getinte pasfoto dan die uit een 
pasfotohokje komt.”

Oneerlijke concurrentie
In baby- en kleuterpasfoto’s is Tom de 
Graaf eveneens gespecialiseerd. Het 
strijkt hem en collega’s tegen de haren 
in dat (deel)gemeenten zelf pasfoto’s 
zijn gaan maken voor reisdocumenten 
en andere bescheiden. “Oneerlijke 
concurrentie die ons het brood uit de 

mond stoot”, zegt hij resoluut. Wat 
hem ook dwars zit is dat volledig naar 
digitale fotografie overgestapte col-
lega’s nogal eens beweren dat analoge 
fotografie niet meer bestaat en de klant 
alleen een digitaal toestel kan kopen. 
Tom de Graaf: “De waarheid is anders. 
Wij verkopen nog steeds gewone 
camera’s en toebehoren en natuurlijk 
ook de bekende fotorolletjes in kleur 
en zwart-wit. Voor ontwikkelen en 
afdrukken kan iedereen gewoon bij 
ons terecht. De analoge fotografie 
heeft allerminst afgedaan, neemt zelfs 
toe, zeker bij de iets oudere genera-
tie die weinig of niets van pixels of 
computers moet hebben.”
Tom de Graaf is een verdienstelijk 
muzikant die met het orkest Soul SA, 
toen uniek vanwege de blazers, onder 
meer speelde in de bekende disco 
Pam-Pam onder het bowlingcentrum 
aan het Gevers Deynootplein in 
Scheveningen. Na zijn keuze voor het 
fotovak, is hij toonladder en toet-
senbord trouw gebleven en sinds de 
overname van de zaak verkoopt hij er 
ook muziekinstrumenten. Daarbij laat 
hij met vijf geroutineerde muzikanten 
van bekende bands-van-toen in de 
formatie Flash Back op de bühne 

muziek uit de jaren zestig, zeventig en 
tachtig herleven.
Het winkelier zijn was voor Tom en 
Andrea niet altijd prettig, zeker niet 
na een brutale inbraak via de vloer 
van een bovenwoning. De dieven 
verdwenen met 43.000 gulden, juist 
in een periode waarin onderhandeld 
werd over een nieuwe verzekering. 
“We kregen niets uitgekeerd en zijn er 
financieel bijna onderdoor gegaan.” 
Gelukkig zijn er ook leuke dingen, 
zoals de verhalen van vroeger voor 
de toonbank, want de fotowinkel van 
De Graaf is nog steeds een begrip op 
Zuid.

  

 

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (38)

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.

Crooswijkseweg
Naar dit hoekpand van omstreeks 1895, op de hoek Croos-
wijkseweg en Rubroekstraat, is het ver zoeken. In de jaren 
tachtig werd het slachtoffer van de stadsvernieuwingsdrift. 
In die periode zijn in deze hoek van Crooswijk trouwens 
veel meer panden gevallen onder de slopersmoker om de 
bouw van nieuwe huizen mogelijk te maken. Ongeveer op 
deze hoek is een nieuw hoekpand gekomen, waar Meerburg 
Apotheek in is gevestigd op huisnummer 65. De hoekwin-
kel op de foto had als pandnummer 61a. In 1975 waren er 
de damesmode en textielhandel van J. Veen in gevestigd, de 
opvolger van Het Tricothuis van C. van de Boom & Co, die 
in 1963 ook een grossierderij in sokken en kousen had aan 
de Banierstraat 13. Voordat er sprake was van textielver-
koop was de hoekwinkel een filiaal van de stoomzuivelfa-
briek Aurore, die een fabriek had tussen de Oostzeedijk en 
de Admiraliteitskade.  

Op de tegenoverliggende hoek, aan de Crooswijkseweg 
59b, heeft menige Crooswijker gesmikkeld van een balletje 
gehakt, kroket of patatje bij eerst Jansen’s Snackservice 
en vanaf 1964 in de cafetaria van P. Huizer. Links is nog 
juist een stukje zichtbaar van de Hendrikstraat waar in de 
hoekwinkel links bij P. de Jong de hele dag mensen voor 
de toonbank stonden voor het kopen van groente, fruit en 
aardappelen. Voordat de stadsvernieuwing begon, had de 
Crooswijkseweg meer zijstraten dan nu. Dat kwam doordat 
hier en daar bebouwing tussen de Crooswijksestraat en 
Crooswijksesingel is doorgetrokken. De Crooswijkseweg is 
danig van uiterlijk veranderd, maar is onveranderd een win-
kelstraat met een voor de buurt aantrekkelijk assortiment en 
middenstanders die redelijk honkvast zijn. Het is een prima 
voorbeeld van een oude buurtstraat die, ondanks vernieu-
wing, de historische verbeelding blijft aanspreken.      

Foto Tom de Graaf is op de Dordtselaan op Zuid de winkelier die 
het langst de deur open heeft. Op 1 oktober 1938 ging die voor 
het eerst van slot. “De woningen waren toen net opgeleverd”, 
weet 62-jarige Tom. “Vader begon niet als fotowinkelier, maar 
als sigarenboer en dat is hij gebleven tot in de Tweede Wereld-
oorlog. Er viel toen weinig tabakswaar meer te verkopen en 
daarom ging hij pasfoto’s maken voor het door de Duitse bezet-
ters verplichte legitimatiebewijs.”

- In 1938 geopend als sigarenwinkel van Dick Johan de Graaf, sinds de Tweede Wereldoor-
log een fotowinkel en nog steeds van zoon Tom de Graaf Privéfoto Tom de Graaf -

- Tijdens een bevrijdingsfeest konden 
kinderen zich laten fotograferen in het 

decor van een molen die Stolk en De Graaf 
op de Dordtselaan hadden laten bouwen 

Privéfoto Tom de Graaf -

- Dick Johan de Graaf zoals velen hem in 
vooral de beginjaren van het bedrijf hebben 
zien staan naast zijn in hoogte verstelbare 

camera Privéfoto Tom de Graaf -

- Tom en Andrea de Graaf in hun gezellige 
winkel waar in onbruik geraakte filmpro-
jectors en camera”s herinneren aan de 

glorietijd van smalfilm en analoge fotografie 
Foto Rein Wolters -
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Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

Minder risico
Meer wonen

de LAATsTe 5 APPArTeMenTen
Te KooP!

B e Z o e K  d e  M o d e L w o n i n G
oP Vr iJdAG 15  Me i  VAn  16 .00  ToT  17 .30  UUr

voor verkoopinfo: een project van:

Spindler NVM Makelaars
Telefoon 010 - 418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

???
Bezoek de modelwoning nr. 886 

aan de Zernikeplaats te Ommoord

Woonoppervlakte van 76 tot 112 m2

Optimaal gerenoveerd, nieuwe keuken,   

nieuw sanitair

Speciaal voor 50-plussers

Koopsommen van € 132.500,- 

tot € 189.500,- k.k.

Verkoop in MVE verband;

dit houdt o.a. in een terugkoopgarantie

en onderhoudsgarantie

Huurprijzen vanaf € 600,-

GriJPT U
deZe KAns

de LAATsTe
APPArTeMenTen
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The Danger Sect

- The Danger Sect. Staand van links naar rechts: Ben 
Bouwman, Dick Schruijer en Rini  Eijsberg. Zittend: 

Aad Schenk en Albert Weterings -

De band werd opgericht in 1967 in Schiedam. De vijfmansformatie speelde vaak in bekende 
jeugdsociëteiten in Rotterdam en de regio. De beatband was slechts een kort leven beschoren. 
Na nog geen jaar op de planken te hebben gestaan, viel de groep uiteen: The Danger Sect. 

De eerste lichting bestond uit Ben 
Bouwman (sologitaar), Aad Schenk 
(slaggitaar), Bauke Groeneveld 
(basgitaar), Rini Eijsberg (drums) 
en Dick Schruijer (zang). Nadat 
Groeneveld aan het eind van de 
zomer van 1967 uit de band was 
gestapt, kwam Albert Weterings 
de groep versterken. “De band 
speelde eerst covers van groepen 
als The Shadows , The Outsiders en 
soulzanger Wilson Pickett. Daarna 
kwamen ook nummers van The Rol-
ling Stones en The Spencer Davis 
Group op het repertoire”, meldt 
Weterings. “De groep was een vaak 
terugkomende act in jeugdhonken. 
Sociëteit Levenslust in Overschie en 
de schipperssociëteit AMVV in één 

van de gebouwen van de voormalige 
Veemarkt in Rotterdam”, somt hij 
op. Bovendien werden er voor de 
fans fanavonden gehouden in zaal 
Tivoli in Schiedam. 

Vetkuiven
Weterings weet zich nog te herin-
neren dat The Danger Sect werd 
gevraagd voor een optreden in 
Sarto op het Afrikaanderplein. “De 
geruchten dat het een bolwerk was 
van vetkuiven, die alleen de muziek 
van Elvis Presley konden waarde-
ren, zorgden ervoor dat wij met de 
bibbers in de knieën afreisden naar 
Rotterdam-Zuid”, zegt hij. “Boven 
het podium hingen veel portretten 
van The King. Goede raad was duur. 

Maar één van ons kreeg een briljant 
idee: we vertelden bij de aankon-
diging van bijna ieder Stones- of 
Spencer Davis-nummer dat het 
van Elvis was. De menigte ging uit 
zijn dak en dat was misschien ook 
de reden dat wij diverse keren zijn  
teruggevraagd.” Eén van de hoog-
tepunten was volgens Weterings 
een optreden op Tweede Kerstdag 
1967 bij de Green’s R&B Society 
in het Schiedamse Tivoli, georga-
niseerd door de toentertijd bekende 
organisator Martin Green. “Bij 
Martin traden veel internationaal en 
nationaal bekende beatgroepen op: 
John Mayal and the Bluesbreakers, 
waar Eric Clapton nog in speelde, 
The Flower Pot Men en Cuby and 

the Blizzards.” 

Verkast
Ook de eerste maanden van 1968 
trad The Danger Sect veel op in de 
regio. Naslag in oude plakboeken 
leerde Weterings dat de band tot het 
einde van het bestaan, in mei dat 
jaar, ongeveer veertig keer op de 
planken stond. “Waarbij opgete-
kend, dat er één dag bij was dat er 
drie keer verkast moest worden van 
de ene zaal naar de andere. Waarlijk 
een grote inspanning voor die tijd”, 
weet hij. “De groep ging tenslotte 
ten onder aan het succes”, zegt de 
bassist. “Doordat teveel met elkaar 
optrekken een te grote belasting 
werd voor de bandleden.” 
Het laatste optreden van The Danger 

Sect was op 6 mei 1968 in Sarto. 
Daarna gingen de muzikanten hun 
eigen weg. Een jaar later werd er 
nog een poging gedaan de band 
nieuw leven in te blazen, maar ver-
der dan één optreden op vliegbasis 
Ypenburg én later een reünie in 
1985 is het niet gekomen.
Voor zover bekend is Albert Wete-
rings de enige uit de Schiedamse 
formatie die nog steeds op de podia 
staat: als gitarist in een bigband en 
in een jazzkwartet.

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

The Danger Sect
De band werd opgericht in 1967 in Schiedam. De vijfmansformatie speelde vaak in bekende 

deel 52

Gedicht
Van mevrouw Emmy v.d. Graaf-Piek 
uit Rotterdam ontvingen wij een 
aangrijpend gedicht over de Joden-
vervolging in de oorlogsjaren. Zij 
ontving dit van haar oude Joodse 
vriendin en klasgenote Rachel Ul-
rich, die tegenwoordig in het Brazili-
aanse Sao Paolo woont. 

Hoewel de redactie gedichten veelal terzijde legt, 
vonden wij dit zo aangrijpend en zo passen bij 
deze krant dat wij het u niet wilden onthouden. 
Wie het ooit geschreven heeft, is onbekend. 
Rachel Ulrich vond het in een dagboek en vond 
het bij herlezing zo herkenbaar en treffend voor de 
angstige oorlogsdagen die zij zelf beleefde, dat ze 
het aan haar vriendin stuurde. Zelf ontsprongen zij 
en haar ouders, de dans dankzij een lieve familie 
op de Mathenesserweg 28C, waar zij tot het 
einde van de oorlog veilig ondergedoken hebben 
gezeten. Het gedicht gaat als volgt:

Gedicht

rich, die tegenwoordig in het Brazili-

Hoewel de redactie gedichten veelal terzijde legt, 

het bij herlezing zo herkenbaar en treffend voor de 
angstige oorlogsdagen die zij zelf beleefde, dat ze 
het aan haar vriendin stuurde. Zelf ontsprongen zij 

Dien nacht reden de wagens weerEn keer op keer
Scheurde de stilte van slagen en vloekenZe waren weer Joden aan ’t zoeken

Nu zijn ze bij De Vries, dan Levie en dan wijWij zijn de derde in onze rijMisschien laten ze ons nog vannachtDe wagen is klein en bij De Vries zijn er acht
Nu zijn ze bij Levie en, dan wijMoeder zegt soms dat zeBlij zal zijn als ze eindelijk komenVader, zouden we niet weg kunnen komen

Hoor! De motor slaat aan! Ze rijden voorbij!Vader, wij, wij zijn nog vrijdagMisschien komen morgen de EngelsenDat zou heerlijk zijn; dan …Vader, toe zeg ens wat!

Vader, je huivert, je handen bevenZoo! … We moesten ‘nsNee, nee, ik wil levenVader, we hebben toch niets gedaanMisschien dat ze ons zullen laten gaan
Dien nacht reden de wagens voorbijZij waren de derde in hun rijEn bij De Vries, daar waren er achtDat heeft ze gered van een dag en een nacht

Dat heeft ze bevrijd van al hun zorgenDien volgende morgenWerd daar den melkboer niet open gedaanZij waren den rede des doods in gegaan.

Jodenjacht
Draaiorgeldag 
Openluchtmuseum
Op zondag 17 mei 2009 wordt in het 
Nederlands Openluchtmuseum de 
traditionele draaiorgeldag georgani-
seerd. Jaarlijks brengt de Kring van 
Draaiorgelvrienden een unieke collectie 
straat-, dans- en kermisorgels bijeen in 
het museumpark. Al meer dan een eeuw 
lang zorgen draaiorgels voor sfeer en ge-
zelligheid op straat en ze horen dan ook 
echt bij Nederland. Oude tijden herleven 
als meer dan twintig bijzondere orgels 
te zien en te horen zijn in het Arnhemse 
museumpark. Liefhebbers van muzikale 
tradities halen op 17 mei hun hart op in 
het Openluchtmuseum.

