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Zoals dikwijls het geval is met kwali-
teit, ambitie en doorzettingsvermogen 
kwam het allemaal goed met hard spa-
ren en veel overwerken. Een Puch was 
niet zomaar een brommer, een Puch 
was een levenshouding, een fi losofi e; 
het was niet aan te leren, je had het of 
je had het niet. Als Puchrijder bezat je 
ten minste de volgende eigenschap-
pen: relaxed, nonchalant en cool. Al 
stond op een andere Puch een extreem 
hoog stuur, je peinsde er niet over 
ook maar een moment van verbazing 
te tonen; dat was not done. De Puch 
was een norm en een droom. Er waren 
twee hoofdgroepen Puchrijders; de 
artistiekelingen en de nozems. Waarbij 
de woorden nozem en bromfi ets 
samengevoegd werden tot ‘brozem’. 
De artistieken hielden van jazz, Miles 
Davis, het Franse chanson. De nozems 
meer van Jerry Lee Lewis, Elvis en 
Gene Vincent. Voor de leken; een 
‘buikschuiver’ is een bromfi ets met een 
grote bolle benzinetank en een buddy-
seat. Ze werden voornamelijk bereden 
door ‘vetkuiven’ om de uitdrukking 
van toen te gebruiken.

De kleding
Een Puchrijder had aan bepaalde 
kledingeisen te voldoen, maar de 
echte Puchrijder had een natuurlijke en 
vanzelfsprekende aanleg in de juiste 

kleding te verschijnen: een zwarte 
coltrui en groene Parka met wollige 
krulletjesvoering of zo’n groen plas-
ticachtig jack, het zogeheten Noorse 
jack. Ze waren wind- en waterdicht 
en werden in de winter vaak gecom-
bineerd met een zwarte bivakmuts. 
En, niet te vergeten, de gebreide twee 
meter lange sjaal die op een aparte 
manier geknoopt soepeltjes om de nek 
en over het jack hing. Elke broek was 
goed, als de pijpen maar smal waren. 
Verder fl anellen overhemden en geruite 
colbertjasjes.

De rit en de zit
Met een Puch lag de wereld voor je 
open, je deinde voort op je verlaagde 
zadel, genietend van de diepe brom uit 
het van zijn pijpjes verloste potje en 
luisterend naar het gierende geluid van 
de motor met zijn geforceerde lucht-
koeling. Je had hem bijna dag en nacht 
bij je, je woonde gewoon op dat ding.
We hadden dan weer hoge en dan weer 
brede sturen. We reden twee aan twee 
naast elkaar met onze brede sturen 
over de Middellandstraat en Kruiskade, 
behendig over de tramrails glippend, 
geen auto kon jou passeren, je voelde 
je een ridder op de weg. Weten we het 
nog, die ritten op donderdagavond naar 

het vuurwerk in Scheveningen of het 
Golfje in Rockanje waarbij je onder-
weg honderden Puchs zag? We gingen 
naar De Wiek aan de Westblaak, naar 
het Roefje, het AMVJ op de Maurits-
weg dat een cool image had en voor de 
zuinigheid naar Ter Meulen vanwege 
koffi e met gebak voor een kwartje. 
Wat was er mooier dan je Puch met 
een nonchalant gebaar voor ijssalon 
Capri in de Karel Doormanstraat op 
de standaard te zetten en met je neus 
in de wind, om vooral maar gezien te 
worden, naar binnen te lopen.

Het opvoeren en de reparaties
De cosmetische en opvoerwerkzaam-
heden namen soms meer tijd in beslag 
dan de ritten. Natuurlijk experimen-
teerde je met verstelbare sproeiers, 
grotere carburateurs, kleinere of grotere 
tandwielen, uitgeboorde in- en of uit-
laatpoorten, grotere cilinders, strakkere 
of juist overmaatse zuigerveren. En 
als je het niet in de praktijk deed, was 
de verbale kennis minstens zo groot. 
Overal bestonden theorieën over. Vol-
gens de een moest je juist niet ontkolen 
om de compressie in de cilinder te 
verhogen, maar volgens een ander juist 
weer wel. Gezichtsbepalende klussen 
waren; de kastjes verchromen of ze er 

zelfs af te halen, om tank en spatborden 
te verchromen of vossenstaarten en 
kabelversierders te monteren. Helemaal 
top was een voetversnelling met twee 
versnellingen, waardoor je heerlijk lang 
kon doortrekken in de eerste versnel-
ling en een doorgeslagen potje zonder 
pijpjes, dat zorgde voor een diepbrom-
mend karakteristiek geluid.

Het Puchmeisje
Het Puchmeisje speelde een onder-
geschikte rol en diende slechts ter 
meerdere glorie van de Puchrijder. Het 
kostte weinig moeite een leuk meisje 
te versieren. Ze stonden zowat in de 
rij om als gezelschap te fungeren. Dat 
werkte voor henzelf namelijk sterk 
statusverhogend. Om voor Puchmeisje 
in aanmerking te komen golden de 
volgende criteria:
- het meisje moest voldoende zitvlees 
hebben om gedurende een fl inke rit 
zonder klagen op de harde metalen 
bagagedrager te zitten. Om de meisjes 
tegen zichzelf te beschermen, ze wil-
den immers maar al te graag mee, werd 
de kwaliteit van het zitvlees gewoonlijk 
vooraf gecontroleerd,
- ze moest een knap blondje zijn of  
 lang sluik donker haar hebben, á la  
 Francoise Hardy,

- ze droeg een kort rokje met hoge  
 leren laarzen, of een leren broek met  
 slobbertrui, 
-  ze moest drie talen vloeiend spreken  
 en zich toch bescheiden opstellen, en
-  ze moest tegen weer en wind kunnen,  
 liefst voor zichzelf betalen en in geen  
 geval zeuren, het meerijden op zich  
 was immers al een voorrecht.
Dat wij bij het begin van een snelle 
rit er bij de meisjes op aandrongen 
ons vooral stevig vast te houden was, 
zo moet ik nu bekennen, niet zozeer 
ingegeven uit bezorgdheid, maar om de 
intieme ervaring de ontluikende borst-
jes of een soms al weelderige boezem 
in je rug te voelen. Door krachtig te 
remmen kon je deze ervaring, zoals 
mijn vrienden weten, ook Puchrijders 
hebben immers gevoel, nog aanzienlijk 
versterken.

Ton Kleppe

Herinneren we ons nog de 
Magneet, de Berini, de Rap, 
de Zündapp, de Kreidler of de 
Kaptein Mobylette? Eén brom-
fiets stak daar met kop en 
schouders bovenuit; de Puch. 
Wilde je er echt bijhoren, 
dan had je een cultbrommer 
van dat merk. Dat was niet 
eenvoudig, want in de folders 
van R.S. Stokvis en Zonen en 
in de showroom van de firma 
Philipsen op de Kruiskade 
stonden deze machines je wel 
aan te grijnzen, maar ze wa-
ren met hun prijs van rond de 
670 gulden iets duurder dan 
de meeste andere brommers 
(prijspeil circa 1961). Met een 
kantoorbaan van fl. 130,00 
in de maand geen makkelijk 
bereikbaar object.

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

- Schrijver dezes, Ton Kleppe, was destijds lid van de Rotterdamse Puchclub “De Vette Pit” en staat samen met enkele andere leden op de foto. De 
meest linkse brommer is een NSU, dit was natuurlijk een vreemde eend in de bijt - 
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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

Berlagestraat 235  Rotterdam-Alexanderpolder  tel. 010 - 456 48 22 
www.burchthuys.nl  

Geopend:
ma.:13.00-17.30 uur
di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur
za.:10.00-17.00 uur
• Gratis parkeren voor de deur
• Volg route winkelcentrum
  ‘Het lage land’

• 3000 vierkante meter woon/slaapplezier
• Betrouwbare Europese meubelen
• Evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding
• Goede garantie en service
• Indien gewenst, interieuradvies aan huis

Wij nodigen u nu uit!

TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!INRUILVOORDEEL!

Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS

voor uw
meubelen!
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Cox Column

Na gezinsuitbreiding woonden we 
nog een paar maanden in de Doede-
straat, totdat die zelfde huisjesmelker 
met een groter huis voor ons op de 
proppen kwam: een woning in Span-
gen, op de eerste etage, boven een 
bakkerij. We hadden uitzicht op het 
water, want de voormalige driekamer-
woning (waarvan nog twee kamers 
waren overgebleven), stond op de 
Spangensekade. De eerste nacht in 
ons ‘nieuwe’ huis werden we wakker 
gehouden door constant getrippel, 
geritsel en geknaag. Toen ik het 
licht aan deed, zag ik in vrijwel alle 
hoeken en gaten van het huis muizen 
verdwijnen. Het bleek een ‘muizen-
huis’ te zijn, dat zonder twijfel met 
die bakkerij beneden ons te maken 
had. De beestjes ‘vlogen’ ’s nachts 
kennelijk tegen de muren op, om een 
verdieping hoger, bij ons, naar ander 
voedsel dan brood te zoeken. De 
volgende dag kocht ik een muizenval, 
die -bij wijze van spreken- al dicht-
klapte vóórdat ik ‘m ’s avonds had 

geïnstalleerd. De volgende dag kocht 
ik nóg drie muizenvallen, want dat 
eerste dode exemplaar had totaal geen 
indruk gemaakt op de muizenfamilie. 
De muizenlijken waren ’s morgens 
niet aan te slepen en hun ‘nabestaan-
den’ bleven ons maar belagen en 
knagen.

Kat
Er zat niets anders op dan drastische 
maatregelen te nemen. Die nam ik 
op advies van iemand van de Dienst 
Gemeentewerken, afdeling Onge-
dierte. Met hem werd ik doorver-
bonden toen ik een telefoniste op het 
gemeentehuis aan de lijn kreeg en aan 
wie ik het muizenprobleem had uit-
gelegd. De zegsman van Ongedierte 
adviseerde mij hier en daar muizengif 
te strooien en bovendien een kat aan 
te schaffen. Ik strooide het gif in alle 
hoeken en gaten. Toen alle gifkor-
rels de volgende morgen verdwenen 
waren, werd het vervolgens ’s nachts 
muisstil in ons Spangense huis. En 

er kwam een kat in ons gezin die we 
Poesje noemden. 
Maar na een kleine week begon de 
ellende opnieuw. De nachtelijke 
muizenmars door ons huis werd weer 
schering en inslag en toen bleek dat 
we uit het asiel een vreselijk lieve kat 
hadden gehaald, maar ook een bijzon-
dere. Poesje had namelijk totaal geen 
interesse voor muizen.  ’s Nachts 
hoorden we opnieuw de één na de 
andere muizenval z’n werk doen, 
terwijl Poesje genoeglijk lag te spin-

nen op ons voeteneinde. We leerden 
met de muizen en de kat leven en het 
beestenspul met ons. 

Tuintje
Lang hebben we in dat ‘muizenhuis’ 
op de Spangensekade niet gewoond. 
Dat kwam niet zo zeer door die 
muizen, maar omdat we –het gezin 
bestond inmiddels uit vier personen- 
een souterrainwoning konden huren 
in de Vierambachtstraat, zeg maar 
anderhalve kilometer verderop. Een 

huis met maar liefst vier kamers, 
zónder muizen en mét een tuin. Nou 
ja, een tuintje, van om en nabij de 
drie vierkante meter. We konden ons 
geluk niet op. En Poesje trouwens 
ook niet. 
Want in die tuin waren vogels. En 
daar was die kat wél gek op…!

Ed van Helten  

In de tijd dat er nog woningnood was, ruim drie decennia gele-
den, waren mijn (zwangere) vrouw en ik dolblij met ons eerste 
huurhuis in de Doedestraat in het Nieuwe Westen. De etage-
woning was oorspronkelijk voor één gezin ingericht, maar 
door de op geld beluste huiseigenaar gesplitst, waardoor onze 
woning bestond uit één kamer, een keuken en een toilet. Onze 
buren op dezelfde verdieping, achter de door zachtboardpla-
ten opgetrokken muur, beschikten over vergelijkbare ruimten. 
Dat kon je duidelijk horen.  

Een ‘muizenhuis’ in Spangen 

- Het ‘muizenhuis’, links in de hoek boven de bakkerij, aan de Spangensekade (foto collectie Koos Terpstra) -

Thuis, maar niet achter de geraniums
Het feit dat je je nog ergens razend over kunt maken, bete-
kent naast een zeker ongemak ook dat je nog leeft, zal ik 
maar zeggen. Dat je nog niet ingeslapen bent, dat de grijze 
massa in je kersenpit nog functioneert en je nog niet terug 
geworpen bent tot een inert bestaan, waarin je als een soort 
amorf wezen enkel nog ademhaalt en voedsel tot je neemt. 
Want daar moeten wij voor oppassen. Wij moeten mee blij-

Ik loop nou een half jaartje rond als 
een vrije vogel en om te beginnen 
bevalt mij dat uitstekend. Ik vul nu 
in wat ik in mijn drukke tijd al eens 
omschreef in een liedje, als een soort 
onbereikbaar ideaal:

De zon schijnt over m’n onderdeurtje,
En m’n kippen tokkelen rond de 
schuur.
De pan op het vuur verspreidt een 
heerlijk geurtje
En m’n vriendinnetje komt over ’n uur.
Voor later op de avond ligt het haard-
hout al te wachten,
Ik proef alvast de wijn en heb maar een 
gedachte:
Nooit meer weg, nooit meer de deur 
uit,

Nooit meer knarsetanden in de fi le.
Nooit meer pech, nooit meer een barst 
in je voorruit
En ’n politieporsche op je hielen.
Altijd thuis, nooit meer de hort op,
Lekker eten van je eigen borden.
Nooit meer van huis, tijd heb je volop,
Eindelijk gewoon weer van jezelf 
worden… (Enzovoorts…)

Naar aanleiding van dit liedje zei Jules 
de Corte tegen me: “Weet jij hoe jij je 
huis moet noemen? De Nooit-meer-
weghoeve…” Oh, je kunt zo intens 
verlangen naar een dagje thuis, als je 
bezig bent wereldberoemd te worden 
in Nederland. Ik weet dat ik, in de val-
lende avond naar een of ander theater 
rijdend, altijd zo jaloers was op die 

verlichte huisjes waar die mensen ge-
zellig aan tafel zaten te eten. Daarom is 
televisie voor mij nog altijd een feest, 
ik heb m’n halve leven ’s avonds op 
het toneel gestaan, ik zag nooit wat. Ik 
zat eens in de VARA-kantine toen de 
toenmaals befaamde jazzcommentator 
Michiel de Ruiter binnen kwam rijden 
in zijn rolstoel.  ”Ah“, zei Joop Söhne 
(zou die nog leven?) “Ironside!” Ik 
wist niet wat hij bedoelde, nogmaals, 
ik zag nooit televisie. 
En nu heb ik dus “de tijd aan me eige”. 
Maar dat betekent niet dat ik bij de 
pakken neer ga zitten. Ik ga zeker nog 
een paar dingetjes doen, daar heb ik 
wat ideeën over, want voor inslapen is 
het nog te vroeg. En ik merk geluk-
kig ook dat ik mij nog over bepaalde 
dingen druk kan maken. Zo schoot 
ik laatst in een fi t van woede naar 
aanleiding van een uitspraak van me-
neer Van Heemst. Wie?! Ja, dat is de 
fractievoorzitter van de PvdA in onze 
gemeenteraad. Als ik het goed heb een 
wonderkind uit een andere stad, hier 
gedropt om de socialistische eer te red-

den die na Fortuyn moeilijke tijden 
doormaakte. (Eerlijk gezegd slaagde 
hij daar wonderwel in met de “bur-
gemeesterscoup”, maar daar gaat het 
nou niet over.) Toen die voormalige 
wethouder van ons in Den Helder 
over zijn hebzuchtige burgemees-
tersbenen struikelde, sprak de heer 
Van Heemst over “Bram Peperachtig 
gedrag.” Ten eerste ongehoord om 
zoiets over een partijgenoot te zeg-
gen, maar bovendien, weet de heer 
Van Heemst niet dat Bram Peper AL 
zijn processen gewonnen heeft, en de 
tegenpartij gedwongen is geworden 
een forse schadevergoeding te beta-
len? En dat dat zogenaamde onder-
zoek de stad miljoenen heeft gekost? 
Ik zou als wonderkind een beetje beter 
op mijn woorden letten.



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”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Medio 2009 verhuist onze praktijk 
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

Zwart Janstraat 122a
3035 AX  Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

epilennium.nl

Epilennium Rotterdam
Naast Ikazia ziekenhuis

Strevelsweg 740 
tel. 010 – 481 44 93

KLINIEK voor HUID- OEDEEMTHERAPIE
en

VERANTWOORD AFVALLEN

Epilennium Maassluis
Medisch Centrum “Docwerk”

De Vloot 206 c
tel. 010 – 24 67 660

Sinds 1999
O N T H A R E N :
DE BESTE
KWALITEIT
V O O R  D E 
LAAGSTE PRIJS

Enkele prijzen:
Kin-bovenlip  75,-*
Bikinilijn v.a.  40,-
Benen totaal   350,-
Oksels  60,-

* Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Prijzen per behandeling en onder voorbehoud.

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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
EETCAFE/PETIT RESTAURANT

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 91”  

Nieuwe opgave no. 93

Het zijn niet alleen de kleine straatjes die vaak in aanblik veranderen, ook de grote 
straten kunnen er wat van.
De vraag is of dit bij deze WWDN-foto ook geldt; is er wel veel veranderd?
Zoals er toen rails lag, ligt die er nog steeds. Wellicht is alleen het railvoertuig enigs-
zins veranderd, maar ik verklap niet alles.
Nou vooruit, nog één ding: de bushalte is daar niet meer.

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 8 juni 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

Henk Sintnicolaas (Oud-Beijerland): 
“Deze foto is genomen op de Hil-
ledijk tussen de Paul Krugerstraat 
en de Riebeeckstraat. Het zicht op 
dit rijtje huizen had ik vanuit mijn 
zolderkamertje van mijn geboortehuis 
op de Paul Krugerstraat 2 klein 6. 
Dat was één van de acht arbeiders-
huisjes van meubelfabriek Klüttgen, 
waar ik mijn fantastische jeugd heb 
doorgebracht. De huizen op de foto 
lagen tegen het spooremplacement 
van de NS die naar de remise op de 
2e Rosestraat liepen. Op het terrein 
van de NS kon je geweldig spelen 
en kattenkwaad uithalen. Eén van 
de dingen was dat wij uit de wielen 
van de wagons kogellagers haalden, 
waarmee wij heerlijk konden ‘kooten’ 
met knikkers. Ons huisje lag in het 
Marialaantje, beter bekend als het 
“laantje“. Halverwege de jaren 60 
zijn deze huisjes afgebroken voor de 
nieuwbouw van Keurkoop en het Ne-
derlands Talen Instituut van Bram van 
Leeuwen, later bekend als de prins 
van Lignac. Ik ben heel nieuwsgierig 
hoe het de overige bewoners en hun 
kinderen is vergaan. Hier wat namen 
van bewoners die ik mij nog goed kan 
herinneren.
Op nummer 1 woonden Piet en 
Martha Hekke. Zij hadden een zoon 
Ronny en een dochter waarvan ik de 
naam niet meer weet. Op nummer 
2 woonde de familie Deelstra en 
de man was volgens mijn moeder 
(Henny 86 jaar!!) een wielrenner. Op 
nummer 3 woonden Jan en Willie 
Elders met hun zoons, Frans, Rein en 
Johnny. Jan werkte bij scheepswerf 
Wilton Feijenoord in Schiedam. Hij 
was de eerste autobezitter in de straat 
(Opel Olympia). Met zoon Rein heb 
ik veel gespeeld. Hij woont nu in 
Oude Tonge.
Op nummer 4 woonden Antoon 
en Annie Mulders, familie van het 
Circus Mulders. Zij hadden een zoon 
Gerard en een dochter Anita; zij trad 
op als slangenmens. Op nummer 5 
woonden Willem en Kittie Segboer en 
daar mocht ik altijd bij in huis, waar-
schijnlijk omdat zij geen kinderen 
hadden. Zij waren de eersten die een 
televisietoestel hadden en dat vond ik 
heel erg spannend.
Op nummer 6 woonden wij, mijn ou-
ders Henk en Henny Sintnicolaas met 
mijn broer Fred, mijn zus Marjola en 
mijn broertje Jimmie. Wat ik mij nog 
goed kan herinneren is dat wij tijdens 
de watersnoodramp zijn geëvacueerd 
en mijn moeder is weggedragen door 
een man met lieslaarzen aan.
Op nummer 7 woonde de familie 

Karreman, zij heette Lenie en de 
naam van de man ben ik vergeten. 
Wij kregen van hem altijd op onze 
donder als we aan de takken gingen 
slingeren van de grote boom op de 
foto. Op nummer 8 woonde een oud 
alleenstaand vrouwtje en die noemde 
iedereen Spokie.
Als het in de winter flink had ge-
sneeuwd, maakten wij op het holletje 
een glijbaan waar we met de slee 
vanaf gleden. Die pret werd altijd snel 
verstoord door de man van nummer 
7, want die gooide de asla van de 
kolenkachel leeg en dan was het snel 
afgelopen met de pret.
Ik noem nog een paar namen van 
vriendjes uit die tijd en ben heel 
benieuwd wat er van hen geworden 
is. Om te beginnen Robbie van den 
Berg, Tonny van Loon, Adrie Tromer, 
Jopie Goossens en de broertjes Van 
Duin uit de Paul Krugerstraat. Verder 
uit de Steinwegstraat Gerrie Mas-
tenbroek, Karel van Eick en Gerrit 
Hardendood.”

