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Voor die jaren een goed zwembad, 
dat de Hoogvlietse jeugd veelvuldig 
gebruikte, mede doordat het gratis toe-
gang was. Verder waren er kleedruim-
tes en een houten keet waar versnape-
ringen werden verkocht bij tante Bep 
en ome Joop, de beheerders. Op zon-
nige dagen was het thuis zwembroek 
aantrekken, oversteken en een duik in 
het zwembad nemen. Ik bracht er met 
broer en zussen vele uurtjes door.
In mijn tienertijd, begin zestiger jaren, 
lagen we met diverse buurtvrienden 
dagenlang aan het zwembad naar de 
meiden te kijken. Martin Goudriaan, 
Thomas Snelders, Sampierre Mulder, 
Cor Erkelens en ikzelf waren meestal 

van de partij. Er was een soort van-
zelfsprekende verdeling bij de baden, 
de jongens van de Meeuwenplaat 
gebruikten het grasveld achterin rond 
de duikplanken met hun vriendinnetjes; 
de jongens van de Zalmplaat, die net 
gebouwd werd, en andere gedeeltes 
van Hoogvliet zaten aan de andere 
zijde. Er waren wel eens ‘problemen’, 
doordat een groep op ‘jouw’ plaats 
zat. Meestal werd dit opgelost zonder 
vechtpartijen. Ik weet nog dat we een 
keer goed bonje hadden met een groep 
jongens van de Westpunt en wijkagent 
Forel er bij kwam om het te sussen. Hij 
vertelde op duidelijke toon dat niemand 
een vaste plaats had en het zwembad er 
voor iedereen was, punt uit. 

Exota
Als het geen mooi weer was of te 
koud voor het zwembad, zaten we in 
de keet, de kantine, te kaarten en een 
pilsje te drinken. Eigenlijk mochten we 
dat niet, omdat we nog geen zestien 
waren, maar dan zei Ome Joop, waar 
wij goede klant bij waren; “Zet nou het 
bierfl esje onder de tafel en deze Exota 
limonadefl esjes op tafel, zodat ik geen 
gezeur krijg als er politie binnenkomt.” 
Echter op een regenachtige dag, toen 
we zaten te kaarten, gebeurde het. 

Ineens stonden de agenten Rodenbach 
van de Gemeentepolitie en Forel van 
de Rijkspolitie binnen om te kijken 
of alles goed was. “Zo mannen”, zei 
Rodenbach, “smaakt het een beetje?” 
En natuurlijk smaakte de limonade. “Ik 
zie het”, zei hij, “het zal wel moeilijk 
drinken zijn met de doppen nog op de 
fl esjes.” Hoe het afgelopen is weet ik 
niet, maar nadien stonden de bierfl esjes 
gewoon op tafel.

Watervlooien
In de hete zomer van 1964 of ‘65, was 
er watervlooienoverlast. De baden 
leken in de avondzon met een rode 
gloed bedekt. Men kwam op het idee 
stekelbaarsjes en voorntjes in het bad 
uit te zetten om de watervlooien te be-
strijden, maar dat gaf dubbele overlast; 
watervlooien en vissen die zich met 
een overvloed aan voedsel wel heel 
ijverig voortplanten. Er waren zoveel 
vissen, dat men, voor de opening van 
het nieuwe seizoen, met grote netten 
probeerde de vissen te vangen; ook met 
schepnetten in het diepe bad deed men 
zijn best de vissen te verwijderen. De 
jeugd van Meeuwenplaat genoot als in 
het voorjaar het bad werd schoonge-
maakt van vissen. 
Het zwembad raakte na verloop van 

tijd in verval door achterstallig onder-
houd en het aantal bezoekers liep terug, 
doordat in Poortugaal een nieuw beton-
nen buitenbad kwam met verwarmd 
zwemwater. Het was groter en mooier 
dan het zwembad op de Meeuwenplaat.

Renovatie
Eind 1971 werd er, voornamelijk 
wegens de slechte kwaliteit van het 
zwemwater, een grote renovatie uitge-
voerd. De houten beschoeiingen wer-
den vervangen door beton en er kwam 
een zuiveringsinstallatie. Toen moest je 

ook betalen om van het zwembad ge-
bruik te maken. Het zwembad werd in 
de jaren tachtig wegbezuinigd wegens 
de hoge onderhoudskosten. Op de plek 
waar menige Hoogvlieter in de jaren 
zestig en zeventig gezwommen heeft, 
staan nu de fl ats van Park Vossendijk. 
Alleen de herinneringen leven voort. 

Andre Rila 

Toen mijn ouders 1 april 1960 
verhuisden van het Oude 
Noorden naar ‘Satellietstad’ 
Hoogvliet, wisten we nog niet 
dat we in de Makreelstraat te-
genover een nieuw zwembad 
kwamen te wonen. Het zwem-
bad was nog niet afgebouwd, 
er was gewoon met een bull-
dozer een diepe put gemaakt, 
die schuin afliep. Aan de 
zijkanten werden houten palen 
geslagen als beschoeiing en 
op de kleibodem werd zand 
gestort. De put was in vieren 
gedeeld, een strandje van 
maar 30 centimeter, dan een 
houten afzetting, vervolgens 
een bad van 30 naar 80 cen-
timeter, dan een bad van 100 
tot 140 en als laatste een bad 
van gemiddeld twee meter 
diep, met bij de duikplanken 
een kuil die dieper was.
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- Het zwembad op de Meeuwenplaat omstreeks 1971. De huizen aan de Horsweg, op de achtergrond, waren al gebouwd (foto H. Buiter) - 
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- Enkele kinderen uit het gezin Rila in 1963; op de voorgrond Richard, Betsie en Bernadette. 
erachter Nettie en Wil Koopman (foto A. Rila) - 

- 1963, even bijkletsen na het huishouden 
foto A. Rila) - 
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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!

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

Liedjes in je hoofd

Enige dagen geleden had ik geluk. 
Helemaal vanuit het niets zong het 
liedje “Big yellow taxi” door mijn 
hoofd. Dat liedje is, schat ik, al bijna 
veertig jaar oud en is geschreven en 
gezongen door Joni Mitchell. Ik zag 
de jaren zeventig weer voor me, met 
de fl ower-power, de gebloemde hem-
den, de broeken met wijd uiteenlopen-
de pijpen, de getailleerde overhemden, 
heupbroeken ( ja, jongens en meisjes, 
die hadden wij toen al), Woodstock 
en Kralingen, de ontluikende vrijheid, 
de meiden met hun grote fl aphoeden, 
inderdaad, de jaren zeventig hadden 
ook hun leuke zijde. 
Ik hoorde “Big yellow taxi” voor het 
eerst in Frankrijk, toen ik daar met 
mijn gezin rond toerde, op de autora-

dio. De ontvangst was niet al te best, 
het zal geen Frans station geweest zijn, 
die draaien bijna uitsluitend Franse 
muziek, daar zouden ze in Neder-
land eens een voorbeeld aan moeten 
nemen, een beetje meer Nederlandse 
muziek op de radio zou helemaal niet 
misstaan, en er kwam een regel meer-
malen terug in het lied, en ik dacht dat 
ze zong:
”Not in a parking car…”
Ik realiseerde me niet dat dat helemaal 
geen Engels is en dacht dat ze zong 
over “de liefde bedrijven, okee, maar 
niet in een geparkeerde auto…” Voor 
de jeugdige lezertjes is het misschien 
belangrijk te vertellen dat als wij 
vroeger “HET wilden doen” het nog 
niet zo gemakkelijk was een plaats te 

vinden waar dat kon. Bij de ouders 
thuis was uitgesloten, als je met je 
meisje in de gang stond te zoenen 
kwam haar vader na vijf minuten de 
trap af om te vragen waar zijn dochter 
bleef, portieken en parken waren ook 
niet ideaal en een auto hadden we 
niet. In Amerika wel. U herinnert zich 
wellicht de scene uit “The graduate” 
waar de piepjonge Dustin Hofmann 
met “Mrs. Robinson” in bed ligt en zij 
tot zijn grote hilariteit vertelt dat haar 
dochter, aan wie hij later zijn hart ver-
liest, verwekt is in een Ford. “Haha, 
in een Ford!”, kennelijk was dat geen 
coole auto (maar het is op dit moment 
wel het enige Amerikaanse merk dat 
zijn eigen broek kan ophouden, maar 
daar gaat het nou niet over).
Ik kreeg toen het idee voor het liedje 
dat ik later dat jaar heb geschreven “Ik 
wil het overal met je doen, maar niet 
in de auto…” Ach, je durft dan alles, 
Rogier schreef er mooie muziek op, 
met hele hoge noten, en Rob Touber 
bracht het met mij op de televisie; bij 
de VARA kon dat wel. 
Maar Joni zingt heel iets anders. Zij 
zingt  “Put on a parkinglot”, oftewel: 
pleur maar ‘n parkeerterrein neer, 
breek de hele natuur maar af, maak er 
maar één groot parkeerterrein van!

Zij zingt “Take all the trees, put ‘m in 
a treemuseum”, zet alle bomen maar 
in het bomenmuseum, en maak er 
parkeerterreinen voor in de plaats. En 
de andere regel die dan steeds terug 
komt is, heel lief gezongen:
“Don’t it always seem to go,
 That you don’t know what you’ve got
‘Till it’s gone..?”
Is het niet altijd zo, dat je pas beseft 
wat je had als je het kwijt bent? En 
verdomd als het niet waar is. En ze 
beseft het eens te meer, want er is net 
een “Big yellow taxi” voor haar huis 
gestopt en die heeft haar geliefde mee 
genomen. 

Ik had hier nog een hele beschou-
wing aan toe willen voegen over het 
mediacircus dat wij vorige week te 
verduren kregen in verband met de 
laatste uitzending van “Toen was 
geluk”. Dat ik misschien straks pas 
besef… enz.  Maar ik heb geen ruimte 
meer. Trouwens, ik geef mezelf de tijd 
niet voor zulk besef: wat dacht u ervan 
als ik “Stiefbeen en zoon” eens uit de 
mottenballen ging halen?

Dick van den Polder

Heel de wereld vroeg zich in die 
periode af hoe dit in hemelsnaam 
mogelijk was, want de in 1951 in 
Frankrijk geboren bruine hengst had 
tot zover slechts matig gepresteerd. 
Toen ik Willem Geersen op Duindigt 
naar het geheim van het succes vroeg, 
kreeg ik een verhaal te horen dat me 
altijd is bijgebleven en nu nóg breed 
wordt uitgemeten in de archieven van 
de Nederlandse Draf- en Rensport (zie 
internet).
Wonderpaard
Voordat Geersen het paard aankocht 
voor aannemer Andries Voordouw uit 
Oegstgeest had zijn kennersoog al lang 
ontdekt dat de hengst te zware ijzers 
droeg en ook de aanspanning niet 
deugde. Hij verving het beslag door 
aluminium ijzers en bracht nog enkele 
correcties aan, waardoor het paard 
beter in balans kwam en van succes 
naar succes snelde.
Een stamboeksecretaris beschreef 
Hairos Deux in november 1959 bij een 
keuring als dekhengst als ‘een snel-

heidskoning, die zich speciaal vanuit 
de voorhand enorm verheft. Zodoende 
zijn de zweefmomenten zeer lang. De 
aanrakingspunten met de grond zijn zo 
soepel en zo gering als maar mogelijk 
is.”
Kortom, het rennen kostte het wonder-
paard in zijn glansjaren hoegenaamd 
geen kracht. Willem Geersen: “Zo’n 
paard krijg je maar eenmaal in je 
leven, al word je duizend jaar.” Over 
de trainer-pikeur zelf werd later in 
dezelfde termen gesproken. “Geersen 
was uniek. Zoals hij komt er nooit 
meer een.”

Balletvoorstelling
Het klinkt misschien gek, maar als 
actief voetballer heb ik vaak aan zijn 
woorden moeten terugdenken. De 
schoenen van een voetballer zijn tot op 
zekere hoogte te vergelijken met het 
beslag van een paard. Ik heb de tijd 
nog meegemaakt dat er op de beruchte 
Mansfi eld-schoenen werd gespeeld, 
schoenen van heel dik leer, met stalen 

neuzen en noppen die met spijkers in 
de zool werden geslagen. Later kreeg 
je schoenen met rubberen zolen en 
afschroefbare noppen. De eerste waren 
voor harde, droge velden bestemd, de 
laatste voor natte en drassige grasmat-
ten. Soms was de keus moeilijk. De 
meeste voetballers speelden het liefst 
op rubberen zolen. Maar wat te doen 
als de ondergrond hard en het gras nat 
is, zoals in de afgelopen competitie 
bij ADO-Feyenoord. Toen zag je de 
een na de ander onderuit gaan op 
die ultra-moderne pantoffeltjes in de 
wonderlijkste kleuren. Fabrikanten 
hebben het traditionele zwart-wit 
allang afgezworen. Rood, groen, geel, 
oranje, brrrr; soms denk ik dat ik naar 
een balletvoorstelling zit te kijken.
Experimenteren
In het begin van de jaren 50, toen er 
nog geen speciale schoenen wa-
ren voor bevroren velden, hebben 
Excelsior en Sparta op een bijveld op 
Woudestein eens een proef genomen 
met basketballschoenen. Ir. Ad van 

Emmenes kwam er speciaal voor 
naar Rotterdam om te zien hoe het 
experiment uitviel. Ook in competitie-
verband hebben enkele clubs toen de 
stoute schoenen aangetrokken. Sterker: 
bij Excelsior hadden we destijds een 
trainer – Rinus Smits – die zo iets ook 
wel eens wilde uittesten op een droog 
en hard veld. Dat gebeurde in 1953, 
aan het einde van de competitie tegen 
Juliana, in een duel waar niets meer op 
het spel stond. Toevallig de wedstrijd 
waarin ik m’n debuut maakte. 
Tien van de elf spelers waren bereid 
aan de proef mee te werken. Alleen 
Henk Schouten, die op het punt stond 
naar Feyenoord te vertrekken, vertikte 
het. Die zag er geen heil in en trok zijn 

voetbalschoenen aan. Het werd voor 
Excelsior  een grote fl op. We verloren 
met 0-1. 
Rinus Smits had wel meer van dit soort 
grapjes. In een periode dat het met zijn 
team niet naar wens verliep, besloot 
hij bij de wedstrijd tegen EBOH (met 
Dombi als trainer) zichzelf op te stel-
len. Daar kreeg de voormalige back uit 
de jaren veertig verschrikkelijk spijt 
van, want ook deze gok pakte totaal 
verkeerd uit: 0-3.

Willem Geersen leidde Franse hengst naar wereldtitel

Lichter beslag ‘t geheim van Hairos II
In mijn jonge jaren schreef ik voor het Rotterdamsch Parool eens een verhaal over het le-
gendarische renpaard Hairos II (Hairos Deux) en zijn niet minder beroemde trainer Willem 
Geersen. Dat moet 1959 of 1960 zijn geweest, want  toen boekte dit duo zijn voornaamste 
triomfen. Op 28 juni 1959 - nu dus bijna 50 jaar geleden - won de hengst op Duindigt de 
Grote Prijs der Lage Landen, een half jaar later, op 31 januari 1960 in Vincennes bij Parijs, 
de Prix d’ Amérique en in augustus 1960 zette het koppel de kroon op het werk door in New 
York voor 54.861 toeschouwers beslag te leggen op de wereldtitel.