Beat aan de Maas
Naar aanleiding van het artikel in Beat 
aan de Maas in De Oud-Rotterdammer 
van 28 april over The Trifi ds ben ik in 
mijn 45-toerenplaatjes gedoken, want 
ik wist dat ik in de jaren 60 een plaatje 
van Barend van Bor van The Trifi ds 
had gekocht. Barend was toen een klant 
van Unique, het bedrijf waar ik werkte. 
Dat was een garage- en bromfi etsen-
bedrijf. Barend had toen een Puch. Ik 
heb het EP-tje gevonden en het is nog 
in nieuwstaat. Het plaatje is voor de 
hoogste bieder. De opbrengst voor een 
goed doel.

Henk Middendorp
henklies@kabelfoon.nl
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Welkom in Café Petit Restaurant Ma-Bel.

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

geldig gedurende de openingstijden van 
het veteranencafe.

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

U  komt toch ook?

 
 

 
 

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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Een geheel verzorgde vakantie te-
midden van de vennen en bossen in 
Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. 
Speciaal voor Senioren biedt dit hotel 
u een geheel verzorgde vakantie op 
basis van vol pension incl. uitstapjes, 
verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voor-
zien van douche, toilet, kitchenette, 
koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 

Alles begane grond en goed toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt 582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)
Géén toeslag voor éénpers.kamer.

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

(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

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

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

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

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

Naam: m/v 

Straat: Postcode/plaats:

Telefoon: E-mail:

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

55+

akties!
iedere maand op

seniorenzwemmen.nl

en in deze krant

Gezellig 
bewegen...

*Op = op

RZ_Senioren_Adv_Alle  05-05-2009  09:32  Pagina 4

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
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

Thuiszorg aangeboden 

ook
24 uur 
dienst

Mijn naam is Grazia en ik 
bied mijn zelf aan om de 
kwaliteit van uw leven 
te beteren bij ziektes 
en beperkingen. Zoals slecht ter been, dementie, 
verstandelijk/lichamelijk gehandicapt, ondersteu-
nende begeleiding, 24 uur dienst en ook als gezel-
schapsdame voor een gezellig praatje of het doen 
van uw boodschappen. Al vijf jaar heb ik ervaring in 
de particuliere thuiszorg. Ik ben fl exibel en positief 
ingesteld. Ik ben ingeschreven bij de kamer van 
koophandel en heb een Var verklaring. 
Particulier of PGB clienten. Prijs n.o.t.k. 
U kunt mij bellen op het nummer: 0640718881

Mijn naam is Grazia en ik 
bied mijn zelf aan om de Bezoek ook

www.deoudrotterdammer.nl



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 12 mei 2009 pagina15

Operascènes op verrassende locaties zijn het handelsmerk van Operadagen Rot-
terdam. Meezingen met bekende operahits, genieten van een concert in de open 
lucht en opera in de buurt, het is allemaal mogelijk. In Spangen geeft Miranda van 
Kralingen een operaconcert op het Bellamyplein, op Katendrecht kan Chinese 
opera worden ontdekt tijdens een wandeling en meezingen kan bij Van Smartlap 
tot Opera op de Koeweide in Crooswijk.

De speelplaats op het plein aan de Bellamystraat in Spangen wordt maandagavond 25 mei een open-
luchttheater voor opera en musical. Vanaf 20.00 uur treden beroemde operazangers en aanstormend 
musicaltalent op. De international gevierde sopraan Miranda van Kralingen treedt er samen met o.a. 
Karin Stroobos en musicalzangeres Jennifer Ravestein zingt een voor een breed publiek aantrekkelijk 
programma.
Tijdens een wandeling op Katendrecht kunnen bezoekers dit jaar kennismaken met Chinese opera. 
De voorstelling Chinees Meisje voert langs drie locaties aan het Deliplein die iets vertellen over 
verleden, heden en toekomst van Chinezen in Nederland en op De Kaap. Theater Walhalla, familie-
theater in hartje Katendrecht, is vertrek- en eindpunt van de wandeling en fungeert tien dagen lang als 
Chinees Theehuis. Zondag 24 mei is er van 14.00 tot 16.00 uur een meezingconcert op de Koeweide 
in Crooswijk. Verschillende Rotterdamse operakoren zingen samen met een aantal solisten bekende 
operahits in Van Smartlap tot Opera. 
De Stanislavsky Opera Company uit Moskou verzorgt zondag 31 mei om 15.00 uur op de Veerkade 
een gratis openluchtconcert met hun grootste solisten, die samen met het 70-koppige orkest de mooi-
ste ouvertures en aria’s opvoeren.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.operadagenrotterdam.nl

De Operadagen komen naar u toe deze lente! 

-- Er op uit! Kalender --

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

Klassiek topconcert Canadian Brass 
Schouwburg Kunstmin, Dordrecht. U kunt vanaf NU kaarten 
reserveren bij www.emotionsonstage.nl
of bij Schouwburg Kunstmin www.kunstmin.nl of 078-6397979

10 nov. 

Kamps en Kamps 1 (cabaret)
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110 – 20.30 uur
Entree  15,-/ 14,- met korting

16 mei

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

Tentoonstelling Moeder Past & Meet
OorlogsVerzetsMuseum, Coolhaven 375 – www.ovmrotterdam.nl

3 mei 
t/m

25 okt.

De lente begint met een dagtocht van SnelleVliet 
bijv. Keukenhof. Aanvragen en downloaden 
dagtochten.snellevliet.nl  of 078-6920110

2009

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,-

17 & 24 mei

Nationale stoomtreindag
Stoom Stichting Nederland, Bosdreef - www.stoomstichting.nl

21 mei

Onthulling kunstwerk De Schaduw
Oorlogsverzetsmuseum – 15.00 uur – (zie website De Oud-Rotterdammer)

14 mei

Tentoonstelling Rotterdamse Raadhuisprijsvraag

Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 010-4401200 - www.nai.nl 

23 mei 
t/m

9 aug.

Open dag vogelasiel Karel Schot
Vogelasiel Karel Schot, Afrikaanderplein 37 – 11.00-16.00 uur 

24 mei

Zondag 17 mei om 14:00 uur (toegang 3 euro) staat het strijkersensemble, Daniel 
Kwartet, van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in LCC Zevenkamp met een 
licht klassiek concert. Een greep uit de schatkamers van driehonderd jaar mu-
ziek. Deze keer zal een muziekinstrument centraal staan, wellicht krijgt de cello 
een belangrijke rol in het programma, maar misschien is het wel de altviool die 
de hoofdrol zal spelen.

Het Daniel Kwartet werd in 1974 in Israël opgericht door vier musici die elkaar tijdens hun studie 
aan de Rubin Academie in Tel Aviv hadden leren kennen. Twee jaar later vestigde het Daniel Kwartet 
zich in Nederland, van waaruit het zich een snel groeiende reputatie verwierf dankzij jaarlijkse 
tournees binnen en buiten Europa. Geregeld spelen zij in de kamermuziekserie van De Doelen te 
Rotterdam. Ook speelden zij in de belangrijkste muziekcentra in New York, Chicago en Los Angeles 
en op diverse Europese podia in onder andere Londen, 
Brussel en Amsterdam. Hun repertoire reikt van Haydn 
tot en met de hoogtepunten uit de 20e eeuwse kwartet-
literatuur. Het Kwartet bestaat uit twee violisten, één 
altviool en één cello. 

Naast de grote theaters en concertzalen in Rotterdam, 
kent de stad ook kleinere podia met een gevarieerde 
programmering in de Rotterdamse wijken: de Lokale 
Cultuur Centra. De LCC’s brengen kunst en cultuur in 
de wijken. Het is ook een podium voor talent uit de wijk, dat op deze manier de kans krijgt zich te 
ontwikkelen. Dankzij de LCC’s wordt lokale cultuur een belevenis voor jong en oud! 

Strijkerensemble van Rotterdams 
Philharmonisch Orkest in LCC Zevenkamp

LEZERSAANBIEDING

Voorstellling De Kracht van Ontmoeting Dynamiek in Muziek
27, 28 en 29 mei, aanvang 14.00 uur in Theater Zuidplein

Voorstelling van jong talent van Your World en de 50+ winnaars van het Euro+ Songfestival.
Theater Zuidplein, 010-2030203, kassa@theaterzuidplein.nl o.v.v. Actiebon De Oud-Rotterdammer
Meer informatie: www.europlussongfestival.nl

De Oud-Rotterdammer Lezersactie: 

Nu 2 kaartjes voor de prijs van 1
                        (Ipv e 20,00 betaalt u slechts e 10,00 voor 2 personen)
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

  



  






































Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

OPRUIMING

KORTINGEN
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Wij moeten plaats maken voor nieuwe modellen!

ZEER HOGE KORTINGEN!!!

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg

zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

Foto’s Jan Roovers en Henk 
Hartog bekijken/bestellen 
www.fotovanrotterdam.nl

Help mee aan een 
betere toekomst voor 
nierpatiënten. Collecteer 
in de derde week van 
september. Meld u aan 
op www.nierstichting.nl 
of bel 035 697 80 50.

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
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Je vader en ik keken uit het raam van 
de derde verdieping van onze woning 
boven de zaak Hoogstraat 256, tegen-
over het oude Stadhuis. We zagen in 
een stralend blauwe hemel vele vlieg-
tuigen en onze eerste gedachte was: 
arm Engeland. Er verschenen mensen 
op straat en vader mengde zich snel 
onder hen. Na een half uurtje kwam 
hij terug; spierwit. Bij de Maasbrug-
gen had hij zwermen Duitse soldaten 
gezien, die voor zijn ogen een dappere 
Nederlandse politieagent doodschoten. 
Wij waren in oorlog.
Nog een angstige nacht bleven wij op 

de Hoogstraat. Ergens viel een bom, 
Nederlands afweergeschut begon te 
schieten en op straat werd geroepen en 
geschreeuwd. Tony, onze hulp die op 
zolder sliep, kwam hevig geschrokken 
beneden. Er waren granaatscherven 
door haar slaapkamerraam naast haar 
bed neergekomen. Ik was in verwach-
ting en moest met buikpijn van de 
zenuwen de nodige keren naar het 
toilet. Ik dacht: ‘dit kindje verlies ik’. 
Maar dit werd me bespaard en ik hield 
mijn eerste dochtertje en vijfde kind 
veilig en warm in mijn steeds ronder 
wordende buik. 

Logeren
Nog zo’n nacht was onmogelijk. Eerst 
belde vader neef Theo op de Noord-
singel of we een paar nachten mochten 
logeren tot de Duitsers weg waren 
(wat een naïeve gedachte). Maar ze 
hadden net Godfried Bomans, onze 
neef van Oma Meyers kant, onderdak 
gegeven, omdat hij toevallig in Rotter-
dam was en bang was terug te reizen 
naar Haarlem. Vader belde Huize Lid-
wina in Hillegersberg en vroeg of wij 
voor het weekend twee logeerkamers 
konden huren en dat kon! Opa en oma 
Meyer hadden bij deze zusters tot hun 

dood een ruim appartement bewoond. 
Zodoende kenden ze ons goed en 
mochten wij de twee logeerkamers 
en grote serre huren. Tony hielp wat 
nachtgoed en toiletartikelen klaarma-
ken, toen Johan, onze chauffeur van 
de zaak, aan de voordeur belde. Hij 
zou de auto (een DKW) uit de garage 
aan de Kipstraat halen en voorrijden. 
Maar van de politie mocht Johan niet 
op de Hoogstraat komen, doch wel 
parkeren onder het spoorviaduct op 
de Kipstraat. We moesten snel de 
Hoogstraat verlaten wegens schiet-
partijen tussen politie en NSB-ers. 

Het was een complete chaos buiten. 
Mensen rukten tegels uit de trottoirs 
en barricadeerden straathoeken. Wij 
verlieten de zaak en renden naar de 
auto, klaar om een winkelportiek in te 
springen als de kogels om onze oren 
zouden vliegen. Binnen twee minuten 
waren wij bij de auto. Er volgde een 
merkwaardige rit naar Hillegersberg; 
van chaos naar kalmte. De Hoog-
straat was in verwarring, maar op de 
Bergweg liepen mensen te winkelen 
alsof het een normale dag was. Bij de 
zusters van Lidwina werden wij warm 

ontvangen. Het was zaterdag 11 mei; 
in plaats van een weekend bleven we 
tot 1 september. 

Explosies
De volgende dag besloot vader onze 
auto terug te brengen naar onze 
garage op de Kipstraat en Tony naar 
haar vriend te brengen. Daar wou 
zij blijven tot wij terug waren op 
de Hoogstraat. Vader kwam met de 
tram terug naar Hillegersberg, vol 
verhalen over de toestand rond de 
Maasbruggen. Enfin, wij genoten van 
een heerlijk gevoel van veiligheid tot 
dinsdag 14 mei.
Toen gebeurde het. Een geluid alsof de 
wereld verging. Alles rinkelde, ramen, 
eetservies, meubels bewogen en de 
vloer leek op en neer te bewegen van 
een oorverdovende serie explosies. In 
één beweging waren wij van de eet-
tafel en gingen plat op de grond liggen 
in de slaapkamer. Door de serreramen 
zagen we een enorme zwarte wolk 
boven Rotterdam, die steeds groter en 
dikker werd.  Door de hitte van bran-
dend Rotterdam stak een soort orkaan 
op, bomen streken tot de aarde in de 
aanwakkerende wind en een sterke 
brandlucht sloop door alle kieren bin-
nen. Ineens hield het bombardement 
op, maar dikke rook steeg verder de 
hemel in.  Een zuster vertelde dat er 
een eindeloze stroom mensen vluchtte 

uit Rotterdam. Bedlegerige en zieke 
ouden van dagen werden in kinder-
wagens vervoerd, soms met baby’s 
of kleuters boven op de ouwetjes. 
Honderden en honderden radeloze 
mensen, zoekend naar familieleden 
die ze kwijt waren geraakt in de 
brandende straten? Later bleken velen 
onder het rokende puin te liggen.
Wij waren dankbaar dat wij niemand 
hadden verloren en accepteerden dat 
alles wat wij eens hadden weg was, 
huis en zaak.

Bidden
26 Juni ging ik naar het Franciscus 
Gasthuis aan de Schiekade en de 
volgende ochtend vroeg werd tot onze 
grote vreugde onze dochter geboren. 
Er was veel herrie in het gebouw 
doordat reparaties in volle gang waren 
om de ravage na een bominslag op de 
verdieping boven ons te herstellen. 
‘s Nachts liepen de nachtzusters 
(religieuzen) hardop de rozenkrans te 
bidden en wij beantwoordden vanuit 
alle kamers. Hoe harder de geluiden 
van vliegtuigen en afweergeschut, hoe 
luider wij moesten bidden. 
Het heeft geholpen, want na vier 
dagen was ik uit bed en op weg naar 
het veilige oord bij de zusters in Hil-
legersberg. Een prestatie in die dagen, 
want na een bevalling moest je tien 
dagen plat liggen en koortsvrij zijn 
voor je even uit je bed mocht. Het was 
feest bij de zusters van Lidwina we-
gens de komst van de baby. Ze moes-
ten haar allemaal even vasthouden en 
er werden foto’s gemaakt in hun grote 
mooie tuin. Intussen was vader op stap 
om een winkelpand te huren en dat 
lukte op de Nieuwe Binnenweg. Toen 
moest hij uitkijken naar een huis en 
dat werd Iepenlaan 9, nu Ribeslaan. 
Het afscheid van alle zusters was niet 
makkelijk, maar op 1 september 1940 
verruilden wij Hillegersberg voor 
Schiebroek.