Dirk Haak (Bursa – Turkije): “Dat 
is de Hilledijk aan het einde. Ik liep 
daar met mijn moeder naar haar 
werk in de Hillelaan. Inmiddels zijn 
wij verhuisd: Rotterdam naar Bursa 
[TR].”
Rein Wolters: “Dit stukje van de Hil-
ledijk tussen de Riebeekstraat en Paul 
Krugerstraat in de Afrikaanderwijk 
is voor mij héél herkenbaar. In mijn 
jeugd schooierde ik er nogal eens om 
te kijken naar rangerende treinen op 
het emplacement Feijenoord, dat zich 
rechts achter de houten poort bevond. 
Als kind heb ik er ook staan kijken 
naar het slopen van wagons van de 
twee personentreinen die in de jaren 
vijftig dagelijks personeel van en 
naar de Putselaan vervoerden voor 
de Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij (BPM) en de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij (RDM). Dat 
gebeurde met personenwagons die 
eerder gebruikt waren voor transport 
van geallieerde troepen na de Tweede 
Wereldoorlog. De treinwagons 
raakten bij een botsing, waarbij veel 
gewonden vielen, zwaar beschadigd 
zodat alleen slopen nog mogelijk was.
Links was onderaan het talud een 
rijtje arbeiderswoninkjes met bijna 
allemaal een moestuin. Het waren 
klanten van melkboer Cor Hout-
braken uit de Steinwegstraat. Ook 
bevonden zich daar de matrassen- en 
beddenfabriek van Klütgen en enkele 
opstallen van transportbedrijf König, 
dat later verhuisde naar de hoek Rie-
beekstraat/Tweebosstraat. De huisjes 

en opstallen hebben via de slopers-
kogel plaatsgemaakt voor destijds 
moderne woonpanden en kantoren 
van postorderbedrijf Keurkoop. Niets 
op de foto is behouden gebleven, 
zelfs het rangeerterrein niet, want 
dat is verplaatst naar De Kijfhoek bij 
Heerjansdam.”

Robert Smith, Rembrandtsingel 35, 
3181 DJ Rozenburg ZH: “Mooie 
omschrijving: het lijkt een straat die 
in de weilanden eindigt, maar echt 
midden in een volkswijk ligt. Het is 
de Hilledijk bij de Paul Krugerstraat, 
midden in de Afrikaanderwijk. De 
situatie op de foto is rond 1961 dra-
matisch veranderd.  
De woningen behoorden toe aan de 
NS. Er woonde personeel dat op het 
enorme havenemplacement Fe-
ijenoord werkte. Aan de rechterzijde 
is nog juist de poort te zien die toe-
gang gaf tot de sporen. Toen de metro 
werd aangelegd, moest een deel van 
het emplacement wijken voor de 
bouw van een metroremise inclusief 
rangeerterrein. De woningen zijn toen 
afgebroken.
Aan de linkerzijde liep de Hilledijk 
steil af. Daar lagen arbeidershuisjes, 
ingeklemd tussen de fabriek van 
Klütgen en de loodsen van König 
transportbedrijf. De ingang van dit 
terrein was aan de Paul Kruger-
straat. De fabriek, loodsen en huisjes 
werden eveneens afgebroken. Ze 
maakten plaats voor kantoren van 
het Nederlands Talen Instituut resp. 
Keurkoop. Beide bedrijven waren de 
trots van Abraham van Leeuwen, de 
zelfbenoemde “Prince de Lignac”, 
die residentie hield op zijn jacht in 
Zuid-Frankrijk.
Als 10-jarig jochie speelde ik samen 
met m’n schoolvrienden op de 
puinhopen van de nog 19e eeuwse 
bouwwerken. Ook de nieuwbouw 
had onze levendige aandacht. Wat is 
er mooier dan stiekem op een hoog 
gebouw te klimmen om het uitzicht 
over Rotterdam Zuid te bewonderen? 
Tenslotte was het kantoorgebouw van 
Keurkoop hoger dan de kerk aan het 
Afrikaanderplein! 
Nu, bijna 50 jaar na dato, lees je dat 
de toen gloednieuwe metroremise 
alweer plaats moet maken voor een 
andere. Keurkoop bestaat niet meer, 
het NTI is in Leidse handen en de 
“Prince de Lignac” heeft het aardse 
bestaan alweer geruime tijd verwis-
seld voor het eeuwige. Sic transit 
gloria mundi .....”

“Hallo, voormalige stadsgenoten: 

Ik ben Johan Van Oldenbarneveld 
en woonde in Rotterdam-zuid op de 
Mijnsherenlaan. Volgens mij is die 
foto van de Dordsestraatweg, omge-
ving Kromme Zandweg.  
Waarschijnlijk wel fout, ik woon al 
59 jaren in Amerika, in Californië 
en Hawaii. Toch leuk om de krant te 
lezen.”

J.C. Lugthart: “Ik ben weer even 
terug naar mijn jeugd. Deze foto is 
van de Hilledijk en die huizen waren 
voor ons gewone mensen villa’s. 
Achter deze huizen liep het spoornet; 
wij zeiden Staatsspoor. Dat liep van 
het sluissie tot de haven, waar in de 
verte nu de mooie Erasmusbrug ligt 
en dat spoor vertakte naar de Brede 
Hilledijk om naar de Maashaven en 
Katendrecht te gaan.
Aan het einde van deze foto is de 
helaas bekende loods 20 vanwaar in 
de oorlog de Joodse mensen per trein 
werden vervoerd naar de kampen.”

Wim Vrijhof (Papendrecht): “Rechts 
op de foto het toegangshek naar het 
spoorterrein, waar je als kind niet 

mocht komen, want er lag allerlei 
materiaal voor de spoorwegen. Ach-
terin op de foto staat een wit stenen 
muur, hier konden we op Koningin-
nedag opzitten als er wielrennen was: 
de ronde van Feijenoord om dan 
met een stokje en een balletje eraan 
ondeugend te zijn. Links achter het 
hek was een grasdijk naar het opslag- 
en parkeerterrein van transportbedrijf 
König, waar het materiaal van dit 
bedrijf was gestald. Ik heb namelijk 
in de Riebeekstraat 37 gewoond, van 
mijn geboorte 1945  tot 1958. Dit was 
onze speelomgeving; de achterkant 
van onze tuin sloot aan op het terrein 
en was voor mij een heerlijk gebied, 
want er stonden ook oude auto’s en 
ander materiaal om als kind weg te 
kruipen.
Ik heb altijd zitten wachten op een 
stukje in uw krant over de omgeving 
waar ik mijn jeugd heb doorgebracht 
en nu dit!! Ik vind het dus prachtig.”

De Rotterdamse attentie gaat naar 
Robert Smith in Rozenburg.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 

Deze keer kwam weer een grote hoeveelheid 
oplossingen binnen. Bijna iedereen herkende de 
straat in de Afrikaanderwijk. De nodige herinne-
ringen borrelden bij de inzenders naar boven. Ik 
geef nu graag en vaak het woord aan die inzen-
ders.
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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

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur,  internet: www.lammersenvanoossanen.nl  

    LAMMERS & van OOSSANEN 
       --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

    

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet   

Alle zonwering 
uit onze huiscollectie  

nu met 15 % korting    
en gratis meten en plaatsen 

€   595,00 p/set gratis bezorgen en monteren

    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    

   Adres gegevens/openingstijden wijzigen in di/za  9.30-
           17.00

    

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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Er zijn maar weinig 50-plussers die zonder baan of uitkering de rest van hun leven niets of weinig hoeven te doen. Daarom zullen bijna allen – meestal tot 65 jaar -  betaald werk moeten verrichten of genoe-
gen moeten nemen met een lage uitkering. Komen ze nog aan de slag?

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’.

Werkloze ouderen zijn op arbeidsmarkt de dupe

We hebben er eerder op deze plaats 
al voor gepleit dat ouderen – als 
zij nog willen werken of omdat dit 
gewoon uit pure fi nanciële overwe-
gingen noodzakelijk is – zich bij ge-
specialiseerde uitzendbureaus laten 
inschrijven als zij aan de slag willen 
of elders willen blijven werken.

Het CPB heeft onlangs in de studie 
‘Rethinking Retirement’ het functio-
neren van de arbeidsmarkt voor ou-
deren in Nederland in kaart gebracht. 
Daaruit blijkt dat de arbeidsparti-
cipatie van 55- tot 65-jarigen in de 
afgelopen jaren sterk is gestegen. 

Hervormingen aan de WAO en de 
vut hebben hieraan een belangrijke 
bijdrage geleverd. Naar verwachting 
zal de arbeidsdeelname van ouderen 
de komende jaren verder toenemen. 
Het beleid voor een verhoging van 
de ouderenparticipatie is succesvol.

Uitdaging
Nu wacht een volgende uitdaging. 
De markt voor oudere werknemers 
wordt gekenmerkt door een lage 
mobiliteit en weinig kansen voor 
oudere werklozen. Het kernprobleem 
is dat loon naar leeftijd in plaats van 
(andersom) loon naar werk wordt be-
taald. Met andere woorden, minder 
functionerende ouderen zouden in 
feite genoegen moeten nemen met 
minder inkomen uit arbeid.
De markt zal beter moeten gaan 
functioneren dan ze nu doet, meent 
het CPB. Deze uitdaging wordt nij-
pender door de huidige economische 
crisis en bovendien relevanter indien 
de AOW-leeftijd wordt verhoogd. 
Over dat laatste is een politiek ge-
vecht op komst dat waarschijnlijk in 
het najaar van dit jaar in de Tweede 
Kamer zijn beslag zal krijgen. De 
FNV heeft al aangekondigd met 
alternatieve voorstellen te komen 

voor bezuinigen door onder meer 
belastingverhogingen en aantasting 
van de hypotheekrenteaftrek voor 
mensen met dure huizen.  
De Nederlandse arbeidsmarkt 
voor ouderen (55- tot 65-jarigen) 
is volgens het CPB decennialang 
geconfronteerd met een laag percen-
tage aan mensen dat nog (volledig) 
aan de slag was. Gunstige regelin-
gen voor arbeidsongeschiktheid en 
vervroegde uittreding zijn hieraan 
debet geweest.

Prikkels
De WAO en vut zijn de afgelopen 
jaren aanzienlijk hervormd en daar-
door verslechterd voor de ouderen. 
Daardoor is de participatie sterk 
gestegen. De hervormingen waren 
nodig, doordat vroegtijdige uit-
treding onhoudbaar werd in het licht 
van de vergrijzing.
Op dit moment wordt langer 
doorwerken zelfs fi nancieel aan-
gemoedigd. Zo verlaagt de recent 
ingevoerde doorwerkbonus de be-
lasting op werken boven de 62 jaar. 
Naar verwachting zal de participatie 
van ouderen, zonder aanvullend 
beleid en zonder rekening te houden 
met een eventuele verhoging van de 
AOW-leeftijd, stijgen van ongeveer 

48 procent in 2008 naar ruim 60 
procent in 2020.
Dit komt deels door betere prikkels 
om langer door te werken en deels 
doordat ouderen beter opgeleid 
zijn en er meer oudere vrouwen 
werken. Vroege uittreding (zoals 
de vut) heeft problemen met het 
functioneren van de arbeidsmarkt 
voor ouderen lange tijd gemaskeerd, 
stelt het CPB. Nu de participatie snel 
stijgt, komen deze problemen aan de 
oppervlakte. 
De mobiliteit onder ouderen is inter-
nationaal gezien laag en bedrijven 
zijn terughoudend bij het aannemen 
van ouderen. Hierdoor benutten 
we als samenleving onvoldoende 
het menselijk kapitaal van oudere 
werknemers, schrijft het CPB. Ou-
deren blijven vaak hangen in hun 
banen en investeren weinig in hun 
mogelijkheden, wat vernieuwingen 
belemmert.

Gouden kooi
Een kernopmerking is dat ouderen 
die hun baan verliezen nauwelijks 
nog kans hebben om terug te keren 
naar de arbeidsmarkt. Daardoor is de 
ongelijkheid tussen de ‘insiders’ en 
de ‘outsiders’ groot. De werkloos-
heidsduur voor ouderen in Neder-

land is met gemiddeld drie jaar ex-
ceptioneel lang in vergelijking met 
de meeste andere industrielanden.
De kans dat een 55-jarige vanuit een 
WW-uitkering weer aan het werk 
komt is 10 procent in Nederland, 
voor een 60-plusser is dat nog maar 
3 procent. 
Een belangrijke oorzaak voor het 
slecht functioneren van de arbeids-
markt voor ouderen is het verschil 
tussen het loon en de productiviteit 
van oudere werknemers. Lonen 
nemen in Nederland sterk toe met 
de leeftijd van werknemers, terwijl 
dat niet geldt voor de productiviteit. 
Daardoor raken ouderen opgesloten 
in een soort ‘gouden kooi’.
Mobiliteit, scholing en zelfstandig 
ondernemerschap worden ontmoe-
digd, doordat de leeftijdspremie 
is gekoppeld aan de oude baan. 
Vanaf een bepaalde leeftijd, die per 
beroepsgroep kan variëren, is het 
moeilijk van baan te veranderen. 
Demotie, ofwel gaan werken in een 
baan die minder salaris oplevert 
maar ook minder intensief is, komt 
weinig voor.

Steeds meer 50-plussers weten een plaats op de arbeidsmarkt 
te vinden of te behouden. Een probleem is echter dat het voor 
werkloze ouderen vaak heel moeilijk is na ontslag een nieuwe 
baan te vinden. Vanuit een werkende situatie is het een-
voudiger ander werk of een andere functie bij de bestaande 
werkgever te vinden. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft het 
kabinet daarom geadviseerd hoge prioriteit te geven aan de 
hervorming van de arbeidsmarkt voor ouderen.

Een laatste mooie bloemenwens 
www.uitvaartbloemisterij.nl

Erf- en schenkingsrecht

Niet nalaten aan zoon 
onder curatele
Wij hebben een zoon van 50 jaar, die 
een samenlevingscontract heeft en 
twee dochters van 14 en 16 jaar. Hij 
heeft in 2005 een hartstilstand gehad 
met als gevolg een ernstige hersen-
beschadiging. Nu woont hij in een 
appartement met begeleid wonen. De 
beschadiging is zo ernstig, dat hij 
onder curatele is gesteld. Alleen zijn 
vrouw regelt de fi nanciële zaken. Zij 
heeft sinds een jaar een andere re-
latie. Wij vinden het niet correct om 
onze nalatenschap  aan hem na te 
laten, want hij kan er niets mee doen. 
Is het mogelijk mijn zoon te onterven 
en het geld aan de kleinkinderen na 
te laten?
Laat een testament opmaken, waarin 
u laat beschrijven aan wie u wil 
nalaten. Feitelijk kan uw zoon (of 
zijn curator) zich nog beroepen na 
overlijden van uw beiden op zijn 
legitieme portie (een minimum-
erfdeel). Als zijn curator dan (zijn 
vrouw nog?) dat gaat doen, lijkt het 
ons betwistbaar, vooral ook omdat 
u aan zijn kinderen wél wil nalaten. 
Een bijzondere kwestie, waarbij u 

nooit in de toekomst kunt kijken. 
Daarom is de eerste stap die u moet 
doen een testament laten opmaken, 
waarin u vastlegt dat (een deel van) 
uw nalatenschap naar de kinderen 
van uw zoon moet gaan.

Niet willen praten
over nalatenschap
Ik heb een vriendin van Chileense af-
komst, Zij is al twaalf jaar getrouwd 
met een Nederlandse man. Zij heeft 
twee kinderen uit een voorgaande 
relatie van wie nog één thuis woont. 
Deze kinderen zijn in haar huwe-
lijk – dus ook door hun stiefvader 
– opgevoed. Hij heeft een eigen huis 
en ook nog een boerderij in Chili, 
waar ze elk jaar naartoe gaan met 
vakantie. Hij wil zelf niet praten over 
de nalatenschap. Wat erft zij?
Als zij is getrouwd, geldt het wet-
telijk erfrecht als er geen testament 
is opgesteld dat anders bepaalt. Is 
er sprake van het wettelijk erfrecht 
en haar man overlijdt, dan is zij de 
langstlevende die alles van haar man 
erft. Hierbij gaan we er wel vanuit 
dat de huwelijkspartners in gemeen-
schap van goederen zijn getrouwd en 
dat hij ook geen kinderen uit een eer-
dere relatie heeft. Er kan ook sprake 

zijn van huwelijksvoorwaarden, 
bijvoorbeeld wanneer een van de 
huwelijkspartners vermogen (bedrijf 
maar ook onroerend goed) buiten 
de huwelijksboedel heeft gehouden. 
Maar dan moet de andere partner bij 
het huwelijk daarvan op de hoogte 
zijn gesteld en daarmee akkoord zijn 
gegaan.

Sociale voorzieningen

Zelf ontslag nemen
vanwege verhuizing
Vanwege privé omstandigheden ben 
ik – een alleenstaande vrouw van 58 
jaar - genoodzaakt binnenkort mijn 
baan op te zeggen en te verhuizen. 
Ik heb in mijn nieuwe woonplaats 
al een huurwoning en ben daar op 
zoek naar een baan. Bij mijn huidige 
werkgever neem ik waarschijnlijk 
binnen drie maanden ontslag. Wat 
zijn de gevolgen?
Als u zelf ontslag neemt, krijgt u 
geen recht op een WW-uitkering. 
Dat zou, gezien uw leeftijd en uw 
(lange?) dienstverleden, zonde zijn! 
Moet uw werkgever misschien 
niet reorganiseren dat hij in een 
stilzwijgende afspraak u uitkiest voor 
‘gedwongen’ ontslag?

Dan zult u zich wel moeten inschrij-
ven bij het CWI voor een nieuwe 
baan, maar dat kan ook in uw nieuwe 
woonplaats. Pas als u geen nieuwe 
baan kunt vinden (u houdt uw sol-
licitatieplicht), komt u na afl oop van 
de WW waarschijnlijk in aanmerking 
voor de IOAW (dat is bijstand zonder 
vermogenstoets!).
Als u zelf ontslag neemt, loopt u het 
gevaar direct al een beroep te moeten 
doen op het bestaansminimum, de 
bijstand, met alle fi nanciële gevolgen 
van dien. Ook zal de (verdere) 
opbouw van uw bedrijfspensioen 
stoppen zodra u ontslag neemt. Heeft 
u nog eventuele vutrechten op latere 
leeftijd, dan loopt u de kans dat die 
ook vervallen.
Er zitten dus vele haken en ogen 
aan uw kwestie. Het mooiste zou 
natuurlijk zijn als u in uw nieuwe 
woonplaats of daar in de buurt een 
nieuw baan weet te vinden. Mis-
schien wil uw huidige werkgever 
hierbij helpen.

Familierecht

Wie is de officiële
vader van zoon?
Ik woon al twintig jaar samen met 

mijn part-
ner en haar zoon van 22  jaar, Hij is 
door  haar ex-man erkend en draagt 
ook zijn achternaam. Maar het is ze-
ker dat ik de biologische vader ben. 
Ook bij hem is dat bekend. Wat moet 
ik doen om hem wettelijk dezelfde 
rechten te geven als mijn andere 
twee kinderen uit een eerder huwe-
lijk, zodat ik hem fi scaal jaarlijkse 
schenkingen kan doen?
Er is maar één mogelijkheid: als 
biologische vader uw zoon offi cieel 
erkennen en dat in de burgeradmi-
nistratie laten vastleggen. Dat vergt 
wel enige procedures, omdat een 
eerdere erkenning en vastlegging 
ongedaan moeten worden gemaakt. 
Neem hierover contact op met de 
burgeradministratie waarin uw zoon 
thans staat geregistreerd en neem 
zonodig een advocaat in de arm. 
Medewerking is uiteraard ook nodig 
van de vader die nog ten onrechte als 
biologische vader geregistreerd staat.
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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

● 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



Guus Brox, die 6 maart 2001 op 82-jarige 
leeftijd overleed, was Feyenoorder in hart in 
nieren. Hij was lid vanaf 1933, speelde als mid-
denvoor en middenvelder in het derde en soms 
het tweede elftal, werd in 1948 bestuurslid en 
fungeerde, alvorens tot bezoldigd manager te 
worden benoemd, ook nog een tijdje als admi-
nistrateur.
Als manager beleefde hij gouden jaren bij 
Feyenoord. Hij had een gelukkige hand bij 
het aantrekken van spelers en trainers. Met 
Oostenrijker Willy Kment als coach leidde hij 
Feyenoord in 1965 voor het eerst sinds de in-
voering van het betaald voetbal naar de dubbel, 
vier jaar later deed hij dat nog eens, samen met 
Ben Peeters en een jaar later deelde hij volop 
mee in de roem van Ernst Happel onder wiens 
leiding Feyenoord zowel de Europa Cup als de 
wereldbeker won.
Feyenoord stond in die tijd te boek als de rijkste 
club van Europa. Dat was zwaar overdre-

ven. De enige bezittingen waren wat fl atjes, 
waarin buitenlandse spelers en trainers werden 
gehuisvest. Op de transfermarkt konden nog 
tegen schappelijke prijzen goede spelers worden 
aangetrokken. Zweedse internationals als Harry 
Bild en Ove Kindvall werden voor minder 
dan een half miljoen gulden naar Rotterdam 
gehaald. Hetzelfde gold voor Rinus Israel, die 
voor 450.000 gulden bij het Amsterdamse DWS 
werd weggekocht. En Wim van Hanegem werd 
voor een prikkie gestrikt toen Piet Hoogenboom 
Xerxes/DHC liquideerde.