U weet het al van eerdere stukjes van mij, ’s morgens zit ik 
meestal met een liedje in m’n kop, en dat krijg ik er dan de 
eerste uren niet meer uit. Als het een leuk liedje is, is dat niet 
zo erg. Maar als ik niet als een haas na de nieuwsberichten, 
waar ik wakker mee geworden ben, de radio uitzet is er kans 
dat zo’n stupide reclamejingeltje tot mijn bewustzijn is door-
gedrongen en dan ben ik nog niet jarig. Een van de ergste vind 
ik die van de Zonnebloem, door Danny de Munck in onvervalst 
Mokums aangeprezen, een dialect waarin hij kennelijk weer 
is terug gevallen, terwijl hij ten tijde van “Vrienden voor het 
leven” nog zo fervent zijn best deed enigszins in de buurt van 
het Algemeen Beschaafd Nederlands te komen.



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
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’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

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

4 TOT10 KILO AFVALLEN
KOUSEN AANMETEN
WONDVERZORGING
O E D E E M T H E R A P I E
A C N É - T H E R A P I E
O N T H A R E N
A V È N E  P R O D U C T E N
LITTEKENTHERAPIE
C O U P E R O S E
PIGMENTVLEKJES
ENDERMOLOGIE ®

C A M O U F L A G E

Epilennium Maassluis
Medisch Centrum “Docwerk”

De Vloot 206 c
tel. 010 – 24 67 660

Sinds 1999

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

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

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

NU:

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

EIKEN
    KERSEN 
       KOLONIAAL

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

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

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

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling 

Zaterdag            9.30 – 16.30 uur 

zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.



Eén van de inzenders, Bouke Savert, 
maakte het mij wel heel gemakke-
lijk. Buiten een (correcte) oplossing, 
stuurde Bouke mij een recente foto 
van het Burg. Meineszplein, gemaakt 
vanaf hetzelfde stukje straat, als waar 
destijds de maker van de raadfoto 
stond. Als elders in de stad lezers zich 
in de toekomst geroepen voelen ook de 
‘nu-foto’ te maken van een WWDN-
opgave, houd ik me warm aanbevolen.
R.P.H.Roomer (Neede): “We kijken 
hier op het Burg. Meineszplein. De 
fotograaf staat met de rug naar het 
Aelbrechtsplein, waar de rails op de 
voorgrond vandaan komen.Hier reed 
tot 1967(?) lijn 1 naar Kralingen. De 
tram ging links de Beukelsdijk op. 
Rechts op de foto is een galerij te zien 
waar verschillende winkeliers geves-
tigd waren. De tramrails zijn verdwe-
nen toen de metro zijn intrede deed en 
het hele RET-net werd gereorganiseerd 
en buslijn 38 dit traject overnam naar 
Schiedam CS.”
Leo van Hetzelfden: “Het Burge-
meester Meineszplein, gezien vanaf 
de Beukelsweg. Ik heb jarenlang bij 
tandarts Castelein mijn gebit laten 
verzorgen. De ramen van zijn praktijk 
zijn te zien boven het dak van het Mes-
serschmitje.” 
Els Middelburg: “Ik ken deze buurt 
heel goed. Circa twintig jaar geleden 
waren we getuige van een woning 
die daar in de brand stond .… Ook 
herinner ik me uit 1972 dat in de 
Van Citterstraat een uitvaartverzeke-
ringskantoortje zat: HESS. De baas 
daarvan werd tijdelijk verpleegd in De 
Rustenburg, een verpleeghuis nog vóór 
de Mathenesserbrug. Ik had daar een 
eerste baantje op 18-jarige leeftijd en 
heb deze goede man nog van natjes en 
droogjes voorzien. Hij kwam alleen 
voor revalidatie en zijn administratie 
deed hij gewoon vanuit zijn ziekenbed. 
Het verpleeghuis is inmiddels gesloopt. 
Op het Mathenesserplein haalde ik 
heerlijke appelbollen bij banketbakker 
Vroon voor in de theepauze. Mensen, 
dát was smullen!!”
W.A. Egberts: “Geen vergissing mo-
gelijk! Dit is het kruispunt Beukelsdijk 
(links), Beukelsweg, Van Citterstraat 
en Burgemeester Meineszlaan (rechts). 
Dit plein stak ik tussen 1952 en 1958 
vier keer per dag over van de Beukels-
dijk naar de Van Citterstraat vice versa 
om naar mijn lagere school (Pius X) 
in de Rauwenhoffstraat of naar huis te 
gaan. Op de hoek van de Beukelsdijk is 
(links op de foto) nog net de zaak van 
C.Jamin zichtbaar. Er was daar in de 
zomer een ijsloket (standaard
met blauwe wikkel 10 cent, met 

chocoladebodem en bruine wikkel 15 
cent, of een stick weer voor 10 cent). 
Rechts, bijna wegvallend tegen de (ook 
nu nog aanwezige) winkelgalerij, maar 
herkenbaar aan de Cinzano-reclame 
er bovenop, stond een van de bekende 
zeshoekige kiosken. Als ik me niet 
vergis waren die zwart/blauw/rood in 
horizontale banen geschilderd, Hier ke-
ken mijn vriendjes en ik naar de tegen 
het raam bevestigde strips (volgens mij 
waren er toen nog geen seksblaadjes) 
(Ik wil niet alles beter weten, maar in 
de jaren vijftig keek ik bij de Nijgh en 
Van Ditmarkiosk bij de Lage Erf-
brug al naar de bladen ‘De Lach’ en 
‘Piccolo’ die tegen de ruiten hingen. 
Kopen en de binnenkant bekijken was 
er bij mij thuis niet bij, ik deed het met 
zendelingenblaadjes. Daar stonden ook 
halfblote vrouwen in. AvdS). 
In de winkelgalerij zat een bloemen-
winkel, waar ik ooit een plantje voor 
moederdag kocht; een bladbegonia, 
omdat die er mooi uitzag en niet duur 
was. Het plein is er nog steeds, maar de 
inrichting is gewijzigd.”
Mevrouw E.F.M.Franke-Deuling: 
“Dit is een warm makend beeld uit 
mijn jeugdjaren. Veel herinneringen. 
Bij Jamin, op de hoek Meineszplein/
Beukelsdijk, mocht ik, als ik voor mijn 
broers, hun bedden had opgemaakt, 
of een afwasbeurt had overgenomen, 
een dubbeldik ijsje voor 10 cent halen; 
omkoperij!  Naast de fotozaak van 
Sven, zat tandarts Casteleijns, waar je 
maar beter niet in de stoel kon komen. 
Op de hoek plein/Meineszlaan zat 
kapper Aleman, die een bordje in zijn 
huiskameretalage had staan met de 
veel geroemde tekst: “Aleman rules de 
waves”; het was een goede kapper voor 
die tijd, moeder kwam er regelmatig 
en was, na een permanentje weer een 
‘dubbeltje’ meer waard, volgens vader. 
Later kwam ik er zelf ook, maar toen 
zat er een andere kapper in, een jonge 
vent, die, nog weer later, naar Zuid-
Afrika emigreerde. Onder het blok 
huizen, achter de kiosk, liep een galerij 
met winkels, onder meer van Piet de 
Jonge, een eerste klas groente- en fruit-
zaak met buitenlandse delicatessen. 
Lijn 1 reed van het Aelbrechtsplein, 
naar Honingerdijk, er was een halte 
op de hoogte van de, op de stoep ge-
parkeerde, auto. Jarenlang ben ik met 
die lijn, eerst in mijn schooljaren naar 
Sint-Lucia, Aert van Nesstraat gereisd, 
later naar het eindpunt, waar ik in de 
watertoren een administratieve baan 
had. Van 1939 tot 1957 woonden mijn 
ouders, en wij, kinderen in de Veelzigt-
straat. Het was een ambtenarenbuurt, 
er woonden ook veel onderwijzers en 

leraren. Het was een gezellige buurt, 
nu vergane glorie.”
Marijke Schmidt, Gazellestraat 17, 
1216 EE Hilversum: “Hallo fotopuz-
zelmakers, Volgens mij is dit het plein 
waar Beukelsdijk, Beukelsweg en 
Burgemeester Meineszlaan bij elkaar 
komen. Heet het daar geen Burge-
meester Meineszplein? Die laan met 
kastanjes is de Burg. Meineszlaan en 
links de Beukelsdijk. Ik woon al meer 
dan veertig jaar in Hilversum, maar 
voel me nog steeds Rotterdamse.”
Joop van Schie: “Ik heb van 1960 tot 
1971 op de Beukelsweg 11 gewoond. 
De WWDN-foto is precies voor mijn 
deur genomen (richting Burg. Meinesz-
plein). Wij woonden schuin boven 
café De Beukelsbrug. Je kon daar tot 
‘s avonds laat vaak de jukebox horen 
spelen. Ik was in 1963 13 jaar oud en 
een enorme Beatlesfan. Ik heb een keer 
heel vroeg in de ochtend, met witte 
verf, THE BEATLES op straat geverfd. 
In mijn herinnering heeft het er jaren 
gestaan. Ook weet ik nog dat tramlijn 
1 over de Beukelsweg reed. Mijn ome 
Kees was namelijk trambestuurder en 
als hij langs ons huis reed, tingelde hij 
altijd als teken dat hij bij de volgende 
passage koffie wilde. Mijn moeder 
zorgde dan dat er een thermoskan 
warme koffie klaar stond, zodat hij bij 
het passeren van ons huis even kon 
stoppen om de koffiekan aan te pak-
ken. Als hij dan terug kwam van het 
eindpunt op het Aelbrechtsplein gaf hij 
de lege koffiekan terug met de medede-
ling: Een lekker bakkie!”
Wim Haasbroek (Wageningen): “Ik 
woonde eind dertiger jaren tot 27 mei 
1940 op dit plein op nummer 1 op 
de bovenste etage links op de hoek. 
Dertien dagen na het Duitse bombar-
dement vielen enkele Engelse bommen 
op ons huis. Hierbij een kiekje vrijwel 
onmiddellijk nadat de Engelse bom op 
ons huis viel. Ik was toen 6. Werk-
lui van de gemeente graven in een 
inslaggat, agenten houden de wacht, 
vermoedelijk tegen inbrekers. Twintig 
meter verder naar achter en ik had dit 

e-mailtje nu niet kunnen schrijven. Ik 
ben er nooitteruggeweest. We verhuis-
den naar Blijdorp.”

Ronald van der Meer: “De fotograaf 
maakte deze prent vanaf de tramrails 
van lijn 1 op de Beukelsweg. De open 
Volkswagen bestel rechts staat voor de 
deur van houthandel Aad van Leeu-
wen, die eind jaren 50 zijn doe-het-
zelfhandel begon in de bakkerij van 
Van der Meer & Schoep. De bakker 
bakte toen in de Spaansepolder. Naar 
links een Van Ditmar-kiosk, erach-
ter wat in de buurt ‘de galerij’ werd 
genoemd met van rechts naar links een 
kaasboer, een potten- en pannenwin-
kel, bloemist en groenteboer. Steken 
we de Meineszlaan over, op de hoek 
een dameskapsalon, ernaast tandarts 
Casteleijns, bijna op de hoek foto 
Sven, op de hoek Jamin, lekker ijs en 
kersenbonbons. Ontelbare malen ben 
ik in mijn 55 jaar het plein gepasseerd, 
veel is er niet veranderd, de tram is 
er 41 jaar passé en sinds een paar jaar 
is er een rotonde. Als kleuter reed ik 
achterop de fiets van mijn moeder naar 

school, groenteboer en kapper Davids, 
die in een souterrain aan de Beukels-
weg knipte tot hij weer in Twente ging 
wonen en ik bij andere kappers in de 
buurt onder het mes ging.”
Tom Vuurman (Capelle aan den IJssel): 
“Volgens mij is dit het Stadhouders-
plein. En staat mijn Lelijke Eend rechts 
geparkeerd (Ik ben bang dat de Eend 
destijds gejat is geworden. Het is echt 
het Stadhoudersplein niet! AvdS).”
Leo Rijkers (Bleiswijk) stuurde een 
foute oplossing, maar roept wel tegen 
ons: “Op de foto staat geen MES-
SERSCHMIDT, maar een HEINKEL 
SCOOTMOBIEL! De Heinkel had vier 
wielen, twee achter, vlak naast elkaar 
en twee voor. Anders was het niet toe-
gestaan er met een motorrijbewijs mee 
te rijden. De Messerschmidt had drie 
wielen een achter en twee voor. Deze 
laatste was mijn eerste vervoermiddel 
in de jaren 60, wat een rijkdom!”

De veertiendaagse attentie gaat naar 
Hilversum.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 92”  

Nieuwe opgave no. 93

Dit is weer zo’n heerlijke foto waarbij de herinneringen door mijn geheugen vliegen. 
We zien een kruising van straten, waarin de elementen van ‘toen’ duidelijk naar voren 
springen. Op de originele foto is de jongen met zijn plusfour duidelijk te zien. Maar 
ook de broodbezorger achter zijn bakkerskar of de motorrijder zonder helm.

Bij het bekijken van de foto dacht ik heel even: Ach, alles is nog zo. Maar een tweede 
keer kijken, leverde de conclusie op: Alles is anders!
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 22 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

Zowel de gewone als de elektronische brievenbus 
stond de afgelopen weken bol van de inzendingen op de 
WWDN-opgave 92. Meer dan 90% van de inzenders gaf 
de goede oplossing: Burgemeester Meineszplein bij Beu-
kelsweg en –dijk. De andere 10% van de inzenders gaf 
één en dezelfde foute oplossing: het Mathenesserplein 
gezien van de Mathenesserbrug. Spijtig voor hen, maar 
deze oplossers hadden van het Mathenesserplein even 
de Van Citterstraat moeten doorlopen, dan had men de 
echte locatie gezien.
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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,-

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 

Alle vitrage‛s en gordijnen 
  nu met 10 % korting    
en gratis meten, 
maken / band en haken 

    Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen,  eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt in onze showroom.   
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang.  Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk. 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking. 

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

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

€ 595,00 p/set 
gratis bezorgen en monteren

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

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA  Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nlHesseplaats

 

Per stuk  1,90
 

4 voor  7,00
 

6 voor  10,00

     De Hollandse nieuwe is er weer!

Elke dag vlaggetjesdag
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Is het in deze tijd verstandiger om je geld te sparen of in beleggingen te steken? De voorzichtige beleggers kunnen beter nog even de kat uit de boom kijken. Voor de gokkers zijn er kansen. 
Een opinie over sparen, beleggen en mogelijke oplichting. 

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’.

Hoed u voor oplichters en provisiejagers

Ga voorzichtig met uw zuurverdien-
de geld om. Laat u niet te snel verlei-
den tot te mooi voorgespiegelde hoge 
rendementen. Sta zelfs sceptisch 
tegenover uw beste kennissen als zij 
u voorschotelen hoeveel zij in korte 
tijd op bepaalde aandelen hebben 
‘gemaakt’. Het kan inderdaad zijn 
gebeurd in de tijden dat sommige 
beurskoersen tot aan de hemel leken 
te stijgen. 
Je hoort ze al ruim een jaar niet meer. 
Vraag aan hen hoe ze er nu voor-
staan, nadat zij eerder op feestjes en 
partijtjes zo hoog hadden opgegeven 
van hun beleggingskeuzes. Velen zijn 
in een jaar tijd de helft van hun in 
aandelen belegd vermogen kwijtge-
raakt.
Er is een aloude waarschuwing: 
ga nooit in individuele (bedrijfs-) 
aandelen als je de ontwikkeling niet 
dagelijks goed kunt volgen en als je 
er geen verstand van hebt. En wed 
nooit met al uw geld op één paard. 