Mary Romein-Meyer
Zuid-Beijerland

Mensen winkelden 
alsof het een normale dag was 
Rotterdam, de Hoogstraat, 10 mei 1940. Angstaanjagende ge-
luiden van honderden vliegtuigen die om vier uur ‘s morgens 
aan onze nachtrust een abrupt einde maakten en een vijf jaar 
durende nachtmerrie betekenden.

- In deze DKW propte zich het hele gezin, drie volwassenen en vier kinderen, op de vlucht 
voor het oorlogsgeweld. -

- Huize Lidwina aan de Villeneuvesingel te Hillegersberg -

Burgemeester Salet 
opent nieuwe 
huisvesting van 
jarig Humanitas 
Home-Start

Op 16 mei 2009 vindt om 11.00 uur de 
officiële opening plaats van de nieuwe 
huisvesting van Humanitas Home-Start 
aan de Veerman 3 in Spijkenisse. De 
openingshandeling wordt verricht door 
mevrouw Mirjam Salet, burgemeester 
van Spijkenisse, samen met mevrouw 
Wil de Koning, voorzitter van het 
District Zuidwest van Humanitas.
16 mei 2009 is tevens Humanitas-
DichtbijDag; een dag waarop Huma-
nitas graag iedereen wil laten zien wat 
Humanitas doet, dichtbij huis, dichtbij 
de mensen. 

Van 10.00 tot 15.00 uur presenteren 
bestuur, coördinatoren en aanwezige 
vrijwilligers van Humanitas VPR  
daarom graag “hun”activiteit. Daarbij 
zal bijzondere aandacht besteed 
worden aan het 10 jarige Home-Start: 
op 15 mei 1999 trad de coördinator in 
dienst van deze laagdrempelige opvoe-
dingsondersteuning aan gezinnen met 
jonge kinderen, die haar nut en belang 
dik heeft bewezen. Niet alleen de 
“oude” activiteiten als Steun bij Rouw 
en Bezoekgroep De Hartelborgt zullen 
zich presenteren: Home-Start heeft 
gezelschap gekregen van Door-Start, 
dat zich gaat richten op ondersteuning 
van gezinnen met kinderen tot 12 jaar 
en binnenkort gaat Humanitas Thuis-
administratie van start. Twee nieuwe 
activiteiten waar, gezien de signalen, 
grote behoefte aan blijkt te bestaan. 
De nieuwe coördinatoren vertellen er 
graag alles over. Iedereen die meer 
wil weten van Humanitas VPR en/of 
belangstelling heeft om zelf vrijwilli-
ger te worden, is van harte welkom op 
16 mei 2009 aan de Veerman 3.

Tentoonstelling 
Hermes DVS 
125 jaar bij 
Gemeentearchief

Cricket & Football Club Hermes DVS, 
opgericht in 1884, vierde 8 april
2009 haar 125-jarig bestaan. Hiermee 
behoort de Schiedamse omnisport-
vereniging tot de oudste sportclubs in 
Nederland. Ter gelegenheid van dit 
bijzondere jubileum heeft het Gemeen-
tearchief Schiedam een tentoonstelling 
in de Stadswinkel samengesteld, be-
staande uit prachtige foto’s uit de rijke 
historie van de club. De Stadswinkel is 
geopend op maandag van 12.00 - 16.00 
uur, dinsdag tot en met vrijdag van 
8.00 - 16.00 uur en op donderdag van 
8.00 - 20.00 uur. 
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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

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen! 
75 meubelfabrikanten onder een dak!

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

NU:

VOORJAARSOPRUIMING!
Nu: rvs collectie 
kapstokken, spiegels, 
lektuur- en paraplubakken

EIKEN
    KERSEN 
       KOLONIAAL

OPRUIMING:Wandkast 6-delig E. 1495,- * Bankstellen va  E. 798,- * Dressoirs va E. 498,- * Wandkast 8-delig 
E. 1998,- * faut’s va E. 195,- *  Salontafels va 98,- * Ledikanten 1per. va E. 199,- / 2per. va E. 299,-  OP=OP !!! 

VERBREE MEUBELEN             3500m2 
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)      Lekkerkerk  tel. 0180-661706    

            Geopend:   dinsdag t/m vrijdag   9.30 -   17.00 uur 
                                                            Vrijdagkoopavond    18.30 –  20.30 uur
                                                                Zaterdag            9.30 – 16.30 uur 
www.VERBREE-MEUBELEN.nl          

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling 

www.keukenathome.nl
Duitse keukenfabriek levert rechtstreeks aan particulier!!

Nieuwsgierig geworden? Kijk nu op onze website: www.keukenathome.nl
Telefoon: 0186-576144 • Mobiel: 06-12550147 • e-mail: info@keukenathome.nl

FABRIEKSSHOWROOM

Kom onder het genot van een hapje en drankje vrijblijvend
kennismaken met ons en onze producten…
Doorgaans is onze fabrieksshowroom alleen open op afspraak.

INDUSTRIESTRAAT 18
NUMANSDORP
Keukenathome voordelen:

• Droomkeukens tegen superlage prijzen

• Vrijblijvend persoonlijk advies/

offerte aan huis, wanneer het u schikt

• Rechtstreekse levering af fabriek

• 10 jaar garantie op alle leveringen

Bel nu voor een afspraak 
bij u thuis of in de showroom 
(eventueel ook in de avonduren)
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Heel veel gegevens en bijzon-
dere foto’s hebben de naspeuringen 
opgeleverd van de 68 jaar geleden 
in Schiedam geboren en er tot zijn 
17de getogen Joop Bosman, die 
na zijn trouwen naar Overschie 
kwam. Helemaal tevreden is ‘Pietje 
Precies’ niet, omdat hij niet exact in 
beeld heeft kunnen brengen op welk 
moment op 10 en 11 mei soldaten in 
Overschie op straat liepen en van welk 
onderdeel van welke krijgsmacht ze 
waren. Waren het Duitse soldaten, jongens van de Nederlandse land-

macht of mariniers, waarmee waren ze 
bewapend en met hoeveel waren ze? 
Twee pantserwagens speelden een be-
langrijke rol bij de inval/verdediging 
van Overschie, maar waar die vandaan 
kwamen en waar ze zijn gebleven 
is nog niet helemaal duidelijk. Joop 
Bosman hoopt op contact met mensen 
die de wagens hebben zien rijden of 
andere feiten weten die voor hem van 
belang zijn.

Driehoek
Het verhaal is ingewikkeld. Overschie 
gold bij de Duitse inval op de vroege 
vrijdagochtend van 10 mei 1940 als 
strategisch gebied. Daar lagen im-
mers bruggen over het water naar het 
achterland met steden als Schiedam 
en Rotterdam. De Duitsers wilden de 
oeververbindingen in handen krijgen 
om na hun luchtlanding op Ypenburg 
en Valkenburg bij Leiden te kunnen 
doorstoten. 

Het Nederlandse leger moest dat 
voorkomen en legde in alle haast een 
driehoekige verdedigingslinie aan 
om Overschie af te schermen. Vanuit 
Crooswijk verdedigde daar gelegerde 
soldaten de lijn Schie-Schiekanaal met 
de Blijdorpbrug, mariniers hadden 
vanuit Schiedam die taak bij de Rol-
brug over de Schiedamse Schie en bij 
de Hoge Brug over de Delfshavense 
Schie. In Delftse scholen gelegerde 

Nederlandse soldaten verdedigden 
de driehoekslijn bij de Delftweg en 
Ackersdijkseweg. Daar stonden drie-
honderd Duitse soldaten tegenover die 
onder meer via rijksweg 13 oprukten 
naar Overschie en Rotterdam.
Joop Bosman is voornamelijk geïnte-
resseerd in getuigenverklaringen van 
de eerste twee oorlogsdagen voor zijn 
boek dat 250 tot 300 bladzijden gaat 

tellen met honderden foto’s. De pre-
sentatie is op 10 mei 2010, zeventig 
jaar na de Duitse inval in Nederland, 
waarschijnlijk op begraafplaats 
Hofwijk waar zich een bijzonder 
oorlogsmonument bevindt, waar Joop 
Bosman ook bemoeienis mee heeft. 
Joop Bosman is bereikbaar via 010-
4158615.   

Joop Bosman reconstrueert 10 en 11 mei 
1940 voor boek ‘Slag om Overschie’
Joop Bosman uit Schiewijk in Overschie houdt zich sinds vier jaar bezig met de reconstruc-
tie van de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Overschie. Veel zaken heeft hij 
al boven tafel gekregen voor zijn boek ‘Slag om Overschie’, maar vrijdag 10 en zaterdag 11 
mei 1940 zijn nog zwarte gaten. Joop roept de hulp in van lezers van De Oud-Rotterdammer 
om te achterhalen wat zich in die donkere meidagen van 1940 aan oorlogshandelingen heeft 
afgespeeld in en rond Overschie.

- Joop Bosman en zijn vrouw Wil praten vaak over de reconstructie van de oorlogsdagen in 
Overschie Foto Rein Wolters -

- Duitse en Nederlandse soldaten in 
afwachting van hun lot na de capitulatie in 
het gebouw van Onderling Belang in Over-

schie Foto verzameling Joop Bosman -

- Twee soortgelijke pantserwagens speel-
den een rol bij de inval/verdediging van 

Overschie, maar welke is niet bekend Foto 
verzameling Joop Bosman -

In de laatste donkere maanden van 
1944 en de eerste van 1945 waren 
voedsel, water en brandstof schaars of 
helemaal niet meer verkrijgbaar. Mui-
zen of vogels kwamen in de braadpan 
terecht, maar niet voordat er eerst 
bouillon voor de soep van was getrok-
ken. Tips hiervoor stonden in Libelle, 
het blad dat tot in 1944 verscheen. 

Bovendien was het koud die winter, 
héél koud. Op de schouders van 
duizendpoot-moeder-de-vrouw drukte 
een loodzware taak. Hoe kom ik aan 
eten, kolen of petroleum? Dagelijks 
was het een overheersende zorg, ook 
nog eens gecombineerd aan angst voor 
gevaar op straat en of de kinderen wel 
behouden thuis zouden komen. 

Creatief
Verzetsvrouwen en hun heldenrol 
hebben terecht een uitgebreide plek 
gekregen in de geschiedschrijving 
van de Tweede Wereldoorlog. Die van 
moeder-de-vrouw in die duistere jaren 
is zwaar onderbelicht gebleven. Maar 
niet langer nu het OorlogsVerzetsMu-
seum Rotterdam (OMVR) daarin met 
de indrukwekkende expositie ‘Moeder 
Past & Meet’ verandering heeft 
gebracht. Op verzoek van museum-
directeur Ad van der Hoeven stelde 
Ineke Strouken van het Nederlands 
Centrum voor Volkencultuur (het 

landelijk instituut voor de cultuur van 
het dagelijks leven en immaterieel 
erfgoed) deze op 1 mei open voor 
het publiek. Maar niet voordat ze de 
ongeveer zeventig genodigden nog 
eens nadrukkelijk had geconfronteerd 
met de vindingrijkheid en creativiteit 
waarmee veel moeders zich een weg 
baanden door de Tweede Wereldoor-
log. In veel gevallen stonden ze er ook 
nog eens alleen voor doordat hun man 
ondergedoken zat of was opgepakt en 
tewerkgesteld in Duitsland. Kleding 
was ook een knellend probleem. Van 
bijvoorbeeld parachutestof werd een 
doopjurk of broek genaaid en het 
bekende stijfselkistje werd als wieg 
ingericht met een verknipte oude jas 
als dekentje.

Ereplek
Het idee voor de tentoonstelling kwam 
door een dagboek van Job Dutihl dat 
het OVMR door de familie beschik-
baar werd gesteld.

‘Moeder Past & Meet’ geeft de 
oorlogshuisvrouw de ereplek die haar 
toekomt en daarmee is haar soms 
wanhopige leven in die periode niet 
langer in nevelen gehuld. De expositie 
is tot en met 25 oktober te bezichtigen 
aan de Coolhaven 375 onder de Pieter 

de Hoochbrug bij het metrostation 
Coolhaven in Rotterdam. Open van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.00 en op zondag en feestdagen 
van 12.00 tot 17.00 uur. Voor info 
010-4848931,  info@ovmrotterdam.nl 
of www.ovmrotterdam.nl

Wat moet ik mijn kinderen 
in hemelsnaam vandaag te eten geven?
‘Wat willen de kinderen vandáág eten?’ is soms de actuele vraag van een hedendaagse 
moeder. Die is gemakkelijker te beantwoorden dan ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, 
toen vooral de Rotterdamse huisvrouw soms vertwijfeld uitriep: “Wat kan ik in hemelsnaam 
mijn kinderen vandaag te eten geven?”

- De belangstelling voor de expositie was al direct na de opening intensief, ook vrouwenblad 
Libelle uit 1943 met bezuinigingstips trok de aandacht -

- Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 
onder de Pieter de Hoochbrug is gemak-

kelijk toegankelijk vanuit metrostation 
Coolhaven Foto’s De Oud-Rotterdammer -
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Senioren achter de computer
Kennismaken met internet:
Oud Beijerland vrijdag 5 juni
Oud Beijerland vrijdag 4 september
Spijkenisse maandag 7 september
Spijkenisse maandag 23 november
Oud Beijerland vrijdag 27 november

Word en Windows
Spijkenisse vrijdag 16 oktober
Oud-Beijerland vrijdag 16 oktober
Vlaardingen woensdag 28 oktober

Kennismaken met de computer
Vlaardingen vrijdag 4 september
Oud Beijerland vrijdag 4 september

Digitale Fotobewerking
Spijkenisse vrijdag 4 september
Spijkenisse dinsdag 15 september
Oud Beijerland donderdag 17 september
Vlaardingen vrijdag 16 oktober

Bewegen voor een maatje meer!
Voor mensen met drastisch overgewicht! 
Ook bewegen voor senioren!
Vanaf mei in Spijkenisse en Hoogvliet
Vanaf september ook in Vlaardingen

Leren masseren:
Vlaardingen dinsdag 18 augustus
Oud Beijerland zaterdag 3 oktober

Yoga voor senioren
Spijkenisse woensdag 16 september
Schiedam dinsdag 29 september
Schiedam proefles 15 september

Tái Chi Tao
Hellevoetsluis vrijdag 28 augustus

Reanimatie voor volwassenen 
met AED training
Spijkenisse dinsdag 8 september

Reactiveringszwemmen
Doorlopende cursus in Spijkenisse

Verras uzelf of iemand anders met een Careyn Kaart en geniet van de vele voordelen
Careyn biedt u aanvullende diensten via Careyn Keuzepakket.
Het pakket bevat voor mensen van iedere leeftijd, in iedere situatie, gemak én 
voordeel. Het is toegespitst op uw wensen en verwachtingen en wordt verzorgd 
door een team enthousiaste professionals. Als lid van Careyn Keuzepakket 
krijgt u aantrekkelijke kortingen op diverse cursussen, activiteiten, producten en 
diensten. Het lidmaatschap heeft u zó terugverdiend!