Schram
Niet alle aankopen waren voltreffers. Dan denk 
ik met name aan de Hongaar Attila Ladinsky, 
bijgenaamd de Zigeuner, aan Hans Posthumus 
en Matthias Maiwald. Ze stonden stuk voor 
stuk voor de ondankbare en onmogelijke taak 
Ove Kindvall te doen vergeten. In de tijd dat 
journalisten na een wedstrijd nog in de kleed-
kamer mochten komen, heb ik de gefrustreerde 
Maiwald eens een van zijn voetbalschoenen 
door een ruit zien gooien.
Die miskopen lieten Brox niet onberoerd. In 
het jubileumboek dat bij het 75-jarig bestaan 
van Feyenoord verscheen, verzuchtte hij: “Zijn 
de resultaten niet goed dan wordt er gemop-
perd. Dan krijg je er fl ink van langs. De mensen 
hebben er geen idee van hoe moeilijk het is een 
betaald voetbalbedrijf te runnen. Je loopt voort-

durend op een mijnenveld. De voetbalwereld zit 
vol angels en klemmen.”
Na zijn afscheid in 1977 gaf hij echter toe, dat 
hij een prachtige tijd bij Feyenoord had gehad en 
het zo weer over zou doen. “Alleen mijn vertrek 
zou ik anders regelen. Dat is de enige schram 
die ik aan Feyenoord heb overgehouden.”
Een commissie onder leiding van Leo van Zand-
vliet besloot destijds dat de man die Feyenoord 
dertig jaar had gediend, vervangen moest wor-
den door ene Peter Stephan, die bij Go Ahead 
Eagles een dubieuze reputatie had opgebouwd. 
Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik als 
penningmeester van de Nederlandse Sportpers 
in het Groothandelsgebouw een bestuursverga-
dering meemaakte met de Deventer journalist 
Wil van der Plas als voorzitter. Tijdens die 
vergadering sprak een jong lid van Feyenoords 
aanstellingscommissie Van der Plas aan met de 
vraag hoe men in Deventer over de kandidaat-
opvolger van Brox dacht. Nou, dat was niet zo 
gunstig. De commissie sloeg de waarschuwing 
in de wind en daar heeft men bij Feyenoord later 
spijt van gekregen. Het heeft heel wat moeite en 
pecunia gekost voordat men van Stephan was 
verlost.

Teleurgesteld
Vraag nu oud-bestuursleden van Feyenoord hoe 
men over Guus Brox dacht en nog altijd denkt, 
dan krijgt men niets dan lovende woorden te 
horen. Aad van der Laan, nu nog voorzitter van 
Sportclub Feyenoord, zegt uit de grond van zijn 
hart. ”Ik heb nog nooit iemand negatief over 
Guus Brox horen praten. Oud-voorzitter Gerard 
Kerkum zal precies hetzelfde zeggen. Dat weet 
ik zeker.”
Persoonlijk bewaar ik ook de prettigste herinne-
ringen aan de goedaardige Guus. Als journalist 
kon je hem bij nacht en ontij bellen voor infor-

matie. Hij stuurde je nooit met een kluitje in het 
riet, al liet hij niet altijd het achterste van zijn 
tong zien. Als er geruchten gingen over Fey-
enoords belangstelling voor een bepaalde speler, 
was zijn eerste reactie: “We hebben belangstel-
ling voor iedere goede speler.” En dan hing het 
van de stand van zaken af wat hij er meer over 
wilde vertellen.  
Als het zoveelste confl ict dreigde met lastpost 
Wim van Hanegem en deze bij Brox op kantoor 
werd ontboden, wist je bij voorbaat al wat het 
resultaat van dat gesprek zou zijn. “We hebben 
een verhelderend gesprek gehad”, luidde stee-
vast  het antwoord van Brox. Toen de Kromme 
uiteindelijk naar AZ vertrok, werd duidelijk 
dat het niet alleen verhelderende, maar ook 
pittige gesprekken moeten zijn geweest, want 
toen heeft Brox zich eens laten ontvallen dat er 
met Willem op den duur geen land meer was te 
bezeilen.
Brox heeft na zijn gedwongen afscheid de 
illusie gehad dat Feyenoord hem nog wel als 
adviseur zou gaan gebruiken en voor een goede 
fi nanciële afwikkeling zou zorgen, maar in die 
verwachting werd hij vreselijk teleurgesteld. Als 
goedmakertje heeft men in de 
Kuip een zaal naar hem vernoemd.
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Er zijn Feyenoorders die verkondigen dat de aftakeling van hun club is begonnen na 
het ontslag van manager Guus Brox. Dat lijkt mij een wat al te stoute bewering, maar 
er blijkt wel uit dat men nog altijd met een tikkeltje weemoed en een heleboel waar-
dering terugdenkt aan de man die van 1964 tot 1978 met vaderlijk gezag de scepter 
zwaaide bij de stadionclub. Feyenoord boekte in die periode zoveel successen dat 
Brox zonder voorbehoud durfde te stellen dat Feyenoord aan zijn stand verplicht was 
minstens een keer in de drie jaar kampioen van Nederland te worden en in ieder ge-
val in iedere competitie tot het einde moest blijven meedingen naar de ereprijzen.

Feyenoorder Guus Brox 
manager met vaderlijk gezag

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
Een Rotterdamse sportploeg poseert in een gymnastieklokaal in 1954. Hoewel de ploeg slechts kort heeft bestaan, speelde 
deze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een bepaalde sport in Nederland. Wie weet de naam van deze sportploeg en 
wie herkent een aantal van deze sporters?

Oplossing foto 12 mei 2009
Bij bekende sporten in Rotterdam denken maar weinig mensen aan schaken. Toch kan de Maasstad bogen op een mooi schaakverleden. Het begon al in 
1821 toen liefhebbers de Schaakvereeniging ‘Vermaak Door Oefening’ oprichtten. Andere vroege Rotterdamse verenigingsschakers behoorden tot het 
‘Schaakgezelschap’. Lange tijd bleef het schaken in de elitaire hoek zitten. Maar rond de oprichting van de Rotterdamse Schaakbond in 1931 raakte de 
sport verbreid. Eind 1932 waren 24 verenigingen bij de Bond aangesloten.
In de jaren dertig bereikte de landelijke schaakpopulariteit grote hoogte door de tweekampen tussen Max Euwe en de Rus Aljechin. Van de vele partijen 
vond er ook een aantal in Rotterdam plaats. In die periode trok de Rotterdamse schaakster Catharina Roodzant-Glimmerveen grote aandacht. Zij werd vele 
malen kampioen van Nederland. Na de oorlog kende Rotterdam in Hans Böhm een schaker van formaat.  
Als het om de schaker op foto uit de jaren zestig gaat, herkent A. Riper uit Barendrecht meteen kampioen Jan Hein Donner, oom van de huidige minister 
Piet Hein Donner. Bovendien was Jan Hein (1927-1988) familie van J.H. Donner, de oprichter van Boekhandel Donner. Schaaksimultaanpartijen tegen 
bekende grootmeesters waren in die tijd zeer geliefd. In het jubileumboekje 

‘RSR Ivoren Toren 75 jaar’ lezen we dat er in 1958 in het gebouw van Het Vrije Volk een opzienbare simultaan met wereld-
kampioen Botwinnik werd gehouden, waarbij de Rotterdammers M.G.A. Mesman en B. v.d. Graaf het zelfs tot een overwin-
ning brachten. Tevens wordt in het boekje stilgestaan bij de ‘befaamde simultaans’ in de jaren zestig in de bedrijfskantine van 
Vroom en Dreesman aan de Hoogstraat. Cees la Riviere laat in een uitgebreide mail weten dat het op de foto om een dergelijke 
simultaanpartij gaat: “Er kwamen de sterkste spelers ter wereld, zoals Spassky, Geller, Botwinnik, Keres, Portisch en uiteraard 
Euwe en Donner. De seance duurde meestal vier uur aan rond veertig borden. De grootmeesters hadden altijd wit. Ik heb een 
groot aantal keren meegedaan en verloor meestal. Eenmaal haalde ik remise tegen onze nationale trots Jan Hein Donner!”

- Ove Kindvall (l) en Harry Bild (r)

- Guus Brox -
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Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -

klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

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

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

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

afspraak geopend 

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

domus magnus
de luxe van ouder worden

De Magistraat,
woonzorg op 
sterrenniveau...
De particuliere woonzorgorganisatie

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 
rondleiding of een brochure: 
Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!

    

Shantykoor ALBATROS 
zoekt:

Amateur-Dirigent
mannelijk of vrouwelijk

en een:
Accordeonnist

mannelijk of vrouwelijk
voor info: tel. 010-4653559

Hou de vliegen 
mooi buiten

De zomer staat voor de deur. Dat betekent deuren en 
ramen open en genieten van die zachte zomerlucht. 
Vakantie, vrije tijd en lekker weer maken dit jaargetij-
de vaak tot de favoriet van velen. Vliegen en muggen 
houdt u eenvoudig buiten met de unieke Plissé hor-
deuren en -ramen van Unilux die door uw vakman 
worden ingemeten en geïnstalleerd.

www.plisse.com

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

Zwamon Zonweringsalon
Dorpsstraat 20 • 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324
www.zwamon.nl • info@zwamon.nl
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Rotterdam Atletiek 90 jaar

Dit soort wedstrijdjes werd bekend on-
der de naam ‘cafélopen’. Ze waren po-
pulair onder de lopers, doordat er ook 
aardig wat prijzengeld aan verbonden 
was. In de eerste jaren van DOS werd 
voornamelijk de wegatletiek beoefend. 
De baanatletiek stond nog in de kin-
derschoenen en bovendien waren de 
cafélopen razend populair. Een jaar na 
de oprichting werd het eerste succes 
behaald. Bertus Brouwer werd Neder-
lands kampioen op de 10.000 meter. In 
1924 deden maar liefst twee DOS-ers 
mee aan de Olympische Spelen in Pa-
rijs. Zowel Teun Sprong Sr. als Bertus 
Brouwer moest wegens een voetbles-
sure opgeven. In 1928 moest Teun 
Sprong tijdens de Olympische Spelen 
in Amsterdam wederom opgeven. Jo 
Vermeulen haalde de finish wel en 
werd 54e. De legendarische Pleun van 
Leenen werd 55e.

Hollandia
In de loop der jaren werden in het 
Rotterdamse nog andere atletiekver-
enigingen opgericht, zoals in 1930 
Hollandia. Dat was een specifieke 
damesvereniging en pas de tweede 
club in Nederland met alleen dames. 
Deze club beleefde zijn glorietijd in de 
tweede helft van de jaren vijftig. Maar 
liefst vijfmaal in successie werden zij 
Nederlands clubkampioen.

SCR
Ook in Rotterdam-Zuid zat men niet 
stil. In 1933 verscheen SportClub 
Rotterdam (SCR), opgericht door de 
bekende lange afstandsatleet Bram 
Groeneweg. Men trainde op een 
sintelbaan aan de Kromme Zandweg 
waar nu het Ahoycomplex staat. Later 
trainde men op Varkenoord (achter het 
huidige Claraziekenhuis). Deze sintel-
baan bestaat nog steeds en wordt sinds 
enkele jaren weer intensief gebruikt 
door leden van het huidige Rotterdam 
Atletiek.

Minerva
Eind 1934 zag de Rotterdamse Dames 
en Heren Atletiek- en Handbalvereni-
ging Minerva in een kelder het levens-
licht. Dit was bijzonder, want het was 
de eerste gemengde atletiekvereniging 
in Rotterdam. Rotterdammer Joop 
Tournier Sr., zoon van een Crooswijk-
se cafébaas, was hier tientallen jaren 
trainer. Onder zijn leiding behaalde de 
club vele successen, met name op de 
meerkamp en de estafettes. 

Nenijto
Nenijto is een afkorting van NEder-
landse NIJverheidstenTOonstelling. 
Dit was een kleine wereldtentoon-
stelling en werd in 1928 gehouden 
als tegenhanger van de Olympische 

Spelen te Amsterdam. Het werd een 
enorm succes, want er kwamen maar 
liefst anderhalf miljoen bezoekers op 
af, waar men op 300.000 had gere-
kend! Na afloop van de tentoonstelling 
werden de meeste hallen gesloopt. In 
het kader van de werkverschaffing 
tijdens de crisis in de jaren dertig, 
werd er een sintelbaan op het terrein 
aangelegd. Maar er werd geen gebruik 
van gemaakt. Joop Tournier Sr. heeft 
er uiteindelijk voor gezorgd dat de 
sintelbaan 1 juni 1935 werd geopend. 
Vele tientallen jaren lang stond deze 
sintelbaan bekend als de snelste van 
Nederland, totdat begin jaren zeventig 
de klad er in kwam. Er kwamen kunst-
stofbanen, maar niet in Rotterdam. 
Uiteindelijk kwam die er pas in 1983.

Fusie van 1967
Bovengenoemde atletiekverenigingen 
trainden allemaal op de Nenijto. In 
1967 fuseerden DOS, SCR en Minerva 
tot Atletiekvereniging Rotterdam 

(AVR). Een jaar later sloot Hollandia 
zich aan.
Al eerder waren er plannen voor één 
grote Rotterdamse atletiekvereniging. 
In de zomer van 1991 en daarna zaten 
de besturen van PAC, Metro en AVR 
bij elkaar om te brainstormen over een 
mogelijke fusie. Uiteindelijk haakte 
PAC af en gingen Metro en AVR in 
1993 met elkaar verder onder de hui-
dige naam Rotterdam Atletiek.

Reünie
Zaterdag 6 juni is er een reünie op de 
Nenijto, Bentincklaan 40 te Rot-
terdam. Oud-leden zijn van harte 
welkom! U kunt zich opgeven via 
www.ra.nl of een briefje sturen met 
naam, adres, woonplaats en aantal 
personen naar Adri van den Berge, 
Hanrathstraat 28, 3067 TD Rotterdam.

Adri van den Berge

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (39)

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.

Coolhaven
Metro- en sneltramtrajecten doorsnijden Rotter-
dam en omliggende gemeenten als Spijkenisse, 
Albrandswaard, Schiedam en Capelle aan den 
IJssel sinds de ingebruikstelling op 9 februari 
1968 door prinses Beatrix en prins Claus. Het 
begon allemaal met het 5,9 kilometer lange tra-
ject tussen Centraal Station en het Zuidplein. In 
de jaren daarop volgde uitbreiding naar Rhoon, 
Poortugaal, Hoogvliet en Spijkenisse. Het ooit 
gedachte eindpunt voor de Erasmuslijn in Hel-
levoetsluis is nooit gerealiseerd.
Al tijdens het uitbreiden van de Noord-Zuidlijn 
(Erasmuslijn) werd begonnen met het metro-
sneltramtraject voor de Oost-Westlijn (Ca-
landlijn), eveneens in etappes aangelegd. Het 
gedeelte tussen Capelsebrug en Coolhaven werd 
het eerst onder handen genomen en ging open 
op 6 mei 1982. In westelijke richting kon de 
metro vanaf 25 april 1986 doorrijden naar het 
Marconiplein. De Schiedamseweg moest er tot 
ergernis van de middenstand langdurig voor op 
de schop. 

Overlast en irritatie door het bouwen staat men-
sen die er woonden nog helder voor de geest. De 
komst van de metro bracht ook veranderingen in 
de in de jaren twintig gegraven Coolhaven bij de 
Havenstraat (foto), Lage Erfbrug en Rochus-
senstraat. De metrobuis kwam daar onder het 
water en onder de kade. Het betekende brede 
bouwsleuven, langdurige verkeersomleidingen 
en ook hinder bij de Pieter de Hoochbrug, waar 
het gedeeltelijk bovengronds zichtbare station 
Coolhaven beeldbepalend werd. De overlast is 
de moeite waard gebleken. De netwerklengte 
groeide (exclusief het tracé van Randstadrail 
naar Den Haag en Zoetermeer) tot ruim 55 
kilometer, waarvan 15,3 kilometer ondergronds 
en 8,5 kilometer als sneltram is uitgevoerd. Daar 
blijft het niet bij als de plannen tot uitvoering 
komen voor doortrekken naar Hoek van Hol-
land, naar Ridderkerk en zelfs een nieuwe lijn 
tussen Zuidplein en Kralingen met als hoofdsta-
tion het nieuwe Stadion Feijenoord.

Op 15 april 2009 is het 90 jaar geleden dat de Rotterdamsche 
Atletiekvereniging ‘Door Oefening Snel’ (DOS) werd opgericht. 
Deze atletiekvereniging was een uitvloeisel van de duivensport 
die begin 20e eeuw druk werd beoefend. Immers, na de vluchten 
moest de ring van de duif op de snelste manier naar het club-
lokaal (altijd een café) gebracht worden. Dit gebeurde dan hard-
lopend, individueel of in estafette. Duivenklokken waren er nog 
niet. Als er geen vlucht was, organiseerde men vanuit de kroeg 
een hardloopwedstrijd, met dikwijls een drinkgelag na afloop.Tentoonstelling Stichting 

Historisch Charlois 

De RDM 
op Heijplaat

Na de fototentoonstelling over 
Pendrecht een nieuw thema voor 
onze fototentoonstelling nl. de Rot-
terdamsche Droogdok Maatschap-
pij op Heijplaat. Alles op Tuindorp 
Heijplaat ademde naar de RDM, 
waar op de werf in de dokken door de 
meeste Heijplaters de kost werd ver-
diend. Er werden prachtige schepen 
gebouwd en  menig schip onderging 
er een reparatie. Na het RSV-debacle 
bleef het gigantische werfterrein 
leeg achter. Laatste jaren  is er een 
nieuwe invulling gekomen voor het 
terrein op de zgn. RDM Campus met 
nieuwe kansen voor werkgelegenheid 
en daarmee ook het voortbestaan van 
Heijplaat. De tentoonstelling begint 
op zaterdag 6 juni voor de duur van 
drie maanden. De Oudheidkamer van 
onze stichting is gevestigd aan de 
Grondherendijk 84 in Rotterdam Oud 
Charlois (bereikbaar met bus 73). 

Onze openingstijden zijn zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur, 
behoudens feestdagen. 

Telefonisch zijn we bereikbaar op 
010-4806618.

-Het estafetteteam van Minerva -
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING
 
VAN MOURIK BV

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

Heeft u nog zo’n bord in een verloren hoekje,  
en wilt u het verkopen? 
 
Neem dan contact met mij op!

keNt u  
ze Nog?

A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

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

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

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

In Ouderkerk a/d IJssel bestaat al twintig jaar, wat vroeger heel 
gewoon was. Ton en Gea Vink noemen het OUDERWETSE 
DORPSSERVICE. Het betekent, dat U bepaalt hoeveel aandacht 
u nodig heeft bij de aanschaf  van een nieuwe wasmachine, 
droger, vriezer, koelkast of inbouwapparaat. Ton en Gea geven u 
telefonisch of in de winkel uitgebreide uitleg over de mogelijkheden 
die er zijn. Onder het genot van een kopje koffi e wordt er vervolgens 
menig goed gesprek gevoerd. Ton: “Als u dat op prijs stelt dan kom 
ik bij U thuis meten en adviseren bij de vervanging van een defect 
inbouwapparaat in uw keuken”. Het bezorgen en aansluiten gaat op 
dezelfde zorgvuldige wijze. Ton haalt het oude apparaat weg, maakt 
de plek schoon, sluit alles aan en legt het apparaat goed uit zodat u 
direct aan de slag kunt. Als u daarna problemen heeft met de bedie-
ning dan mag u altijd bellen voor advies. Juist senioren stellen deze 
verkoop methode op prijs, aandacht en respect zoals vroeger heel 
gewoon was. 