Dan kun je net zo goed naar het 
casino gaan. Dan bent u sneller rijk 
of arm. Als u tóch in aandelen wil 
gaan, gebruik daarvoor dan geld dat 
u lange tijd niet écht hard nodig hebt. 
Heeft u voldoende vermogen, dan 
is het verstandig nooit meer dan 50 
procent te steken in risicobeleggin-
gen zoals aandelen, grondstoffen en 
vastgoed en beoordeel ze regelmatig.
En als u geen expert bent, blijft dan 
ook verre van opties en fi nanciële 
derivaten. Kijk ook altijd met enige 
achterdocht naar bedrijfsobligaties, 
die qua inleg weliswaar wat veiliger 
zijn dan aandelen, maar die bij het 
helemaal omvallen van een onder-
neming vaak ook niets meer waard 
kunnen worden.

Uitkijken
Voelt u zich niet zo zeker en wilt 
u toch deels meeprofi teren van 
stijgende fi nanciële markten, ga dan 
in gerenommeerde beleggingsfond-

sen zitten waar deskundige beheer-
ders beslissingen voor u nemen. 
Weliswaar mist u dan waarschijnlijk 
de toprendementen, maar daar staat 
tegenover dat u ook niet heel diep 
kunt vallen. Maar zelfs bij de topbe-
leggers moet u uitkijken. Sommigen 
weten zich zo goed te verkopen dat 
zij miljarden weten aan te trekken, 
waarna achteraf bleek dat het zoge-
noemde piramidefondsen waren. De 
eerste beleggers kregen een prachtig 
rendement. Bij  tegenvallende beurs-
koersen werden uit het aangetrokken 
kapitaal van de vervolgbeleggers 
de ‘gegarandeerde’ hoge dividen-
den betaald. In feite vrat het fonds 
zichzelf op en de beheerders gingen 
er met miljarden van door. Het 
beruchtste voorbeeld internationaal 
is de Amerikaan Bernie Madoff die 
ook miljarden wist los te peuteren 
bij vooraanstaande Nederlandse 
fi nanciële instellingen, maar die 
ook beleggingsfondsen voor (rijke) 
particulieren beheerde.
In Nederland is het beleggingsbedrijf 
Partrust onlangs nog door de Auto-
riteit  Financiële Markten (AFM) 
aan de schandpaal genageld. Voorts 
moet men zeker erg oppassen voor 
teakhout- en andere bosfondsen en 
exotische beleggingsmogelijkheden 

in ‘prachtige’ projecten die in Arabi-
sche groeigebieden tot ontwikkeling 
worden gebracht. Allerlei publica-
ties op televisie, maar soms ook in 
bepaalde dagbladen over dergelijke 
veelbelovende projecten moet u 
altijd met een korreltje zout nemen. 
Wie herinnert zich niet het echec 
met World Online, destijds van Nina 
Brink, dat in het jaar 2000 naar de 
effectenbeurs zou gaan. In de onof-
fi ciële voorhandel daarvoor werden 
voor het aandeel prijzen geboden van 
(destijds) meer dan 90 gulden, terwijl 
enkele dagen later bij de eerste of-
fi ciële beursnotering bleek dat de 40 
gulden nauwelijks haalbaar was.

Talking heads
Kranten stonden in de periode vóór 
de offi ciële beurshandel vol van het 
nakende succes van dit aandeel. Dat 
lokte heel veel particulieren. We 
kunnen het uiteraard nooit bewijzen, 
maar we vrezen dat sommige mee-
spelende fi nanciële journalisten de 
ontwikkelingen nog wat hebben aan-
gezet. Hetzelfde geldt min of meer 
ook voor bekende tv-fi guren die zich 
in reclamespots voor geldbedrijven 
goed laten betalen. Dat geeft het 
geldbedrijf of zijn product een teneur 
van betrouwbaarheid. Prik daar door-

heen en vraag u af wie de beloning 
van deze talking heads uiteinde-
lijk betaalt. U dus als consument!  
Houden wij hiermee een pleidooi 
om vrijwel nooit in risicoproducten 
te gaan die kans bieden op hoge 
rendementen? Nee. Maar laat je niet 
te gemakkelijk daartoe verleiden. 
Bedenk dat u uw geld voor bijna 
100 procent zekerheid kunt zetten op 
door de overheid (thans tot 100.000 
euro per persoon) gegarandeerde 
spaarregelingen.
Inderdaad, u maakt thans maximaal 
4 tot 5 procent rente, maar dat is 
nog altijd meer dan het gemiddelde 
rendement in de afgelopen vijf jaar 
in over het algemeen ook niet ‘desas-
treuze’ aandelenfondsen.
Kijk voor de hoogste rentes van de 
gegarandeerde spaarbanken op www.
rente-meter.nl. Voor beleggingen 
geven wij u geen advies, omdat dit 
heel gevaarlijk is. U zult dat zelf 
moeten uitzoeken en het risico lopen 
in een wereld waar oplichters en 
provisiejageres soms heel makkelijk 
hun gang gaan.   

Hans Roodenburg
 

Ouderen mét enig vermogen worden vaak benaderd om van 
hen geld los te peuteren. Dikwijls met integere bedoelingen 
om renderend te beleggen. Maar ook door lieden die er vooral 
zelf beter van willen worden. Daarom kan op deze plaats niet 
voldoende gewaarschuwd worden voor oplichters, profiteurs, 
tussenhandelaren en provisiejagers die vaak zo aardig overko-
men, maar zelf geen enkel risico lopen.

Een laatste mooie bloemenwens 
www.uitvaartbloemisterij.nl

Erf- en schenkingsrecht

Halfbroer van oom en 
plaatsvervanger zus
Mijn oom Dirk is onlangs overleden 
als laatste van twee broers, die geen 
kinderen hebben nagelaten, en één 
zus, die mijn inmiddels overleden 
moeder is. Hun ouders (mijn groot-
ouders) leven ook niet meer. Hun 
moeder had uit een eerdere relatie 
ook nog een kind: die is dus een nog 
levende halfbroer van mijn oom. Hoe 
is de verdeling van zijn nalatenschap 
(12.000 euro) op grond van het 
wettelijk erfrecht, want er was geen 
testament? Word ik als plaatsvervan-
ger van mijn moeder beschouwd? 
Hoeveel krijg ik, want ik heb geen 
broers of zussen en hoeveel krijgt de 
nog levende halfbroer?
U bent inderdaad de plaatsvervanger 
van uw overleden moeder, die de 
zus is van de laatst overleden broer. 
Doordat u geen broers of zusters 
hebt, krijgt u het erfdeel dat uw moe-
der zou hebben verkregen wanneer 
zij nog in leven zou zijn geweest. Een 
halfbroer of halfzuster erft de helft 
van wat een volle broer of zuster erft. 
Derhalve bedraagt het erfdeel van u 

2/3 (€ 8.000) en dat van de halfbroer 
1/3 (€ 4.000).

Het verwachte legaat 
doorgeven aan zoon
Ik heb twee legaten tegoed. Ik ben 
gezond, maar er kan altijd wat 
gebeuren. Kan mijn zoon het dan 
ontvangen? Hoe gaat dat in zijn 
werk en wat moet ik zelf doen?
Als een derde (niet zijnde uw ouders) 
in zijn testament heeft opgenomen 
dat u een legaat moet krijgen na 
zijn overlijden, dan geldt dat alleen 
voor u bij leven. Het legaat gaat niet 
automatisch door naar uw erfgena-
men als u bent overleden. Degene die 
u het legaat wil toebedelen zou dus 
in het testament moeten opnemen dat 
het legaat naar uw zoon moet gaan 
als u bent overleden. Maar daar gaat 
alleen hij of zij over die u een legaat 
wil nalaten!

AOW en pensioen

Bijverdiensten in een 
prepensioenregeling
Ik krijg van een vervoersbedrijf een 
prepensioen. Daarnaast heb ik een 
deelbaan op basis van een oproep-

contract. In de voorwaarden van het 
prepensioen staat: ‘Neveninkomsten 
uit werkzaamheden die al ten minste 
twee jaar voor de ingangsdatum van 
uw pensioen bestonden, brengen wij 
niet in mindering op uw pensioen-
uitkering.’ Moet ik mijn huidige 
nevenverdiensten wél opgeven en 
worden die in mindering gebracht op 
mijn prepensioen?
Is er sprake van prepensioen dan staat 
deze tegenwoordig meestal los van 
overige inkomsten uit arbeid. In oude 
vut-regelingen was nogal eens sprake 
van voorwaarden dat geen (nieuwe) 
arbeid mocht worden aangenomen of 
tot maximaal een bepaald percentage 
(100 procent van het nettoloon in de 
fulltime oude baan) mocht worden 
bijverdiend.
Ga na in hoeverre de door u aange-
haalde voorwaarde in de regeling nog 
geldig is.  Bovendien menen wij dat 
oude werkgevers of hun pensioenre-
gelingen geen wettelijk recht hebben 
om bij de belastingdienst te achter-
halen wat uw overige verdiensten 
zijn. Dus wat is erop tegen voor uzelf 
te houden wat u bij uw prepensioen 
bijverdient. Als uw ex-werkgever of 
het fonds dat het prepensioen regelt 

daar moeilijk over gaat doen, is het 
tijd genoeg uw vakbond of een advo-
caat in te schakelen. We kennen uit 
de laatste jaren ook geen enkel geval 
meer waarin pensioen- of vutfondsen 
nevenverdiensten terugclaimden 
omdat niet meer aan de beperkingen 
door pregepensioneerden of zelfs 
vutters is voldaan. Dat zou feitelijk 
alleen nog kunnen als je bij dezelfde 
werkgever of in dezelfde bedrijfstak-
regeling geregistreerde nevenverdien-
sten zou hebben. Tenslotte wijzen wij 
erop dat de overheid juist graag wil 
dat ouderen zo lang mogelijk (deels) 
aan de slag blijven. Dus op grond 
daarvan alleen al zijn oude beper-
kende voorwaarden achterhaald.

Familierecht

Partners geregistreerd of 
alleen een contract
Is een samenlevingscontract 
hetzelfde als een geregistreerd 
partnerschap?
Nee. Een geregistreerd partnerschap 
(bij de burgeradministratie) komt 
vrijwel overeen met een huwelijk. 
Een samenlevingscontract gaat niet 
verder dan de afspraken in een nota-

rieel gemaakte akte. Een belangrijk 
verschil is dat bij een geregistreerd 
partnerschap allerlei rechten en plich-
ten ten opzichte van elkaar bestaan. 
Bij een samenlevingscontract hoeven 
er geen wederzijde verplichtingen te 
bestaan, omdat er in principe geen 
gemeenschap van goederen is.

Beslag op bezit 
van de partner
Mijn man en ik zijn niet in gemeen-
schap van goederen getrouwd, 
maar op huwelijksvoorwaarden. In 
hoeverre kan dan nog beslag worden 
gelegd op de inkomsten of bezittingen 
van de partner?
Als u niet in gemeenschap van 
goederen bent getrouwd, hangt het 
van de huwelijkse voorwaarden af 
in hoeverre de partner aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de schulden 
van de ander. Het moge duidelijk zijn 
dat, als het om gezamenlijk gemaakte 
schulden gaat, op het bezit van 
beiden beslag kan worden gelegd. 
Gaat het om specifi eke schulden voor 
één persoon die buiten de huwe-
lijksgemeenschap zijn gehouden, 
dan is uiteraard alleen deze partner 
daarvoor aansprakelijk.

Zorgeloos beheer voor uw V.V.E. Admipunt U wilt....
....geen gedoe met geld ophalen bij de buren?     ....wonen in een goed onderhouden complex?

....geen persoonlijk risico lopen?     ....altijd inzage hebben in de stand van zaken? 010 - 434 61 43
www.admipunt.com
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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



Een van die talenten, een jongeman 
uit Rotterdam Zuid, kwam met de 
tram naar Pschorr (ons clublokaal). 
Onder begeleiding van Van Berkel 
legde Piet van der Pol daar de basis 
voor een imposante loopbaan. 
Spoedig drukte De Maasstad zijn 
stempel op het Rotterdamse biljartge-
beuren. In 1928 trad de club toe tot de 
elite der Rotterdamse verenigingen en 
mocht deelgenomen worden aan het 
toernooi om het Zilveren Nieuwsblad 
Biljart.
In 1930 werd voor het eerst het 
Zilveren Biljart gewonnen. Tot 1940 
volgden er nog drie; in 1932, 1938 
en 1939. Ondanks de oorlog werd 
tot en met 1943 nog om het Zilveren 
Nieuwsblad Biljart gespeeld en zowel 
in 1942 als ’43 kon de heer Musscher 
als voorzitter de trofee in ontvangst 
nemen.

Direct na de oorlog werd het toernooi, 
tot 1962, hervat. Onze club moest tot 
1951 wachten om dit fraaie biljart 
defi nitief in de prijzenkast te plaatsen. 
Door het veroveren van een nieuw 
exemplaar in 1957-1958-1959 (weer 
defi nitief) is de naam van De Maas-
stad onverbrekelijk met het Zilveren 
Nieuwsblad Biljart verbonden.
Helaas is dit fameuze toernooi na 
1962 nooit meer georganiseerd.

Gentleman biljarter
Door de sportieve prestaties was de 
Maasstad bij tal van sterke biljarters 
zeer in trek en voor de oorlog al 
kwamen zij de gelederen versterken. 
Zoals Jacques Barzilay. Deze grossier 
in tabakswaren vertegenwoordigde 
de club waardig tot 1953. Hij werd 
de gentleman biljarter genoemd. 
Zijn belangrijkste wapenfeit was 
zijn deelname aan het hoofdklasse 
kampioenschap van Nederland kader 
38/2, waarin hij een bescheiden rol 
vervulde. Bij vele nog levende oud-
biljarters is Jacques Barzilay zeer 
bekend. Het is jammer dat hij om 
zakelijke redenen de club verliet. Hij 
werd toen lid van b.v. Rotterdam.
Ook Piet van Kessel mag niet onver-
meld blijven. Hij ging de geschie-
denis in als de man met het stalen 
gezicht. Door zijn onverzettelijk-
heid boekte hij vele overwinningen, 
waaronder het kampioenschap van 
Nederland Kader 45/2 Tweede Klas.
Bep van Amen werd in de oorlog lid 
en werd kampioen van Nederland 
Kader 45/2 derde klas. Een sigaret-
tenaansteker was zijn beloning. Hij 
vond dit een schandelijke vertoning 
en besloot nooit meer aan een natio-
nale fi nale deel te nemen.
Behalve Kader beheerste hij het 
driebanden en bracht het zelfs tot 

Hoofdklasse.  
Bep was ook talentvol in andere spor-
ten, zoals voetbal, maar kwam voor 
de top net iets te kort. Ook was hij 
een zeer goed bridger; oud-wereld-
kampioen Kreins speelde graag met 
Bep. Het duo Kreins/Slavenburg was 
in die sport wereldberoemd.

Compliment
Kort na de oorlog kwam een jeugdig 
talent naar de Maasstad; Cees van 
Oosterhout. Hij begon bij ons aan 
een prachtige loopbaan en leverde in 
1948 zijn beste prestatie. In de beslis-
sende partij tegen Amsterdammer Van 
Lochem sleepte hij de Wilhelmina-
beker voor De Maasstad binnen. Na 
een schijnbaar kansloze achterstand 
kwam hij los en bracht het publiek 
in extase met een daverende slotserie 
van 364. Een opmerking uit het 
publiek “Hierin kun je de Maasstad-
school herkennen” was een geweldig 
compliment voor instructeur Van 
Berkel.
In de zaak van zijn vader werd 
in 1949 Biljartvereniging LMO 
opgericht, waarvan hij lid werd. 
Als LMO-man was hij in de jaren 
vijftig zeer succesvol, met diverse 
kampioenschappen in verschillende 
disciplines.
Ongetwijfeld behoort Jan Lieshout tot 
de illustere namen in de biljartsport. 
Hij was 15 toen hij lid werd van B.V. 
Krijt op Tijd. Spoedig had hij een ge-
middelde van 13.90.  Begin vijftiger 
jaren werd hij lid van de Maasstad 
en behaalde talrijke successen. Zijn 
grootste successen behaalde hij in het 
Electric kadertoernooi, waarvan de 
trofee in 1964 defi nitief in zijn bezit 
kwam. Jan was als driebander zelfs 

Ereklasser. Het moyenne, met ivoor, 
lag toen rond de 0.700. Als wedstrijd-
speler was hij zeer geducht. Geen 
bandstoot was hem vreemd en de 
afstand deerde hem niet. Hij had  een 
loepzuivere afstoot en beschikte over 
de juiste fi ghting spirit.