Een greep uit ons aanbod, exclusief voor leden.

Gratis een enkelvoudige zonnebril op sterkte bij aankoop
van een nieuwe bril  montuur en glazen.
De Nederlandse Huisopticiens zijn gespecialiseerd in oogzorg aan huis. Zij 
bezoeken veelal ouderen die niet of moeilijk de deur uit kunnen. Met profes-
sionele apparatuur en de juiste kennis kunt u in eigen vertrouwde omgeving een 
nieuwe bril (montuur en glazen) aan schaffen. Koop nu een nieuwe bril en krijg 
gratis een zonnebril. Deze actie loop tot en met 30 september 2009.

Niet koken en toch lekker eten!
Heerlijke diners, hartige soepen en lekkere desserts van apetito!
Bij apetito heeft u keus uit maar liefst 120 met zorg bereide maaltijden die gelijk 
na bereiding in zeer korte tijd worden ingevroren. Hierdoor blijven de smaak, 
vitamines, voedingsstoffen en het uiterlijk van de maaltijd optimaal behouden. 
Ook zijn er maaltijden voor diabetici en natriumarm, 
glutenvrij en vetbeperkte maaltijden. Wilt u een voor-
proefje? Bestel dan het proefpakket (art.nr. 93669) 
met vier maaltijden, twee soepen en een selectie van 
twee heerlijke desserts.

Gratis certificaat Veilig Woning kado
Heeft u uw woning laten beveiligen volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen en 
bent u in het bezit van een certificaat Veilige Woning? Dan geven veel 
verzekeringsmaatschappijen 10 tot 20% korting op de premie van uw inboedel-
verzekering. De politie en Careyn Keuzepakket ondersteunen dit initiatief en 
bieden u de mogelijkheid om door SDW Leerwerkbedrijf BV zoveel mogelijk 
woningen op het niveau Politiekeurmerk Veilig Wonen te brengen. Zij brengen 
een GRATIS advies (volgens de eisen van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)) 
uit voor uw woning. Mocht uw woning niet op PKVW te brengen zijn, dan geeft 
SDW aan wat wèl kan worden beveiligd. Dit wordt ‘doelmatig beveiligen’ ge-
noemd. Bent u lid van Careyn Keuzepakket en laat u uw woning beveiligen door 
SDW volgens de eisen van PKVW, dan krijgt u het certificaat Veilige Woning ter 
waarde van € 25,00 kado.

Rijbewijskeuringen 70 +
Mensen van 70 jaar en ouder die hun rijbewijs willen behouden, moeten zich 
medisch laten keuren. Leden van Careyn Keuzepakket kunnen zich met korting 
laten keuren door een bevoegd keuringsarts. De keuringen vinden alléén op 

afspraak plaats. In verband met drukte en een lange CBR-procedure is het 
raadzaam om 4 maanden vóór afloop rijbewijs aan te melden voor de keuring! 
Leden van Careyn Keuzepakket betalen € 23,80 voor de keuring 
(normaal € 29,75).

Wilt u meer informatie? 
Bel met Careyn Contact 088-123 99 88 of surf naar www.careyn.nl en klik op 
Careyn Keuzepakket.

Ja,ik word lid voor € 17,50

Voorletters en naam:.................................................................................m/v

Geboortedatum:.............................................................................................

Voorletters en naam partner:.....................................................................m/v

Geboortedatum partner:..................................................................................

Adres:............................................................................................................

Postcode en woonplaats:................................................................................

Telefoonnummer:............................................................................................

E-mail:............................................................................................................

Bank/giro rekeningnummer:.............................................................................

Datum............................................................................................................

Ik machtig Careyn Keuzepakket de contributie jaarlijks van mijn rekening af 
te schrijven. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij u 
schriftelijk voor 1 november opzegt. 

Handtekening..................................................................................................

Actiecode: Oud-Rotterdam

Stuur deze bon op naar Careyn Keuzepakket, 
Antwoordnummer 27, 3100 VB Schiedam. Bellen kan ook, 088-123 99 88 of 
surf naar www.careyn.nl en klik op Careyn Keuzepakket.

Overzicht cursussen Careyn Keuzepakket

Personenalarmering 

Zorgeloos thuis!
“Je moet er niet aan dénken”, 
zegt Wim van Stee uit de grond 
van zijn hart. “Het idee dat je 
moeder hulpeloos in huis ligt 
en niemand kan bereiken voor 
hulp.” De moeder van Wim 
is 76. Ze woont net als hij in 
Schiedam. Wim bezoekt zijn 
moeder drie keer in de week. 
De buren houden haar ook 
een beetje in de gaten. Wims 
moeder maakt nu een half jaar 
gebruik van personen-
alarmering. “Het geeft me een 
zeker en veilig gevoel dat ik nu 
zelf hulp in kan schakelen als
het nodig is”, zegt ze. 

Hoe werkt het?
U krijgt van Careyn een alarm-
apparaat en een halshanger. 
Deze staan met elkaar in 
verbinding. Als u hulp nodig 
heeft, drukt u op de knop. Via 
een luidspreker hoort u binnen 
enkele seconden de stem van 
een verpleegkundige. Zij kent 
niet alleen uw naam, maar ook 
uw adres, uw contactpersonen 
en uw medische situatie. U 
vertelt via het apparaat wat er 
aan de hand is. Lukt het niet 
om te praten, dan zorgt de 
verpleegkundige ervoor dat er 
zo snel mogelijk een 
deskundige bij u thuis is.

Wat kost het?
U kunt kiezen tussen 
Personenalarmering met 
professionele opvolging voor 
€ 23,00 per maand en sociale 
alarmering voor € 11,50 per 
maand. Bij sociale alarmering 
geeft u zelf contactpersonen 
door, die worden ingeschakeld 
om het alarm op te volgen.

Meer informatie 
en aanmelden
• Telefonisch: 
   Careyn Contact, 
   088 - 123 99 88.
• Website: www.careyn.nl 
• Via post: 
   Careyn Personenalarmering,
   Antwoordnummer 27
   3100 VB Schiedam.

Staat uw woonplaats er niet bij?  Laat het ons weten en bij voldoende 
belangstelling plannen we ook bij u in de buurt een cursus!

Met Careyn op vakantie 
met verpleegkundige 
begeleiding naar Drenthe

Een boottocht door Giethoorn. Een bezoek aan 
Noorderdierenpark in Emmen. Een uitstapje naar de 
Zeehondencrèche in Pieterburen. Krijgt u er al zin 
in? Geef u dan snel op voor de vakantieweek van 
Careyn Keuzepakket. We gaan dit jaar van 
15 t/m 22 augustus naar de mooie, groene 
gemeente Vledder (Drenthe). U wordt begeleid door 
een groep enthousiaste vrijwilligers, onder wie een 
verpleegkundige. Verblijfplaats is Hotel Brinkzicht te 
Vledder, een gastvrij hotel met een lift. Alle kamers 
hebben douche, toilet, tv en telefoon. De uitstapjes 
worden gemaakt met een comfortabele touringcar 
met lift, die ook plaats biedt aan mensen in een 
rolstoel.

‘s Avonds is er een leuk en afwisselend 
programma, zoals onder andere een bingo, 
livemuziek en klederdracht show.

Een zorgindicatie is niet nodig. 

Deze vakantieweek kost € 595,- per persoon op 
basis van een tweepersoonskamer. Inclusief, alle 
maaltijden, vervoer, overnachtingen en excursies.
Consumptie zijn voor eigen rekening.



Mensen kunnen elkaar in de loop 
der jaren compleet uit het oog 
verliezen. Daardoor hadden Dik en 
Dirk elkaar al zo’n veertig jaar niet 
meer gezien. Daar kwam verande-
ring in nadat collega’s van Dirk in 
Den Haag melding maakten van 
een sportmasseur met de naam 
Dik Wuister. Zijn neef, zoals later 
bleek. In badplaats Kijkduin had 
hij een delicatessenzaak.  
Enige jaren terug overleed Dirk’s 
tante, Levina van Schaik-Wuister. 
Zij woonde jaren aan de Putse-
laan 90 boven sigarenmagazijn De 
Gele Pui van Johan Blokland, die 
woonde aan Wolphaertsbocht 63b 
waar hij ook een sigarenwinkel 
had. De Gele Pui zat naast de win-
kel in ijzerwaren en huishoudelijke 
artikelen van Booij, later M. van 
der Vlies, net om de hoek bij de 
Pantserstraat. Na de rouwplechtig-
heid spraken Dirk Wuister, neven 
en nicht af regelmatig bij elkaar te 
komen. Zo kwamen ze terecht bij 
hun neef Dik in Kijkduin, wiens 
gezondheid echter niet optimaal 
meer was. Nog net geen 65 jaar 
overleed hij op 13 september 2007.
Dirk Wuister: “Met mijn ouders 
heb ik jaren op de Putselaan 
(in)gewoond, waarna ons gezin 
verhuisde naar de Wapenstraat en 
daar heb ik tot september 1966 

gewoond. Ik zat op de Egelantier-
school bij meester Hagendoorn, 
daarna de Zuider handelsulo en 
als laatste de Van Oldenbarne-
velt-hbs.” Al jaren houden hij 
en klasgenoten van 5A1 van 
examenjaar 1966 om de vijf jaar 
een reünie. Regelmatig snuift Dirk 
Wuister sfeer op Rotterdam-Zuid 
en mijmert over de prachtige 
jeugd die hij daar genoten heeft. 
Vandaar dat hij regelmatig naar De 
Oud-Rotterdammer grijpt en de 
inhoud verslindt, vooral de stukjes 
van Zuid, laat hij weten. Ook bij 
Cees van Schaik (guld7@hetnet.nl) 
uit Hendrik Ido Ambacht kwamen 

de verhalen van de Pantserstraat, 
waar hij altijd speelde, Van Schaik 
gaat in op de straatfoto die eerder 
in DOR stond en zijn reactie heeft 
verrassende gevolg. Waar ik mezelf 
op die foto meen te herkennen heb 
ik het mis, omdat het Cees van 
Schaik blijkt te zijn. Verder denkt 
hij zijn schoolvriendje Koos Lan-
geveld te herkennen, die woonde 
boven de waterstokerij van Nico 
en Lenie de Kreij. Koos’ vader had 
een bedrijf van thuiswerkers die 
voor hem werkpetten maakten.
Ook Hennie in ’t Veen- van 
Bergeijk bewaart goede herin-
neringen aan de Pantserstraat en 
de straatkinderen van die tijd van 
de gezinnen van Ponsen, Meeder, 
Bodegraven, Wolters, Van de(r) 
Woude(n), Beijer, Goedegebuur, 
Van der Wiel, Toet, Van Elderen, 
Van der Rhee, Lankamp, Fluit, Van 
Nimwegen, Patijn, Wuister, De 
Ruijter, Bazendijk en anderen.
Truus Spee-de Ruijter koestert 
eveneens fi jne herinneringen aan 
de Pantserstraat, waar ze met haar 
broer Gerard opgroeide. Voort-

vloeiend uit de artikelen heeft ze 
contact gekregen met lang vergeten 
straatgenoten en daar is ze heel blij 
mee. De ruim tachtigjarige Jacob 
van ’t Hof (j.hofvant@hetnet.
nl) vindt dat er verhalen moeten 
komen over de Pantser Boys, de 
voetbalvereniging opgericht door 
straatbewoners.
De samenhang in de Pantser-
straat was enorm, vooral na het 
avondeten. Dan kwam iedereen 
naar buiten en hingen de moeders 
uit het raam om te genieten van het 
vertier van hun kroost. Kinderen 
van de Putselaan en Slaghekstraat 
kwamen ook naar de Pantserstraat. 
Het was er veiliger spelen dan in 
hun woonstraat waar altijd auto’s 
doorheen reden. In de smalle Pant-
serstraat was dat nauwelijks het 
geval, al was het wel uitkijken voor 
fi etsers en een enkele bromfi etser.
Met een minimum aan speelgoed 
vermaakten de kinderen zich 
uitstekend, maar ook met een 
springtouw of een leeg conserven-
blik voor bussietrap of bussenloop. 
Dat zulk simpel afvalmateriaal zou 
worden verdrongen door geavan-
ceerde spel- en andere computers 
had toen niemand kunnen denken. 
Twee keer werd op initiatief van 
Nico Beijer, zoon van de fi etsen-
maker, een straatreünie gehouden, 
de eerste op 2 november 1985 
in het clubhuis van de buurt- en 
speeltuinvereniging Het Brabants 
Dorp aan de Mare in Vreewijk en 
de tweede tijdens de presentatie 
van mijn boek ‘Hillesluis – Ar-
beiderswijk rondom een winkel-
boulevard’ op 18 maart 2000 in 
het Dynamisch Partycentrum in 
Vreewijk waar zanger Frans Bauer 
het eerste exemplaar overhandigde 
aan wethouder Hans Kombrink, 
door Bauer steevast ‘Krombink’ 
genoemd. Het waren leuke bijeen-
komsten en de roep om een derde 
bijeenkomst klinkt steeds luider.

 
 - Toeval bracht Rein Wolters in december 2006 tijdens een kerstcruise naar Keulen samen 

met zijn vroegere straatgenoten Hannie, Carla en John van de(r) Woude(n) die gewillig 
poseerden op de Rheinkade Foto Rein Wolters -

- Het 
bevrij-

dingsfeest 
werd 8 

augustus 1945 
uitbundig ge-

vierd in de Pant-
serstraat. Vader en 
moeder Henk en Jo 

van Bergeijk vormen 
het bruidspaar en de 

nepagent is waterstoker 
Nico de Kreij Foto Hennie 

van Bergeijk -

De Pantserstraat is niet meer, maar leeft als nimmer tevoren in de herinnering van 
velen. Aangewakkerd door de verhalen over dit verdwenen middelste van vijf poort-
straatjes tussen Putselaan en Slaghekstraat. Zoals bij Dirk Wuister (dewuister@hot-
mail.com) uit Spijkenisse. Hij meldt en corrigeert: “In RW’s mijmerZUIDhoekje van 17 
maart wordt melding gemaakt Dik ‘bolle’ Wuyster, overigens met een ‘i’ geschreven. 
Dik was mijn iets oudere neef.”