Wij bieden u heel veel extra’s:
U kiest uit bekende merken…..Siemens (Bosch), Liebherr, Miele, 
Asko, Atag, Beko, Pelgrim.
U spaart uw portemonnee……in crisis tijden levert VINK tegen een 
scherpe prijs.
U bespaart tijd…..Vink levert op tijden die U wenst, dus ook ’s 
avonds en op zaterdag..
U neemt uw gemak…..Vink bouwt uw apparaat netjes en vakkundig 
in tegen een scherp uurtarief.
U krijgt veel extra’s…..Vink bezorgt in heel ZUID-HOLLAND, sluit 
aan en neemt u oude apparaat mee zonder extra kosten
U geniet van ouderwetse dorpsservice……als U een storing heeft op 
een apparaat zorgt VINK voor een deskundige monteur.
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Wortel Ada’s levensverhaal 
ligt in Overschie

Eerste Overschieboek 
Rein Wolters voor 
Wim ‘Stroopwafel’ Kerkhof

Tegelijk lanceert Wim Kerkhof, van de al dertig 
jaar succesvolle muziekgroep Amazing Stroop-
wafels, er het door hem geschreven lied ‘Vakantie 
in Overschie’ van de binnenkort verschijnende 
dvd ‘Strooptocht’. De vanaf haar vierde jaar in 
Overschie getogen en er als kleuterleidster ge-
werkt hebbende Ada van Noordwijk signeert voor 
belangstellenden haar recent verschenen pocket-
boek ‘Over mijn Zus & Zo’; een familietragedie 
die zich herkenbaar afspeelt in Overschie. De 
belangstelling voor ‘Momenten uit de Overschiese 
samenleving deel 1’ is groot. Veel lezers van De 
Oud-Rotterdammer hebben gereserveerd voor het 
boek van 112 pagina’s met 104 (soms bijzondere, 
nooit eerder gepubliceerde) foto’s. Overal vandaan 
komen inschrijvers naar de feestelijke presentatie. 
Vanaf 13.30 uur staan de museumdeuren open. 
Aansluitend op het offi ciële gedeelte signeert Rein 
Wolters zijn boek en is er tot 16.00 uur gelegen-
heid te genieten van muziek, een ‘praatje pot’ en 

natuurlijk bezichtiging van het gastvrije en knusse 
museum. Wie de reservering niet kan ophalen, 
krijgt het na de presentatie automatisch opgestuurd 
door uitgeverij Voet. Wie bij het reserveren aange-
geven heeft het boek per post te willen ontvangen, 
vindt het vrijdag 5 juni in de brievenbus.
Het kost 19,95 euro in de winkel + 5 euro porto en 
verpakkingskosten. Reserveren kan via Overschie-
boek p/a Uiterdijk 106, 3195 GK Pernis-Rotter-
dam, overschieboek@telfort.nl of 010-7863728.
Zaterdag 6 juni signeert Rein Wolters van 11.00 
tot 13.00 uur zijn nieuwe werk in de Overschiese 
boekhandel Bensmann en Blankstein aan de Bur-
gemeester Baumannlaan 163a.
Wolters heeft 34 voornamelijk Rotterdams getinte 
boeken geschreven of aan meegewerkt. Zijn laatste 
boek was ‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’ dat 
vorig jaar ter gelegenheid van de derde verjaardag 
van De Oud-Rotterdammer is uitgebracht en in de 
boekenkast staat van vijfduizend lezers die hebben 
deelgenomen aan een van de achttien verjaar-
dagsvaarten van de krant. Van dit boek is nog een 
beperkt aantal exemplaren te koop.

Verleden en heden van Overschie 
staan vrijdagmiddag 5 juni in de 
schijnwerper bij museum ‘De Hoop 
doet Leven’ aan de Overschiese 
Dorpsstraat 138. Uitgeverij Voet 
presenteert er om 14.00 uur het boek 
‘Momenten uit de Overschiese sa-
menleving’, van auteur Rein Wolters, 
redacteur bij De Oud-Rotterdammer.

Er komen bekende namen in voor als die 
van melkboer H. Borst, de huisartsen P.H.M. 
Bender (senior), P.P.M. Bender (junior) van 
de Baanweg en bloemsierkunstenaar André 
Nagelhout van het Oranjeplein. Straatnamen en 
gebouwen als Eskampstraat, Rodenburgstraat, 
Schielaan en Delftweg, de Maranathakerk aan 
de Burgemeester De Josselin de Jonglaan, de 
Grote Kerk aan de Overschiese Dorpsstraat en 
de verzorgingshuizen Den Hoogenban en Stad-
zicht zullen ook bekend in de oren klinken.
‘Over mijn Zus & Zo’ is een bundel van 
voorvallen, herinneringen en anekdotes in 
dagboekvorm over de zussen Elly en Ada. Ada 
scheef deze aanvankelijk op in een schrift om 
het pijnlijke leven van haar oudere zus Elly 
te veraangenamen. Elly leed aan de ziekte 
van Crohn en verbleef vaak in het ziekenhuis. 
Tijdens de schrijfperiode werd de patiënt in 

een mechanische 
slaap gebracht. 
Ada doet verslag 
van de gebeurte-
nissen in en om 
het ziekenhuis, 
zodat haar 
zus later zou 
kunnen lezen wat zich tijdens die slaap 
allemaal heeft afgespeeld. Elly werd echter 
nooit meer wakker.
Ada van Noordwijk woont in Rijsbergen in 
Noord-Brabant.
“Jarenlang werkte ik in het onderwijs”, vertelt 
ze. “Eerst als stagiaire op de Koningin Emma-
school in de Rodenburgstraat bij mevrouw Van 
Esveld en later als kleuterleidster op dezelfde 
school”. Ze was verder docent voor anderstali-
gen in Rotterdam. Haar vader, K. van Noord-
wijk, was in de Rodenburgstraat hoofdonder-
wijzer van de Groen van Prinstererschool. 
De inhoud van haar boek vat ze kort samen 
met: “Het is een ontroerend verhaal over mijn 
dappere zus, die ondanks haar zwakte vrolijk en 
ijzersterk was.”
‘Over mijn Zus & Zo’ is een (printing-on-
demand) uitgave van Lars en Stefanie Meiners 
van Boekscout.nl. Postbus 198, 3760 AD Soest, 
www.boekscout.nl of info@boekscout.nl ISBN: 
978.90.8834.831.0. Prijs €15,95. Het is ook 
rechtstreeks en gesigneerd verkrijgbaar bij de 
schrijfster via e-mail: ada@schrijft.nl of 0613-
392557. Er komen dan wel verzendkosten bij. 

Schrijven is een goed medicijn 
bij het verwerken van verdriet of 
zorgen. Ada van Noordwijk nam 
een stevige dosis en beschreef die 
indringend op de 147 pagina’s van 
haar recent verschenen paperback 
‘Over mijn Zus & Zo’. Een aangrij-
pende familietragedie op menselijk 
en medisch vlak. Overgoten door 
een sausje Overschiese historie, 
want in die Rotterdamse dorpsge-
meenschap speelt het familiedrama 
zich hoofdzakelijk af.

The Mixers

- The Mixers tijdens een optreden in het Atlanta-hotel. 
Met van links naar rechts Ada van Grinsven-Witkamp, 
Michel van Grinsven, Harry Verkaart, Nico Ermers en 

Harry van Grinsven -

De band kwam voort uit het kwartet The Sabres, dat eind vijftiger jaren tot stand kwam in de 
KAJ, een Katholieke Jeugd Beweging, afdeling Crooswijk. In 1960 besloten enkele muzikanten 
uit dit gezelschap een nieuwe formatie op te richten. Ze noemden zich The Mixers. 

The Mixers werden gevormd door 
Nico Ermers (bas), Harry Verkaart 
(gitaar), Harry van Grinsven (piano/
vibrafoon), Michel van Grinsven 
(drums) en Ada van Grinsven-Wit-
kamp (zang). “We waren weliswaar 
amateurs”, aldus Harry van Grins-
ven, “maar onze muziek ging aardig 
de professionele kant op. In ieder 
geval sprak het veel mensen aan.”
The Mixers lieten veel van zich 
horen op dans- en feestavonden in 
Rotterdamse zalen en dansscholen.

Palace
“We speelden in dansscholen zoals 
Wuyster en Meyer et Fils”, herinnert 
hij zich. “En op soos-avonden van 
Monsieur Jaques, Soos Noord en 

in sociëteit Het Bosje in café-res-
taurant Engels.” Daarnaast zorgden 
The Mixers voor de muzikale 
omlijsting na toneelvoorstellingen 
in het destijds bekende Palace. De 
Rotterdammers waren bovendien 
graag geziene gasten op personeels-
avonden van grote bedrijven. Van 
Grinsven: “We hebben gespeeld 
op feestavonden van onder meer 
Dupont uit Dordrecht en sleepboten-
bedrijf Smit.”
The Mixers waren begin zestiger ja-
ren ook regelmatig te horen in hotel-
restaurant Atlanta. “Daar speelden 
we op de vrije dag van het beroeps-
orkest. Dat was dinsdagavond. 
Wij vonden dat, als amateurs, 
geweldig om in zo’n gerenommeerd 

restaurant te mogen spelen. De 
dinsdag was voor het restaurant een 
belangrijke dag, want dan was er de 
veemarkt. En na gedane zaken werd 
daar veel nagepraat bij een hapje en 
een drankje.” 
 
Baan
Ada, de zangeres en echtgenote van 
Harry van Grinsven, werd begin 
zestiger jaren gevraagd te komen 
zingen in het vaste orkest in Atlanta. 
Dat gebeurde door bemiddeling van 
Theo Moens. ”Moens was de grote 
man van Pschorr, hét danspaleis 
van vóór de oorlog op de Coolsin-
gel. Dat heeft ze gedaan”, zegt Van 
Grinsven. “Met zoveel succes, dat 
toen het orkest na het spelen in At-

lanta naar Duitsland vertrok, ze haar 
vroegen als vaste zangeres mee te 
gaan. Maar dat heeft ze niet gedaan. 
Ze koos voor haar gezin.” 
The Mixers hebben zeven jaar op 
de planken gestaan. In 1967 was de 
koek volgens Van Grinsven op: “We 
hadden allemaal een baan. Het werd 
steeds moeilijker de muziek met het 
werk te combineren en uiteindelijk 
is ieder zijn eigen weg ingeslagen.”
Daarna kwamen alle Mixers nog één 
keer bijeen. Dat was op de vijftigste 
verjaardag van Van Grinsven, in 
1979. “Dat was een avond om nooit 

te vergeten”, zegt de oud-muzikant, 
die nog steeds de mooiste herin-
neringen heeft uit die muzikale 
periode. “Het was een geweldige 
tijd. Andere mensen blij maken en 
een leuke avond bezorgen met jouw 
muziek. Dat is toch fantastisch. 
Daar doe je het voor.” 
 

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

deel 53
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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 

 

 
 
 

 

 
 

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 

 
 

 
 

 

Inclusief lunch, tourtocht met luxe touringcar, 

groepsbegeleiding en vervoer vanaf uw voordeur. 

Speciale aanbieding: nu van € 47,50 voor € 42,50. 
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

Aanbieding

Volledig verzorgd arrangement voor 
55-plussers inclusief vervoer vanaf uw voordeur.

Wilt u meer informatie over onze arrangementen
of het programmaoverzicht ontvangen?

Bel gratis 0800 588 66 78.

Rondvaart door de prachtige Biesbosch

25
juni

42,50. 

Laurens, uniek net als u

Wilt u meer informatie over onze arrangementen
of het programmaoverzicht ontvangen?

Bel gratis 0800 588 66 78.

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a

a n d e v
a a r t . n

l

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”
 • vanaf  € 110,00 p.p.

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
 • vanaf  € 250,00 p.p.

6-daagse midweek “Compleet verzorgd”
 • € 350,00 p.p.  vertrek 8 en 22 juni / 6 en 13 juli

8-daagse vakantieweek “Uw mooiste week”
 • vanaf  € 445,00 p.p.

Kerst-Nieuwjaarsreis 2009
11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

www.hotelaandevaart.nl

Last minute

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het 
Nationaal Park het Drents-Friese Wold, 

50 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle 
zalen bieden u een riant onderkomen.

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek

geheel compleet 
verzorgde vakantiereis

halen/brengen

excursies

gezellig avondprogramma

Volledig verzorgde busreizen
Halen en brengen 

4x 1/2 dagtocht
Volpension veel extra’s

Logies en ontbijt

Hotel Schaepkens van ST FYT
Valkenburg, Zuid Limburg

v.a. E 40,00 p.p.
voor info: 043-6012000

www.hotelschaepkens.nl
info@hotelschaepkens.nl

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

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

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p

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

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

www.achterhoekbungalow.nl
Heerlijk genieten van een prachtige fiets-wandel omgeving. 

Luxe 4-8 pers. bungalows op bospark. Brochure 0543-532522 
Juli v.a. 350,00 6 pers. Huis p.w. 

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

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

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

€14,50
+ € 2,50 VERZENDKOSTEN

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

IN  VOGELVLUCHT
90 JAAR SP IDO IN EEN PRACHTIG,

Gratis voor natuurliefhebbers!
Maak nu kennis met Landschap Noord-
Holland en ontdek de natuur dichtbij 
huis. Vraag een gratis exemplaar aan 
van ons kwartaaltijdschrift. Kijk op
www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
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In wijktheater Musica start 9 juni 2009 het project ‘Jong van Hart’ voor en door 
55-plussers. Een podium voor talent van 55 tot 88 jaar, die samen een mooi the-
aterspektakel maken. De auditie van dit leuke programma is dinsdag 9 juni 2009 
om 13.00 uur. De première van deze theatervoorstelling is op Tweede Kerstdag, 
zaterdag 26 december 2009.

Dus; heeft u zin in toneelspelen, zingen, dansen 
of werkt u liever achter de schermen (decor, 
kostuums, geluid, licht) geef u dan op! Heeft u 
ervaring of  nog nooit zoiets gedaan, het maakt 
niets uit. Iedereen mag meedoen! Het enige dat 
wij zoeken is enthousiasme.

Na de auditie zijn er dinsdag 16 en 23 juni work-
shops op diverse onderdelen van theater maken, zoals een workshop zang, dans, theater of licht- en 
geluid. In de zomermaanden kunt u nadenken over uw aandeel in dit theaterspektakel of misschien 
uw act alvast instuderen! Tijdens de vakantie werkt de regisseur dit project uit tot een voorstelling 
waarvoor we na de zomervakantie iedere dinsdagmiddag in september, oktober, november en decem-
ber repeteren.

Hoe de voorstelling eruit gaat zien is afhankelijk van de input en de interesses van u en de groep.
Voor meer informatie en aanmelden voor de auditie kunt u terecht bij Wijktheater Musica, Ans 
Dekker (010- 4371361) of via email: musica@senr.rotterdam.nl of via Mirjam Kroonenburg (06-
23588673).

Jong van hart!

BESTELFORMULIER VOOR DE ZONDAGOCHTEND-NAJAARSCONCERTEN 2009

     keuze
     passe
     partout
     aankruisen*

     

     
     * hier kunt
     u 5 verschil-
     lende
     concerten
     aankruisen.

Aantal Datum Omschrijving Prijs Bedrag Hier 

  Keuze passe-partout: U kunt 5 zondagochtend-
  concerten uit de reeks van 7 kiezen (5x € 10,-)= € 50,00

  Passe-partout: 7 Zondagochtend-
  concerten x € 9,50 (losse kaarten: € 11,50) = € 66,50

 

 zo. 1 nov. Trijntje Oosterhuis € 11,50

 zo. 8 nov. Amstel Quartet € 11,50

 zo. 15 nov. Mathilde Santing € 11,50

 zo. 22 nov. Bill Baker’s Big Band € 11,50

 zo. 29 nov. Liesbeth List € 11,50

 zo. 6 dec. Jan Vayne en Petra Berger € 11,50

 zo. 13 dec. White Christmas at the Doelen € 11,50

                           Administratie, porto en verzendkosten € 4,00

                                                                     TOTAAL BEDRAG

Uw gegevens:

Dhr./Mevr. Tel. Email

Adres Huisnummer Handtekening:

Postcode Plaats

Bank/gironr.  

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro

Dit ingevulde formulier opsturen naar: 

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Een Hanson productie

-- Er op uit! Kalender --

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

God in beeld
religie en spiritualiteit uit Oost-Azië
Kunsthal Rotterdam -  di t/m za 10.00-17.00 uur,  
zo- en feestdagen11.00-17.00 uur – www.kunsthal.nl

Jaarmarkt Schiedamseweg
Schiedamseweg – 10.00-17.00 uur

30 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

Uit met de Pinksterdagen
SnelleVliet Dagtochten Aanvragen en downloaden 
dagtochten.snellevliet.nl of 078-6920110

 
    1 juni

Centrum Architectuur wandeling (Gilde Rotterdam)

Info Café Engels, Weena – 10.00 uur - € 3,50 
3 juni

Proef de Buurt
Zwerven door Tussendijken met Til van Maurik (rondwandeling)
Proefplek, Mathenesserdijk 387 B – 14.00 uur 
reserveren verplicht 010-4259440

 

29 mei

Documentaire: gedenk!

OorlogsVerzetsMuseum -  14.00 uur 

7 en 10 
juni

Van rooksignaal tot digitaal
Houweling Telecommuseum, Vlaggemanstraat 15 – di 9.00-14.30 uur 
gratis – www.houwelingtelecommuseum.nl

9 juni

t/m
14 juni

100 jaar tentoonstellingsaffiches
Schielandshuis – di t/m zo 11.00-17.00 uur 
 www.historischmuseumrotterdam.nl

t/m
16 aug

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
Klassiek topconcert Canadian Brass

Debat: Ouder worden in Rotterdam: 
een straf of een zegen?
Centrale bibliotheek, Hoogstraat 110 – 13.30 – 15.00 uur – 
gratis -  www.lokaalrotterdam.nl

 
    6 juni

 
 
 
 
 

 *BUNGALOWPARK SIMPELVELD* 
STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij 

Rustig en centraal gelegen bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan. 
Gratis brochure? Bel 045-5441242 of zie www.bungalowparksimpelveld.nl  

 
 
 

Oisterwijk, Parel van Brabant

Warme huiselijkheid in 
Hotel de Paddestoel

Gasten worden in Hotel de 
Paddestoel met de bekende 
Brabantse hartelijkheid  en 
gastvrijheid ontvangen. 
De huiselijke inrichting 

van het hotel en de groene 
omgeving zorgen ervoor dat 
men helemaal tot rust kan 
komen. En wie er op uit wil 
trekken kan terecht in de 
prachtige omgeving van het 
hotel. 
De prijs voor het week-
arrangement bedraagt 
€ 582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)

Géén toeslag voor één-
pers.kamer.

Een vakantie in het drie sterrenhotel De Paddestoel in Oisterwijk bete-
kent een warme ontvangst, comfortabele kamers, een uitstekende Hol-
landse keuken, volop recreatiemogelijkheden, geslaagde fiets- en wan-
deltochten en leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend 
geschikt voor mensen die gebruik maken van  een rollator of rolstoel.

Advertorial
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur

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

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

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

of bel: ✆ (078) 69 20 110

SnelleVliet Dagtochten
City & Shopping
Londen (24 uurs) 6/6, 4/7, 25/7, 8/8 b 51
Parijs (24 uurs) 30/5, 6/6,  20/6, 4/7, 18/7 b 33
2 dagen Parijs 29/5, 26/6, 31/7 b 7250

2 dagen Berlijn 10/7, 7/8, 28/8 b 91
Brugge 27/6, 30/7, 18/8 b 2350

Brussel 13/6, 18/7, 29/8 b 22
Maastricht 30/5, 13/8 b 22
Düsseldorf 20/6, 25/7, 22/8 b 24

2e Pinksterdag maandag 31 mei
Surprisetocht Incl.: 1x koffie+gebak, warme lunch en ?? b 3850

Gelderse Achterhoek Incl.: 2x koffie+gebak, koffietafel en diner b 5350

Toertochten
Zeeland incl. koffie+gebak, diner 18/6 b 39
Giethoorn incl. koffie+gebak, koffietafel 27/6 b 37
Durbuy incl. koffie+vlaai, diner 30/6 b 4450

Kaasmarkt Alkmaar & Zaanse Schans 3/7 b 1950

Incl.; kopje koffie in de touringcar

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

v.a.

Antiek  Curiosa Brocante Nieuw

www.toenwasgeluk.nl

Snuffel winkel

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

OUD ROTTERDAMMERTJES
Ideaal Makelaardij vraagt voor haar 
relaties: goed gestoffeerde en/of 
gemeubileerde woningen te huur in 

geheel Zuid-Holland. Redenen voor verhuur: 
Als u woning lang in de verkoop staat.
Als u (tijdelijk) naar het buitenland vertrekt.
Als u wilt beleggen in vastgoed.
Neem contact met ons 
op voor meer informatie. 
Tel.nr.: 010-2460905/Fax:010-2469011/
info@ideaalmakelaardij.nl

Den Haan den Haan 010-4125790 erk. onder-
nemer K.v.K. 111.289. Koopt hele & ged. in-
boed., eiken, klass., barok, lodewijk, schilderij-
en, kleding & algeh. ontr. ook vloerbedekking. 
Jonker Franshof 8, R’dam. Tel.06-53703110.

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

www.eiwitdieet-online.nl 
Goedkoopste Pro10 eiwitdieet site. Zelf je 
startpakket samenstellen! De pakketten zijn 
evt. af te halen in Rotterdam.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in 
uw brievenbus. Vul de bon in op pagina 26 en 
voor 49,90 euro per jaar ontvangt u 
De Oud-Rotterdammer.

ideaal
makelaardij o.z.