Begaafd
Ook Jaap Schmitt hield de naam van 
de Maasstad hoog. Vanaf 1961 gros-
sierde hij in titels zowel op nationaal- 
als op districtsniveau. Bekeroverwin-
ningen meegerekend kwam hij tot 34 
titels. Zijn hoogtepunten? Tweemaal 
achter elkaar een serie van 450 in 
het kader 38/2 – en eenmaal 300 
caramboles in het 57/2 en promotie 
naar de Ereklas Libre. Als vijftigja-
rige promoveerde hij naar de Ereklas 
Ankerkader 47/2.
Twee ijzersterke biljarters, Hans 
Sundquest en Wim van Deventer, 
bereikten in hun Maasstadperiode in 
diverse spelsoorten de Ereklas. Hans 
werd in 1976 zelfs kampioen van 
Nederland in het bandstoten na een 
fi nale tegen Christ van der Smissen.
Ook Wim van Deventer was en is nog 
steeds een begaafd biljarter. Jammer 
dat hij niet constant speelt, anders 
was hij veel verder gekomen. Hij en 
Hans Sundquest vormden met Jaap 
Schmitt en Tom Paris het Maasstad 
Topteam.

Momenteel mag Tom zich de Sterkste 
Biljarter van onze club noemen. 
Hij is een zeer complete biljarter. 
Als kadrist behaalde hij voor De 
Maasstad drie titels, evenals in het 
driebanden en in het bandstoten. Tot 
slot won hij acht bekertoernooien. In 
het driebanden is hij het succesvolst 

en hij behoorde vorig jaar zelfs tot de 
beste 32 van Nederland.

Er zijn nog veel meer roemruchte 
Maasstadspelers. Ik denk aan John 
van Roon, Henk de Swaan Arons, 
Jan Asbreuk, Frits Loendersloot, 
Alex Velthuis, John Stobbe en Peter 
Haage. Ook Kees Moddemeijer 
als kadrist en driebander mag niet 
onvermeld blijven. Tenslotte Erik van 
Hoorn, die vooral in het driebanden 
furore maakt.

Behalve bovengenoemden, heeft een 
leger Maasstedelingen een propagan-
distische bijdrage geleverd. Ook zij 
hebben De Maasstad de nodige uit-
straling bezorgd en de plaats gegeven 
waar onze club behoort.

Jaap Schmitt
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Biljartvereniging De Maasstad, opgericht door de heren Van Berkel, 
Ophoff en De Vries, wilde de kwaliteit van het biljartspel bevorde-
ren. Vanaf het begin had de heer Van Berkel zijn biljartkennis tot 
volle tevredenheid aan de leden overgedragen. Het resultaat liet 
niet lang op zich wachten. In 1928 kon het bestuur Dik van Eijme-
ren huldigen, die als eerste Maasstadspeler kampioen van Neder-
land werd in het kader 35/2 met een gemiddelde van 15.03. De club 
kwam aardig in de belangstelling en diverse talenten vonden de 
weg naar De Maasstad.

BV Maasstad kweekvijver voor talent

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
Enorme belangstelling voor deze wielrenners in 1948 in Rotterdam. Het is niet eenvoudig deze foto thuis te brengen. 
Zijn er toch lezers die hier meer van weten?

Oplossing foto 26 mei 2009
‘Wie wat bewaart die heeft wat’: Jan Alewijnse uit Papendrecht herkende meteen deze foto, die hij sinds 1954 als reclameplaat van Indus 
Horloges bezit. Hij laat weten: ‘Het gaat hier om de Profclub Rotterdam met de volgende (eerste) semiprofs, staand v.l.n.r.: Trainer Franz 
Fuchs, Jacques en Joop Heyster, Aad van Hoek, Wim Koning, Wim Landman, Harry Broeders, Jan Everse en Bas Versprille. Zittend v.l.n.r.: 
Wim van Zuijlekom, Henk Schouten, Ab Kentie, Aad Bak, Tinus Osterholt en Frans Mijnsbergen’. Ook voor vaste lezer Loe van der Hoeven 
kent de foto weinig geheimen. Hij weet zelfs dat deze is gemaakt in het gymnastieklokaal van Huib van Mastrigt aan de Kralingse Plaslaan. 
Ellie van der Hoek-Heiden meldt voorts dat deze foto al geruime tijd deel uitmaakt van haar sportarchief. Het verhaal van de NV Beroepsvoet-
balvereniging (Profclub) Rotterdam behoort tot een bijzonder onderdeel van de Nederlandse voetbalgeschiedenis. De club kwam met ingang 
van augustus 1954 uit in de betaalde competitie van de Nederlandse Beroeps Voetbal Bond (NBVB), die door de Limburger Egidius Joosten 
was opgericht. Dit zeer tegen de zin van de KNVB, die het amateurisme krampachtig handhaafde. De competitie van de NBVB was de KNVB 

natuurlijk een doorn in het oog. De tien deelnemende clubs werden op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Zo schorste de KNVB de semiprofs ‘voor het leven’. Ook viel het de Profclub Rotterdam 
moeilijk een eigen speelveld te vinden. Thuiswedstrijden werden meestal buiten Rotterdam (zoals Jutphaas en Veenoord bij Emmen) gespeeld. Maar ondanks die belemmeringen waren er genoeg spelers 
die voor de clubs van de ‘wilde bond’ uitkwamen. Het tekengeld (soms duizenden guldens) en de premie voor een gewonnen wedstrijd (meestal veertig gulden) lokten. En de KNVB? De bond zag lang-
zamerhand in dat het tij niet te keren was. Onder aanvoering van enkele Rotterdamse clubbestuurders, zoals Cor Kieboom, werd een doorbraak 
geforceerd. De KNVB ging overstag en beide bonden bereikten in november 1954 een akkoord, waarbij de NBVB opging in de nationale 
bond. De afzonderlijke competities werden gestaakt en voor de tweede helft van het seizoen 1954/1955 organiseerde de KNVB een competitie, 
waarbij de clubs zich konden plaatsen voor de hoofdklasse in het seizoen 1955/1956. En zo vonden de meeste spelers van de Profclub Rot-
terdam hun weg naar de diverse, nu legale, profclubs in Rotterdam en omstreken. Ook mocht iedereen – inclusief de ‘buitenlandse’ profs als 
Wilkes – weer voor het Nederlands Elftal uitkomen. Het betalen van spelers zou het Nederlandse voetbal voor altijd bepalen.

- Piet van der Pol -
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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 

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

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

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz  • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste 
oplossing op implantaten!

Vrijblijvend persoonlijk advies

Kunstgebitten, frames, plaatjes

Klikgebit op implantaten

Kronen&bruggen op implantaten

Eéndags-reparatie-service 

Nazorg en controle 

Computergestuurd implanteren (nieuw!) 

Smile clinic staat 
voor
complete
dienst-
verlening

Nieuw bleken
van tanden,

in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

 395,-
Winkelcentrum Binnenhof

(naast de apotheek)
Niels Bohrplaats 15  

3068 JK Rotterdam-Ommoord
Telefoon: 010 - 4200042

In gebouw 
Humanitas-Akropolis

Achillesstraat 290  
3054 RL Rotterdam-Schiebroek
Telefoon: 010 - 4222190

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

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

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

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

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

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

Foto - Film - Video + Laboratorium sinds 1938

1000 
KLOKKEN OP VOORRAAD

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
  

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

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

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

24-uurs reparatie voorrijkosten € 15,- 3 tot 6 maanden garantie gebruikte onderdelen 
verkoop 2e hands witgoedapparatuur met garantie verkoop klein huishoudelijke onderdelen
stap-voor-stap- montageschema’s indien u liever zelf repareert  inkoop gebruikte apparatuur

Het juiste adres voor reparatie aan uw Witgoedapparatuur!
Tevens verkoop van 2e hands witgoedapparatuur.

Kanaalweg 55 – Capelle a/d IJssel – 010 – 226.03.54 – www.witgoedservicecapelle.nl

WitgoedService
Capelle C

op gebruikte apparatuur

oeeedsdsdsddddsdsdserererererer iiivivivivicececececacacapepellllle.nl

Dinsdag t/m vrijdag

van 10.00 – 17.00 uur.

Op Zaterdagen

van 10.00 – 16.00 uur.

Maandag gesloten.

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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Kijk op 
www.deoudrotterdammer.nl

Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een 
blinddoek om de straat over te steken. Of een 
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te 
herkennen. Iemand in het café te versieren. Da’s best 
moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders 
de dagelijkse realiteit. Zij zijn blind of ernstig 
slechtziend. En dit aantal groeit snel.

Die groei komt doordat we steeds ouder worden. Maar 
de groei zit bij alle leeftijden. Ook bijvoorbeeld diabetes 
en erfelijkheid hebben ermee te maken. Het Oogfonds 
wil op de rem trappen. Ook wil het Oogfonds de 
leefkwaliteit van blinden en slechtzienden verbeteren. 
Visueel beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen 
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig jaar heeft 
het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende 
geldautomaat bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. 
En dan niet iemand die blind is en weer ziend geworden 
door een zoen, maar serieus onderzoek.

Blinde weer ziend door zoen
Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een 
blinddoek om de straat over te steken. Of een 
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te 
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Moeite
met

lezen?
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig jaar heeft 
het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende 
geldautomaat bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. 

in de samenleving als iedereen. In ruim zestig jaar heeft 
het Oogfonds op dat gebied al veel bereikt. De pratende 
geldautomaat bijvoorbeeld. Nieuwe behandelmethodes. 

www.gratisloepje.nu
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Zeeleeuwenshow Blijdorp was top!

De interessantste serie bestaat uit vier 
actiefoto’s waarop het voederen en 
enthousiasmeren van de zeeleeuwen 
centraal staan. Wat was dat toch een 
leuk spektakel deze zeeleeuwenshow. 
Een altijd terugkerend succesnummer! 
De show was, dacht ik, om vier uur 
in de middag (of was het half vier?), 
een aantal dagen per week. Het was 
een heuse happening waar vele, vele 
kinderen (maar óók volwassenen) zich 
dankbaar aan vergaapten. Wat is het 
toch jammer dat bepaalde tradities niet 
tot in het oneindige gehandhaafd blij-
ven. Op een gegeven moment (ergens 

begin jaren ’70) zijn ze met de shows 
gestopt; nee, niet wegens gebrek aan 
belangstelling. Nee, vanwege ‘interne 
organisatorische’ veranderingen, 
zoals dat in ambtelijke kringen wordt 
benoemd.
 
Van Ravesteyn-traverse
Foto’s van vroeger kunnen zo fantas-
tisch je geheugen terughalen, want 
natuurlijk heb ik óók eind jaren ’50 
op die gave houten Van Ravesteyn-
traverse boven het bassin gestaan, 
waarbij de jonkies om mij heen maar 
net hun hoofden boven het sierlijke 
beveiligingshek konden uitsteken. 
Wat een spanning voordat de show 
begon. En dan ineens de oppasser die 
te voorschijn komt en in een mum van 
tijd kans ziet om zijn ‘jongens’ op het 
droge te krijgen. Of zaten/lagen de 
zeedieren allang klaar? Zij wisten im-
mers dat de stukjes vis er aan zouden 
komen. Details, details verdwenen uit 
mijn ‘labyrint’. Anyway, de  kiekjes 
zijn prachtig scherp en geven de sfeer 
van toen prima weer. Vooral de laatste 
twee zijn ‘historisch’: ‘bal in de lucht’ 
en ‘bal op snuit zeeleeuw’. Maar ook 
het voederen (uit de bekende emmer) 
geeft de nodige breinprikkels ‘terug 
in de tijd’. Oh, was ik maar weer even-
tjes twaalf jaar… Dank gulle gever 

van dit fotoalbum, u bezorgt tal van 
DOR-lezers een aangenaam reisje te-
rug in de tijd. A propos, onlangs heb ik 
het album doorgeschonken aan Jantje 
Steenhuis, voortvarend directrice van 
het Rotterdamse Gemeentearchief. 

Joris Boddaert

*De Dagelijkse Kroniek 1971 uit 
het Rotterdams Jaarboekje 1972 

meldt onder 25 november een korte 
tekst: ‘Het bestuur van de Stichting 
Koninklijke Rotterdamse Diergaarde 
besluit de uitkijktoren van Diergaarde 
Blijdorp, die bijzonder bouwvallig 
is, te laten afbreken’. Edoch, een 
‘remake’ (de originele bouwtekenin-
gen zijn bewaard gebleven!) behoort 
in deze tijd (rond 2011, wanneer de 
financiële crisis ten einde is) weer tot 
de mogelijkheden.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (40)

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.

Strenge winter
De winter van 1963 was een strenge, die diep 
sneed in het huiselijke leven. De Nieuwe Maas 
en aansluitende waterlopen waren dichtgevroren. 
Je kon je van het Charloisse Hoofd tussen en 
over enorme schotsen worstelen naar de Park-
kade. Scheepvaart was wekenlang niet mogelijk 
en de aanvoer van kolen en olie stagneerde. De 
voorraden raakten uitgeput. Slechts mondjes-
maat gingen nog zakjes kolen over de toonbank, 
maar dan moest je er wel lang kleumen in de 
rij voor over hebben. Bij de showroom en het 
bestelkantoor van C.A.M. Veltmeijer Kolen 
NV aan de Kleiweg 185a stonden dagelijks 
rijen mensen te rillen van de kou, in afwachting 
van aanvoer. Die moest komen van de centrale 
opslagplaats aan de Maashaven Nz. 106, die 
weer werd bevoorraad door treinwagons met het 
zwarte goud uit Limburgse en Waalse mijnen. 
Rijen mensen bij brandstofwinkels waren overal 
in Rotterdam te fotograferen, ook bij de winkel-
kelder van E.L de Hooge & Zn aan de Putselaan 
78 op Zuid.

Wachten en in de rij staan was in de koude 
maanden van 1963 ook het geval voor wie goed 
drinkwater of een zoutloos kopje thee of koffie 
wilde consumeren. Weken achtereen kwam 
zout water uit de kraan. Vanwege de strenge 
vorst bereikte zoet rivierwater niet de drinkwa-
terbekkens, wel opgestuwd zout  zeewater. Het 
enige voordeel van het zoute water was dat de 
aardappelen en groenten zo op het vuur konden. 
Maar echt smakelijk was het niet. Verschil-
lende Rotterdamse bedrijven zoals Heineken, 
d’Oranjeboom en de Verenigde Zuivelbedrijven 
beschikten over eigen waterputten. Daar mocht  
men, vaak onder politietoezicht op voordringen, 
aansluiten met flessen, pannen en teiltjes om 
consumeerbaar drinkwater te tappen. Ruim 45 
jaar nadien staat die herinnering velen nog hel-
der voor de geest en wordt er met een glimlach 
aan gedacht.
 