Pantserstraat verdwenen, 
maar herinnering springlevend

- De Pantserstraat had een eigen voetbalvereniging, Pantser Boys. Hennie van 
Bergeijk zit op de bal. Ze wordt op deze foto van 1947 omringd door onder ande-
ren fi etsenmaker Eef Beijer, timmerman Arie van de Woude, Leen van Bergeijk en 

Herman de Jonge Foto Hennie van Bergeijk -
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Operadagen bezorgt 
zangers bij u thuis
Wilt u opera het liefst thuisbezorgd 
krijgen? Dat kan tijdens de Operadagen 
Rotterdam 2009, want dit festival brengt 
muziektheater op de meest uiteenlo-
pende plekken in de stad. Niet alleen 
op de grote podia, maar ook op straat, 
in restaurants, buurthuizen en zelfs bij 
u thuis.

Van 22 t/m 31 mei worden zo’n 40 à 50 
opera- en musicalconcerten en kleine 
voorstellingen over huiskamers in de 
stad uitgestrooid, van Crooswijk tot 
Katendrecht. U hoort jonge zangers 
en zangeressen, aan het begin van hun 
carrière; maar ook verrassen wij met 
bekende namen!
Klassieke recitals, belcanto, romantiek, 
hedendaags, niet-westers muziektheater, 
musical, u mag het zeggen. Voor ieder 
publiek is een geschikt programma te 
maken! Een goedgestemde piano en 
de bereidheid gastvrij uw huis open te 
stellen voor buren, vrienden en familie 
is de enige voorwaarde (en zelfs als u 
geen piano heeft zoeken wij naar een 
oplossing!)

Ook bij u thuis? Geen probleem, wij 
brengen vraag en aanbod gratis voor u 
bij elkaar, in volgorde van binnenkomst, 
dus wacht niet te lang. Zo simpel is het:
u geeft zich liefst per email op via ope-
rathuis@operarotterdam.nl Heeft u geen 
email, dan een briefje naar Operadagen, 
p/a/ Rotterdam Festivals, Postbus 21362, 
3001AJ Rotterdam, o.v.v. opera thuis.

Oude Noorden- Croos-
wijk en Kralingen  
Zondag 17 mei neemt Arnold Tak u 
tijdens een diapresentie mee door de 
wijken Oude Noorden- Crooswijk 
en Kralingen. Hierbij worden unieke 
beelden vertoond van de diverse wijken 
en diverse wetenswaardigheden verteld. 
Prachtige, nog nooit eerder vertoonde, 
foto’s worden gepresenteerd. De voor-
stelling vindt plaats aan de Kerkwerve-
singel 53 in Rotterdam-Pendrecht en de 
aanvang is 14.00 uur. De zaal is vanaf 
13.30 uur geopend. Gezien het aantal 
beschikbare plaatsen dient men zich van 
tevoren telefonisch aan te melden. 

De nummers zijn 010-4806373 of 010-
4084513. Via email is het adres info@
onsrotterdam.nl



Botersloot

Kaasmarkt

Boompjes

Wijnhaven

Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie

Avenue Carnisse 62-64
2993 MH Barendrecht

Zorgpraktijk bij u in de buurt. Speciaal ingericht voor de optimale verzorging
van uw huid en lichaam.

De praktijk is gespecialiseerd in:
- Dermatologie en flebologie
  (Alle huidaandoeningen, maar ook uw spataderen)
- Plastische, reconstructieve, hand- en esthetische chirurgie

(Carpaal Tunnel Syndroom, ziekte van Dupuytren, ooglid- of littekencorrecties)
- Huidtherapie (Bijvoorbeeld: dermatografie en ontharing)
- Infusie met bijvoorbeeld diverse biologicals
  (Voor o.a. bij psoriasis en reuma)
- Camouflage & medische tatoeage.

De praktijk levert naast de verzekerde zorg ook enige esthetische behandelingen.
Vrijwel alle behandelingen en ingrepen worden door de zorgverzekeraars vergoed.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

Spreekuren volgens afspraak, zonder wachtlijst!
(er zijn ook avondspreekuren)

Alle operatieve ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving.
U kunt dus dezelfde dag nog naar huis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0180-646455
Fax: 0180-646450
Email: info@dermavenue.nl

Op de website vindt u meer informatie over de kliniek en behandelingen:
www.dermavenue.nl
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Na de inval van de Duitse troepen op 
10 mei 1940 werd hard gevochten 
om Rotterdam. Het stugge verzet 
van, vooral, de mariniers bezorgde de 
Duitsers heel wat hoofdbrekens, die 
daarop besloten het verzet definitief te 
breken door een zwaar bombardement 
op Rotterdam uit te voeren. 

Dat bombardement trof onze stad recht in het 
hart. De ravage was enorm en de bevolking totaal 
verbijsterd over wat hen was overkomen. In deze 
De Oud-Rotterdammer zijn daarvan diverse ge-
tuigenissen het bewijs. Op deze pagina illustreren 
we die ravage aan de hand van foto’s die ons door 
diverse lezers werden toegezonden.

Westewagenstraat

kralingen vanaf oudedijk tot oostzeedijk

BoterslootBotersloot

Maasstation

Hoogstraat

Wat een ravage!!!

14 mei 1940

Na een succesvolle fototentoonstelling over 
Pendrecht is de nieuwe expositie in de Oud-
heidkamer van stichting Historisch Charlois 
vanaf zaterdag 6 juni gewijd aan de Rotter-
damsche Droogdok Maatschappij (RDM) op 
Heijplaat. Alles op Tuindorp Heijplaat ademde 
decennia achtereen naar de RDM, waar op de 
werf in de dokken de meeste Heijplaters hun 
kost verdienden. Er werden prachtige sche-
pen gebouwd en menig schip kwam er dok-
ken voor reparatie of een onderhoudsbeurt. 

Na het RSV-debacle in de jaren zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw bleef het gigantische werfterrein leeg achter. 
Laatste jaren  is er een nieuwe invulling gekomen voor het 
terrein op de RDM Campus met nieuwe kansen voor werk-
gelegenheid en daarmee ook het voortbestaan van Heijplaat. 
De tentoonstelling blijft drie maanden toegankelijk aan de 

Grondherendijk 84 in Rotterdam Oud-Charlois (bereikbaar 
met bus 73). Geopend op zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur, behoudens feestdagen. Voor informatie 010-
4806618, historisch.charlois@wxs.nl of www.historisch-
charlois.nl

Expositie over RDM in 
Oudheidkamer Charlois

- Tuindorp Heijplaat met links de opstallen van de Rotterdam-
sche Droogdok Maatschappij. Het rechthoekige gebouw was het 

hoofdkantoor. Foto collectie Rein Wolters -

Plan c
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door Aad van der Struijs

Ik kan toch mijn 
mond niet houden
In de afgelopen tien dagen zag ik zaken en gebeurtenissen in mijn spionnetje, die 
het nodige commentaar vroegen. Maar ‘de hele wereld’ sprak en schreef er al over; 
waarom zou ik in dat geheel nog meedoen? Het begon allemaal zo onschuldig:
Ik ben absoluut geen ‘Oranje boven, leve de koningin-man’. Ik accepteer en res-
pecteer de monarchie die ons land is, zouden we een republiek zijn dan is dat ook 
goed voor mij.

Dat een monarchie een Koningin-
nedag meebrengt, is voor mij 
vanzelfsprekend. Dat op die dag, 30 
april, onze huidige koningin zeer 
officieel met haar verjaardag wordt 
gefeliciteerd vind ik, net zo vanzelf-
sprekend, dom. De goede vrouw is 
op 31 januari 1938 geboren, vreemd 
dus dat pas op 30 april ‘hoog en 
laag’ haar de handen schudden. 
Ja, het heeft iets te maken met de 
verjaardag van haar moeder. Maar 
daarmee houdt verder alles op!
Maar goed, ik geniet van Koningin-
nedag! Niet omdat het een vrije 
dag is, want tijdens de laatste 20 
jaar van mijn arbeidsleven was de 
dertigste april juist een dag die mij 
van de allereerste aubade tot het 
allerlaatste vuurwerk bezighield. 
Nu pas, op 71-jarige leeftijd, is 
dit een dag geworden om van te 
genieten en ‘vreemde’ feestvierders 
te fotograferen. Helaas kan ik door 
wat lichamelijke handicaps niet zo 
snel uit de voeten, maar gelukkig 
heb ik vrienden om me heen, die 
me overal doorheen slepen.
Zodoende was ik op Koninginne-
dag 2009 op de Goudse Vrijmarkt 
op hun ‘Oranjeboulevard’. Ik was 
absoluut niet de enige bezoeker, 
duizenden (zeer) jonge en (erg) 
oudere personen hadden hun weg 
naar dit stukje Gouda gevonden. 
De ‘troep’ die (voor bijna niets) 
te koop werd aangeboden, lag op 
oude vloerkleedjes of gewoon op 
straat uitgestald. Hier en daar klonk 
muziek, af en toe de heerlijke lucht 
van een uitheems gerecht, de zon 
scheen, de stemming was ouderwets 
gezellig.
Toen mijn vriend John een smsje 
van zijn oudste zoon kreeg, leek 
het nog onschuldig. Er was ‘iets’ 
in Apeldoorn gebeurd. Binnen 
3-4 minuten namen de smsjes niet 
alleen in rap tempo toe, ook de 

aard van de berichten veranderde 
dramatisch. Het geheel raakte me 
psychisch enorm en dat uitte zich 
fysiek door benen en armen die 
niets meer wilden. Ik raakte in een, 
nog te controleren, paniek. Maar ik 
wilde wel direct uit de drukte!
In een zijstraatje ontdekte John 
een horecagelegenheid; boven de 
toegangsdeur hing namelijk een 
groot Coca-Colabord. Hij loodste 
me naar binnen en verdween gelijk 
weer naar de ‘Oranjeboulevard’, op 
zoek naar vrouw en zoon die verder 
geslenterd waren.
Toen ik ging zitten, bemerkte ik dat 
ik in een echt Marokkaans theehuis 
verzeild was geraakt. Zo’n 10-15 
Marokkanen tussen de 18 en 75 jaar 
keken me verbaasd aan. Wat deed 
die Nederlander nu in ‘hun’ zaak? 
In de hoek liet een grote tv-ontvan-
ger een Arabisch programma zien. 
Toen ik, om in stijl te blijven, een 
Marokkaanse thee bestelde, kwam 
een ongeveer 13-jarige jongen 
binnen. Hij schreeuwde in het 
Marokkaans iets tegen de eigenaar 
die bij mij stond, deze mompelde 
‘ogenblik’ tegen mij en liep naar 
het tv-toestel. Het Arabische beeld 
verdween en de gebeurtenissen in 
Apeldoorn werden rechtstreeks 
zichtbaar. Alle aanwezigen ver-
drongen zich voor het toestel en 
de ontzetting sloeg toe. Het was 
duidelijk, dat de gebeurtenissen 
deze kleine Marokkaanse groep 
raakten. De eigenaar bracht het glas 
bestelde thee en zei tegen me “Als 
het maar geen Marokkaan is die dit 
gedaan heeft, we hebben met z’n 
allen toch al zo’n rotnaam door die 
enkele klootzakken.”
In het half uur dat ik nog in het 
theehuis bleef, leerde ik dat de 
Marokkaan uit ‘het nieuws’ niet 
de Marokkaan is die we op straat 
zien lopen of onze buurman is. Het 
is een kleine(?) groep etterbakken, 
die alle regels aan hun laars lapt. 
Deze groep tiranniseert, vernielt 
en plundert. En onze Nederlandse 
rechtspraak moet daar dan paal 
en perk aan stellen? Met 50 uur 
afwassen in een bejaardentehuis of 
100 uur harken bij de plantsoenen-
dienst, denkt ‘onze’ rechter dit te 
corrigeren.

Bevrijdingsdag
Op 4 en 5 mei kreeg zelfs ik be-
wondering voor Beatrix. Voor mij is 

het niet alleen het staatshoofd, maar 
ze is bovenal een mens. En als je als 
mens ontdekt, dat je ternauwernood 
aan een levensbedreigende aanslag 
bent ontsnapt, bekruipt je toch wel 
de angst, een volgend keer je weer 
tussen de mensen te begeven.
Natuurlijk, er is beveiliging voor 
de koningin. Maar in Apeldoorn is 
bewezen, dat al die beveiligers geen 
ruk voorstellen, als één ‘gek’ iets in 
zijn hoofd haalt. Toch was de ko-
ningin op 4 mei op de Amsterdamse 
Dam en op 5 mei op de Amstel. En 
iedereen vierde feest!
Behalve in Rotterdam, waar de 
feestvierders met spijkerstokken, 
messen, flessen en ander wapen-
tuig elkaar en later de politie te lijf 
gingen. Er moest waarschuwend ge-
schoten worden; niet alleen om het 
politielijf te redden, maar ook om 
de menigte tot rust te krijgen. Op 
het moment dat ik nu in het spion-
netje kijk, is er nog helemaal niets 
bekend over de daders(groepen). 
Wel zoemen alweer de geruchten, 
dat de Marokkanen er wel achter 
zullen zitten. Zij die deze geruchten 
ventileren, adviseer ik eens naar het 
theehuis in Gouda te gaan. U vindt 
het in de Aaltje Bakstraat!