HUIZEN

INBOEDELS

FOTO’S

VERZORGING

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

Wilt u ook adverteren in deze rubriek? Bel 
0180-322575 of een van de telefoonnum-
mers uit het colofon op pagina 26.

ADVERTEREN
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Van het kopen van kaartjes herinner ik me 
niets. Des te meer van het beklimmen van de 
ijzeren trappen. Als je vanaf de grond omhoog 
keek, leek het stadion niet zo hoog. Maar 
naarmate we vaker een draai maakten op de 
in elkaar gevlochten trappen – je kwam steeds 
dezelfde mensen tegen - stegen de zenuwen. 
Wat waren de afstanden tussen de spijlen 
groot. Daar kon zo een kind doorheen. Onder-
weg zag ik door de glaswand glimpen van het 
veld en de tribunes en probeerde ik chocola 
te maken van magische codes in rode letters 
boven de ingangen. DD, DE, FE. Huh?
De kuip was driekwart vol en de zon scheen. 
Het leven was goed. Mijn vader wees op de 
witte overhemden overal. Wat minder op de 
staantribunes. Met mijn witte truitje voelde ik 
me er ook bij horen. Uitbundig van karakter 
waren wij niet. Terwijl de emoties als een 
wave over de tribunes golfden, ontglipte ons 
hooguit een ‘oe’ bij een schot of een veront-
waardigd ‘hé’ bij een overtreding. “Wat een 
ruwe speler is die Piet Kruiver toch”, is de 
langste tekst die ik me van mijn vader herin-
ner. In mijn herinnering werd het 0-2, maar als 
ik in de statistieken van Feyenoord – Sparta 
kijk, komt die uitslag niet voor. Dat Eddy 
Pieters Graafland moest vissen, staat echter 
vast. Ik zie hem nog vergeefs duiken naar de 
bal. ‘Te ver voor ze kool’, klonk het overal om 
ons heen. Feijenoord deed er alles aan, doch 
het mocht niet baten. Wat teleurgesteld – Oké, 
Sparta was ook Rotterdams, maar wij woon-
den op Zuid – hoorden we het eindsignaal 
aan. “Geef iedereen maar een handje, en dan 
gaan we”, maakte papa het standaardgrapje. 
Naar huis, voor soep en Frits van Turenhout 
met de toto-uitslagen.

Spijt
Een andere wedstrijd die me is bijgebleven 
was halverwege de jaren zeventig. Ik schaam 
me er met terugwerkende kracht voor, maar 
een baldadige vriend haalde me over met hem 
naar binnen te piepen bij de halve bekerfinale 
PSV - Ajax. Waarom die in de Kuip werd ge-
speeld, weet ik niet. Erin piepen, dat was nog 
veel enger dan die trappen destijds. Overal 
liepen mannen met honden. Gelukkig lukte 

het, door een listige strategie: niet over het 
hek klimmen, maar op een tickethuisje. Plat 
op het dak liggen, wachten, springen, rennen, 
lachen. 
Dat laatste werd meer gedaan die avond. Het 
publiek bestond uit PSV-fans, Ajax-fans en 
neutrale Rotterdamse voetballiefhebbers. Die 
allemaal - gek hè - voor PSV waren. Toen 
Ajax keeper Heinz Stuy kort voor het einde de 
bal knullig losliet en Van de Kerkhof verbaasd 
de bal binnen tikte, kwam driekwart van het 
publiek niet meer bij.

In diezelfde jaren werd de functie van de Kuip 
uitgebreid. Het bleek een goeie locatie voor 
popconcerten. Bestuurders hielden soms hun 
hart vast bij het zien van de springende me-
nigte, want de vrij hangende tribunes bewo-
gen gezellig mee. Gelukkig is het altijd goed 
gegaan. Een van de eerste grote evenementen 
was de komst van Eric Clapton en Bob Dylan 
voor een dubbelconcert. Volle bak natuurlijk. 
De bluesman uit London vond ik wel op zijn 
plek in de Kuip; die intellectueel uit de VS 
niet. Ik maakte een statement door na Clapton 
weg te gaan. Het maakte weinig indruk en ik 
heb er nog steeds spijt van.

Loepzuiver
Met die concerten werd een oude traditie 
opgepakt. Want voor en na de oorlog waren er 
grote bijeenkomsten in de Kuip. Van vakbe-
weging, kerk en scholen. Honderden turnsters 
die figuren maakten op het veld; vlammende 
toespraken. Ook waren er atletiek- en boks-
wedstrijden. Liefst 65.000 man konden er toen 
nog in. Onvoorstelbaar wat een emoties er 
door deze tempel zijn gegaan in die ruim ze-
ventig jaar. Het idee was van (oude spelling) 
Feijenoord voorzitter Leen van Zandvliet, 
wiens naam vereeuwigd is in het plein naast 
de Kuip. Architect Van de Vlugt maakte er 
een uniek gebouw van. Geïnspireerd op Ar-
senal’s Highbury, maar met een voor die tijd 

revolutionaire, doorlopende bijna ronde vorm. 
Feijenoord aanvoerder Puck van Heel sloeg in 
1935 de eerste paal en twee jaar later werd er 
gevoetbald.
Was het voor de generatie van mijn ouders 
vooral de plek waar legendarische Nederland 
– België’s werden uitgevochten (weet je nog, 
toen we met pannendeksels de 7 - 2 vierden); 
voor de oudere Rotterdammers van nu zal de 
Kuip wellicht het meest geassocieerd worden 
met Coen Moulijn. De slanke man met de 
snelle bewegingen en de loepzuivere voorzet. 
Die dat dreigende gebaar maakte naar de veel 
grotere Real Madrid speler die hem neer-
haalde, uit frustratie over de 2-1 nederlaag 
tegen dat onbekende clubje uit Rotterdam. 
Coen Moulijn, die Zuid sinds jaar en dag van 
eveneens loepzuivere kleding voorziet. Ik 
vroeg hem wat voor woorden er opkomen als 
hij denkt aan de Kuip. “Warm. Contact. Of 
je nu linksbuiten liep of op het middenveld 
of op rechts (dat laatste moet hij van horen 

zeggen hebben), je had altijd contact met het 
publiek. Als je de tunnel uit kwam, voelde je 
de warmte over je heen komen. Dan stond je 
al met 1-0 voor. Tegenstanders waren allemaal 
bang om naar de Kuip te komen.” Stilte. “Dat 
is de laatste tijd helaas iets minder, ja.”

Genieten
En nu dan de plannen voor een nieuw stadion. 
Het schijnt onvermijdelijk te zijn. We moeten 
mee in de vaart der voetbalvolkeren. Zeggen 
ze. O, het zal vast een mooi stadion worden, 
daar in de bocht van de Maas. Maar Kuip 
wil ik het niet noemen. Want hoe verplaats je 
historie, emotie en liefde ? Dat zal niet gaan.

Ik denk er maar liever niet aan. Zolang het 
nog kan geniet ik op de Van Brienenoordbrug 
van het – sinds de renovatie in 1996 - zilveren 
wonder. En op zondagmiddagen van het 
gejuich, dat ons over de Maas net bereikt op 
ons Kralingse balkon. Oké, dit jaar dus niet zo 
vaak. Maar wacht maar, het komt goed. Dus. 
Mario… breng de Kuip nog een paar seizoe-
nen in vervoering, voor we hem definitief los 
moeten laten.

Peter van Kan 

De Kuip bracht 
ons in vervoering 
Vriend en vijand zijn het erover eens. Het mooiste stadion met de 
meeste sfeer van Nederland staat in Rotterdam. De trouwste aan-
hang zit er op de tribune. De eerste keer dat ik daar zat, was ergens 
halverwege de jaren zestig. Papa had me niet verteld waar we heen 
gingen. Dus kon ik mijn ogen niet geloven toen we over de spoorbrug 
liepen, het stadion opdoemde en we met de mensenstroom mee naar 
de ingang gingen. Als je een jaar of tien bent, je leven voornamelijk 
uit voetballen bestaat en je Rotterdammer bent, dan is de Kuip het 
Heilige der Heiligen. 

- De Kuip kort na de oplevering met op de voorgrond tussen de afzethekken ruimte om naar het stadion te 
lopen en trams te parkeren Foto’s verzameling H. van der Schoor -

- Dit beeld van de Kuip in oktober 1937 zullen vooral 
ouderen nog op het netvlies hebben -

Wonen op de Magistraat
Interview met bewoonster 
mevrouw de Groot
Sinds wanneer woont u op deze particuliere zorgin-
stelling in Rotterdam?
Op 3 december 2007 ben ik samen met mijn echt-
genoot op de Magistraat komen wonen. Ik ben zelf 
geboren in Zeeland en mijn man in Rotterdam en we 
hebben echt een band met Rotterdam. 
Waarom  liet u uw keus vallen op de particuliere 
zorginstelling de Magistraat?
In de zoektocht naar zorg voor mijn echtgenoot kwam 
ik in de reguliere zorg niets tegen dat mij aansprak, ik 
vond het allemaal veel te massaal en te onpersoonlijk.
Terwijl de Magistraat een veel betere uitstraling heeft 
en meer mogelijkheden biedt voor ons als echtpaar, 
zoals een ruim appartement om samen op te wonen en 
de juiste opvang en begeleiding voor mijn man.
Hoe heeft u de Magistraat destijds gevonden?
Door hulp van mijn beide zoons die op internet heb-
ben gezocht of zij iets konden vinden dat aan onze 
wensen voldeed. Zij kwamen toen met de particuliere 
woonvorm de Magistraat en dat paste heel duidelijk 
bij onze wensen. En gelukkig zijn we in de positie dat 
we het ons ook kunnen veroorloven.
Waarom wilde u in een woonzorginstelling wonen, 
terwijl u zelf nog geen zorg nodig heeft?
Mijn echtgenoot heeft ondersteuning nodig bij zijn 
lichamelijke verzorging. En het is fijn dat hij hier aan 
activiteiten mee kan doen en daardoor een zinvolle 
dagbesteding heeft. Zo heb ik ook mijn handen vrij 
om gewoon mijn dingen te blijven doen. 
En het is natuurlijk heerlijk dat je je geen zorgen 
hoeft te maken over je huishouden of je eten, dat is 
hier allemaal fantastisch geregeld in de Magistraat 
en het personeel is altijd vriendelijk, behulpzaam en 
geduldig. Wat we ook erg fijn vinden is het gevoel van 
veiligheid en comfort dat je hier hebt.
Hoe ziet uw dag eruit?
Doordat ik altijd zeker weet dat er goed voor mijn 
man gezorgd wordt, kan ik gewoon mijn eigen dingen 
blijven doen en kunnen we tegelijkertijd veel dingen 
samen doen.
We doen veel gezelschapsspelen, bezoeken concerten 
en we genieten samen van de fantastische maaltijden 
die de chef kok hier voor ons maakt. Ik rijd zelf nog 
auto en ga dan ook regelmatig dingen buiten de deur 
doen die ik vroeger ook al deed.
__________________________________________
Mevrouw De Groot woont samen met haar man op 
particuliere woonzorginstelling de Magistraat aan de 
Henegouwerlaan in Rotterdam. Particuliere woon-
zorgorganisatie Domus Magnus biedt in de Magistraat 
aan de Henegouwerlaan de mogelijkheid in een luxe 
woonomgeving persoonlijke zorg en dienstverlening 
te ontvangen. Ouderen krijgen voor een vast bedrag 
per maand alle diensten op het gebied van wonen, 
zorg en service die nodig zijn. Ongeacht de ontwikke-
ling van de gezondheid en de daarmee samenhangen-
de zorgbehoefte. De huur van de appartementen ligt 
tussen de 2.750 en de 4.050 euro per maand. Daarvan 
wordt alles betaald; huur, service en zorg. Kijk voor 
meer informatie op www.domusmagnus.nl

Advertorial

- Volle bak -
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Nooit te oud om een huis te kopen

In de onlangs gerenoveerde knikfl ats in de 
groene ruit van Ommoord zijn nu verschillende 
rolstoeltoegankelijke appartementen Te Woon. 
De ruime appartementen hebben een eigentijdse 
uitstraling en voldoen helemaal aan de eisen van nu. 
De fl at heeft een complexbeheerder en er is een 
conciërge aanwezig die allerlei servicediensten 
aanbiedt. Ook is er een gezellige bewonersruimte. 
De Briand- en de Albert Schweitzerplaats liggen 
nabij uitvalswegen. Winkels, medische voorzieningen 
en openbaar vervoer zijn op loopafstand. In een 
aantal appartementen is kleurkeuze voor keuken en 
badkamer nog mogelijk! 

Huurprijzen
Vanaf circa € 660,- incl. servicekosten ( per 1 juli 2009, 
huurtoeslag niet mogelijk)

Koopprijzen
Koopgarant (25 % korting) vanaf € 88,125,- k.k. 
Koopcomfort vanaf € 117,500,- k.k.
VvE-bijdrage € 123,11 per maand.

Kijk ook op www.huiskopenmetkorting.nl

briandplaats en albert schweitzerplaats (ommoord)
55-plusappartementen in groene 0mgeving
•  vierkamerwoningen op de eerste t/m achtste verdieping

Woonbron Prins Alexander
Zevenkampse Ring 342
3068 HG Rotterdam

T: (010) 286 88 66
E: alexander@woonbron.nl

Te Woon:

Kopen met 

25% korting en

terugkoop-

garantie

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

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

Kom langs op 
Recreatie & Watersportcentrum 

de Biesbosch
Direct naast natuurgebied de Biesbosch!

078 6183241 - EUROPARCS.NL
R&W Centrum de Biesbosch - Rijksstraatweg 186 - Dordrecht

8% rendement
5 jr. vast.

Te koop

vakantiewoningen

vanaf € 25.000,-

op mooie kavels aan het 

water én de jachthaven!

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

     

LG PLASMA TV
Unieke 106 cm HD-Ready plasma tv van 
LG met een zeer hoge resolutie en een 
contrast van maar liefst 2.000.000:1. Een 
responsetijd van 0.01 ms voor het goed 
weergeven van zelfs de snelste passa-
ges. 600 Hz technologie en 
“onzichtbare” speakers en 
volledig vlak design ma-
ken dit toestel een sieraad 
voor uw huiskamer.

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

weergeven van zelfs de snelste passa-
ges. 600 Hz technologie en 
“onzichtbare” speakers en 

ken dit toestel een sieraad 
van 799,-

599,-

Ook op deze TV 

3 jaar garantie
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Na hun actieve voetbaljaren zijn ze elk 
huns weegs gegaan. Mijn vader kocht 
een melk- en kruidenierszaak in de 
Van Speijkstraat, Ome Teun zocht als 
masseur zijn heil in de sport en kwam 
via de boksschool van Theo Huizenaar 
in de voetballerij terecht. In de jaren 
veertig was hij verzorger bij Sparta en 
veel later vormde hij bij Excelsior een 
unieke combinatie met de vorig jaar 
overleden  Bob Janse.

Historisch
Bij Feyenoord is Meijer sr. nooit in 
dienst geweest, maar hij heeft wel 
een flink aantal spelers in zijn woning 
aan de Van Citterstraat onder handen 
gehad. Historisch in dit verband is 
het verhaal van Reinier Kreijermaat. 
‘Beertje’ raakte op 28 november 1962 
in de Europa Cup-wedstrijd tegen het 

Hongaarse Vasas ernstig geblesseerd 
aan de rechterknie. Ik zie hem na het 
onbeslist geëindigde duel nog met een 
van pijn vertrokken gezicht liggen in 
een luxueuze fauteuil in het Nepsta-
dion in Boedapest. De wedstrijd zou 
door de televisie worden uitgezonden, 
maar dat ging door het overlijden van 
Koningin Wilhelmina niet door.
Omdat hij in echtscheiding lag, trok 
Kreijermaat na terugkeer in Rotterdam 
in bij de familie Meijer. Gerard was 
toen net drie jaar in dienst bij Fey-
enoord. Samen met zijn vader zouden 
ze een uiterste poging doen de waarde-
volle middenvelder weer fit te krijgen. 
De beslissingswedstrijd in Antwerpen 
tegen Vasas op 12 december 1962 
- door Feyenoord met 1-0 gewonnen - 
kwam te vroeg voor Kreijermaat, maar 
op 6 februari 1963 was hij er in het 

Parc des Princes in Parijs tegen Stade 
de Reims weer bij en scoorde zelfs het 
enige doelpunt. Vader en zoon Meijer 
hadden een klein wonder verricht .

Waardering
“Ja, dat was wat”, verzucht Gerard nu 
nog als hij terugblikt. “Doordat we niet 
al te ruim gehuisvest waren, sliep ik 
samen met Reinier in een twijfelaar.’’
Zelf heb ik ook dierbare herinneringen 
aan Ome Teun. Toen ik bij Excelsior 
in de C-junioren speelde, heeft hij 

me in no-time van een liesblessure 
afgeholpen en ruim tien jaar later heb 
ik veel fysieke en mentale steun van 
hem gekregen bij  mijn herstel van 
twee beenbreuken, een bij Vitesse en 
een bij Roda Sport. In die ongelukkige 
periode heb ik gezworen nooit meer te 
voetballen, maar het gips en de pennen 
in mijn been waren nog niet verwij-
derd of ik trapte al weer tegen een bal. 
Met dank aan Ome Teun en de chirurg 
die mij in Kerkrade heeft geopereerd.
Als Meijer senior, die op 82-jarige 

leeftijd is overleden, zou hebben 
geweten hoeveel waardering zijn zoon 
bij Feyenoord ten deel is gevallen, zou 
hij zo trots zijn geweest als een aap. 
Gerard: “Dan zou hij met zijn hoofd in 
de wolken hebben gelopen. De laatste 
dagen heb ik vaak aan hem moeten 
denken. Bijna alles wat ik bereikt heb, 
heb ik aan hem te danken.”

Gerard Meijer sliep samen met 
‘Beertje’ Kreijermaat in een twijfelaar
Gerard Meijer, de zo pas afgezwaaide verzorger/masseur van 
Feyenoord, en ondergetekende schelen in leeftijd 324 dagen. 
Gerard is van 12 augustus 1935, ik van 23 september 1934. 
Als peuters van twee en drie jaar zetten wij op het Henegou-
werplein gezamenlijk de eerste stappen op een voetbalveld. 
Onze vaders werkten beiden bij de Coöperatie Vooruitgang en 
voetbalden bij de gelijknamige voetbalclub in een geel shirt 
en een zwarte broek. Mijn vader was een aanvallende spil. 
“Ome Teun” een robuuste back. Mijn vader was melkbezor-
ger, Meijer sr. bracht het brood rond voor de Coöperatie.

Ik was de vierde in ons gezin van zes 
kinderen, oudere broers Ton en Ed, 
oudere zus Anneke, ik (Rob) en Ida en 
Karin. We gingen allemaal op school 
in de Voorschoterlaan bij meester 
Gravensteyn; ik begon op het kleuter-
schooltje bij juffrouw Melchior. 
Op weg naar school werd je begeleid 
door geluiden en geuren. Als ik de 
deur uitstapte, hoorde je eerst de smid. 
Bij De Goederen aan de overkant 
rechts stond dikwijls de bakkerswagen 
van onze buurman Vonk, die bij Kops 
werkte. Verderop aan de linkerkant 
het melkpakhuis van De Hartog (later 
lompenhandel van ‘t Hof met het 
witte paardje). Op de vier hoeken van 
de Siondwarsstraat links Aurore met 
om het hoekje de waterstoker, op de 
andere hoek, met leerlucht, schoen-
makerij Plomp, hiertegenover slagerij 
De Pater (later Schalkwijk) en op de 
vierde hoek, met vers fruitlucht, groen-
teboer Nele. Verderop de heerlijke 
chocoladelucht van de Gebr. Weber en 
vervolgens de levensmiddelenwinkel 
van Gilst Visser met hiertegenover het 
sigarenwinkeltje. Op de hoek rechts 
met de Lusthofstraat Nekeman met 
rijwielen en radio’s en op de andere 
hoek de versgebakken broodlucht van 
bakkerij Van Duin. 

Muziek
Enkele namen van klasgenoten die 
ik nog weet: Hans Rolloos, Robbie 
Nelle, Kees Berhout, Cobie van Geet, 
Anneke van Driel, Annie van Dipte, 
Cor Kaptein, de tweeling (witkoppies) 
Douwe en Kees v.d. Wal, en twee 
jongens die in het jongenstehuis aan 
de Avenue Concordia woonden, Leen 
Hoogstad en Henk v.d. Giezen. 
Op woensdag- of donderdagmid-
dag stonden bij bakkerij Kops op de 
Oostzeedijk, in de kelder waar ook de 
bakkerswagens stonden, de rozijnen te 
weken voor het krentenbrood. Menig 
keer hebben we ons daar misselijk 
gegeten en moeten rennen om niet 
gepakt te worden.
Op woensdagmiddag de groenteboer 
helpen die aan de Kralingse Kerkhof-
laan woonde en met paard en wagen 
de klanten bezocht. Af en toe, als hij 
zaterdag vroeg klaar was, mocht ik een 
stukje rond rijden op paard Cora. Een 
enkele keer reed Wout Dalmijer (neef 
van de schoenmaker op de Oudedijk) 
mee op de groentewagen en nam dan 
een koffergrammofoon mee, zodat we 
onderweg muziek hadden. 