 

In mijn 40-jarige loopbaan als journalist/stadschroniqueur heb ik 
de meest vreemdsoortige Rotterdam-foto’s vergaard. Ik kom daar 
in een later stadium nog wel eens op terug. Van een Schiedamse 
Vrije Volk-lezer ontving ik in 1985 een beeldschoon fotoalbum 
met ruim honderd foto’s van Diergaarde Blijdorp. Alle fotoprints 
keurig vastgeplakt. Het betreft foto’s uit de jaren ’60 en het zal 
u niet verbazen dat dieren het hoofdbestanddeel vormen. De 
meeste fotootjes (apen, vogels, leeuwen, olifanten, beren, giraf-
fen) zijn een beetje saai. Drie contrastfoto’s van de uitkijktoren* 
en drie van de grote vijver in de buurt zijn al veel boeiender.

Fred van der Wulp 
40 jaar 
huismeester

Donderdag 4 juni vierde de huis-
meester van de Botreep en Prikkorf 
in de wijk Zalmplaat in Hoogvliet 
een uniek jubileum. 
Fred van der Wulp is 40 jaar huis-
meester geweest van deze flats, met 
in totaal 360 woningen. En nu gaat 
hij met prepensioen. Vestia Rot-
terdam Hoogvliet bood hem en de 
bewoners een receptie aan.

Fred is erg populair bij de bewoners. 
Dat bleek ook tijdens de receptie, 
want bijna alle bewoners kwamen 
hem feliciteren en afscheid van hem 
nemen. Er waren toespraken van 
de directeur van Vestia Rotterdam 
Hoogvliet Monique Nijenhuis, de 
voorzitter van de deelgemeente Kees 
van Pelt en de bewonerscommissie, 
vertegenwoordigd door de heer Leer. 
De bewoners boden Fred een cheque 
aan van ruim 3600 euro.

Betrokken huismeester
Voor Fred stond het belang van de 
bewoner altijd voorop. Fred vertelt 
zelf: “Omdat ik ook in het complex 
woon, stond ik altijd voor iedereen 
klaar. Eigenlijk was ik nooit echt 
vrij en dat vonden ze thuis soms niet 
zo leuk. 
Ik deed zelf het onderhoud en 
maakte nieuwe bewoners wegwijs. 
ik ging zelfs naar ziekenhuizen en 
zorgcentra, en naar crematies en 
begrafenissen. Iedereen die in de 
flats woont ken ik.”  

In de speeches op het feest werd 
Fred geprezen om zijn inzet en 
betrokkenheid.
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Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

Loszittend of pijnlijk kunstgebit?
Mist u tanden of kiezen?
Implantaten kunnen dé oplossing voor u zijn

Implantaten voorlIchtIngsdag
Zaterdag 13 juni 2009 van 10.00 - 15.00 uur

Loop vrijblijvend binnen voor gratis advies, voorlichting, demonstraties of  
inschrijving.

Informatie over: • Implantaten

 • Klikgebit in boven- of onderkaak

 • Vergoeding verzekering

Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier | Wilhelminakade 36 | 3072 AR Rotterdam | Tel. 010 - 2909509

Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier
R. van der Reijden, tandprotheticus | L.L. Visch, implantoloog

Wilhelminakade 36 te Rotterdam

U kunt ons vinden naast de Erasmusbrug, bij het nieuwe Luxor Theater, naast het KPN-gebouw.
Metro of tram: halte Wilhelminaplein - Tramlijnen 20 - 23 - 25



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 9 juni 2009 pagina 13

Nieuw album 
Bennie Bosman

Maasstad Ziekenhuis 
opent ‘buitenpoli’ in 
Laurens Cadenza

Een specialist van de afdeling hematologie/oncolo-
gie van het Maasstad Ziekenhuis houdt er spreek-
uur. Een verpleegkundige houdt een uitgebreid 
spreekuur waar medische zaken kunnen worden 
besproken en aandacht is voor sociale en psychi-
sche aspecten van het ziek zijn. Medewerkers van 
het Maasstad Ziekenhuis kunnen hier in de nabije 
toekomst ook pijnbestrijding geven. 
Palliatief centrum Cadenza is gespecialiseerd in 
alle facetten van palliatieve zorg. Zowel voor men-
sen bij wie kort geleden een levensbedreigende 
ziekte is geconstateerd, als voor mensen die in een 
terminale fase van de ziekte verkeren.

Dagzorg
Naast de polikliniek van het Maasstad Ziekenhuis 
is er in Cadenza een stijlvol ingericht grand café. 
Daar kunnen belangstellenden terecht met alle 

vragen die mogelijk opdoemen wanneer bij hen of 
hun naasten kanker wordt geconstateerd. Stichting 
Vruchtenburg zorgt in Cadenza voor psychosociale 
ondersteuning.  Daarnaast is er dagzorg voor men-
sen die er even een dagje tussenuit willen. Er zijn 
van 10.00 tot 16.00 uur creatieve workshops en 
themabijeenkomsten waar men met lotgenoten kan 
praten. Er is gelegenheid voor bezoek aan de kap-
per of pedicure. Maar men kan ook met een goed 
boek in de groene tuin gaan zitten, om te lezen en 
te luisteren naar de vogels. Wie wil, kan bovendien 
in Cadenza logeren: het centrum telt achttien fraaie 
eenpersoons kamers.

Rust
“En wat we nog niet hebben, kunnen we regelen”, 
verzekert locatiemanager Marieke Verhart van 
Laurens Cadenza. “We staan open voor suggesties. 
Het zijn onze gasten zelf die bepalen wat ze nodig 
hebben.” “In Cadenza is er aandacht voor het ge-
zonde stukje in de zieke mens”, legt oncologiever-
pleegkundige en coördinator palliatieve zorg Coen 
van Leijen van het Maasstad Ziekenhuis uit. “De 
haast en hectiek van het ziekenhuis zijn hier ver 
te zoeken. Tijdens het verpleegkundig spreekuur 
vragen we hoe het gaat met de mens achter de pa-
tiënt. Hoe gaat het thuis, hoe reageert de omgeving 
op de ziekte? In het ziekenhuis proef je toch dat 
mensen dingen niet durven te vragen omdat de 
verpleegkundige het al zo druk heeft.”

Palliatief centrum Laurens Cadenza 
en het Maasstad Ziekenhuis in Rotter-
dam gaan nauw samenwerken. In het 
eind vorig jaar geopende huis voor 
mensen met een levensbedreigende 
en/of ongeneeslijke ziekte opent het 
Maasstad Ziekenhuis dinsdag 9 juni 
een polikliniek, waar patiënten in 
dagbehandeling een bloedtransfusie 
kunnen ondergaan en botversterken-
de medicijnen krijgen toegediend. 

In bekende nachtclubs deed Bennie Bosman 
veel ervaring op, maar nog meer op het Rot-
terdams Conservatorium. Hij werkte mee aan 
directe uitzendingen op de radio, was sessie-
muzikant bij plaatopnamen voor Ter Meulen en 
begeleidde de TROS-jeugdshow ‘Stuif es In’ 
van de onlangs overleden Martin Brozius. Ben-
nie maakte ook deel uit van de begeleidings-
trio’s van George Amelung, Cas Oosthoek, 
Wim Moens en anderen. Voorts speelde hij 
met het Residentie Orkest en ging met Rudy 
van Houten op tournee door Saudi Arabië. Hij 
zong en speelde bij radio-orkest The Skymas-
ters, het VARA Dansorkest, Metropole Orkest 
en begeleidde Ted de Braak met zijn ‘Glaasje 
madeira, my dear’ in het Lido en op cruises van 
de Holland-Amerika Line. Bennie 

Bosman trad ook op met Caterina Valente en 
haar broer Silvio en de Engelse vedette Vera 
Lynn. Uiteindelijk kwam hij bij Toon Hermans 
en deed tien jaar mee aan zijn One Man Show. 
Thans is Bennie Bosman zanger bij de bigband 
van Frits Landsbergen sr. Tussendoor speelt hij 
met muzikale vrienden nog ‘een leuk moppie’ 
in artiestencafé ‘De Maagd van Holland’.
Zijn cd-album bevat twaalf easy listening jaz-
ziesongs, die hij in 1979 opnam met het Metro-
pole Orkest. Vier nummers zijn recent, want in 
januari dit jaar opgenomen met begeleiding van 
de Los Angeles All Stars.

Informatie over de cd: Adri Troost: 
0651-596081, www.adri-troost.nl of
 info@adri-troost.nl

Bennie Bosman (72) swingt van 
zijn cd-album ‘Bennie Bosman – 
Through the Years’, af. Recent is 
deze uitgekomen op het label ATR 
van Bergschenhoeker Adri Troost, 
zelf een begaafd musicus. Autodi-
dact Bennie Bosman zette in 1953 
zijn eerste schreden op het muzi-
kale levenspad en verdiende zijn 
boterham op bruiloften en partijen. 
In 1960 volgde overstappen naar 
het orkest van Wil Hensbergen, 
Trio Willie de Vries en accorde-
onist Johnny Holshuizen, later 
bekend als John Woodhouse.

The Flaschers

- The Flaschers, met op het podium van links naar rechts 
Henk Madern, Jan-Willem van der Linden, Cees Oudenaar-

de en Hans Gouw. Rechts op de voorgrond waagt zanger 
Herman Boshoven zich met een meisje op de dansvloer -

De Zegenstraat bleek begin zestiger jaren een zegenrijke 
buurt voor jonge beatmuzikanten. Vier jongens uit die straat 
in Charlois staken de koppen bij elkaar en formeerden een 
band. Een paar maanden later stonden ze voor de eerste keer 
op de planken: The Flaschers.

Het waren Henk Madern (slag-
gitaar), Cees Oudenaarde (drums), 
Hans Gouw (basgitaar) en Jan-
Willem van der Linden(sologitaar) 
die in 1964 The Flaschers vormden. 
Ook zanger Herman Boshoven 
maakte in het begin deel uit van de 
groep. Het was eigenlijk de bedoe-
ling dat de groep als The Flashers 
door het leven zouden gaan. “Maar 
toen we visitekaartjes hadden laten 
drukken, lazen we daarop Flaschers. 
Met een c dus. Ik vermoed dat die 
drukker Duitse ouders had”, relati-
veert Cees Oudenaarde ruim veertig 
jaar later. “Toen hebben we ‘t maar 
zo gelaten.” 

Merk
“We beschikten over uitstekende ge-
luidsapparatuur”, zegt Oudenaarde. 
“Dat hadden we te danken aan onze 
geluidsman, Rob van Belle. Dat was 
een techneut, die alles nabouwde. 
Wat dat betreft konden we concur-
reren met alle groepen. Alleen stond 
er bij ons geen merk op de verster-
kers en boxen.” Van Belle werd later 
manager van de band. Het eerste 
optreden van The Flaschers was 
in een zaal van een kerk. “Dat was 
volgens mij  in de Bavo-kerk op de 
Slinge”, aldus Oudenaarde.
Het waren voornamelijk gitaar-
nummers die The Flaschers in de 

beginperiode op het repertoire 
hadden staan. “Maar al gauw gingen 
we over tot het spelen van andere 
hits uit die tijd: Wooly Booly en 
Hello Josephine, dat soort werk.” 
De groep trad veel op in Rotterdam-
Zuid en omstreken en was vaak 
te zien en te horen in sociëteit 
Timotheus van de CJV in de Boer-
goensestraat. Tijdens een optreden 
in Timotheus veroorzaakte drummer 
Oudenaarde een bijna-ongeluk, 
toen een bekken van z’n drumstel 
door de lucht vloog en in de zaal op 
iemands hoofd terecht kwam. “Dat 
liep met een sisser af. Gelukkig 
belandde de plaat plat op z’n hoofd, 
anders was het een ander verhaal 
geworden.”
 
Bestelbus
Toen zanger Boshoven van het to-
neel verdween, werd Leen den Bak 

(sologitaar en zang) zijn vervanger. 
Tegelijk verdwenen ‘die oubollige 
nummers’ van het repertoire. Bo-
vendien kreeg de band een andere 
naam: Outcast. Van Oudenaarde: 
“We gingen meer beat spelen. Num-
mers van The Kinks, The Rolling 
Stones en The Animals.” 

De jongens hadden hun oefenruimte 
op Heyplaat, in een kantine van een 
scheepswerf. “Daar werkte de vader 
van één de jongens en die had dat 
geregeld”, aldus Oudenaarde. “Daar 
reden we naartoe met onze eigen be-
stelbus, die we voor honderd gulden 
hadden gekocht.”

Oudenaarde herinnert zich dat de 
formatie later ook op het podium 
stond in de vermaarde Togo-club in 
de Tidemanstraat en in zalen op de 

Zuidhollandse eilanden.
De band hield het drie jaar vol. In 
1967 was het vooral de diensplicht 
die de groep de das om deed.
“Ik moest onder de wapenen 
en een tijdje later ook Leen den 
Bak. Bovendien waren er relaties 
ontstaan. En de meisjes vonden het 
helemaal niet leuk dat hun vriend 
ieder weekend de hort op was. Toen 
was ‘t afgelopen”, zegt Oudenaarde, 
die nog altijd achter het drumstel 
te vinden is in Alian, een band die 
uitsluitend covers uit de zestiger 
jaren speelt. 

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? 
Mail dan naar:  
ed.vanhelten@hotmail.com. 

deel 54

- Bennie Bosman zoals velen hem kennen op de 
hoes van zijn cd-album Foto A@Geejo fotografi e -



Pagina 14 Dinsdag 9 juni 2009 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

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

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit 

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

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

Kom gezellig bewegen in de Rotterdamse Zwembaden en neem tegen 
inlevering van deze bon een gratis introducé mee.

Naam: m/v 

Straat: Postcode/plaats:

Telefoon: E-mail:

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

55+

akties!
iedere maand op

seniorenzwemmen.nl

en in deze krant

Gezellig 
bewegen...

*Aktie geldig tot 7 juli 2009

RZ_Senioren_Adv_Alle  28-05-2009  11:48  Pagina 5

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

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

 
 
 
 
 

 *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  

 
 
 

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 Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

Monumentaal en uniek 
gastvrij hotel 

Uitstekende keuken, 
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Vraag vrijblijvend een brochure

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

www.deoudebrouwerij.nl

Speciale midweek-arrangementen

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

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

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

Nog enkele seizoenplaatsen!!
30 km van Rotterdam

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

Volwassen: € 29,50  

Kinderen:    € 14,75

Opstappen: Noordereiland
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Volkstuindersvereniging Blijdorp bestaat 75 jaar. Tijdens het Rotterdamse 
Verborgen Tuinenweekend op zaterdag 13 en zondag 14 juni is er een 
feestelijk programma met open tuinen, een kunstroute, fi lm, rondleidin-
gen, en een zondagfair met tal van activiteiten.

Neem een kijkje in de prachtige tuinen, wandel door de vlindertuin, bekijk het werk van volkstuin 
door de jaren heen, kom kijken en kopen op de zondagfair, leer vilten, djembé spelen en ecologisch 
tuinieren, zie hoe een schaapherder een schaap scheert en geniet van een hapje en drankje op het 
terras.

Tuinfair op zondag
Vanwege het jubileumjaar heeft de zondag een extra feestelijk tintje. Het programma start die dag om 
10 uur met een rondleiding over het complex. Een enthousiaste gids neemt de bezoekers mee voor 
een wandeling over het complex. Verhalen over de geschiedenis en de toekomst, planten en dieren, 
geruchten en anekdotes passeren de revue. Tussen 12 en 14 uur geeft schaapherder Martin Oosthoek 
een demonstratie schapen scheren. Om 11 en om 13 uur zijn er djembéworkshops. Verder zijn er 
de hele dag demonstraties wol spinnen, vilten, insectenkasten maken en informatie over ecologisch 
tuinieren en een gezellige markt waar planten en heesters, handwerk, kunst, curiosa en tweedehands 
spullen te koop zijn. Kijk op  www.vtvblijdorp.nl voor het hele programma.