Snippers
In de vorige De Oud-Rotterdam-
mer was de 80 jarige Amerikaanse 
Rotterdammer Nico Goutziers uit 
Arcadia (Michigan) op zoek naar 
zijn ‘vriendinnetje’ Thea van der 
Starre (geen van der Pas!) uit 1947. 
Samen met Thea, twee van haar 
zusjes en zijn vriend Piet de Jager 
was Nico ergens langs de Nesser-
dijk gefotografeerd.
Binnen twee dagen na verschijning 
van de krant meldde Frieda van der 
Starre zich, een jonger zusje van 
Thea. Zij had bij haar zus geïnfor-
meerd of zij de gezochte Frieda van 
der Pas(sic) kon zijn; ja, ze was het 
en zij herinnerde zich Nico en Piet 
nog goed. Thea woont tegenwoor-
dig in Roermond, maar voor de 
komende contacten tussen Arcadia 
en die Limburgse stad is dit geen 
bezwaar.
Onlangs plaatste ik uit de privé-
verzameling van Arnold Tak een 
foto uit Overschie als ‘Waar-was-
dat-nou-foto’. Een DOR-lezeres 
meende zich als meisje op die foto 
te herkennen; de vraag is duidelijk: 
Kan ik aub een afdruk van de foto 

krijgen. Alle kosten betaal ik!
Daar deze krant deze regel kent: 
“Foto’s uit de krant zijn veelal 
afkomstig uit de collectie van 
Uitgeverij en Antiquariaat Voet. U 
kunt de foto’s bestellen via www.
fotovanrotterdam.nl. Foto’s bij 
de rubrieken ‘Tante Post(bus)’ 
en ‘Oproepjes’ zijn per definitie 
NIET via De Oud-Rotterdammer 
na te bestellen. Om een kopie van 
de foto te bemachtigen raden wij 
u aan contact op te nemen met de 
inzender van het artikel”, moest ik 
aardig over mijn hart wrijven om 
het verzoek positief te beoordelen.
Maar toch, ik zocht de foto weer op 
uit de archieven en stuurde hem in 
een hoge resolutie naar Poppie, dat 
was de bijnaam die het meisje op 
de foto had. Er zat uiteraard geen 
rekening bij, want voor dit soort 
zaken vragen we geen geld!
Helaas is het bij deze lezeres ook 
een gewoonte geen dankjewel te 
zeggen. Ik heb namelijk niets meer 
gehoord. Dat vind ik jammer! Met 
name voor een volgende lezer(es) 
die nog eens een privéverzameling-
foto aanvraagt. Ik zal dan wellicht 
dubbel zo hard nadenken.
Van Aad Lesman kreeg ik het 
volgende mailtje: “Ik las in de DOR 
van 28 april, dat u de Duitse taal in 
1949/’50 hebt geleerd op de mulo 
van de heer Overweg. Uw bericht 
sprak mij aan, omdat misschien 
de heer Overweg ook mij heeft 
lesgegeven. In 1933 ben ik, 16 jaar 
oud, van wellicht dezelfde mulo 
gekomen. Mocht dat zo zijn, dan 
houd ik mij aanbevolen te horen of 
u nog meer herinneringen hebt over 
andere onderwijzers en dergelijke.”
Jammer is, dat Lesman (what’s in 
a name?) niet aangeeft, waar ‘zijn’ 
mulo was. ‘Mijn’ school was in de 
Grote Visserijstraat. Enkele leraren 

die ik me nog herinner, waren de 
heren Van Leeuwen (Kale Arie), 
Euser (woonde op de Boergoen-
sevliet), De Graaf (een uiterst 
zenuwachtige leraar, die min of 
meer Maasoord werd ingepest) en 
een ‘zeer oude’ leraar, woonachtig 
op de hoek Bergsingel/Schieveen-
straat. Zijn trots was zijn volière op 
het dak van zijn woning. Op een 
middag mochten een aantal klas-
genoten en ik deze volière komen 
bekijken. Nooit vergeet ik de wan-
daad, ja toen was het voor mij een 
wandaad en nu nog steeds, dat twee 
van de oudere jongens de deuren 
van de volière openzetten. Tot mijn 
afgrijzen zag ik enkele vogels over 
het Liskwartier wegvliegen.

Tot slot:
Marianne van den Heuvel vraagt: 
“Kent u het mannetje van Bloem-
hof aan de Ericastraat? Volgens 
mij is het een gymleraar, omdat het 
klopt met de andere motieven om 
de hoek van het gebouw. Het ziet 
er ook uit als een gymzaal bij een 
school aan de overkant. Is het een 
bekende man en waarom heeft deze 
man zo’n lange stok in zijn hand. 
Wat deed hij daarmee?”
Weet u het? Gaarne een berichtje 
aan spionneur@ditisrotjeknor.nl
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Neem veilig de trap 
met de Swing traplift

De nieuwe Swing traplift heeft een unieke ‘Swivel-functie’. 
Aan het begin en het einde van de rit draait de stoel auto-
matisch opzij, zodat u makkelijk kunt in- en uitstappen. De 
Swing traplift past aan de smalle zijde van de trap. Het brede 
deel van uw trap blijft daardoor eenvoudig en veilig beloop-
baar voor uw huisgenoten. De trapleuning kan blijven, 
zodat er geen bouwkundige aanpassingen nodig zijn. 
Ook is deze Swing traplift te gebruiken op meerdere etages 
en bij smalle en steile trappen, zelfs voor spiltrappen.
* alleen geldig in combinatie met een serviceovereenkomst.

bon voor gratis brochure
JA,    stuur mij de gratis uitgebreide brochure.
            bel mij voor een vrijblijvend adviesbezoek 

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Naam Dhr Mevr

C1fitenvitaal2-09

Zonder postzegel opsturen naar: ThyssenKrupp Monoliften
Antwoordnr. 170, 2920 VB  Krimpen a/d IJssel

BEL VOOR MEER INFORMATIE MET ONZE GRATIS SERVICELIJN: 
0800-5003 OF GA NAAR WWW.TKMONOLIFTEN.NL.

✁

5 JAAR 
GARANTIE*

Fietsvakanties in 
Frankrijk.

MEER INFORMATIE OF DE BROCHURE: 
WWW.FIETSRELAX.NL 
INFO@FIETSRELAX.NL - T 024-388 90 65 

Met verblijf in klaarstaande 
en ingerichte tenten! 
Ideaal voor gezinnen.

 Bestemmingen 2009
1. Centrale Loiredal 
2. Westelijke Loiredal
3. Elzas 
4. Provence
 

• 4 comfortabele fi etskampeervakanties in Frankrijk.
• Uw bungalowtent staat klaar en is ingericht met 
 makkelijke stoeltjes, tafel, veld- of luchtbedden, 
 een 2-pitskooktoestel en met elektriciteitsaansluiting.
• Er zijn mooie fi etsroutes en het bagagevervoer is geregeld.

8 dagen 
v.a. € 195,- 
o.b.v. 3 pers. 

Elvitaal brengt een groot aantal voedingssupplementen op de 
markt. Deze supplementen bieden aanvulling op stoffen die niet 
altijd door het menselijk lichaam zelf worden aangemaakt of 
niet altijd eindeloos voorradig zijn. Door de positieve resultaten 
van onze klanten, interesse en groot vakmanschap, geven wij 
u persoonlijk advies en bieden u de juiste oplossingen voor uw 
lichamelijke klachten. 

Alles voor de verzorging van uw gewrichten in 1 tablet.
• Glucosamine is een bouwsteen voor het kraakbeen;
•    MSM (organisch zwavel) beschermt en herstelt de huid, 
 kraakbeen en het bindweefsel.
• Chondroïtine gaat afbraak van kraakbeen tegen.

 180 tabletten € 27,50
360 tabletten € 49,95

Zorg voor uw gewrichten met  Elvitaal!

€ 49,95
360 stuks

voor slechts

BEL VOOR MEER INFORMATIE NAAR 0318 – 62 41 14 OF BESTEL 
SNEL EN EENVOUDIG VIA DE WEBSHOP, WWW.ELVITAAL.NL. 
WIJ BEZORGEN VANAF €35,- GRATIS IN HEEL NEDERLAND!

Het is weer Lente
Zorg dat u veilig naar buiten kunt
5 REDEN VOOR 5 WIELEN!
1 veiligheid
2 comfort
3 bewegingsvrijheid
4 betrouwbaarheid
5 waar voor uw geld

Nooit meer omvallen: veilig stoep op en stoep af.

ò Ja,  ik ontvang graag vrijblijvend de brochure.
ò  Ja, bel mij voor een vrijblijvende demonstratie aan huis     

en ik ontvang graag het gratis unieke Quingo-horloge.

Stuur de bon in een voldoende gefrankeerde envelop 
naar: Vijfde Wiel B.V., Haven 2, 5688 DR  Oirschot 

Naam                                             m ò v ò

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoonnummer

NIEUW

3 jaar
GARANTIE

BEL GRATIS 0800 77 44 112
KIJK OOK VOOR MEER INFO OP 
WWW.QUINGOSCOOTERS.NL!

podium2-09

Aanvraagbon
✁

Tai-Ginseng versterkt  lichaam en geest
Tai-Ginseng is een natuurlijk levenselixer voor de aan 
lichamelijke en geestelijke inspanning blootgestelde mens 
van vandaag. De combinatie van de speciale Panax ginseng 
C.A. Meyer met onder andere passiebloem en melisse, geeft 
energie, verhoogt de levenskracht, vergroot het 
uithoudingsvermogen en versterkt het gehele organisme. 
De ginsengwortel wordt in Azië dan ook de ‘wortel met 
levenskracht’ genoemd.

Tai-Ginseng is verkrijgbaar in de vorm van elixer en  dragees. 
U vindt Tai-Ginseng bij de zelfstandige drogist, reform- en 
gezondheidswinkel. 

INFORMATIE: EMONTA B.V. 0512-518085 INFO@EMONTA.NL
09

20
3

podium
OOK ADVERTEREN? BEL 0341 - 41 19 37

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

Geachte redactie
Ik ben geboren in de Hillestraat 64 c 
in januari 1952, dus een jaar voor de 
overstroming van 1953. Het was een 
gezellige volksbuurt met veel vertier. 
Door de Hillestraat reed de goede-
rentrein, vanaf de Rijnhaven en vanaf 
Katendrecht. Op de scheiding van de 
Korte Hillestraat en Hillestraat zat een 
frisdrankenfabriek. Op iedere hoek had 
je een café. Iedere zaterdag haalden we 
bij Van Berkel emmers warm water om 
in bad te gaan en met het restant, als 
iedereen gewassen was, werd de straat 
voor de buitendeur schoon gemaakt. 
Door de wateroverlast van 1953 heb-
ben de mensen nog lang last gehad 
van ongedierte, zoals een rattenplaag. 
Helaas ik heb van die tijd geen foto’s; 
misschien is er iemand die mij daaraan 
kan helpen. Op woensdagmiddag gin-
gen wij altijd naar de speeltuin op het 
Afrikaanderplein en op zaterdagmid-
dag deden je ouders de boodschappen 
voor het gezin, onder meer op de markt 
vanaf de Rijnhaven tot de Putsebocht. 
Als ik niet naar de speeltuin ging, was 
ik daar altijd te vinden.
Eind jaren vijftig kwam de grote uit-
tocht en veel bewoners uit deze buurt 
vertrokken naar de nieuwbouwwijk 
Lombardijen. Ook wij waren een van 
die pioniers.
Ik zat nog maar net in de derde klas op 
de Brede Hilledijk toen wij verhuisden 
naar Lombardijen. Daar gingen de 
meeste kinderen een klas terug, omdat 
het les geven op de nieuwe school 
een stuk verder was dan op de oude 
school. De Platoschool liep al snel 
aardig vol. We zaten zelfs met klasjes 
op de gang. Vanwege de grote vraag 
naar klaslokalen van zowel de openbare 
als de katholieke school zijn er extra 
schoolgebouwen gebouwd, op de plaats 
waar nu de Zonnetrap staat. Ook had je 
daar het noodgebouw van de politie.
Toen wij er kwamen wonen, had je 
nog niet zoveel winkels. De Spar zat 
in een houten keet op de hoek van de 
Zenostraat. De Dumasstraat was de eer-
ste winkelstraat in Lombardijen. Later 
zijn daar de Pliniusstraat, Dantestraat, 
Zenostraat, Bierens de Haanweg en 
Spinozaweg bijgekomen. Ik kan mij de 
winkels in de Pliniusstraat heel goed 
herinneren daar ik als jongetje van tien 

jaar op mijn vrije zaterdagmiddag (‘s 
morgens moest je nog naar school), de 
hele dag ging helpen vakken vullen bij 
Wim Euzer. De mensen bij bakker Zaa-
nen ken ik maar al te goed, ook Piet W 
t Hoen. Het zou leuk zijn weer eens met 
deze mensen in contact te komen om 
nog meer van dat verleden op te halen.
Ik ben in 1973 getrouwd en heb enkele 
jaren in Rotterdam West gewoond, 
waarna ik terug ben gegaan naar Zuid, 
want daar lagen mijn roots.
Ik hoop dat ik via De Oud-Rotterdam-
mer aan adressen kan komen uit mijn 
schoolperiode op de Platoschool, begin 
jaren zestig bij meester Esbach.
 Coen Druyve

De Nautilus 4 
3224 GN Hellevoetsluis
0181 325350
coendruyve@live.com       

------------------------------------------------
Geachte redactie
Met veel plezier heb ik het artikel 
gelezen van mijn dienstkameraad John 
van Dommele over de legerplaats 
Grave. Wij lagen met 30 jongens op een 
kamer in de generaal De Bons-kazerne 
in Grave. Allen Rotterdammers, dus de 
klik was er snel. Ik zie veel bekenden 
op de foto, waaronder mijn slapie, te-
vens oude vriend van het verenigingsle-
ven in Kralingen, Piet Lebbink. Verder 
Aad Baron, Willem Kuppen, Kobus 
Groenendaal (de snor), Wim Blom en 
vele anderen. Wij hebben inderdaad  
geholpen bij de watersnood in Zeeland. 
Dit was niet de leukste tijd, maar hulp 
op grote schaal was broodnodig.
Leuker was de oefening Hold Fast in 
Duitsland. Wij stonden met ons geschut 
in een pruimenboomgaard. Na afloop 
van de oefening zaten er niet veel 
pruimen meer aan de boom. Ik hoor de 
eigenaar na afloop nog zeggen, kijkend 
naar zijn fruitbomen: “Ganz leer gefres-
sen”. Maar ja, zo vlak na de oorlog 
(1952) wisten wij nog goed hoe de 
Duitsers bij ons hadden huis gehouden.
Mijn vader werkte bij de RET en had 
een bus weten te charteren, waarmee 
hij op de ouderdag in februari  52 het 
kazerneterrein kwam oprijden met onze 
familie aan boord. Heel apart. Zelf 
woon ik allang in Arnhem, maar ik krijg 
De Oud-Rotterdammer van familie 
opgestuurd en ben daar heel blij mee.

J.v.Dijk
0263610588
j.vandijkarnhem@chello.nl

------------------------------------------------
Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van 3 maart 
2009 stond een oproep om met mijn 
tante herinneringen te delen aan de 
melkwinkel van Van der Dussen aan de 
Brede Hilledijk. Er zijn verschillende 
reacties op gekomen en door de verha-
len van anderen komen er steeds meer 
herinneringen bij mijn tante boven. 
Het is prachtig te lezen dat ouderen 
nog precies weten welke winkels er 
waren en de namen van de mensen die 
er woonden. Een mevrouw van 88 jaar 
mailt zonder hoofdletters, punten en 
komma’s, geweldig!  