Spelen
Mijn beste vriend Willem van de 

Kraan woonde op de hoek Aegidius-
straat en Oudedijk naast comestibles-
winkel Van de Willige. Voetballen 
deden wij in de puin waar later garage 
Dijks verrees (tussen Vogelstraat en 
Adamshofstraat). Vlotje varen deden 
we in de bomkraters achter boekhan-
del Unger en op de Jodensloot bij de 
gashouders. 
Tegenover ons woonde Opa Bel; onge-
veer 1.65 meter lang en altijd in Leger 
des Heils-uniform te bewonderen. 
Later heb ik nog met zijn kleinzoon 
Wim Bel bij HOV gevoetbald, samen 
met o.a. Aad Pijpers, Wim Lupgens en 
Ruud Batenburg. 
Op zaterdag kwam bij ons in de straat 
altijd een tweewielig koetsje met een 
bakker. Deze was zo dik dat hij heel 
moeilijk kon in- en uitstappen. Daarom 
prikte hij met een lange stok met een 
spijker een brood achter uit het koetsje 
en overhandigde deze, aan de stok, aan 
de klant. Vaste verzamelplek was de 
Speelmanstraat waar altijd gevoetbald 
werd op het grasveld. Medespelers 
waren o.a. Tom Tanis, Ludi Trip, Henk 
van Wijk, John en Ed Nederveen, An-
dries van Dijk, Simon Hoogerwaard, 
kleine Andries en ook mijn huidige 
vrienden Willem van de Kraan en 
Eimert Kaptein. 

Toffees
Tijdens de watersnoodramp in febru-
ari 1953 stond het water bovenop de 
Oostzeedijk. Bij tal van panden op de 
Admiraliteitskade waren de kelders 
ondergelopen. Zo ook bij toffeebe-
drijf Cliever. Waarschijnlijk wist men 
niet wat te doen met de voorraad die 
onder water had gelegen, dus werden 
hele vrachten toffees begraven op het 
braak liggende stuk grond tussen de 
Oostzeedijk en de AdmiraliteÎtskade. 
Wij hadden echter ontdekt dat de 
onbeschadigde cellofaanverpakkingen 
de toffees prima hadden beschermd. In 
die dagen hebben wij heel wat afgegra-
ven en onder heel wat bedden stonden 
dozen vol met deze lekkernij.
Boven Eimert Kaptein woonde de fa-
milie Van Strien met hun drie dochters 

Jopie, Margo en Ammie (later nog een 
zusje en broertje). Jarenlang ben ik 
tevergeefs verliefd geweest op Jopie, 
maar toch denk ik nog met plezier aan 
deze fijne familie terug. 
Uiteindelijk liep ik een heerlijk meisje 
tegen het lijf, Joke Jansen van de 
Zaagmolenkade. Dat klikte prima en 
inmiddels zijn wij bijna 42 jaar geluk-
kig getrouwd, en hebben drie kinderen 
en drie kleinkinderen. Sinds 1987 
wonen wij in Oosterwolde Friesland 
en hebben het prima naar ons zin. 

Rob Peters
Duistereweg 17 
8431 VV Oosterwolde 
robertenjoke@planet.nl 

Ik heb liever toffees van Cliever 
In 1947 kwamen wij te wonen op de Aegidiusstraat 13 in Rotterdam Kralingen. Wij woon-
den boven het kruidenierswinkeltje van juffrouw Haak, dat later werd overgenomen door 
Maartje van Veen en echtgenoot Jan Bout die glazenwasser was. Aangezien zij kinderloos 
waren, werd ik min of meer de pleegzoon. 

- De Aegidiusstraat met rechts op de hoek de levensmiddelenwinkel 
van Van Gilst Visser (foto collectie Voet) - -

- Henegouwerplein, 1934, RV en AV Vooruitgang. Staand tweede van links Teun Meijer, vijfde van rechts Jan van den Polder. In het midden Co van der Jagt. -

Dick van den Polder
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Volwassenen
Kinderen van 3 t/m 11 jaar
Op vertoon van 65+  
(geldt niet op feestdagen)

www.malakka.nl
Email: info@malakka.nl

€ 15,00
€ 10,00
€ 12,75

Tel. 010 483 34 88

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant

Puck van Heelstraat 154 
Rotterdam-Zuid
Ruime parkeergelegenheid voor de deur 
(volg P5)

Keuken dagelijks geopend 
van 12.00 - 22.00 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag 
tot 22.30 uur

De Hooge Heerlijkheid
Voorstraat 21
3241 EE Middelharnis
tel. : 0187-483264

Geopend van woensdag t/m 
vrijdag van 12.00 tot 14.00 
en 18.00 tot sluitingstijd
Zaterdag vanaf 18.00
Zondag vanaf 12.00

 Maritime Hotel Rotterdam     
      

   
 

  
 

 
 

 
Dit mooie drie sterren hotel met totaal 165 kamers is  

gevestigd  in het Scheepvaartkwartier op een unieke  
“vijfsterren” locatie, direct aan de Maas   

Willemskade 13 || 3016 DK Rotterdam || Tel.: +31(0)10-20 10 9 00 
 info@maritimehotel.nl || www.maritimehotel.nl 

Gezellige Bar/lounge voor een “quick” lunch  

Donderdag 9 juli a.s. Jazzlunch–concert met West-End Trio! 

   

Voor uw Receptie‛s of 

Vergaderingen Reserveren 
wordt aanbevolen. 

Volwassenen € 16,50
Kinderen van 
3 tot 12 jaar € 11,50
Op vertoon 
van 65+ € 14,45

Volwassenen € 19,50
Kinderen van 
3 tot 12 jaar € 12,50
Op vertoon 
van 65+ € 17,25

BBQ - Grill - Lopend Buffet - Wok

Doordeweeks Vrijdag, zaterdag en zondag

Lopend buffet, onbeperkt eten

Tel. 010 479 36 33

Specialiteiten Restaurant

Cor Kieboomplein 508
3077 MK Rotterdam
E info@kampongkita.nl

T 010 479 36 33
F 010 479 00 89

www.kampongkita.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

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

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

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

Lekker uit eten
Tijdens zulke fantastische lentedagen als het 
afgelopen weekend, maar ook straks, als het 
hoogzomer is, wil iedereen maximaal genieten 
van het schitterende weer. Zelf de aardappel-
tjes schillen, groenten schoonmaken en vlees 
braden is dan zonde van de tijd. Het is stukken 
aangenamer op zulke dagen lekker een goed 
restaurant op te zoeken en je daar heerlijk te 
laten bedienen, liefst nog op een mooi terras. 
De Oud-Rotterdammer heeft voor die mooie 
dagen enkele uitstekende restaurants uitge-
zocht, die u op deze pagina met hun adverten-
tie uitnodigen eens lekker te komen genieten 
van hun culinaire hoogstandjes. Zoek er een 
van uw gading uit en laat u verwennen!



Vanaf 1934 is de buurt gebouwd 
tussen (globaal) de Zegenstraat, 
kop Boergoensevliet, Kromme 
Zandweg, Roerdomplaan, Klaver-
straat, Katendrechtse Lagedijk, 
Slotboomstraat en Gruttostraat. 
Straten met onder meer rijtjes een-
gezinswoningen verrezen aan de 
westzijde van de Dorpsweg en kre-
gen namen als Grutto-, Sperwer- 
en Talingstraat. De Kwartelstraat, 
Nachtegaalstraat en het Nachte-
gaalplein werden omstreeks 1937 
gebouwd en waren ruim voor het 
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog op 10 mei 1940 bewoond.
Kort voor het aanbreken van die 
duistere vijf jaren kwamen plannen 
gereed voor nieuwbouwwoningen 
in de vorm van zes appartementen 
rondom één trappenhuis aan de 
oostkant van de Dorpsweg. Dat 
werden de Korhaanstraat, Fazant-
straat, Tapuitstraat, Sternstraat, 
Meerkoetstraat, Buizerdstraat 
en Lepelaarsingel, die hun naam 
kregen op 26 juli 1941. Het 
bouwen van de Mezenbuurt aan de 
zuidkant van de Arendsweg begon 
in 1955. Uiteraard was ook gedacht 
aan gezichtbepalende voorzie-
ningen. De eerste paal voor het 
Carnissehuis van de Nederlands 

Hervormde kerk op de hoek Lepe-
laarsingel/Gruttostraat ging 10 april 
1951 de grond in. Winkelen in de 
buurt werd ook mogelijk gemaakt. 
Daarom sloeg ir. C. van Tra (hij 
was na stadsarchitect W.G. Wit-
teveen (1891-1979) de tweede man 
van de Rotterdamse wederopbouw) 
op 13 november 1951 de eerste 
paal voor winkelcentrum Charlois 
van architect J.A. Lelieveld op de 
hoek van Katendrechtse Lagedijk 
en de Dorpsweg. 
Burgemeester mr. G.E. van 
Walsum stelde het op 10 oktober 
1952 open. 

Feestvertoon
Feestvertoon was er eerder dat 
jaar op 18 juli bij het slaan van 

de eerste paal voor 82 woningen 
bij de Dorpsweg/Fuutstraat. De 
vlag ging in top op 5 september 
1955 bij de Roerdomplaan bij de 
eerste paal voor de 3e Christelijke 
Huishoud- en Industrieschool van 
het architectenbureau Meischke en 
Schmidt; op 11 april 1957 gevolgd 
door de offi ciële opening.
Alweer feest op 24 februari 1958 
aan de Fazantstraat-Gruttostraat-
Korhaanstraat bij de eerste paal 
voor het parochiehuis van de H.H. 
Michaël en Clemens kerk, ook be-
kend als het ‘huis met het gouden 
dak’, vanwege de hoge hypo-
theeklasten. Op 27 april 1959 ging 
het open. Het bewijs van vooruit-
strevendheid in de Vogelbuurt werd 
benadrukt op 24 augustus 1960 op 
de hoek Roerdomplaan/Dorpsweg 
toen de heimachine ging dreunen 
voor het bouwen van de christe-
lijke hbs Charlois van architect 
M. Lockhorst, géén familie van 
de latere deelraadvoorzitter Dick 
Lockhorst. Op de Lepelaarsingel 
hoek Meerkoetstraat werd 1 febru-
ari 1961 een nieuw postkantoor ge-
opend. Aan de Gruttostraat begon 
18 december 1968 de bouw van 
huize Dorpsveld door de rk-bouw-
vereniging Voor het Huisgezin. 
Wethouder G.Z. de Vos opende de 

seniorenhuisvesting precies twee 
jaar later. Ruim vijftien jaar gele-
den werd het complex uitgebreid 
met een ranke woontoren.

Dwalmdam
De geschiedenis van kerkgemeente 
H.H. Michaël en Clemens begon 
in 1916 met plannen van paters 
Kapucijnen uit Brabant om zich te 
vestigen in het almaar uitbreidende 
Rotterdam. Zondag 1 juni 1924 
kreeg de toen 60-jarige architect 
en kloosterbroeder Felix opdracht 
voor de bouw van een kerk en 
klooster aan de Dorpsweg. Twee 
jaar later had hij tekeningen en 
bestekken gereed. De paters Vitus, 
Robertus en Cajanus, en natuurlijk 
broeder Felix, legden maandag 22 
augustus 1926 de eerste steen.
De eerste communiteit in het 
complex aan de Dorpsweg telde 
negen paters en tien broeders. 
Pas op 21 augustus 1928 was hun 
verblijf er offi cieel, na de inzege-
ning van het complex door Mgr. 
J.D.J. Aengenent, die precies een 
maand eerder was gewijd tot bis-
schop van Haarlem. Groei van de 
parochie maakte vergroten van de 
kerk noodzakelijk, waarmee op 5 
juli 1951 werd begonnen. Het jaar 
daarop werd de uitbreiding met een 
feestelijke paasviering in gebruik 
genomen. In 1968 en 1969 werd 
de kerk opnieuw verbouwd. Achter 
het altaar in het vroegere koor 
(later een dagkapel) kwam een 
ontmoetingsruimte met als naam 
‘t Clockhuys. Financieel ging het 
de parochie steeds minder voor de 
wind. Daardoor werd aan het eind 
van de jaren tachtig het Clemens-
huis noodgedwongen overgedragen 
aan de deelgemeente Charlois. Na 
een forse verbouwing was het niet 
langer een parochiehuis, maar een 
gemeentelijk wijkgebouw. Voor de 
in 1962 opgerichte carnavalsver-
eniging De Boergoenzers was het 
in 2009 nog steeds de residentie, in 
carnavalstijd Dwalmdam genaamd. 

 - De eerste paal voor het slaan van woningen en een postkantoor aan de Lepelaarsingel 
naast de bestaande bebouwing van de Katendrechtse Lagedijk -

- De 
kle-

dingzaak 
van Gebr. 

Coster op de 
hoek Dorpsweg/

Katendrechtse La-
gedijk behoorde in 

de jaren vijftig tot het 
nieuwe winkelcentrum 

Charlois Foto’s verzame-
ling Rein Wolters -

Rotterdam bestaat uit deelgemeenten, wijken en buurten. Vrijwel allemaal hebben 
ze een al of niet officiële naam. Zo ook de Vogelbuurt in de deelgemeente Charlois 
met straatnamen van een vogelsoort. De op 21 mei 1895 vernoemde Dorpsweg is een 
vreemde eend in de namenbijt. De aanvankelijke polderweg groeide naar een belang-
rijke verkeersader, die de Vogelbuurt sinds de openstelling van de Maastunnel op 6 
februari 1942 in tweeën snijdt.

Vogelbuurt Charlois 
ontwikkelde zich stukje bij beetje

- De kerk van parochie H.H. Michaël en Clemens met broederklooster aan de Dorps-
weg kort na de oplevering -
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Koningin Beatrix 
beloont zeventig jaar 
huwelijkstrouw
Uitzondering bevestigt de regel. Bij De 
Oud-Rotterdammer is het niet vermel-
den van een huwelijksjubileum in de 
redactiekolommen regel. Elke editie zou 
er anders vol mee staan. Voor de 94-ja-
rige H.J. (Herman) Rijppaert en zijn 
91-jarige vrouw M.J. (Marie) Rijppaert-
van Anen geldt de uitzondering. Het 
Overschiese echtpaar heeft de mijlpaal 
van zeventig jaar lief en leed bereikt en 
dat is zeldzaam.
Zondag 17 mei werd het platina 
huwelijksfeest gevierd in gezelschap 
van hun twee zonen, twee kleinkin-
deren, vijf achterkleinkinderen en 
verdere familie. Andere bewoners van 
wooncentrum Den Hoogenban kregen 
een vleugje feestvreugde mee door de 
vrolijke klanken van een heus draaiorgel 
voor de deur.  De in goede gezondheid 
verkerende jubilarissen genoten van het 
familiebezoek en de felicitatiebrief én 
enorme taart van koningin Beatrix, bloe-
men en nog een taart van burgemeester 
Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en 
bloemen van de deelgemeente Over-
schie. Bestuurder Kees van der Meer 
kwam de attenties brengen. “Ik sta hier 
namens de koningin, de burgemeester 
van Rotterdam en ons eigen Overschie”, 
maakte hij duidelijk. 
De echtelieden zijn geboren en getogen 
Rotterdammers: hij in de Josephstraat 
in het Oude Westen, zij in de Grote 
Visserijstraat. Herman Rijppaert werkte 
tot zijn 57ste jaar bij de Galvaniseer 
Inrichting Overschie (GIO) en kreeg 
ontslag nadat zijn baas stierf, maar 
werkte nadien nog tot aan zijn pensioen 
op het archief van de Sociale Dienst in 
Rotterdam. Moeder Marie zorgde voor 
haar gezin ‘als een traditionele moeder’, 
omschrijft zoon Ton.  Hij en zijn vader 
zijn al sinds hun jongensjaren fervente 
Sparta-supporters. Geen wedstrijd slaan 
ze over, al dreigde dat even toen senior 
moeite kreeg met de trappen van de 
Kasteeltribune. Sparta stelde de komst 
van de twee supporters veilig door hen 
op de hoofdtribune een vaste plek te ge-
ven die bereikbaar is via het restaurant. 
“Een geweldig gebaar”, stelt junior, 
“waar vader en ik heel blij mee zijn.”
Sinds anderhalf jaar woont het echtpaar 
met plezier in Den Hoogenban. Vervoe-
ren laten ze zich, sinds Herman vrijwil-
lig zijn rijbewijs heeft ingeleverd, door 
de Buurtbus Overschie. Hun bruiloft 
heeft indruk gemaakt en niet minder het 
‘lang zullen ze leven’ via het draaior-
gel. “Op naar de 75”, riep een van de 
bezoekers.
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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

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

Mangaanstraat 1-5
(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477
 www.decovloer.nl

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

*** www.arnold-aykens.nl ***

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

Ook Arnold weet dat deze crisistijd een tijd is waarin veel mensen duidelijk wat minder kunnen besteden,      
Daarom is hij fl ink in de onderhandeling gegaan met zijn leveranciers en kan hij nu alle topmerken stof-
zuigers voor de laagste prijs leveren zodat u een stukje persoonlijke crisis kan wegzuigen maar let op OP=OP

CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE

149,00 129,00 269,00 129,00 119,00 79,00 39,00

Miele Stofzuiger s 381 
S 381 met 1800 watt 
maximaal vermogen 
en electronische 
zuigkracht regeling  
en natuurlijk een 
automatsch rolsnoer.

Miele Stofzuiger S 290
S 290 met 1500 watt 
maximaal vermogen 
en electronische 
zuigkracht regeling 
en natuurlijk een 
automatsch rolsnoer.

Bosch Stofzuiger 
BSG PRO8  
Een echte professionele 
stofzuiger met 10 jaar 
garantie op de motor. 
maximaal vermogen 
van 1800 watt en 13 
meter actieradius.

Philips Stofzuiger 
FC 9062
Een 2000 watt stof-
zuiger met telescoop 
buizen en 3 liter stofzak 
inhoud. Actieradius is 
10 meter  en het snoer 
rolt voor u op.

Samsung SC8480
Een zakloze 2000 
watt stofzuiger met 
zuig- kracht regeling 
en tijdelijk GRATIS 
een DVD van HOR-
TON ter waarde van 
29,=.

Philips Stofzuiger 
FC 86111
Super zo’n Philips 
stofzuiger voor deze 
prijs, 1800 watt me-
talen zuigbuizen en 
zuigkracht regeling / 
oprolsnoer.

Severin BR 7926
Echt een super aan-
bieding deze 1400 
watt stofzuiger met 
metalen zuigbuizen. 
Ook het snoer rolt op 
voor deze prijs.

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende 
behandelingen:

•	 Gratis	vrijblijvend	persoonlijk	advies;
•	 Kunstgebitten,	frames,	plaatjes;
•	 Klikgebit	op	implantaten;
•	 Kronen	&	bruggen	op	implantaten;
•	 Eendags-reparatie-service;
•	 Nazorg	en	controle;
•	 Bleken	van	tanden;
•	 Computergestuurd	implanteren;
•	 Eendags-behandeling:
 implanteren + plaatsen prothese/kroon/brug 
 in één dag.

Smile Clinic
het beste voor uw gebit 

Vergoeding van 
alle	verzekeraars	
bij prothese op 
implantaten

Locatie Schiebroek
Achillesstraat 290
3054 RL  Rotterdam
T			010	-	422	21	90
F			010	-	422	65	93

Locatie Ommoord
Niels	Bohrplaats	15
3068	JK		Rotterdam				
T			010	-	42	000	42		
F			010	-	455	57	17

kijk	voor	meer	informatie	op	
www.smileclinic.nl

Lever de coupon in bij het maken van 
uw afspraak voor een klikgebit en 
ontvang een elektrische tandenborstel 
van Philips gratis.

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel
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door Aad van der Struijs

Nieuw in 
mijn boekenkast
Zeer regelmatig verschijnen (Rotterdamse) boeken nieuw in mijn boekenkast. Dit 
betekent niet, dat het gloednieuwe en pas uitgegeven boeken zijn, maar wel epistels 
die ik nog niet in bezit had. Een trouwe leverancier van nieuwe oude (foto)boeken 
is Boekhandel Delfshaven in de Rosier Faasenstraat 12b in Rotterdam-West. Eige-
naresse Jannie kent mijn boekverlangens erg goed; wanneer zij iets binnenkrijgt, 
waarvan ze denkt ‘Dat heeft Aad nog niet’, gaat een telefoontje mijn kant op. In 75% 
van de gevallen loop ik later met een nieuwe aanwinst bij haar de winkel uit!