Feestelijke activiteiten 
Rotterdamse Verborgen Tuinen op VTV Blijdorp

-- Er op uit! Kalender --

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

Wandeling Charlois
Gilde Rotterdam – 10.00 uur – Aanmelden 010-4362844

Verhalen met een knipoog bij Verborgen Tuinen
Verschillende tuinen in Rotterdam – 13.00-16.00 uur –
www.verborgentuinen.nl

Country Dansen 
Trefpunt Lombardijen, Horatiusstraat 50 – 20.00-23.00 uur   
€ 1, 05 (Aanmelden kan bij Sjaan Jansen 010 – 486 18 33 
of via de balie van trefpunt Lombardijen, 010 – 707 40 01)

 
    15 juni

CHIO
Kralingse Bos – www.chio.nl 

17 - 21 juni

Senioren Revue 2 (try out)
Wijkgebouw Romeynshof  - 20.00 uur  - € 3,50

11 juni

Zomermuziek op de Rotte
De Rotte-Noorderbrug - vanaf 18.30 uur 

19 juni

Documentaire: 
Jaren van de verarming - Lou de Jong
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur - 

21 juni

24 juni

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

Zomermarkt
Woongebouw Nijeveld,G.B. Shawplaats 100 – 10.00-16.00 uur

 
  17 juni

14 juni

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

Met de (klein)kinderen naar Disneyland Parijs
  Aanvragen en downloaden 
dagtochten.snellevliet.nl of 078-6920110

 
 juli/aug

Superaanbieding!!   8 Daagse Donaucruise
Nu 2e persoon

in dezelfd
e hut

halve prijs
!!

Stap aan boord van één van onze elegante 
riviercruiseschepen en ervaar een wereld 
van luxe, comfort en heerlijke maaltijden. 
Op de meest comfortabele wijze ontdekt 
u adembenemende steden als Budapest, 
Bratislava, Wenen, Dürnstein, Melk, Linz 
en Passau. Geniet van de klasse en roman-
tiek die deze unieke regio te bieden heeft 
en grootheden als Mozart en Strauss heeft 
geïnspireerd tot het maken van meester-
werken! 

Boek snel want, vol = vol!

Mps. Elegant Lady - 12 t/m 19 juli 2009 - 8 dgn
Inbegrepen:
* Cruise met volpension in luxe hut, welkomstcock-   
   tail, captain’s diner, avondsnacks, 24 u koffie en   
   thee.Bezoek aan: Wenen - Budapest - Esztergom    
   Bratislava - Dürnstein - Melk - Linz - Passau

Niet inbegrepen
* Aan- en afreis (busservice beschikbaar), optionele  
  excursies, persoonlijke uitgaven

Informeer naar onze andere Donau-superaanbiedingen
20 t/m 29 juli / Passau - Budapest - Bratislava - Passau
29 aug. t/m 7 sept. / Passau - Budapest - Bratislava - Passau

* Korting reeds verwerkt in vernoemde prijs
   Prijs gebaseerd op een bezetting van 2 personen in een hut

 van 
€ 1295,- p.p.

nu al voor
€ 675,- p.p.

WT Cruises - T: 0104118660 - E: info@wtcruises.nl I: www.wtcruises.nl 
Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam

Laurens Actief organiseert op woensdag 17 juni een zomermarkt van 
10:00 uur tot 16:00 uur in woongebouw Nijeveld te Ommoord.  De zomer-
markt is voor iedereen vrij toegankelijk.

De zomermarkt zal plaatsvinden in woongebouw Nijeveld,G.B. Shawplaats 100, 3068 WD Rotter-
dam. Er zal er in een gezellige zomerse sfeer een breed aanbod van diverse standhouders zijn, met 
onder meer kaarten,sieraden,woondecoraties,bloemen,kleding, vis en vele andere leuke koopwaren 
met een zomers tintje. Ook voor de kinderen zal er van alles te beleven zijn, zoals pannenkoeken, een 
kindertafel, en een verrassing. Dus voor iedereen wat leuks! In het restaurant en de bar van Nijeveld 
kunt u iets nuttigen. 

Laurens Actief zal deze dag met een informatiestand staan, zodat u kunt zien welke activiteiten wor-
den georganiseerd op diverse locaties binnen de deelgemeente Alexander. 
Wij zien u graag op 17 juni a.s!

Zomermarkt in woongebouw “Nijeveld” 

Zomermuziek op de Rotte is een avond uit, waarop voor u de mooiste mu-
ziek wordt gespeeld op een unieke locatie in Rotterdam-Noord: De Rotte. 

De deining van het water, de schemering van de avond en prachtige muziek brengen u in een onal-
ledaagse sfeer. Met de Noorderbrug als decor. Vrijdag 19 juni 2009 om 19.00 uur wordt vanaf een 
ponton in het water een gevarieerde muziekavond georganiseerd. Deze gratis muziekavond is een 
initiatief van bewoners uit de buurt. 

Locatie: De Rotte - Noorderbrug - Datum: vrijdag 19 juni 2009 - Tijd: vanaf 18.30 uur
Meer informatie over Zomermuziek op de Rotte kunt u krijgen via Corrie Ulenberg 010-4652787.

Zomermuziek op de Rotte
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

 
 

 
  




  






































DAT IS PAS THUISKOMEN!

fauteuils

bankstellen

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

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

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

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

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR RC-GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK
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www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

U HEEFT 

AL EEN 

RELAXFAUTEUIL

VANAF 

€ 495,-

UW OUDE 

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD 

GELD WAARD!

INRUIL TOT

€ 450,-!

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

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

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg

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

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
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Op de St. Louisschool aan de Putse-
laan, in de buurt ‘de broederschool’ 
genoemd naar de broeders van de 
Orde van St.-Louis van het klooster 
naast de school, bestond het St. Louis 
Koor. Dit bestond uit het ‘kleinkoor’ 
en het ‘grootkoor’. Het kleinkoor 
werd gevormd door leerlingen van 
de klassen 4, 5 en 6; het grootkoor 
door oudere, ex-leerlingen. In de 4e 
klas werd lesgegeven door Broeder 
Benvenutus, die leerlingen selec-
teerde voor het koor en de dirigent 
was. Als je uitgekozen werd, kreeg je 
een rood strikje dat, samen met een 
wit overhemd, het tenue vormde voor 
de optredens. Veel leerlingen wilden 
lid worden van het jongenskoor, 
maar vanuit verschillende motie-
ven. Natuurlijk waren er leerlingen 
die heel graag wilden zingen in 
het St Louiskoor, maar ook dat de 
repetities, in de namiddag of vroege 
avond, voorafgegaan en gevolgd 
werden door een potje voetbal op het 
schoolplein, speelde bij sommigen 
een belangrijke rol. Zeker bij mij, 
want zingen vond ik niet echt leuk en 
kon ik ook niet! Soms stond ik aan de 
kant van de sopranen, dan weer bij de 
alten. Uiteindelijk eindigde ik in het 
midden (op de koorfoto met het hoofd 
schuin), doordat Benvenutus het ook 
niet meer wist! 
Ook dat er op de zolder van de school 
vooraf of na afloop getafeltennist, 
gebiljart en gesjoeld mocht worden, 
was niet onbelangrijk. Deze speeltui-
gen stonden op de ‘grote zolder’, die 
tevens in gebruik was bij de verken-
ners van de Sint Franciscusgroep. 
Het eerste, afgescheiden deel van de 

zolder, De Burcht genaamd, was de 
oefenruimte voor het St. Louiskoor. 
Op een metalen standaard, stonden 
dan grote muziekboeken (circa 100 
x 80 cm) met daarin de noten en de 
tekst.

Kamp Boslust                  
Het jongenskoor ging elke zomer 
een week op kamp naar kamphuis 
Boslust, gelegen op een stuk eigen 

grond van de Broeders van St. Louis, 
midden in de bossen tussen Huijber-
gen en Bergen op Zoom. Leden van 
het Grootkoor en broeders van het 
klooster gingen mee als begeleiders. 
Op het terrein stond een kapel, die de 
gehele groep elke morgen bezocht en 

waar Rector Sul, later gepromoveerd 
tot Deken Sul, de kerkdiensten leidde.
Het kamphuis was een groot gebouw 
met een leiderskamer, eetzaal en 
slaapzaal. Daaraan vast, buiten met 
alleen een dak erboven, de wasge-
legenheid met allemaal wasbakken 
naast elkaar en de toiletten. Vlak naast 
deze gebouwen lag een zandvlakte 
met twee doelen, het voetbalveld.
Velen zullen zich nog de namen 

herinneren van de broeders Jeroen 
(hoofd van de school en hoofdleider 
op kamp), Benvenutus (spelleider) 
en Christinus (beheerder van de 
snoepwinkel op het kamp) en de toen 
jonge leiders Ben van Heijningen 
(fotograaf), Jean Osseweijer (reveille- 
trompettist), Michel van den Brom 
(leider/pianist) en Gerard Jansen.  
Verder de familie Tuk (mijnheer Tuk 
als technische man, mevrouw Tuk en 
dochter Rina als kookstaf). 

Bosspel
Tijdens het kamp werden bosspelen 
georganiseerd en een voetbalcompe-
titie. (Op de foto legt Broeder Benve-
nutus de regels van een spel uit).
Bosspelen waren spannend, vooral 
als het donker (dus eng!) werd. Bos-
spelen als Wapensmokkel, Het Ha-
venspel of Papoea’s Eisen Parabloed 
zorgden voor extra sensatie. Bij het 
Havenspel moesten  kaartjes met 
daarop diverse soorten lading naar het 
Prieeltje gebracht worden. Ter plaatse 
moest je dan een boom aanwijzen en 

was deze boom op dat moment door 
de leiding aangewezen als Euromast 
dan ging de lading verloren wegens 
een aanvaring hiermee. Bij “Papoea’s 
eisen Parabloed” moesten de jongens 
zich verstoppen in een gebied rond 
de Kruisberg (o.a. het Greppelbos) 
en was het aan de leiders de jongens 
te vinden.   Bij een ander spel was 
sprake van ‘professionele communi-
catiemiddelen’ tussen diverse posten. 
Bij het Prieeltje zaten de Centrale 
Vuurleiding en een AsbestCom-
mando. 
Een hoogtepunt was de Boslust-
loop, waarbij het hele kampgebied, 
dat was afgezet met prikkeldraad, 
moest worden rondgelopen. Dat hek 
was sowieso handig. Vooral nieuwe 
kampgangers werd altijd verteld: “Als 
je verdwaald bent, loop je alsmaar 
rechtdoor en als je dan bij het hek 
komt, moet je dat gewoon volgen tot 
je bij de ingang bent.”
Namen als de kruisberg, de (hoofd)
dreef, prieeltje, greppelbos en vijver-
bos roepen bij velen herinneringen 
op, evenals de boom die half op het 
pad stond en ‘s avonds verdacht veel 
op een enge man leek!

Corvee
Corvee en andere taken werden uitge-
voerd door de verschillende groepen, 
die vaak dierennamen hadden (tijgers, 
antilopen etc). Voor werk dat goed 
werd uitgevoerd konden de deelne-

mers individueel ‘hopsie-knopsie 
punten’ verdienen en een prijs win-
nen, terwijl aan het eind van de week 
ook een leider en hulpleider van de 
week werden gekozen. 
De later bekende filmer Pim Korver 
heeft ooit een twaalf minuten durende 
film gemaakt, genaamd ‘Zingend 
Spel’. Ieder jaar werd op een nabijge-
legen veld een aantal uren aalbessen 
geplukt, die ’s avonds met suiker wer-
den opgegeten. Het smerigste vonden 
we spitskool. De gehaktbal die erbij 
werd geserveerd, smaakte wel prima! 
De kampweek eindigde altijd met de 
Bonte Avond, waarbij zelf verzon-
nen toneelstukjes werden opgevoerd 
en de prijzen werden uitgereikt. De 
filmer heeft het in de film Zingend 
Spel, die ik inmiddels op DVD heb, 
allemaal prachtig vastgelegd voor het 
nageslacht.
Eens per jaar voerde het St.-Louis-
koor een musical op. Opvoeringen 
van o.a. ‘De Flierefluiter’, ‘De 
rattenvanger van Hamelen’ en ‘De 
Kalief van Bagdad’ trokken veel 
belangstellenden naar Het Clemens-
huis aan de Gruttostraat. Het waren 
natuurlijk vooral leerkrachten, ouders 
en grootouders van de deelnemende 
kinderen. Johnnie van Ochten speelde 
ooit een fantastische rol als  ……. 
bosbessenstruik! Grote animator 
bij de repetities, regisseur en vaak 
hoofdrolspeler, was Joop Brand van 
het ‘Grootkoor’. 

Felle strijd om ‘hopsie-knopsiepunten’ 
De mooie foto van het Afrikaanderplein en, op de achtergrond de St.-Franciscuskerk, 
brachten mooie jeugdherinneringen boven aan de jaren zestig, toen ik als leerling van de 
St.-Louisschool aan de Putselaan, deel uitmaakte van het St.-Louiskoor.
Het kleinkoor of St.Louiskoor jongenskoor, vaak samen met het grootkoor, was het koor van 
de St. Franciscuskerk aan het Afrikaanderplein. Tijdens de hoogmissen en op feestdagen 
verzorgde dit jongenskoor de muzikale omlijsting, vaak in het Latijn, van de Heilige Missen 
(Eucharistie-vieringen). Ook werd buitenshuis opgetreden, zoals bij de kerstviering in de 
oude Ahoyhallen aan de Pompenburg en in het Huis van Bewaring aan de Noordsingel, waar 
we middels een groot gordijn waren gescheiden van de gevangenen.

- Herkenbaar op de koorfoto o.a.: Jan van Arnhem, Ben Tolenaar, Peter Alewijn, Peter Etman, 
Jos Jacobs, Jos Gijtenbeek, Peter van Arnhem, John van Ochten, Daan Spanjersberg, Martin 

Vink, Peter Ducoffre, Sjaak van Slobbe, Andre Tolenaar, Broer Dirckx, John Waaijer, Henk 
Hilkman, Bram Tournier, Ton van Arnhem, Sjaak van der Laan, Peter Hilkman, John Remmig, 

Rinie van Helvert, John van Ochten. -

- Broeder Benvenutus geeft speluitleg -

- Een enge man of toch een boom -
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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

De

Smullen van een gratis ijsje van Capri

Voel het zand tussen je tenen in Knokke

Voordelig vogelen in Avifauna

Haaien aaien voor weinig in Dolfi narium

Ontdek de haven in Port Experience Rotterdam

‘De-dit-wordt-een-
geweldige-zomer-Pas.’

€  2,35

 € 0 ,-

€  24,-

 €15 ,-

€  37,50

 €25 ,-

€  13,50

 € 10,10

Magisch bowlen met 50% korting bij Dok 99 € 25,-

  € 12,50

€ 59,-

  € 29,50

WMpr
Lavasweg 23 
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

8mm Smalfilms op DVD

  Via professionele telecine techniek 

♦ € 1,50 per aangeleverde minuut en 

♦ € 7,50 instelkosten per spoel 

  Kom gerust eens langs  

♦ € 0,30 per dia 

♦ Korting op grotere aantallen 
♦ Minimumkosten € 10,00  
ook voor overzetten van negatieven, video’s,  
LP’s, bandrecorder– of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte 

Dia’s op DVD

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Auteur: Cor van der Kraan 
De schrijver is geboren en getogen in Rotterdam-Charlois. Hij roept in dit boek 
sterk aansprekende en ontroerende beelden op van belevenissen tijdens zijn 
jeugdjaren toen veel dingen nog heel anders gingen dan heden, met o.m. de 
toenmalige crisisjaren en de 2e Wereldoorlog. Zijn relaas omvat ook veel “ups 
and downs” in zijn latere leven, die behalve gevoelige, vaak ook hilarische en 
humoristische situaties opleveren. Situaties die velen vanuit eigen ervaringen 
zullen herkennen. Het kon en kan nog overal gebeuren. Vaste prijs:  € 17,95. 