Rijmie Klein
------------------------------------------------
Rusthuis Putsebocht
Ik wil graag iets toevoegen aan het ver-
haal van Piet Lakeman (rubriek Tante 
Post) over de Putsebocht. Ik ben 6 juli 
1936 geboren in de Kraaminrichting op 
het Putseplein, naast de Gereformeerde 
Kerk op de Putsebocht. Mijn moeder, 
Zr. M.P.van Aartsen, had op de Putse-
bocht nr. 20 een Rusthuis voor ouderen, 
genaamd “Rusthuis Putsebocht”. Het 
tehuis bevond zich tussen de kleding-
zaak van S.Crone (voorheen G.J.Deden) 
en Dr. Willemse. Tegenover het rusthuis 
was een grote houten huishoudschool, 
waarvan de meisjes regelmatig bij ons 
aanbelden, omdat onze hond Teddy 
dan zo lekker hard begon te blaffen. 
Tijdens de eerste oorlogsjaren werd 
het plein voor de huizen bezet door het 
Duitse leger, waarvan veel soldaten 
afkomstig waren uit Oostenrijk. 
Het kwam regelmatig voor dat deze 
soldaten voor het bereiden van eten in 
de veldkeuken water nodig hadden en 
mijn moeder was altijd bereid dit aan 
hen te verstrekken, omdat beide naaste 
buren destijds onderduikers in huis had-
den en mijn moeder wilde voorkomen, 
dat de soldaten verder op zoek zouden 
gaan. In het rusthuis waren destijds veel 
activiteiten voor de bewoners zoals: 
gezamenlijk groenten schoonmaken, 
handwerken etc. Ook bezocht Sint 
Nicolaas de oudjes, vergezeld van 
geschenken, op zijn verjaardag. Het 
Leger des Heils en diverse andere koren 
traden op tijdens feestdagen. Wegens 
gezondheidsredenen heeft mijn moeder 
op 62-jarig   e leeftijd haar levenswerk 
moeten opgeven. 

Jan van Aartsen
Pijperlaan 18
3335 XH Zwijndrecht
Telefoon 078 6105344
j.aartsen8@upcmail.nl

------------------------------------------------
Benedenschool 
Brede Hilledijk
In uw blad las ik een stukje over de 
Brede Hilledijk en ik ben benieuwd 
wie daar met mij nog herinneringen 
hebben aan het volgende. Vooraan bij 
de Hillelaan, tussen een bakkerswinkel 
en een dameskledingzaak van Frans 
Bus, was een poort en zo kwam je bij 
een tussen de huizen gebouwde school. 

De Benedenschool met hoofdonderwij-
zer meester Smit en bovenschool met 
bovenmeester Van der Pluijm. Juffrouw 
de Haan had de eerste klas, mevrouw 
van Doorn de tweede klas en de derde 
klas was van meester Spengen (wij 
noemden hem altijd meester Spek-
kie). Toen ik een keer op een vreemde 
manier mijn cape aan deed, zat hij er 
plotseling met bolhoed en al onder. 
Woedend was hij. De hele klas begon 
te lachen. Hij voelde zich natuurlijk 
voor gek staan met zijn hoedje over zijn 
ogen. Wonder boven wonder kreeg ik 
geen straf. Vanaf de vierde klas kregen 
we meester Brouwer, een geweldig fijne 
onderwijzer. Vanaf 1928 heb ik dus 6 
jaar op die school gezeten. Gaslicht, 
kolenkachel, fonteintje in de hoek, 
oergezellig in de winter. Wat is er van 
de kinderen van toen geworden? Marie 
van Mameren, Annie Vermeulen, Marie 
Schuiten, Marie Hazelaar, Marietje van 
Zelst, Jopie en Willy Tadema, Jansie 
Broere, Corrie Broere, Jantje Vos, Dirk 
van Dee, Jan Verkonteren, Bas Vink, 
Arie Niemantsverdriet, Maartje Ketting, 
Anneke Blommenstein en Dieuwke 
Schipper om er zo een paar te noemen. 
Zelf woonde ik in de Paul Krugerstraat 
op de hoek met de Pretoriastraat. Mijn 
vriendinnetje was Sjaantje de Rooi, zij 
woonde op de Kaapstraat 4. Ik zou heel 
graag nog herinneringen op halen met 
mijn toenmalige klasgenoten. 

Liza Schollaart
Zwaluwstraat 24
9269 NP Veenwouden
0511-473682

---------------------------------------------
Dank voor de goede zorgen
Enige tijd geleden kwamen we tot de 
ontdekking dat onze portemonnee was 
‘gepikt’. Op metro station Alexander 
kwamen we er achter. We zijn terug-
gegaan en hebben alle winkels waar we 
geweest waren of voor hadden gestaan 

bezocht, maar de portemonnee was 
niet te vinden.  Bij het tuincentrum 
keken ze alles na en gingen naar de 
stadswachten. Die brachten ons naar de 
politiepost Oosterhof. Een jonge dame 
schreef alles op. Eerst belde ze naar 
de bank om de giropas te blokkeren. 
En toen nam ze alles op. Ook kregen 
we een drankje. Een bloemetje of zo 
mochten we niet geven, want “daar zijn 
we voor!”.  Alhoewel de portemonnee 
nooit is gevonden willen we toch alle 
winkeliers, stadswachten en politie-
mensen een compliment geven. 
Bovendien zijn wij op zoek naar de 
jongens bij het metrostation Oos-
terflank, die mijn vrouw hielpen toen 
zij van het trappetje struikelde en viel. 
Al enige tijd terug.

H.C. de Groot
Kromme Hagen 352
3078 RN Rotterdam

------------------------------------------------
Fikkie stoken
Ik kreeg uw uitgave van 23 december 
2008 pas afgelopen week. Bij het stukje 
over ‘Bomen slepen voor een fikkie’ 
gingen bij mij letterlijk lichtjes bran-
den. De foto herinnerde mij eraan dat 
mijn broers in de jaren ’60 meewerkten 
aan die bewuste fikkies. Wij woonden 
aan de Claes de Vrieselaan 29B in een 
bovenhuis. De trap in dat huis had twee 
gedeeltes, waarvan het onderste deel 
naar achteren kon. Na kerstmis lagen 
daar soms 80 bomen verzameld. Het 
was een tijd waarin bij ons thuis veel 
kon en jaren later lagen er nóg dennen-
naalden in die kelder.
Sinds een paar jaar wonen we in Sicilië, 
maar ik kijk uit naar de post die mij 
een pak Oud-Rotterdammers brengt, 
waarvoor ik alles laat staan en eerst van 
geniet.

W. Ivon Gelsomino-Daniëls
francoivon@hotmail.it

Dordtselaan
Op de foto wat spelende kinderen op 
de heipalen bestemd voor het te maken 
postkantoor op de hoek van de Dordtse-
laan in 1937. Het meisje voorop, zittend 
op haar hurken is mijn vrouw, nu 80 jaar. 
Ook twee zusjes van haar staan erop een 
tweelingzus en een twee jaar oudere zus. 
Het andere meisje was Corrie de Haan. 
Die kinderen woonden alle vier in de toen 
gezellige Millinxstraat. Op de achtergrond 
de Dordtselaan. Waar de meisjes spelen op 
die heipalen is later de Wevershoekstraat 
gebouwd.
 

P v d Brand
pietvandenbrand@planet.nl

RVS
Deze foto uit 1938 is van de Rotterdamse Vakantieschool. Dit ging uit van de ge-
meente Rotterdam. In de grote vakantie in augustus kon men zich voor een kleine bij-
drage opgeven om drie weken met de boot naar Hoek van Holland te gaan. Bedoeld 
om de jeugd op te vangen die niet (financieel) met vakantie kon gaan. Er gingen 
verschillende boten naar de Hoek, zoals de Harmonie 1 en de Harmonie 2. Ik ben zelf 
tweemaal meegeweest. Op de foto zit ik tweede van links en mijn broer Wim staat 
vijfde van links. Zijn er nog mensen die zich dit herinneren en iemand herkennen?

Piet van de Brand
Biesboschstraat 110
3207 BC Spijkenisse
0181619751
pietvandenbrand@planet.nl



Firma
Jaren geleden, naar ik me herinner onge-
veer in de jaren 70, reed er in Rotterdam 
een bestelauto rond met het opschrift 
“Wat wij verkopen kon gisteren nog 
lopen”. Weet iemand van welke firma 
deze auto was? .

O.v.d.Plas
olgap@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Geachte redactie
Wij zoeken leerlingen van klas 1 en 2 
van de Aert van Nesstraatschool, de klas 
van juffrouw Van Stralen. Voornamelijk 
naar Eddy Patijn, Netty Maltha en Sonja, 
die op school Ria werd genoemd.
Zij werkte in 1952 in Overschie in een 
kapsalon. Zij heeft op mijn trouwdag 
nog mijn haar gedaan. Zij is zeer jong 

getrouwd en woonde toen bij haar 
schoonouders op het Noordereiland. 
Ik ben al lang naar hen op zoek zonder 
resultaat. Ook andere oudklasgenoten 
rond de 75 zijn welkom om nog eens van 
gedachten te wisselen. 
Bij voorbaat hartelijk dank aan uw fijne 
krant De Oud Rotterdammer. Ik geniet 
intens van al die oude verhalen. 

Mevr. Van Tol-Rodenburg
Jacob Catsstraat 42d
3202 AK Spijkenisse
0181-629084
i.tol@chello.nl

-------------------------------------------------
Coal
De RVV COAL organiseert zaterdag 
13 juni 2009 van 17.00 tot 19.30 uur 
een reünie voor oud-leden en donateurs 

vanwege het 90-jarig jubileum. Aanslui-
tend volgt een gezellige avond met live 
muziek. Aanmelden kan bij:
Arie Blok (a.blok@kpn.nl) , Hans 
Muyen (h.muyen@hde.nl) of Ron 
Visser (romalavi@gmail.com). Reacties 
uiterlijk tot 31 mei 2009.

Arie Blok
-------------------------------------------------
Poesiealbum
In 1924 en ‘25 schreven Jo Gombert, 
Alida Broere, Nel Wuister, Koosje en 
Rika in het poesiealbum van mijn moe-
der Aukje Martha Calliber (1913-2004). 
Zij woonde in die tijd aan het Afrikaan-
derplein en zat op de Openbare Lagere 
School aan de Tweeboschstraat. Heeft 
iemand een poesiealbum waarin mijn 
moeder geschreven heeft? Reacties aan:

J.A.Malipaard
Jan van Scorelstraat 69
4907PK Oosterhout
0162 451461
jmp@seeyou.demon.nl

-------------------------------------------------
Moerman & Robberts
Mijn opa werkte in de dertiger jaren bij 
het bedrijf Moerman & Robberts aan de 
Schoonderloostraat te Rotterdam. Daar 
ik slechts een paar foto’s van dit bedrijf 
heb en ik veel belangstelling heb, zou ik 
het fijn vinden eventueel meer informatie 
hierover te vinden. Tevens ben ik in het 
bezit van oude koperen drukplaten, ech-
ter ik heb geen bekenden in de grafische 
industrie. Wie weet een drukkerij waar ik 
deze oude platen nog zou kunnen laten 
afdrukken? Ik hoop dat er iemand is die 
mij met het bovenstaande kan helpen.

J. Schravesande
Kastanjelaan 33
3224TJ Hellevoetsluis
0617854912
l.walsem@chello.nl

-------------------------------------------------
Fabriek de Vir
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die 

zich de grote brand (1952?) herinneren 
bij de fabriek de Vir aan de Oude Dijk. 
Op zondagmorgen brak daar brand uit 
en omdat mijn vader Piet Koolmees daar 
werkte, werd hij ook opgeroepen mee 
te helpen. Met gevaar voor eigen leven 
heeft hij een aantal volle gasflessen uit 
de loods gehaald. Als dank daarvoor 
kreeg hij een rol bruine wollen stof met 
brandgaten. Als klein meisje was ik 
altijd heel erg bang dat mijn moeder er 
jurkjes van zou maken voor mijn zusje 
en mij.

N. Slingerland
Dr. Schutterstraat 4
4307 BP Oosterland

-------------------------------------------------
Keucheniesschool- 
Heer Bokelweg
Ik ben op zoek naar Margo van 
Leeuwen. Margo en ik zaten in dezelfde 
klas en gingen met elkaar om. Margo 
woonde destijds in de Van Vollenhoven-
straat. Haar vader was conciërge van een 
andere school. Ik zou het fijn vinden met 
haar in contact te komen.

Sylvia v.d. Hor
0187-849014 
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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.

Gregoriusschool
Wij zijn bezig een reünie van onze 6de klas van de Gregoriusschool uit Hoogvliet 
uit 1973 te organiseren. Het wil echter nog niet vlotten om vooral de dames terug te 
vinden. Misschien kunt u ons helpen door het plaatsen van een foto met bijbehorend 
schrijven in uw veel gelezen krant. Mensen die zich of anderen herkennen, kunnen 
contact opnemen. 
 
Louis  Mulder en Peter Rommelse
015-3808886

Reünie Mavo de Bergse Plas 
Zaterdagavond 5 september 2009 is er een re-
unie voor de eindjaren 1975 t/m 1978 van de 
voormalige MAVO de Bergse Plas, gevestigd 
aan de Johan de Wittlaan in Rotterdam Hil-
legersberg. We hebben al veel oud leerlingen 
gevonden, maar we zoeken nog een groot 
aantal. Neem een kijkje op de speciale site van 
Mavo De Bergse Plas en meld je aan.

Pim
06-51342208
http://mavo-debergseplas.wolweb.nl
mavodbp@tiscali.nl

Josje Hendrikse 
Wie kan mij helpen aan het adres, telefoonnummer of emailadres van Josje Hendrikse. Zij 
woonde op de Hilledijk in Rotterdam-Zuid en was mijn vriendinnetje. Ik woonde op de 
Polderlaan 26 (boven kantoorboekhandel Huybregts). Samen gingen we in 1947 naar de 
Ds. van Haselenschool aan de Hillevliet. In 1949 verhuisde zij met het gezin naar Hoek 
van Holland, daar haar vader bij de Stoomvaartmaatschappij Zeeland werkte. Ik heb daar 
veel bij haar gelogeerd (de Cordesstraat). Tot mijn huwelijk in 1964 hadden wij contact 
met elkaar. Zij kon op mijn bruiloft niet komen en ik kreeg een brief van haar. Zij zou 
ook snel gaan trouwen. Ik heb toen alle contact met haar verloren. Zij had een zus, die Els 
heette.  Al jaren ben ik op zoek naar haar. Graag zou ik met haar in contact komen.
  
Gerda den Ouden-de Zeeuw
078-6153280
gerdadenouden@chello.nl
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Puzzel mee en win !!!