Voor het echte nieuwe Rotter-
damse boekenwerk had ik vroeger 
de Archiefwinkel op de hoek 
Coolsingel/Aert van Nesstraat. Van 
het pietluttigste boekwerkje over 
de straatstenen in Rotterdam, tot 
het meest historisch verantwoorde 
geschiedenisboek over Rotterdam, 
stond in de verkoopschappen. Eén 
naam mag in dit opzicht wel eens 
aan de vergetelheid worden ontrukt: 
Ton Hoppener. Hij was de ‘be-
drijfsleider’ in de Archiefwinkel en 
had een zeer bijzondere neus voor 
nieuwe Rotterdamse uitgaven. Als 
OR-voorzitter bij de Rotterdamse 
Archiefdienst lag ik zakelijk vaak 
met Ton in de clinch. Achteraf ge-
zien, nu de Archiefwinkel niet meer 
in de bedrijfspolitiek van de huidige 
gemeente-archivaris past, herken 
ik de vooruitziende blik van Ton 
Hoppener. Met het ontbreken van 
dit verkooppunt, is ook de directe 
toegang tot het archief verdwenen. 
Kenners weten wat ik met de laatste 
opmerking bedoel.
De nieuwste uitgaven koop ik nu bij 
Donner op het Binnenwegplein. Zij 
hebben tegenwoordig een ‘Rotter-
damse hoek’, waar zelfs Hoppener 
jaloers op zou zijn. Ik ben er zeker 
van dat er meer (erkende) boek-
handels in onze stad zijn, waar de 
Rotterdamse uitgaven een plaatsje 
hebben. Maar of het zo royaal is 
als bij Donner, meen ik te mogen 
betwijfelen.

Een tevreden klant in proeflokaal 
De Ooievaar in Delfshaven

Rotterdamse Cafés
Mijn allernieuwste boek is het 
tweede deel van Joris Boddaerts 
documentaireboek ‘Rotterdamse 
Cafés’. Waar hij in deel 1 alle 
aandacht richtte op ‘de Rotterdamse 
kroeg vroeger’, zoekt hij in deel 2 
de verdwenen cafés tussen 1945 en 
heden.
Deel 1 gaat tot ver in de vijftiger 
jaren, maar de interesse voor ‘de 

Schiedamsedijk van toen’ en ‘de 
gezelligheid rond de Zandstraat’ 
raakte mij niet.
Met deel 2 heeft hij mij echter he-
lemaal te pakken. Als keurige zoon 
van een Heilssoldatenpaar, was tot 
mijn 18e jaar elk bezoek aan een 
café strikt verboden. Niet alleen het 
café was verboden terrein, ook het 
gebruik van alcohol (al was het een 
biertje) stond op de lijst van dood-
zonden. Toen ik 7 januari 1957, nog 
geen vier weken 19 jaar oud zijnde, 
voor mijn nummer in Amersfoort 
bij de cavalerie moest opkomen, 
leerde ik binnen vijf weken van een 
Poolse ritmeester, dat een huzaar 
niet drinkt, maar zuipt. Ik ga het nu 
niet over de psychische spanningen 
hebben, die het ‘militaire’ leven 
en het Leger des Heilsleven thuis 
opriepen. Ik heb het overleefd en 
onder het genot van een (volgens 
kenners té) goedkope whisky zit ik 
nu in mei 2009 deze kopij te tikken.
Terug naar deel 2 van de ‘Rotter-
damse Cafés’. Boddaert werd bij 
zijn ‘kroegentocht’ door Rotterdam 
bijzonder geholpen door tientallen 
exterieuropnamen van fotograaf 
Hans Klaassen. Bij veel cafés 
‘stapt’ de auteur even binnen en dan 
worden we geconfronteerd met ‘de 
bruine kroeg’, zoals die nu nog in 
de herinnering voortleeft.
Het boek laat zich op diverse 
manieren lezen: Eerst is het een wat 
doorbladeren met de nodige kreten 
van herinnering en verbazing. Bij 
een tweede rondgang heb je meer 
oog voor details en verwonder je je 
erover, dat prachtige ornamentjes 
en versieringen je ‘vroeger’ nooit 
zijn opgevallen.
Als je een derde keer door het boek 
gaat en eindelijk begint te lezen, 
valt je op hoe goed voorbereid en 
nauwgezet Joris Boddaert aan het 
boek begonnen is. De beschreven 
wetenswaardigheden, de karakters 
van de kroegbazen en eigenschap-
pen van de kroegtijgers, laten bij 
mij maar één conclusie achter: Wat 
jammer dat deze cafés verdwenen 
zijn en nog steeds verdwijnen.
De auteur vertelt u graag waar het 
boek te koop is en tegen welke 
prijs. Voor de De Oud-Rotter-
dammerlezers heeft hij zelfs een 
speciale aanbieding: Joris Boddaert, 
Coolhaven 533, 3023 BA Rotter-
dam, telefoon 010-4769060. E-mail 
jorisboddaert@hotmail.com

Snippertjes
Het artikel over de overval in 1944 
op het distributiekantoor op het 

Afrikaanderplein heeft verrassend 
veel reacties opgeleverd. Met een 
zucht van opluchting kan ik nu 
schrijven, dat niemand mij gecor-
rigeerd heeft op het gebied van 
verkeerd gegeven informatie.
Wel vertelde de heer Stoon van 
Schouwen-Duiveland mij, dat hij 
het vreemd vond dat het Ge-
meentearchief Rotterdam mij niet 
telefonisch had kunnen helpen. 
Hij verwees de ‘deskundigen’ daar 
naar het boekwerk ‘Guerilla in 
Rotterdam’, daarin worden alle 
handelingen van de Knokploegen in 
Rotterdam in de periode 1940-1945 
uitgebreid beschreven.
Ook is het raadsel rond de naam 
Sarto opgelost. Alle communicatie-
middelen werden gebruikt om mij 
te laten weten wat Hans Mathijssen 
(Vlaardingen) kort meedeelde: “Het 
Sarto-gebouw is genoemd naar paus 
Pius X (1835-1914), die in het we-
reldlijke leven Guiseppe Melchiorre 
Sarto heette.”
Een vraag in het vorige Spionnetje 
werd er niet duidelijk op door het 
gemis van de bijbehorende foto. 
Vandaar weer de vraag, maar nu 
wél met foto:
Marianne van den Heuvel vraagt 
“Kent u het mannetje van Bloemhof 
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

Nieuwe verkeersregels
Per 1 mei 2009 is een aantal nieuwe 
verkeersregels in ons land van 
kracht. Twee van die regels zijn 
voor de DOR-lezersgroep van 
groot belang, zowel in positief als 

negatief opzicht.
Eén van de gewijzigde regels gaat 
over de maximumsnelheid die 
personenauto’s met caravan mogen 
rijden. Deze snelheid is opgetrok-
ken van 80 naar 90 kilometer per 
uur. Wanneer nu de chauffeur van 
de trekkende personenauto 95 op 
zijn snelheidsmeter gaat rijden, zal 
hij aanzienlijk minder last hebben 
van de ‘hijgende’ vrachtwagens die 
hem proberen op te drukken.
De andere regel is de Algemene 
Invalidenparkeerplaats. U weet 
wel, dat rechthoekige blauwe bord 
met een grote P en daaronder een 
gestileerde rolstoel. Deze parkeer-
plaatsen zijn in het leven geroepen 
om bezitters van een Invaliden 
Parkeerkaart te laten parkeren nabij 
restaurants, theaters, (grote) win-
kels, zieken- en bejaardentehuizen, 
postkantoren en noem maar op. He-
laas zijn er IPK-houders, die deze 
Algemene Invalidenparkeerplaatsen 
tot hun privé parkeerplaats bom-
barderen. De IPK-houder die boven 
een postkantoor woont, zet zijn auto 
op de algemene plaats en voorkomt 
zodoende dat hij zelf een bewoners-
vergunning moet aanvragen. Zelden 
rijdt zo’n IPK-houder met de auto, 
hooguit in het weekend. En dat 
zijn dan net de tijdstippen dat het 
postkantoor gesloten is.
Het is zelfs nog sterker: wanneer 
zo’n ‘vaste’ parkeerder zijn plekje 
verlaat en bij terugkeer de invali-
denparkeerplaats bezet aantreft, zet 
hij de auto op een te betalen plaats 
neer. De parkeerwachters laten zijn 
auto ongemoeid, want zij zien ‘dat 
een ander op zijn plaats staat’. Hoe 
fout kan je zijn.
Sinds 1 mei is dat afgelopen. 
Wanneer Stadstoezicht bemerkt 
dat iedere dag en zeven dagen per 
week dezelfde IPK-houder op een 
AIP staat, komt er bij het welbe-
kende blauwe rechthoekige bord 

een onderbord dat parkeren tot een 
maximum van vier uren toestaat. 
De IPK-houder dient aan de hand 
van zijn parkeerschijf aan te geven 
hoe lang hij wenst te staan.Zoals 
ik schreef: deze regel kan negatief 
voor de enkeling zijn, maar bijzon-
der positief voor de meerderheid 
van Europese Invalidenkaarthou-
ders.

Toevallig
’t Was zeker toevallig, dat  ik 
wat werkzaamheden aan mijn 
‘werkcomputer’ moest laten ver-
richten. Opsturen naar de fabrikant 
zou betekenen, dat ik minstens 
twee weken computerloos zou 
zijn. Wat was ik blij, dat ik toen 
van Mediadisc in de Rotterdamse 
Benthuizerstraat 4 hoorde (010-
4655017). Eigenaar Tino luisterde 
geduldig naar me, noteerde de 
klachten en heette mijn computer 
welkom. Deze kwam daar op een 
dinsdagmiddag rond 15 uur, op de 
volgende donderdagochtend kreeg 
ik een telefoontje dat ‘de computer 
klaar was’. Bij het afhalen bleek, 
dat buiten de door mij genoemde 
klachten Timo nog enige onregel-
matigheden had ontdekt en deze 
in één adem had hersteld. Voor 
het te betalen bedrag behoefde ik 
geen oud vrouwtje van haar tas te 
beroven.
Timo’s winkel is zeker niet zo groot 
als zijn correcte overbuurman, maar 
het assortiment computeronderde-
len, soft- en hardware is een bezoek 
aan Mediadisc dubbel en dwars 
waard. De manier waarop vakman 
Timo met deze stuntelige senior 
communiceerde, is een 10 en een 
zoen van de juffrouw waard.
Mediadisc: een aanrader! www.
mediadisc.nl

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Geachte redactie
De laatste tijd las ik diverse stukjes in 
uw krant over P. Lakeman aan de Putse-
bocht 71. Ik woonde boven P. Lakeman 
en was daar kind aan huis. Mevrouw 
Lakeman haalde mij vaak binnen en 
dan mocht ik op de piano spelen en 
werd verwend met een kopje koffie met 
slagroom en iets lekkers erbij; zeer luxe 
voor mij. Ook had ik goede contacten 
met zijn chef, de heer Schippers. Voor 
de winkel had heer Lakeman een por-
tiek met mooie ramen. Voor de jongens 
uit de Boudewijnstraat was dit een soort 
hangplek. Wij zijn twee keer door de 
ramen gegaan door het duwen enzo. De 
tweede keer hebben wij onze spaarpot-
ten geleegd, omdat wij ons zeer diep 
schaamden. Ik heb veel geholpen in de 
bakkerij en ben later zelf ook naar de 
bakkersschool gegaan. 

Aad Onderstal
Zwijndrecht
haonderstal@hotmail.com     

Heinkel-monument 
Het Oorlogsverzetsmuseum is op de 
nieuwe plaats bij de Coolhaven van 
een afstand niet goed zichtbaar. Een 
betonnen ‘Merkmal’ in de vorm van 
een bommenwerper van de Duitse Luft-
waffe die in 1940 de stad verwoestte, 
een Heinkel He111, van Kampf Ge-
schwader KG 54 Totenkopf, zou daar 
verbetering in kunnen brengen!  De 
initiatiefnemers van dit onzalige plan 
waren nogal naïef, want realiseerden 
zich niet dat het veel negatieve reacties 
zou oproepen. Een vergroot schaal-
model van de veroorzaker van zoveel 
leed  -zonder het slachtoffer daarin te 
betrekken-  kan door Rotterdammers 
niet anders worden gezien dan als een 
monument voor een misdadiger. De 
maker van dit ‘monument’ schat de 
artistieke waarde echter hoog in. In een 
interview met het AD/RD- stad zegt hij; 
‘het een eer te vinden als zijn Heinkel 
in één adem genoemd gaat worden met 

De Verwoeste Stad en De Boeg’ . Zou 
hij niet moeten begrijpen dat het simpel 
uitvergroten van een vliegtuigmodel 
niet in de categorie van echte kunstwer-
ken kan worden gerangschikt? Om de 
bommenwerper toch een kunstzinnig 
tintje te geven heeft het museum daar 
een ‘oplossing’ voor door de Heinkel 
111 ‘De Schaduw’  te noemen. Wanneer 
de zon schijnt, werpt het een schaduw 
en dat zou, symbolisch gezien, de scha-
duw zijn die het bombardement van 14 
mei 1940 over de stad heeft gewor-
pen! Ieder voorwerp werpt echter een 
schaduw en met dergelijke noodgrepen 
kun je het ‘monument’ van een bom-
menwerper, die Rotterdams bloed aan 
zijn vleugels heeft, niet ineens kunstzin-
nig maken. Een echt kunstwerk heeft 
dergelijke praatjes niet nodig en spreekt 
altijd voor zichzelf .

Ton Hermans (1929)
‘s-Lands Werf 271
3063 GH Rotterdam
010-2131542

------------------------------------------------
Geachte redactie
Gisteren uw krant in handen gekregen, 
met voorop het Afrikaanderplein en tot 
mijn grote verbazing iets over Sarto!! 
Toevallig was ik een dag in Rotterdam 
en zag de krant, die ik nu, 200 kilome-
ter verderop, zit te lezen.
48 Jaar geleden, 1961, was ik crèche-
leidster in gebouw Sarto. De crèche was 
inderdaad vanuit het RK Sint Francis-
cus Liefdewerk, onder leiding van de 
paters. Er waren een pater-directeur en 
drie maatschappelijk medewerkers aan 
verbonden. 
Aan de achterzijde keken we op de 
RK school en aan de voorzijde, waar 
de crèche was, keken we over het 
Afrikaanderplein. We hadden eerder de 
crèche in de Hillestraat naast een kap-
per in een vergader/feestzaaltje, maar 
moesten toen elke dag alles ontruimen, 
zodat we heel blij waren met het Sarto-
gebouw.  

We hadden 30 kinderen van 0-3 jaar, 
met twee en later met drie leidsters. Dat 
zou nu niet meer mogen.
Ik heb er tweeëneenhalf jaar gewerkt en 
ging toen trouwen; dan werd je geacht 
je baan op te zeggen. De gedachte dat 
die kinderen van toen nu eind veertigers 
zijn, is haast onbegrijpelijk!
Ik denk nog heel vaak terug aan die 
gezellige tijd en vooral die moeders, 
van die echte gezellige Rotterdamse 
vrouwen, die; hoe jong ik ook was, mij 
soms privédingen toevertrouwden, waar 
ik nog nooit van had gehoord. Anno 
2009 niet te geloven, maar wel waar!

Ineke Pit- van Seters
Eesveen

------------------------------------------------
Geachte redactie
Bedankt voor het plaatsen van de foto 
van Bervoets in de krant van 12 mei. Al 
heel snel kreeg ik een reactie. De broer 
van Bep Tielemans, een meisje van die 
foto, woont in Spijkenisse (zij in Den 
Haag) had het gelezen en zei: “Zus, je 
wordt gezocht.” Haar broer heeft haar 
daarop opgehaald en zo stonden zij 
samen voor de deur. Wij waren heel 
verbaasd elkaar na 59 jaar terug te zien 
en hebben lekker bijgepraat. Alles van 
het atelier Bervoets van vroeger kwam 
weer boven; heel leuk op je oude dag. 
Wat De Oud-Rotterdammer al niet 
teweeg brengt.

Nellie Bruining-Erkes
------------------------------------------------
Sarto
Sarto heette voor de oorlog Rooms Ka-
tholiek Verenigingsgebouw. De ingang 
was een hoge stenen stoep en dan was 
er een lange gang met aan beide zijden 
ijzeren kapstokken voor de kinderen 
van de school; aan het eind van de gang 
waren de toiletten. Direct boven aan de 
stoep links was de ingang van de zaal. 
Aan de kant van de gang was een grote 
bar en aan de kant van de kerk een to-
neel, met daaronder een ruimte voor ta-

feltjes en stoelen. Iedere zaterdagavond 
was er een feestavond (toneel) van 
een vereniging met bal na. Een kaartje 
kostte 24 cent; 20 cent toegangsprijs en 
20% vermakelijkheidsbelasting, dus 4 
cent. Bij elkaar 24 cent.
Er was altijd een tombola met nuttige 
prijzen, zoals koffie, thee en suiker. De 
hoofdprijs was meestal een krenten-
brood. Er werden een heleboel loten 
gemaakt van 5 cent, dus er waren ook 
veel nieten. Men kocht liever twee 
loten van 5 cent dan één van een dub-
beltje. Het was per slot van rekening 
de grote crisistijd, dus voor loten was 
weinig geld.
De toneelavond duurde tot ongeveer elf 
uur. Dan gingen de aanwezigen naar de 
gang of, als het mooi weer was, naar 
buiten. Dan gingen de stoelen aan de 
kant, de vloer werd geveegd en met 
raspen en kaarsvet glad gemaakt om 
te dansen. Als iedereen weer binnen 
was volgde de verloting, daarna een 
slotwoord als dank en dan zette de band 
met tromgeroffel de aanvang van het 
bal in met een polonaise. 
Mijn vriendin en ik konden de toneel-
voorstellingen nooit meemaken, want 
zij werkte bij de Hema en moest ‘s 
zaterdags tot 10 uur werken. Ik haalde 
haar af (eer zij buiten was, was het 
kwart over tien) en dan liepen wij over 
de bruggen naar de kerk. Wij konden 
daar gelijk mee naar binnen met de 
mensen die buiten hadden gestaan 
tijdens het opruimen van de zaal. Naar 
een kaart werd nooit gevraagd, zodat 
wij daar heel wat jaren het nodige 
dansplezier hebben beleefd.

J. Schouten-Haak
Grienderwaard 574
3076 NS Rotterdam
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Firefly
Vlak na de bevrijding lag er in de haven een Engels vliegdekschip. Een van de 
daarop gestationeerde toestellen, een Firefly fighter, werd naar de toen kale Schie-
damsedijk, in de buurt van het gespaarde modehuis Gerzon, gebracht voor bezichti-
ging. Voor fanatieke spotters van (geallieerde) warplanes een hoogtepunt! Hier Ton 
Hermans (16) in zo’n Firefly.

Ton Hermans
‘s-Lands Werf 271, 3063 GH Rotterdam, 010-2131542

In De Oud-Rotterdammer  van 28 april 
las ik in de rubriek Tante Post een inte-
ressant verslag over de voedselpakket-
ten van J. Groeneweg. Ik wil u hierover 
het volgende vertellen. Als klein meisje 
van zes jaar, lag ik in mijn ledikantje in 
de huiskamer in de Flakkeesestraat in 
Rotterdam, omdat ik door het langdu-
rige voedseltekort niet meer kon lopen. 
Mijn moeder en jongste broer, acht jaar 
ouder dan ik, vertelden plotseling heel 
enthousiast dat er vliegtuigen overvlo-
gen die voedsel naar beneden gooiden 

en dat er spoedig weer wat te eten zou 
zijn. Veel kan ik me er niet van herin-
neren, maar wel de verhalen over de 
‘kakiesblikken’, die uit de vliegtuigen 
gegooid zouden zijn en waar we vlotten 
van maakten.
Het volgende gebeurde een paar 
weken geleden, toen mijn man en ik 
een weekje onze getrouwde dochter in 
Richmond bij Nelson, Nieuw Zeeland 
bezochten. Overal waar wij komen, dui-
ken wij altijd in de vele antiekwinkel-
tjes waar Nieuw Zeeland rijk aan is. Ik 

stond te neuzen tussen de oude boeken, 
toen mijn man Martin mij ineens riep te 
komen kijken naar iets dat hij ontdekt 
had. Wie schetst mijn verbazing toen 
ik een heel mooie pentekening/ets zag 
van vliegtuigen die over Rotterdam 
voedselpakketten uitstrooiden. De naam 
van de tekenaar is ene Van de Weg, ver-
moed ik. De ingelijste tekening had een 
inscriptie aan een (naar mijns inziens) 
jongetje Tony geheten en gedateerd 11 
november 1945. Ik was erg ontroerd 
dit tafereel aan de andere kant van de 

wereld tegen te komen.  
De eigenaar van de winkel vertelde 
mij dat hij dacht dat deze tekening 
misschien beter op zijn plaats was in 
een museum dan bij een particulier. 
Mijn man en ik waren het daar roerend 
mee eens en aangezien op het ogenblik 
grote plannen gemaakt worden om een 
Nederlands museum (door een bepaalde 
groep van de Nederlandse gemeente al-
hier) te bouwen in Foxton op het Noord 
Eiland van Nieuw Zeeland heb ik de 
man de nodige inlichtingen gegeven om 

verder navraag te doen. Hij heeft mij 
beloofd contact met mij te houden over 
de verdere gebeurtenissen omtrent deze 
tekening. Ik stuur u hierbij de penteke-
ning in kwestie.