Verkrijgbaar bij:  C. v. d. Kraan, Talmastraat 8, Maarssen. Tel. 0346 – 561618.
The Readshop                                       Wolphaertsbocht 37,        Rotterdam-Charlois
Stichting Historisch Charlois,             Grondherendijk 84,          Rotterdam-Charlois
Lektuurshop Populair,                         Zuidplein Hoog 568,         Rotterdam-Zuid
Boekhandel Snoek,                               Meent 126,                         Rotterdam-Centrum
Boekhandel van Gennep,                     Oude Binnenweg 131 B,   Rotterdam-Centrum
Boekhandel Selexys-Donner,               Lijnbaan,                           Rotterdam-Centrum

NIEUW BOEK: EEN ECHTE AANRADER!

ALS DE DAG VAN GISTEREN
We zijn wie we zijn en dat willen we weten……….!

- Angst voor de computer of muis?
- Te veel en te snel informatie 
   tijdens een groepscursus?
- U wilt alleen leren wat nodig is?
KdH Productions geeft u tijdens privelessen vertrouwen 
in de computer en leert u thuis op uw eigen PC alleen 
wat u wilt weten, en voor een verrassend lage prijs.

Let op!! Speciale prijs voor senioren
Bel voor info en vrijblijvende introductieles:
0180 - 430100 of 06-53544902

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
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.



De Boergoensestraat was in de vo-
rige eeuw een drukke winkelstraat. 
Niet alleen voor de bevolking van 
Charlois, maar bijvoorbeeld ook 
voor de marinemensen die tot 4 
september 1961 de onderzeeboot-
basis bevolkten. Voor de winkeliers 
van Charlois betekende het vertrek 
van de zeesoldaten een behoorlijke 
omzetderving. Als kind zwierf ik 
graag door dit deel van Zuid en net 
nog geen veertien jaar werkte ik als 
leerling-banketbakker (lees bakpla-
tenschrapper) bij bakker Bas Zaa-
nen aan de Zuidhoek. Vanaf 1963 
was het mijn werkterrein voor Het 
Vrije Volk en daarna Rotterdams 
Dagblad. Eerst als correspondent 
en later in vaste dienst. Ik kom nog 
steeds graag in die buurt, ook al is 
die geen schim meer van vroeger.
Tot in de jaren vijftig reed de trein 
van de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM), aanvankelijk 
getrokken door een stoomloco-
motief, door de Boergoensestraat 
langs de boekhandel van onder 
anderen H.W. Blok op 116-118 
en de zaak in elektrische artikelen 
en Philips radiotoestellen van P. 
van Kleef (122). De rails van de 
vervoersmaatschappij lagen in 
het midden van de straat, waar op 

nummer 7 een van de fi lialen van 
de Rotterdamsche Melk Inrichting 
(RMI of Ermi) was en op de hoek 
met de Katendrechtse Lagedijk een 
winkel van de koek-, snoep- en 
ijsgigant C. Jamin. Op 114 was 
een fi liaal van K.A. Broekhuizen 
Brillen en Fotociné BV met als 
buurman op 112 de sigarenwinkel 
van Koen van Gemeren. 

Aantrekkelijk
Ver voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog was Leen 
Bijl op 9 zijn brood- en banketbak-
kerij begonnen. Na het tekenen van 
de vrede groeide zijn bedrijf uit het 
kleine hoekpand. De winkel werd 
er voortgezet, maar de bakkerij 
verhuisde naar de Wolphaertsbocht 

230 en kwam daar op 21 februari 
1950 in bedrijf. Op 3 november 
1955 opende C. van ’t Hoft, direc-
teur van bioscoop Harmonie aan de 
Gaesbeekstraat, aan de Wolphaerts-
bocht 196 het Metro Theater.
Oud-Charlois was ook aantrek-
kelijk voor mensen van Voorne en 
Putten om met de RTM-trein te 
komen en er hun inkopen te doen. 
Op het gedeelte van de Wolphaerts-
bocht tussen Boergoensestaat 
en Doklaan waren immers ook 
winkels en eveneens op de Katen-
drechtse Lagedijk en Dorpsweg, 
op loopafstand van het perron 
Boergoensevliet. Ook winkelcen-
trum Wereldhaven in de driehoek 
Pleinweg, Wolphaertsbocht en Van 
Eversdijckstraat was in trek. Op 
13 juli 1948 ging de eerste paal de 
grond in voor de middenvulling 
van het driehoekige bouwblok 
met industriepanden en daarboven 
vijftig appartementen. 
De bouw van winkels en woningen 
aan Pleinweg en Wolphaertsbocht 
begon 5 mei 1949. Veertien van 
de achttien winkels, gevestigd in 
Wereldhaven-Zuid (zoals het werd 
genoemd) openden 17 november 
1950 de deuren voor het publiek. 
Het betrof onder anderen de glas-
handel J. van der Wild (magazijnen 

in Van Oestendestraat 27-39, win-
kel Pleinweg 240 en fi liaal Rand-
weg 4), woninginrichter De Kern, 
stomerij Roeloff (238d), kruidenier 
Bas van der Heijden (226d-228a), 
vakkledingbedrijf Kok (234), 
modebedrijf Fa. Boussaard (224a), 
schoenenbedrijf Cecile en een 
fi liaal van Esders Kledingmaga-
zijnen Rotterdam NV (196), later 
overgenomen door C&A.
Burgemeester mr. P.J. Oud kreeg 
13 april 1951 de plezierige taak het 
intussen voltooide winkelcentrum 
Wereldhaven in gebruik  te stellen. 
Ook op het gedeelte van de Plein-
weg tussen Wolphaertsbocht en 
Texelsestraat waren aantrekkelijke 
winkels gekomen, waaronder een 
fi liaal van Vroom & Dreesmann op 
de hoek van de Eben Haezerstraat. 
Na de verhuizing van V&D naar 
het 5 september 1972 geopende 
winkelcentrum Zuidplein is sinds-
dien koopcentrum NettoMarkt in 
het pand gevestigd. 

Verboden
In de jaren dertig kreeg een rijwiel-
brigade onderdak in de politiepost 
in het voormalige gemeentehuis 
aan de Charloisse Kerksingel 2. De 
fi etsende agenten waren in de jaren 
vijftig en zestig vooral zichtbaar 
op woensdag- en zaterdagavond 
in de Boergoensestraat en op de 
Boergoensevliet als het er druk was 
met fl anerende jongeren.
Het was ten strengste verboden met 
een groep samen te scholen. Als 
dat toch gebeurde trad de rijwiel-
brigade op. Het dienstrijwiel werd 
tegen een lantaarnpaal gekwakt en 
met de gummiknuppel werden rake 
klappen uitgedeeld. Als tegenzet 
waren baldadige jongens er als de 
kippen bij om ventielen te gappen 
en deze weg te gooien. Wie op he-
terdaad aangehouden was, kreeg op 
het politiebureau geen aangename 
tijdspassering. Veel agenten, onder 
wie de later bekende hoofdcom-
missaris Jan Blaauw, waren met 
naam en toenaam bekend.

 
 - De Pleinweg en de kruising van de Mijnsherenlaan vanuit het Zuidpleinfl at. Op de Pleinweg 

was de concentratie van winkels vooral in de omgeving van de Wolphaertsbocht, zichtbaar 
aan de bovenrand van de foto -

- De 
Boer-

goense-
straat dik 

zestig jaar 
geleden met op 

de voorgrond de 
rails van tramlijn 

2 en de kruisende 
rails van de RTM-trein. 

Rechts de winkel van 
de Rotterdamsche Melk 

Inrichting Foto’s verzameling 
Rein Wolters -

De Boergoensestraat is een van de oudere straten van Charlois. Deze verbindt via een 
kromming de Habsburgstraat met de Frans Bekkerstraat-Boergoensevliet en heeft als 
belangrijkste kruisende straten de Wolphaertsbocht en de Katendrechtse Lagedijk. 
De Boergoensestraat kreeg de straatnaam op 7 maart 1900. Boergoens is een verbas-
tering van Bourgondisch. De naam herinnert aan Karel de Stoute (1433-1477), hertog 
van Bourgondië en heer van Charlois. 

Oude hart Charlois 
was gezellig winkelgebied

- Nogmaals de Boergoensestraat in dezelfde periode, maar dan vanuit de andere 
richting met de rails van de RTM-tram in het midden van de rijstraat -
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Extra voorstellingen 
popkoor ‘Puur Zang 
enzo’ in Bibliotheek-
theater 
Vanwege de overweldigende belangstel-
ling en het succes van de uitvoeringen 
geeft popkoor ‘Puur Zang enzo’ zaterdag 
4 juli twee extra voorstellingen (15.00 
en 20.00 uur) in het  Bibliotheektheater 
aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam. 
Voor iedereen die eerdere uitvoerin-
gen van het bijna vijftig enthousiaste 
vrouwen en mannen tellende koor heeft 
gemist, of het nog eens wil zien en 
horen, zijn er kaarten te bestellen voor 
de 179 stoelen van het Bibilotheekthea-
ter via de website www.puurzangenzo.nl 
of info@puurzangenzo.nl Ze kosten 10 
euro per stuk. 
Onder de bevlogen leiding van dirigent 
Arjen Heijboer brengt ‘Puur Zang enzo’ 
een breed repertoire van de mooiste 
popsongs vanaf de jaren zestig tot heden 
op enthousiaste of juist ingetogen wijze 
op het podium ten gehore. Het koor is 
niet alleen aantrekkelijk om te horen, 
maar ook om te zien omdat het bruist 
van energie. ‘Puur Zang enzo’ treedt 
regelmatig op in Rotterdam en wijde 
omgeving.

Nordic Walkers lopen 
Pinksterwandeling 
Nordic Walkers uit de regio liepen 
Tweede Pinksterdag een zeer mooie 
wandeling via Rhoon – Portland – 
Smitshoek – Barendrecht – terug via de 
Koedood en het prachtige buitengebied 
van Rhoon met als laatste een stop op 
het terras van zorgboerderij de Buyten-
hof. De Nordic Walkers kwamen uit de 
gehele regio. Dankzij het prachtige weer 
werd volop genoten van de omgeving 
en de natuur in en om Albrandswaard. 
Met rustmomenten om de ongeveer 
vijf kilometer was het voor iedereen 
goed bij te houden. Wandelen en/of 
Nordic Walken is een goede manier van 
bewegen in de buitenlucht wat voor 
velen rustgevend is, een positief effect 
geeft op het lichaam en goed helpt om 
overtollig lichaamsvet te verbranden bij 
een rustige tot matige inspanning. Door 
goed de poles (stokken) te gebruiken 
worden spieren in armen en schouders 
extra geactiveerd.  Wekelijks wordt 
er in Rhoon en Poortugaal aan Nordic 
Walking gedaan. Elke donderdag en 
zondagmorgen wordt een tocht van 
anderhalf uur gelopen. Tot nog toe 
lopen alleen Nordic Walkers mee, maar 
ook wandelaars zonder “stokken” zijn 
welkom. Voor meer informatie tel 010-
5017428 of www.sportbalans.nl
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Prijzen zijn per persoon, gebaseerd op een 2-pers. binnenhut incl. havengelden.

Nederlandse dagprogramma’s en menu’s

  

13-daagse cruise
rondom Engeland, 
Schotland en Ierland
Vertrek: 2 & 14 augustus 2010

Vanaf 1499,-

www.dockc.nlArnhemseweg Amersfoort

 

8-daagse cruise
Noorse fjorden

Vertrek: 26 juli 2010

Vanaf 899,-

    Juli & augustus 2010:  cruisen vanuit Rotterdam
 Pak nu uw kans en profiteer van vroegboektarieven 

13-daagse cruise
Noorse fjorden 
en Noordkaap 
Vertrek: 26 augustus 2010

Vanaf 1549,-

Nederlandstalige supervisor aanwezig

THUISZORG BUREAU ZORG INVEST

Zorg Invest is een particuliere thuiszorgbureau, Als zorg-
aanbieder bieden wij een totaalpakket van zorg aan. Wij 
verlenen diensten aan particulieren en zorginstellingen 
in zuidholland en omstreken. Het betreft PGB-Clienten, 
Zorginstellingen (Huishoudelijke zorg, Verzorging, Verple-
ging, 24 uur Zorg, ondersteunende begeleiding en ook als 
u gezelschap nodig heb voor bij de boodschappen of een 
gezellig praatje.) Bel 010-4205229 of kijk op: 
www.zorginvest.com voor informatie.

Zorg aangeboden

     

SAMSUNG WASMACHINE

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

Normaal € 649,-

Actieprijs € 549,-

SAMSUNG WASMACHINE

U betaald

499,-

• 7 kg lading

• 1400t centrifuge

• éénknopsbediening

• Aquastop

Knipselkorting
Bij inlevering van deze advertentie 

€ 50,- extra korting

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. ondernemer K.v.K. 111.289. 
Koopt hele & ged. inboed., eiken, 
klass., barok, lodewijk, schilderijen, 
kleding & algeh. ontr. ook vloerbe-
dekking. Jonker Franshof 8, R’dam. 
Tel.06-53703110.

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

ADMINAUT.NL uw Boekhouding
vanaf € 50 per maand 010-8920450

ideaal
makelaardij o.z.

HUIZEN

INBOEDELS

FOTO’S

ADMINISTRATIEKANTOOR

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

De Wateringe
Op 19 september 2009 wordt er een 
reünie gehouden ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van Openbare Basis 
School de Wateringe in Hellevoetsluis. 
Bent u oud-leerling, oud-leerkracht, 
oud-ouderraadslid of oud-mr lid en vindt 
u het leuk de reünie te bezoeken, meld u 
dan aan via: info@obsdewateringe.nl

M. Elsenburg- Kerkhoven
OBS de Wateringe
Hellevoetsluis

-------------------------------------------------
Riet en Betty de Hartog
Ik zoek mijn nichten, Riet en Betty de 
Hartog. Zij woonden destijds in de Mal-
semstraat op Zuid. Jaren geleden is het 
contact verbroken en ik zou graag weer 
eens wat van ze horen.

     Bep Meijerink
Gelria 10
6871 EE Renkum
0317-313744

-------------------------------------------------
Middellandschool 1955
Het lijkt mij leuk weer eens in contact 
te komen met medeleerlingen van mijn 
klas van de Middellandstraat  (M)
ULO van rond 1955 met als (hoofd)
onderwijzer dhr.Addicks. Enkele namen;  

Nel Hokken , Ellie van Hogendorp, Wim 
Alders, Frits Butselaar, Hans Benzon 
enz.  Graag zie ik reacties tegemoet.

Ruud Bos
Soest
035-6012946
parklaan76@yahoo.com

-------------------------------------------------
Huishoud- en Industrieschool
Onlangs heeft De Oud-Rotterdammer 
een foto geplaatst van een cursusgroep 
Gezinshulpen van de Huishoud- en 
Industrieschool in de Mauritsstraat uit 
1952-’53. We zoeken nog vier dames; 
Ans Tournier, ik meende dat ze op 
Zuid woonde, Sjaan Bouwman, Sjaak 
Klaassen, toen woonachtig in de Van der 
Schellingstraat en Willy Roessen van de 
Uitweg. Haar vader was kleermaker en 
ze zou nu in Capelle wonen. We kijken 
er erg naar uit weer allemaal bij elkaar 
te komen.