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

26 45 70 5 32 61 8 47 40 42 60 44 54

68 71 24 86 64 26 34 22 58 20 46

36 65 79 50 73 39 29 40 74

Horizontaal
1. iemand die niet gemakkelijk uit zijn evenwicht te brengen is (ongevoelig); 7. 
genotmiddel om op te kauwen; 12. bloeimaand; 13. grasmaand; 14. Europe-
aan; 15. Verenigde Staten (afk.); 17. stoer (flink); 19. de stand der edelen; 21. 
gewicht (afk.); 22. sterk ijzerhoudende grondsoort; 24. iemand die raad geeft; 
27. kerel (vent); 28. geestig gezegde; 30. mannetjesbij; 31. raar (vreemd); 32. 
honingbij; 33. lokspijs; 35. piraat; 37. rivier in Oostenrijk; 38. dienstwagentje op 
rails; 41. sportattribuut; 42. een meestal flinke boot; 44. jongensnaam; 46. vul-
kaan op Sicilië; 47. ledikantje voor zeer kleine kinderen; 48. arbeider die lasten 
inlaadt; 49. opbergruimte; 50. middag als tijdstip (12 uur); 52. Europese hoofd-
stad; 54. dom mens; 56. werktuig om te hakken; 58. zeerover; 61. eskadron 
(afk.); 62. lange rij (mensen); 64. plechtige belofte; 65. afdeling van een groot 
gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 67. insect; 68. sluw 
dier; 70. draaikolk; 72. klein paardje; 73. menselijkheid (Lat.); 76. mollengang; 
77. kosten koper (afk.); 78. lichtrode lichte wijn; 79. land in Azië; 81. vogel; 82. 
zachte metaalsoort; 83. Nederlandse prinses; 84. bitter vocht; 86. de negende 
maand van het Mohammedaanse jaar (de vastenmaand); 87. wielrijder.

Verticaal
1. kleine vogel met grote kop die zich met insecten en kleine vissen voedt; 2. 
lengtemaat (afk.); 3. uitroep van opluchting; 4. inwendig orgaan; 5. een imitatie 
(niet echt); 6. etensbak voor varkens; 7. vlinderbloemig plantengeslacht; 8. 
melkklier; 9. plaats waar water uit de diepe grondlagen opwelt; 10. gewicht 
(afk.); 11. stuk ijzererts dat de eigenschap bezit kleine stukjes ijzer aan te 
trekken; 16. Sociaal Economische Raad (afk.); 18. wiel; 20. scheepsvloer; 21. 
toiletartikel; 23. vreemd; 25. grondsop; 26. insectenetend zoogdier; 27. spijs-
kaart; 29. helderziende; 32. diep inademen (van sigarettenrook); 34. Engelse 
aanspreektitel; 36. hof van Eden; 37. In Christi Nomine (afk.); 39. het is in orde 
(goed); 40. ooievaar; 42. tegenvaller; 43. Land in Azië; 45. lidwoord; 46. roem 
(achting); 51. alsmede; 53. Chinese vermicelli; 54. beroep in de grafische 
sector; 55. dienstbode; 56. letter van het Griekse alfabet; 57. zoon van Jacob; 
59. bloedvat; 60. gehakte biefstuk; 62. burger van de stad Rome; 63. beweeg-
reden; 66. deel van hals; 67. bekend bruin/grijs vogeltje; 69. plaaggeest; 71. 
boomsoort; 73. huisdier; 74. familielid; 75. overgeleverd volksverhaal; 78. 
meisjesnaam; 80. huisdier; 82. transcendente meditatie (afk.); 85. den lezer 
heil (Lat. afk.).

De puzzel in de vorige krant leverde weer dik duizend inzendingen op en velen reageerden ook deze keer 
met een extra opmerking bij de oplossing van deze week. De tendens van al die opmerkingen was duidelijk; 
er wordt echt genoten van de vrijheid in de stad, voornamelijk door de lezers die de oorlogsjaren meemaak-
ten en daar veelvuldig aan refereerden. Conclusie van die opmerkingen was zonder enige twijfel dat wij de 
herdenkingsdagen vooral in stand moeten houden, want, zoals de juiste oplossing luidde: 

“In Rotterdam genieten we van de vrijheid”
Uiteindelijk werden uit de vele oplossingen weer vijf prijswinnaars getrokken. 
De volgende winnaars kunnen het boek van Ben Laurens binnenkort door hun brievenbus horen vallen:
C. van Leijden, Spijkenisse  A.P. Diepeveen, Bussum  K. Veenstra, Hoogvliet
R. Spel, Poortugaal   J. Velders-Muilwijk, Rijswijk

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

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 20 MEI 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

Familie Neuteboom
Al jaren ben ik bezig met stamboomon-
derzoek van de familie Neuteboom. Mijn 
vader, Cornelis Neuteboom, is geboren in 
1923 en helaas te jong overleden in 1967. 
Hij zat op de HBS aan de Bergselaan in de 
jaren 30. Verder zat hij, volgens verhalen 
in de familie, op een internaat of iets 
dergelijks aan de Westzeedijk. Wie kan me 
iets vertellen over deze HBS of over dit in-
ternaat? Helaas kan ik het mijn vader niet 
meer vragen. Overigens zijn alle reacties 
over de familie Neuteboom welkom.

Bep Kastelijns-Neuteboom
Veldhoven
040-2544982
bep@kastelijns.nl

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

Ria Nieuwenhuizen
Ik zoek een vrouw met als meisjesnaam 
Ria Nieuwenhuizen. Zij is geboren rond 
1930 en woonde rond 1950 in de Laven-
delstraat.

J. de Graaff
 010-4835301
jeedegee@kpnplanet.nl

-------------------------------------------------
Jopie en Gerrie Dijkers
Ik zoek mijn twee nichten Jopie en Gerrie 
Dijkers, die ik meer dan dertig jaar gele-
den uit het oog ben verloren. Zij woonden 
in de Gerard Scholtenstraat in Rotterdam-
Noord. Zeer waarschijnlijk is Jopie des-
tijds met haar gezin naar Limburg verhuisd 
en Gerrie in de USA gaan wonen. Ik vraag 
aan een ieder die iets over mijn nichten 

weet te vertellen en/of adressen weet waar 
zij nu verblijven, om te reageren. 

Eddie C. de Smit
Vrijlandstraat 118, 4337ES Middelburg
e.c.de.smit@kpnplanet.nl
(+31)(0)653421283

-------------------------------------------------
Antoon Scheffer
Wij, Magda Huisman en Bep de Kwant, 
zoeken Antoon Scheffer. Hij werkte in de 
keuken van Ziekenhuis “Eudokia” (in de 
jaren ‘70) bij de heer Reijs en mevrouw 
Bakker. Toon woonde met zijn moeder 
aan de Dordtselaan. Wij zouden het leuk 
vinden Toon weer eens te ontmoeten.

Magda
0612562165

-------------------------------------------------
Opa Dirk en Oma Boer-Graute
Mijn grootouders Boer zijn in mei 1902 op 
jonge leeftijd gehuwd. Samen kregen zij 
dertien kinderen. Alle kinderen zijn op hun 
beurt gehuwd en creëerden een hele grote 
familie Boer. Kortom , ik ben één van de 
alleen al 35 kleinkinderen. 
Uiteraard  kunnen neven en nichten elkaar 
in de loop van een volle eeuw kwijtraken.
Ook dat is in mijn familie gebeurd. Bij het 
samenstellen van de stamboom van mijn 
familie Boer mis ik een aantal neven en 

nichten. Het zijn de kinderen van oom Jan 
( Johan Frederik ) en zijn vrouw Nelly 
( Deutz ). Het gezin heeft jarenlang in de 
Odastraat gewoond en telde zes kinderen. 
Lieve neven en nichten, wie van jullie 
neemt contact met mij op? 

Sija Spruit-Boer, dochter van oom Adrie 
en tante Corrie
0186-601385.

-------------------------------------------------
Wim Voogt
Paul de Jong zoekt je.
Tel. 06-240242877

Draadomroep
Ik zoek een oud-collega, die ik 28 oktober 
in de metro heb ontmoet. Zijn voornaam is 
Aad. Ik was van 1950 tot 1960 zijn collega 
op de afdeling draadomroep. Ik hoop dat, 
als hij dit leest of collega’s van hem, hij 
contact met mij wil opnemen.

J. Aries
Sinclair Lewisplaats 272
3068 ED Rotterdam

Bervoets
Hierbij een foto uit 1950. Ik werkte op het 
atelier bij Bervoets aan de Schiedamseweg 
als pompnaaister. Nu ben ik benieuwd 
welke mensen er nog in leven zijn. Hun 
namen weet ik wel; coupeuse juffrouw 
Andre, Annie van Vliet, Bep Tielemans, 
Joke Buckers, Jos Schuring en Ans Fiolet. 
Ik zelf zit onderste rij links. Ik zou het 
erg leuk vinden als er nog iemand zou 
reageren.
 
Nellie Erkes
Elbestraat  29  
3207 CD Spijkenisse

Muzikaal trio
In de jaren ‘80 waren de jongens op bij-
gaande foto te zien op de Lijnbaan tussen 
het voormalige Termeulen en meubelma-
gazijn de Klerk. Zijn er mensen die zich 
dat herinneren of, nog beter, weten hoe 
het met dat muzikale trio is vergaan? 

Frans Rovers
Gordelweg 80-b 
3037 AK Rotterdam
riefra@ planet.nl
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Nadere inlichtingen over Humanitas, 
een vraag of misschien een tip? Bel Jeroen van der Steen 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! (6)
Deze keer:  Humanitas in Hoek van Holland

Humanitas wijkzorg

Hoe kunt u Humanitas in 
Hoek van Holland bereiken?
U ons vinden in het hartje van 
Hoek van Holland aan de Hoek-
se Brink 219, 3151 GB Hoek van 
Holland. Tel. 0174 - 31 56 00.
Heeft u interesse in een woning 
in een van de Humanitascom-
plexen dan kunt u bellen met 
de Humanitas-woonmakelaar: 

.

Wat is Humanitas aan Zee?
Humanitas aan Zee bestaat uit:
Bertus Bliek met 46 verzor-
gingsplaatsen.
De Brinktoren met 80 levens-
loopbestendige twee- en drie-
kamerappartementen (deels 
koop, deels huur).
Het Herman Visserhuis met 71 
levensloopbestendige twee- 
en driekamerappartementen 
(deels koop en deels huur).
Duynstaete met 15 koopap-
partementen.

16 mei: Humanitas DichtbijDag

Humanitas geeft mensen die dat tijdelijk nodig 
hebben een steuntje in de rug. Of dat nu ou-
deren, kinderen, mensen die in een isolement 
verkeren, dak- of thuislozen, mensen met een 
beperking of jonge asielzoekers zijn. Humanitas 
vertrouwt erop dat mensen actief zelf vorm wil-
len geven aan hun eigen leven. En dat je de ver-
antwoordelijkheid neemt om elkaar daarbij af en 
toe een handje te helpen. In Rotterdam doen de 

volgende vestigingen mee:  (Oude Noorden), 
Bergwegplantsoen 10,  (Feijenoord), Persoonshaven 
650,  (Lombardijen), Van Langendonckstraat 51, 

 (Charlois/Carnisse), Bevelandsestraat 30, 
 (Beverwaard), Schinnenbaan 130,  (Oos-

terflank), Vaasahof 75,  (Ommoord), Thomas 
Mannplaats 150.      Zie ook: 

Wordt u zelf of uw moeder 
of tante dement?

Bij Humanitas komen in ver-
schillende complexen studio’s 
in dementenhofjes vrij. Zo 
worden er per juli in Huma-
nitas-Bergweg (Noord) zo’n 
30 opgeleverd: éénkamerap-
partementjes met grote eigen 
badkamer en gezamenlijke 
huiskamer die op de oude dag 
toch nog vreugde geven, in een 
inspirerende omgeving met ei-
gen spullen in een enthousias-
merend levensloopbestendig 
complex (restaurant, museum-
pje, kapsalon, etc.). Ook dag-
opvang mogelijk. Informatie: 
Coby Bosker: 

Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam

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

Waar het verleden 
toekomst heeft

Humanitas zoekt voor diverse vestigingen:

Verzorgenden IG
(fulltime en parttime)
010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier

In de Deelgemeente Hoek van 
Holland wonen en ontmoeten 
de senioren elkaar bij ‘Humani-
tas aan Zee’. Daarnaast ontmoet 
Humanitas de mensen in het 
dorp. Humanitas levert nage-
noeg alle (thuis)zorg. Iedereen 
die niet bij Humanitas woont 
kan gebruik maken van de fa-
ciliteiten die Humanitas biedt. 
Of men nu woont aan de Hoek-
se Brink of aan de Strandweg, 
in een eigen woning woont of 
van de Humanitas of Woning-
bouwvereniging Hoek van 
Holland huurt, Humanitas le-
vert de zorg die nodig is. Ook 
bij u thuis!
In het complex van Humanitas 
aan Zee is van alles te vinden 
op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn, zoals bijvoorbeeld 
pedicure, fitness, kapsalon, in-
ternetcafé en grote letter-bibli-
otheek.

Kwaliteit van zorg en persoon-
lijke aandacht staan bij Huma-
nitas hoog in het vaandel. Onze 
medewerkers zijn deskundig 
en ervaren in het geven van 
zorg. Zij vinden het belangrijk 
dat u alle aandacht krijgt die u 
nodig heeft.
Een positieve, probleemoplos-
sende houding is hierbij voor 
de medewerkers van Huma-
nitas de basis. Een cliënt moet 
daarbij onafhankelijk van zijn 
gezondheidstoestand in een 
plezierige omgeving zo veel 
mogelijk de regie over eigen 
leven, lichaam, woning, finan-
ciën, etc. kunnen houden.

In de gezellige ambiance van ons 
restaurant ‘De Mollige Meeuw’ 
kunt u met uw familie voor een 
vriendelijke prijs een hapje of 
drankje komen gebruiken, maar 
ook lunchen of dineren.
Humanitas kent een 
breed scala aan acti-
vititen die door vrij-
willigers en Huma-
nitasmedewerkers 
worden georgani-
seerd.

Het Bertus Bliekhuis 
staat op de nomi-

natie om vervangen te worden 
voor nieuwbouw. Op de hui-
dige locatie zal een woontoren 
verrijzen van 26 verdiepingen. 
Daarnaast realiseren we een 

kleinschalige woonvoorziening 
die plaats biedt aan 28 verpleeg-
huisbewoners. De verwachting is 
dat begin 2010 gestart zal gaan 
worden met de bouw.

De Kristal - Bruisend Hart van Nesselande officieel geopend

Nadat alle 185 levensloopbe-
stendige woningen bewoond 
waren, kwam fasegewijs het 
multifunctionele centrum in ge-
bruik. Het is voorzien van alle 
moderne gemakken en diensten 
op het gebied van informatie, 
gezondheidszorg, dienstverle-
ning, ontspanning, ontmoeting 
en cultuur. 

De Kristal bestaat o.a.  uit: 

een centra-
le informa-
tiebalie, bi-
bliotheek, 
g e z o n d -
heidscentrum en apotheek, 
polikliniek van het IJsselland-
ziekenhuis, theaterzalen en ont-
moetingsruimten, het opbouw-
werk, restaurant ‘Het Niesende 
Nijlpaard’ en diverse zorgvormen 
als een zorghotel, dagverzor-
ging, zorg thuis voor zelfstandig 

wonenden en begeleid wonen 
voor dementerenden.

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Caroline van Jaarsveld 
van Humanitas-Alexander, tele-
foon  (CvanJaars-
veld@stichtinghumanitas.nl)

Restaurant Het Niesende Nijlpaard
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