Yoka van Urk-Saris

Voedselpakketten



Louise Wagenaar
Ik zoek nazaten van Louise Wagenaar 
(1886), getrouwd met Matthijs Jonker. 
Ze hadden twee zonen, Bastiaan Mat-
theus en George August Werner. Henri-
cus Cornelis 1890 (geologisch tekenaar) 
getrouwd met Jeanne ?? Ik ben een 
kleindochter van George August Werner 
1884 die was getrouwd met Johanna 
Loos (dochter van C.N.A. Loos)

Els Wagenaar
ewagenaar@casema.nl
070-3641874

-------------------------------------------------
Christiaan de Wethschool
Ik zat van 1946-1952 op de Christi-
aan de Wethschool in de Zwederstraat 
bij hoofdonderwijzer Douma. Mijn 
medeklasgenoten zijn nu allemaal rond 
de 70. Ik zou het leuk vinden een reünie 

te organiseren. Wie meldt zich om mee 
te doen? Zend je adres of mail, dan gaan 
we kijken of het lukt.

Theo Faasse
Lijsterbeslaan 5
3927 AE Renswoude.
tfaasse@kpnplanet.nl 

-------------------------------------------------
Singeltjes jaren ’50-‘60
Zijn er lezers die mij kunnen helpen aan 
grammofoonplaatjes (singeltjes) uit de 
jaren ‘50 en ’60 die ik kan draaien op 
mijn Wurlister-Jukebox 2000 uit 1956.

J.P. Dallau
Spuikreek 325
Rotterdam
06-21 94 78 67

-------------------------------------------------
Franklin D. Rooseveld mulo
Door een eerdere oproep in dit blad heb-

ben wij negen mensen gevonden uit onze 
derde en vierde klas in de jaren 1962 en 
1963 op de Franklin D. Rooseveld mulo 
in de Jan Ligthartstraat in Rotterdam 
Zuid. Sonja Niemandsverdriet, Betty 
Wesselman, Narda Hemmes, Anke van 
der leer, Coby Tuinstra, Kees van As, 
Rob Vos en Job Brugman en Anneke 
Smit zoeken nu nog John van Gils en 
Hans Schalkwijk. Als iemand weet waar 
ze te bereiken zijn, graag reacties naar 
leervander@hetnet.nl 

A. van de Leer
0650906688

-------------------------------------------------
Polslandstraat
Wij, Nel Hollestein en Rietje Kop, 
allebei geboren in de Polslandstraat op 
Zuid,   zoeken Trees Waarts, wonende 
in Crooswijk, die tijdens vakanties veel 
bij ons in de straat was, omdat daar 
haar oom en tante Schenk woonden en 
Elly Mulder, die bij ons om de hoek 
Mijnsherenlaan woonde en samen met 
Nel op zaterdag werkte in de schoenen-
zaak Krol op de Pleinweg. Met z.n allen 
gewerkt bij Mees en zn op de Blaak. Een 
hele leuke tijd gehad en nu willen Nel 
en ik weer een gezellige babbel met de 
meisjes hebben.

Nel Hollestein en Rietje Kop
h.kop8@upcmail.nl

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

Johnny Jordaan
Weet iemand hoe het café van Johnny 
Jordaan heette in Rotterdam op de Dier-
gaardesingel. Wij komen er maar niet 
achter met z’n allen. We zijn druk aan 
het verzinnen, maar het lukt ons niet.

dipala@telfort.nl
-------------------------------------------------
Trektocht Mariabeeld
Bezig met het verleden van het Noor-
dereiland, viel mij op dat het gespaard 
gebleven Mariabeeld uit de Lourdeska-
pel van de voormalige O.L.Vrouwe van 
Lourdes-kerk op het eiland, nu in de H. 
Kruisvinding-kerk aan de Beukendaal 
staat. Mogelijk zijn er (ex-) parochia-

nen van beide kerken alsmede van de 
voormalige Stieltjespleinkerk, de H.H. 
Martelaren van Gorkum en parochie ‘De 
Doortocht’ van de Stieltjesstraat, die mij 
meer gedetailleerd kunnen informeren 
over de avonturen van het Mariabeeld 
en de bouw van de Lourdesgrot in de 
Stieltjespleinkerk.
 

Paul Seesink
Lariksstraat 22
3329 AK  Dordrecht
078 616 02 83
paul@seesinkweb.nl

-------------------------------------------------
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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.

Gidsenkring Sint Pietersgroep Hildegardisparochie 
Ik zou graag in contact komen met de gidsen van de Sint Pietersgroep uit Rot-
terdam Noord in de Heer Kerstantstraat bij de Hildegardis Parochie uit de jaren 
1950-1955. Ik woonde toen op de Soetendaalsekade en ben samen met een van de 
leidsters uit die tijd, Jet Hooghuis, benieuwd hoe het iedereen is vergaan. Om een 
paar namen uit die tijd te noemen: L.van Bergen Henegouwen, Greet Hofstede, WiI 
en Corrie Hydra, Gret Snel, Riet Albers, Luud Bouwmeester en Gerda Vos. Op de 
foto zijn er vast nog die anderen herkennen. Ik ben benieuwd naar reacties. Laat 
eens wat horen en wellicht kunnen wij een reünie organiseren 

Riet van Overbeek-Groeneweg 
Portlandse Baan 121 
3162 RG Rhoon 
010 4101708 
jarivo121@planet.nl

Geachte redactie
Ik heb een foto van mijn vader gevonden van een voetbalclub uit Rotterdam. Mijn 
vader is Han Gravestein, staand, derde van rechts. Hoe deze voetbalclub heet, is 
mij niet bekend, achterop de foto staat G B uit Rotterdam. En de rest van de tekst: 
2e Kl. N.V.B. Doetinchem-R’damse G-B uitslag 3-4 gespeeld 26 december 1943, 
ongeveer 2000 man publiek en zeer spannende wedstrijd, welke steeds een herin-
nering zal blijven. De namen staan erbij zoals hieronder weergegeven.

Breur
Zwaan - Gravestein

Smeets - Meijer - Wuijts
Stoutjesdijk - Bone - Hartog - Hassink - Roos

 
Mijn vader is dement en kan hier niets meer over vertellen. Wellicht zijn er mensen 
die de andere personen herkennen en mij hierover willen antwoorden.
 

Kees Gravestein
06-523114700
gravestein.kees@hotmail.com

Yvonne de Groot 
Ik zoek mijn oud-collega Yvonne de 
Groot. Wij werkten bij Cats Neparofa 
aan de Sluisjesdijk. Wie weet waar ze 
is gebleven? Ik hoop op reacties.

Mw. Drielen-Valk
mia.valk@live.nl
0180-616774
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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

7 21 42 39 65 43 61 30 80 59 24 84 26 63 56 35

8 58 27 83 87 37 36 39 4

Horizontaal
1. naam van vakantie-villa in de Efteling als verblijf voor kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte; 7. pinnen voor kleine bedragen; 12. dierenhoofd; 13. naam van een 
planeet; 14. wijfje van het huishoen; 15. Salvation Army (afk.); 17. rivier in Rusland; 
19. zuivelproduct; 21. universitair ziekenhuis (afk.); 22. deel van boom; 23. nagaan 
of een bedrag juist is opgeteld; 27. tweetal (muzikanten); 28. tienpotig schaaldier; 
30. gymnastiektoestel; 31. naam voor een klein meertje; 32. pier; 33. knaagdier; 
35. kleurling; 37. eikenschors; 38. betalen met een pinpas; 41. Nederlandse norm 
(afk.); 42. onderwijzer; 44. uurwerk; 46. dienaar van een ridder; 47. werktuig om gras 
en koren te maaien; 48. een zaak uitmakend (niet persoonlijk); 49. gast (eter); 50. 
slotwoord; 52. smart (verdriet); 54. plaats in Rusland waar een dramatische school-
gijzeling heeft plaatsgevonden; 56. biersoort; 58. plaats in Italië; 61. wereldtaal; 62. 
persoon geboren uit een neger en een blanke (halfbloed); 64. (drink)beker); 65. 
wreed Romeins heerser; 67. jongens en meisjesnaam; 68. bergpas (rolkraag); 70. 
voorgerecht; 72. herkauwend zoogdier; 73. geldlening voor het aankopen van een 
huis; 76. Sociaal Economische Raad (afk.); 77. per dag (afk.); 78. stoom (walm); 79. 
deel van mond; 81. familielid; 82. voertuig op twee wielen; 83. verdieping; 84. elek-
trisch geladen materieel deeltje; 86. luchtpijpje om onder water adem te halen bij 
het zwemmen; 87. Europeaan.

Verticaal
1. scheldnaam voor iemand die een ander treitert; 2. godsdienst (afk.); 3. roeipen; 
4. toegankelijk; 5. geld terzijde leggen bij een bank; 6. lichaamsdeel; 7. hoekschop; 
8. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 9. jongensnaam; 10. per persoon (afk.); 
11. periode van mooi weer kort voor de herfst; 16. bloeiwijze; 18. grappenmaker; 20. 
sullig persoon; 21. deel van etmaal; 23. boterton; 25. eikenhout van schors ontdoen; 
26. een korte tijd; 27. donkere kamer (afk.); 29. tegoed dat iemand heeft bij een bank; 
32. pas waarmee je in binnen- en buitenland kunt betalen en geld opnemen; 34. 
ogenblik; 36. aanhoudend gezeur; 37. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 
39. Nederlandse prinses; 40. in de jaren vijftig, stoer geklede van vetkuif voorziene 
herrieschopper; 42. beddengoed; 43. vishaakje; 45. vaatwerk; 46. projectiel dat door 
een boog wordt weggeschoten; 51. de eerste communistische leider van China; 53. 
European article number (afk.); 54. betaalpas van een rekeninghouder bij een bank; 
55. aanspreektitel van een koning; 56. Europese munteenheid; 57. uiting van blijd-
schap; 59. heldendicht; 60. zangstem; 62. plaats in Drenthe; 63. claxon; 66. Explo-
sieven Opruimings Dienst (afk.); 67. gymnasium (afk.); 69. jongensnaam; 71. rivier 
in Utrecht; 73. tuingereedschap; 74. openbaar vervoermiddel; 75. deel van been; 78. 
mannetjesbij; 80. lijm; 82. boksterm (afk.); 85. neon (scheik. afk.).

De laatste twee kranten brachten voor veel van onze lezers de herinneringen weer naar boven aan de 
meidagen. De redactie van de krant had dan ook meer dan genoeg kopij om de kranten te vullen. Nu we 
de meidagen weer gehad hebben zal de krant zich weer richten op de jaren na de oorlog. De uitslag van de 
laatste puzzel zegt het al:

“Een nieuwe stad verrees op de puinhopen”
De volgende lezers krijgen een boek van het tweede oorlogsjaar thuis gestuurd:

J.L. van Son, Ridderkerk   H. den Hartog, Rotterdam
W.M. Smits, Nieuwerkerk aan den IJssel  P.J. Vermeulen, Hoogvliet
J.J.G. Philipsen, Rotterdam

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 let-
ters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 3 JUNI 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

Jeugdbrandweer in Rotterdam
Bijgaande foto is gemaakt op het Haagseveer. Er waren wedstrijden georganiseerd 
tussen diverse jeugdbrandweerkorpsen. Wij hadden voor het eerst een overall en 
helm gekregen. Getraind werd er bij de brandweerkazerne aan de Brielselaan (vuil-
verwerking). Mijn geheugen laat mij een beetje in de steek; ik ken niet veel namen 
meer!! Ik vermoed dat de foto in 1957 of 1958 gemaakt is. Ik sta rechtsachter. Ik ben 
benieuwd wie zichzelf nog herkent.

Jan Bitter
Philips Willemstraat 83
3051 PN  Rotterdam-Hillegersberg
010-4180059
06-20950424
janbitter@vodafonevast.nl

Coal
RVV COAL organiseert zaterdag 13 juni 
2009 van 17.00 toto 19.30 uur een reünie 
voor oud-leden en donateurs vanwege het 
90-jarig jubileum. Aansluitend volgt een 
gezellige avond met live muziek. Aan-
melden kan bij: Arie Blok (a.blok@pn.nl) 
, Hans Muyen (h.muyen@hde.nl) of Ron 
Visser (romalavi@gmail.com). Reacties 
uiterlijk tot 31 mei 2009.

 Arie Blok
-------------------------------------------------
Op iedere stoep 
Van der Meer & Schoep
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat ik bij 
Van der Meer & Schoep als 14-jarig 
jongetje begon op de broodafdeling. 
Na twee jaar ben ik overgegaan naar de 
technische dienst, waar ik nog jaren heb 
gewerkt. Ook mijn vader, broer en zussen 
waren (wel of niet in vaste dienst) geen 
onbekende bij Van der Meer & Schoep. 
Mijn vader werkte er  als broodbezorger. 
Dagelijks liep hij (door weer en wind) 
eerst vanuit Overschie en later vanuit de 
Spaanse polder naar Overschie waar hij 
zijn wijk had. Mijn vraag is of er nog ie-
mand een foto heeft van zo’n handkar van 
vroeger. Op internet ben ik al heel wat 
bakkerskarren tegen gekomen, maar niet 

één met Van der Meer & Schoep erop. 
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen. 
Deze foto dateert uit 1960 Hier sta ik 
achter de snij- en inpakmachine
 
Arie de Kievit
Lobeliaplein 1b
3202 HM Spijkenisse
Tel: 0181-616511
Lenarie@tiscali.nl 
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
Stichting Humanitas • Postbus 37137 • 3005 LC Rotterdam

Tel.: 010 - 461 51 00 • Email: info@stichtinghumanitas.nl • Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op  deze achterpagina berichten over 
de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en 
de nieuwste ontwikkelingen. 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 Hoogvliet en Pernis

Humanitas wijkzorg

Hoe kunt u Humanitas-
Hoogvliet bereiken?

Voor informatie over verple-
ging of verzorging thuis kunt 
u bellen met Nel Berenfinger: 
010 - 295 96 34, voor huishou-
delijke zorg thuis met Nel Wes-
termeijer: 010 - 296 11 88, voor 
dagopvang, het Hofje, Zorgho-
tel of personenalarmering: Jo-
landa de Werk: 010 - 295 96 34.
Heeft u interesse in een woning 
in een van de Humanitascom-
plexen dan kunt u bellen met 
de Humanitas-woonmakelaar: 
0651 - 58 36 34.

Waar vindt u
Humanitas-Hoogvliet?

Humanitas-Hoogvliet bestaat 
uit: Aveling met  150 levens-
loopbestendige huurwonin-
gen en Marthalaan met 115 
levensloopbestendige wonin-
gen (deels koop, deels huur).
De administratie van beide 
complexen is gevestigd aan 
de Othelloweg 377-379, 3194 
GR Hoogvliet.

In De Oud-Rotterdammer stellen wij Humanitas bij u in de buurt 
voor. U kon eerder al lezen over IJsselmonde, Prins Alexander, 
Noord, Feijenoord en Hoek van Holland. Deze keer is de wijk-
zorg in Hoogvliet en Pernis aan de beurt.
Humanitas biedt een veelheid aan voorzieningen en activi-
teiten, niet alleen op het gebied van thuiszorg en verzorging, 
maar bijvoorbeeld ook persoonsalarmering, restaurants, her-
inneringsmusea en financiële hulpverlening. 

Bij Humanitas komen in verschillende complexen studio’s in dementenhofjes vrij. Zo worden er per juli in Humanitas-
Bergweg (Noord) zo’n 30 opgeleverd: éénkamerappartementjes met grote eigen badkamer en gezamenlijke huiskamer 
die op de oude dag toch nog vreugde geven, in een inspirerende omgeving met eigen spullen in een enthousiasme-
rend levensloopbestendig complex (restaurant, museumpje, kapsalon, internetcafé, etc.). Ook dagopvang mogelijk. 
Informatie: Coby Bosker: 0651 - 58 36 34

Thuiszorg
Als inwoner van Hoogvliet of 
Pernis kunt u gebruik maken 
van de zorg en diensten van 
Humanitas-Hoogvliet, dat be-
staat uit de locaties ‘Martha-
laan’ en ‘Aveling’. Vanuit deze 
locaties organiseren wij alle 
(thuis)zorg en huishoudelijke 
hulp die wij in Hoogvliet en 
Pernis leveren. Wij doen dat 
vanuit de bekende Humanitas-
visie, waarbij u zelf bepaalt wat 
wij voor u kunnen betekenen. 

Voor ons is niets te gek, wij zoe-
ken altijd naar de oplossing die 
het beste bij u past. Er zijn veel 
mogelijkheden, dus de kans is 
groot dat wij aan uw verzoek 
kunnen voldoen. Belt u gerust 
met een van onze medewerkers.

Verpleging in het Hofje
Het Hofje is een kleinschalige 
woonvoorziening voor vijftien 
demente cliënten. Iedere be-
woner heeft een ruim apparte-
ment met eigen meubelen. Er 
zijn huiskamers waar de maaltij-
den worden geserveerd en acti-
viteiten worden georganiseerd. 

Tijdelijke zorg
In het Zorghotel zijn zes plaat-
sen voor tijdelijke zorg. U kunt 
hier terecht als u niet meer in 
het ziekenhuis hoeft te liggen 
maar het thuis nog niet gaat. 
Wij werken samen met het 
Ruwaard van Puttenziekenhuis.

Dagopvang
In de gezellige dagopvang, 
waar dagelijks vers wordt ge-
kookt, vinden diverse activi-
teiten plaats voor een prettige 
dagbesteding. Heeft u ook een 
indicatie voor vervoer, dan 
wordt u zelfs gehaald en ge-
bracht.

Persoonsalarmering
U kunt zich abonneren op per-
soonsalarmering van Humani-
tas. Dat betekent dat u 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week  

met één druk op de knop alarm 
kunt slaan. U krijgt dan snel hulp.

Vrijwilligerswerk
U kunt bij ons ook als vrijwilliger 
terecht. Daarbij kunt u denken 
aan helpen bij het verzorgen van 
de maaltijden, begeleiding bij 
uitstapjes, wandelen of winke-

len, samen een krantje lezen of 
spelletjes doen. 

Restaurants
In de gezellige bistro De Olijke 
Oliphant in ‘Aveling’ kunt u terecht 
tussen 13.00 en 20.00 uur voor 
een keuze van de menukaart, een 
dagmaaltijd of  een hapje en een 
drankje. En dat voor zeer vriende-
lijke prijzen. Voor grotere groepen 
vragen wij u te reserveren.
Grand café De Drie Torens in 
‘Mar thalaan’ is voor een kopje 
koffie of thee, een kleine snack 
of een eenvoudige maaltijd ge-
opend van 10.00 tot 19.00 uur.

Grootstedelijk wonen
in het groen

De Oosterwiek in Oosterflank, 
bij NS- en metrostation en RET-
buslijnen 30, 31, 36 en 37 voor 
de deur. Er zijn nog enkele ap-
partementen beschikbaar. Huur-
prijs: vanaf € 590,-. Er is ook een 
appartement te koop. Vraagprijs: 
€ 135.000,-. Voor meer informatie:
Humanitas-woonmakelaar Coby 
Bosker: 0651 - 58 36 34.

Alzheimerhofje
in Humanitas-

Bergweg

Waar vindt u de Humanitas seniorenrestaurants?
Lekker eten voor een vriendelijke prijs
Humanitas heeft voor haar cliënten, familie, vrienden en be-
kenden het concept Humanitas Seniorenrestaurants ontwik-
keld. U vindt ze bij de volgende Humanitasvestigingen.

Akropolis
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
010 - 461 52 77
De Bezige Bij
Oosterwiek
Varnasingel 600
010 - 455 48 77
De Blaffende Bever
IJsselburgh
Schinnenbaan 130
010 - 497 75 61
De Dansende Dolfijn
De Steenplaat
Persoonshaven 650 
010 - 486 57 77
De Drie Torens
Marthalaan 6
Hoogvliet
010 - 295 11 75
De Gevlekte Giraf
Nancy Zeelenbergflat
Bevelandsestraat 30
010 - 480 50 77
De Gulle Gans
Gerard Goosenflat
Thomas Mannplaats 150
010 - 251 19 44
De Luie Leeuw
De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
in voorbereiding
De Mollige Meeuw
Humanitas aan Zee
Hoekse Brink 219
Hoek van Holland
0174 - 31 57 00
Het Niesende Nijlpaard
De Kristal
Cypruslaan 400
010 - 892 48 70
De Olijke Oliphant
Aveling 233
Hoogvliet
010 - 438 76 97
De Prins Pinguïn
Prinsenwiek
Prinsenlaan 101
010 - 421 08 36
De Rijmende Reiger
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
010 - 419 05 00, tst. 114
De SmulpAap
Hannie Dekhuijzen
Carnissedreef 280
010 - 493 62 04

De Olijke Oliphant

De Zingende Zeeleeuw

Restaurant Akropolis

De Blaffende Bever

De Gulle Gans

De Vrolijke Vlinder
Schiebroekse Parkflat
Berberisweg 4
010 - 278 03 89
De Zingende Zeeleeuw
Müllerpier
Sint-Jobskade 140
010 - 244 49 99
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