Joke van Dijk-Rommelse
Geuzenhof 18
4664 BZ Lepelstraat
0164-681310

-------------------------------------------------
Gezocht
In de meidagen woonden we in de 
Bloemstraat 5b 2e etage. We hadden 

vanuit een schuifraam zicht op de zijkant 
van de diergaarde. Er was een sloot 
gegraven met een talud. Na het bom-
bardement keken we regelmatig naar de 
overkomende vliegtuigen en zagen in de 
verte valschermjagers landen. Op een 
gegeven moment zag ik in de bewuste 
sloot iets regelmatig op en neer gaan en 
ging samen met mijn broer kijken wat 
het was. Het was een jongetje, dat ik er-
uit haalde en doorgaf aan mijn broer. Er 
zaten daar vele ratten wat mijn verdere 
leven beïnvloede. Na enige dagen werd 
ik ziek en nadat ik wat opknapte, kwam 
mijn moeder met een schaaltje vla, maar 
met mijn rechterhand kon ik weinig 
meer doen. Ik kwam zodoende onder 
behandeling van Dr. Ziedses des Plantes 
in de Mathenesserlaan. Eerst kreeg ik 
in mijn nek een pijnlijke inspuiting en 
daarna vele weken tweemaal per week 
een elektrisch schokeffect. Het is nu heel 
lang geleden, maar zou dat jongetje nog 
te traceren zijn? Ik heb nog gehoord dat 
het ventje er goed vanaf gekomen is.

H.Ras
Merel 99
1965 GP Heemskerk
0251-239369

3e stuurman Arie/Harry Berghaan 
Op 28 maart 1942 gingen 45 bemanningsleden van de SS Raceland in de sloepen. 
Een Duits vliegtuig had het schip, op weg naar Moermansk, ten noorden van Noor-
wegen gebombardeerd. 32 van 45 bemanningsleden hebben de tocht in de sloepen 
niet overleefd. Onder de overledenen waren de enige Nederlander aan boord Niek 
Odijk (geb. 1920 Vlaardingen) en Arie Berghaan (geb. 1901 Rotterdam en sinds 
1928 de amerikaanse nationaliteit).  

In het Washington National Archive heb ik documenten (uit 1946 en 1949) gevon-
den waaruit blijkt dat de familie Berghaan uit Rotterdam (Berkendaal 170 & Bata-
vierenstraat 15a) op zoek was naar de weduwe Helen en dochter van Arie Berghaan.
(laatst bekende adres Marmion Avenue, Bronx NY USA). 

Ik ben op zoek naar meer informatie over Arie/Helen voor het samenstellen van een 
boek over de SS Raceland en z’n bemanning. www.ss-raceland.com

Jos Odijk
Burg. G. van Andellaan 17
3214 TA Zuidland
0181-452373
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door Aad van der Struijs

Regeren is 
vooruit zien….
Dit ‘oud-Hollandsche’ gezegde geldt voor iedereen, maar waarschijnlijk niet voor 
onze regering en volksvertegenwoordiging. Toen ik de laatste keer in mijn 
Spionnetje keek, kon ik veranderingen in het verkeersreglement melden die op 1 
mei 2009 waren ingegaan. Met name schonk ik aandacht aan de wijzigingen rond 
het gebruik van de Algemene Invaliden Parkeerplaats (AIP). Té veel maken enkele 
Invaliden Parkeerkaarthouders (IPK) gebruik van deze AIP’s alsof het hun eigen, 
gereserveerde parkeerplaats is. Zij zetten hun auto 24 uur per dag en 7 dagen per 
week op ‘hun’ AIP; dat zij daarmee andere IPK-houders belemmeren het postkantoor, 
theater, restaurant of andere locatie waarvoor de AIP bedoeld is, te bezoeken gaat 
hen voorbij. De nieuwe regeling per 1 mei 2009 maakt het nu mogelijk, dat er een 
maximumparkeertijd bij zo’n AIP komt te staan.

So far so good voor de meerderheid 
van de IPK-houders. Wanneer zo’n 
kaarthouder nu bij een locatie een 
bezette AIP aantreft, dient hij/zij 
gewoon geld in de parkeerautomaat 
te storten om een parkeerplek te 
hebben. Althans, dat is in Rotter-
dam zo!
Met deze maatregel behoort 
Rotterdam tot de 30% van de 
Nederlandse gemeenten, waar 
een IPK-houder parkeerbelasting 
dient te betalen, tenzij hij op een 
AIP staat. Dit betekent, dat in 70% 
van de Nederlandse gemeenten de 
IPK-houder geen parkeerbelasting 
hoeft te betalen. En dat niet betalen 
is echt niet alleen in de kleinste 
dorpjes; Schiedam, Delft, Utrecht, 
Eindhoven, Amsterdam en Den 
Haag zijn gemeenten die onder de 
70% vallen.
Zelf IPK-houder zijnde, kan ik 
u zeggen dat wanneer ik door 
Nederland rijd en ‘ergens’ stop 
voor een kop koffie of plas, ik nooit 
weet of ik in die gemeente wel of 
niet parkeerbelasting moet betalen. 
Voorbijgangers waaraan ik dit dan 
vraag weten het niet, toevallig pas-
serende politiemensen kunnen geen 
antwoord geven en verwijzen me 
naar het plaatselijk gemeentehuis; 
kortom, een oplossing waar je niets 
aan hebt. Uit armoe betaal ik dan 
maar en als ik bij thuiskomst via 
Internet op zoek ga naar de betref-
fende gemeente en hun regelingen, 
mag ik van geluk spreken als er 
iets op de site staat. En als het er 

staat, blijkt meestal dat ik voor niets 
betaald heb.

Maar er schijnt wéér een veran-
dering aan te komen. De Tweede 
Kamer discussieert nu al twee 
vergaderingen lang om de parkeer-
belastingregeling in het gehele land 
gelijk te trekken. Dit betekent dus, 
dat een gehandicapte in geheel 
Nederland betaalt of in geheel 
Nederland niet betaalt. Daar 70% 
van de Nederlandse gemeenten nu 
al geen betaling vraagt, neigt de 
meerderheid van de Kamer naar een 
uniform niet-betalen.
Nu deze vergaderingen eind mei/
begin juni 2009 plaatsvinden, vraag 
ik me af of deze zaak niet meege-
nomen had kunnen worden bij de 
besprekingen rond de 1 mei-wij-
zigingen. Is regeren dan toch niet 
vooruit zien?

O ja, we praten hier steeds over 
de openbare weg en de zich daar 
bevindende parkeerautomaten. We 
hebben het niet over parkeergarages 
en door slagbomen afgesloten par-
keerterreinen. Daar is voor iedereen 
altijd duidelijk dat er betaald moet 
worden!

Splinters
Aad Melis, Stelleveld 22, 3271DB 
Mijnsheerenland:
“In antwoord op de vraag van Mari-
anne van den Heuvel: Het mannetje 
op de gevel boven de deur van het 
gebouw op de hoek Ericastraat-
Stokroosstraat is inderdaad een 
gymleraar, of het ter ere van een 
persoon was en wat zijn naam zou 
zijn weet ik niet. Volgens mij is 
het gewoon een sculptuur om aan 
te geven wat de functie van het 
gebouw is.

Vroeger was het inderdaad een 
sportgebouw met gymza(a)l(en) 
behorend bij een school. De stok 
was van grenenhout en ongeveer 
anderhalve meter lang ter dikte van 
een bezemsteel met afgeronde uit-
einden. Deze werd niet gebruikt om 
luie leerlingen tot meer activiteit 
aan te sporen, maar om aanwijzin-
gen te geven en vooral luid op de 
grond te tikken om een startsein 
te geven en/of het tempo of ritme 
bij gymnastiekoefeningen aan te 
geven.”

Van Matthy (van der Dussen –)
Hoogstadt uit Swellendam in 
Zuid-Afrika kreeg ik een lang 
schrijven, dat ik u graag laat mee-
lezen: “Gisteren zojuist per post 
De Oud-Rotterdammer ontvangen; 
een verjaardagsgeschenk van mijn  
familie in Nederland.
Ik vond dat een leuk idee en zal 
zeker genieten van alle informa-
tie. Mijn man en ik zijn in 1955 
(hij) en 1956 (ik) naar Zuid Afrika 
geëmigreerd en sinds 1964 gena-
tionaliseerd. We houden van dit 
land met zijn mensen en de natuur, 
die ongeëvenaard is. Wij zijn hier 
getrouwd en kregen drie zoons.
Oorspronkelijk woonde ik in de 
Wandeloordstraat en mijn man in de 
Kerkhoflaan, allebei dus Crooswij-
kers. Misschien beschouwen we de 
kinderjaren nu als kostbaar, doordat 
we allebei oud zijn (75).
Ik  heb op de kweekschool van 
juffrouw Vreugdenhil, op Zuid, 
mijn diploma kleuteronderwijzeres 
gehaald en deed nog een jaar mijn 
B-diploma, toen we besloten weg 
te gaan. ”Nederland wordt te vol“, 
waren de woorden van koningin 
Juliana.

Mijn man haalde zijn MTS Bouw-
kunde in de Rochussenstraat in 
1955. Hij moest toen nog dienst 
doen, maar wachtte al op zijn visum 
en heeft net zes weken dienstplicht 
gedaan bij de Huzaren van Sytsema.
In Afrika hebben mijn man en ik de 
eerste jaren veel en hard gewerkt. 
Niet altijd makkelijk, maar we be-
ten door. Succes was onze beloning. 
Dit jaar zijn we 53 jaar getrouwd en 
hebben, naast onze zoons, drie lieve 
(schoon)dochters, zes kleinzoons 
en een kleindochter. We zijn dus 
rijk. We wonen nu, na vele keren 
verhuisd te zijn, in het derde oudste 
dorp in Zuid-Afrika: Swellendam.
Met al zijn problemen en nare 
dingen, hebben we nooit spijt gehad 
van ons besluit. We zijn al jaren op 
pensioen en zelfs onze zoons den-
ken al aan aftreden. Ik zou het leuk 
vinden, als er lezers zijn, die onze 
namen nog herkennen en te horen 
hoe het hen is vergaan over die 
jaren. Namen die opkomen zijn Els 
de Rijke (Mulo-jaren), Cor Kegel 
(Kweekschooltijd), Corrie Scheffer 
(kinderjaren), Tony van der Pol, Nel 
van Buuren, Ria Gazenbeek (kleu-
terschool), Henk Klapwijk (lagere 

school), Adrie Lugten (vriendschap) 
en Henk Versteeg (vriendschap). 
Als iemand van deze mensen nog 
herinneringen aan ons heeft uit die 
tijd, contact mij dan alsjeblieft. mat-
thy@mweb.co.za “

Vóór 1940
De doelgroep van deze krant is de 
50-plusser; wij schenken in beeld 
en tekst vooral aandacht aan het 
Rotterdam van 1945 tot 1980. Maar 
we kunnen niet ontkennen, dat er 
50-plussers zijn, die het Rotterdam 
van vóór mei 1940 nog hebben 
gekend. Voor hen nu twee foto’s uit 
die verre tijd van toen:

Foto 1 laat de westzijde van het 
Spuiwater bij de Sint Laurensstraat 
zien.
Op foto 2 zien we de Hoogstraat op 
de geboortedag van prinses Irene (5 
augustus 1939).
Beide foto’s komen uit de serie 
De Stadsdriehoek van Rotterdam 
(M.M.S. Feringa en H.A. Voet).

Toch wel regelmatig….
Helaas blijken verschillende 
lezers soms teleurgesteld én boos, 
wanneer hún oplossing en hún 
herinneringen niet in de ‘Waar-was-
dat-nou-rubriek’ worden geplaatst. 
De teleurstelling kan ik voor 100% 
begrijpen, met de boosheid heb ik 
meer moeite! Ik vul in deze krant 
sinds jaar en dag pagina 5 met de 
WWDN-rubriek. Op die pagina kan 
ik dan de oplossing met twee foto’s 
zetten én de nieuwe foto plus tekst. 
Totaal krijg ik daar 1450 woorden 
ruimte voor. Wanneer ik dan met 
zo’n 500 oplossingen zit, heb ik bij 
elkaar zo’n 20.000-25.000 woorden 

tekst. Ik moet dan uiteraard een 
keuze maken; daarbij zal ik best 
eens een fout maken, maar bewust 
doe ik het niet.

Ik ontvang ook regelmatig verzoek-
jes om beschikbaarstelling van de 
geplaatste foto’s. In 99,99 % van 
de verzoeken volg ik de policy van 
De Oud-Rotterdammer: foto’s uit 
de krant zijn veelal afkomstig uit de 
collectie van Uitgeverij en Antiqua-
riaat Voet of privébezit van lezers. 
U kunt de foto’s bestellen via www.
fotovanrotterdam.nl  Foto’s bij 
de rubrieken Tante Post(bus) en 
Oproepjes zijn per definitie NIET 
via De Oud-Rotterdammer na te 
bestellen. Om een kopie van de 
foto te bemachtigen raden wij u 
aan contact op te nemen met de 
inzender van het artikel.

Gastenboek
Sinds enkele maanden heeft deze 
krant een ander Gastenboek. In dit 
nieuwe Gastenboek heeft spam 
zeer weinig tot geheel geen kans; 
het is een verademing om nu alleen 
de berichten (soms met foto’s) te 
lezen.

Echter… zoveel de DOR-lezers in 
het oude Gastenboek schreven, zo 
weinig gebeurt dit nu. Bedenk wel, 
dat u in het Gastenboek óók uw op-
roepen kunt plaatsen. Ook zijn uw 
herinneringen bij een WWDN-foto 
in het Gastenboek welkom. Eigen-
lijk is het Gastenboek een door de 
lezers zelf geschreven bijlage van 
De Oud-Rotterdammer.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- foto 1 -

- foto 2 -
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Fred Wallast
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Foto’s bestellen:
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Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
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Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van 3 maart 
j.l. zag ik een foto van tramlijn 2 bij 
het verlaten van de Willemsbrug, die 
bij mij verschillende  herinneringen 
opriep. Ik woonde in de 50-er jaren in 
Rotterdam Zuid en het kantoor waar ik 
werkte stond in het centrum aan de Her-
tekade (is inmiddels gesloopt). Normaal 
gesproken ging ik per fiets naar m’n 
werk, maar met heel slecht weer nam ik 
de tram, lijn 2 dus. Met mij zeker half 
Rotterdam, want dan puilde die tram 
werkelijk uit; de mensen stonden zelfs 
op de treeplank!! Je stond dan werkelijk 
‘als haringen in een ton’. Dat was nog 
tot daar aan toe, maar er waren altijd fi-
guren die hun handjes niet thuis konden 
houden en ik was zo’n aankomende tie-
ner met “alles d’r op en d’r an” zoals ze 
nu zeggen, en was vaak het te betasten 
onderwerp!! Je wist niet hoe je moest 
kijken, de vlammen sloegen je uit en je 

deed schietgebedjes: “dat de tram vlug 
zou opschieten” en dergelijke. Gelukkig 
ben ik ook wel in normalere tijden met 
de tram geweest en verbaasde mij dan 
altijd over de lengte van haar route. Ik 
vond het leuk deze herinneringen met 
u te delen.

Ties Hogenbirk
Nieuwegein
tieshogenbirk@casema.nl

------------------------------------------------
Vrouw Jannestraat
In de jaren veertig heb ik mijn jeugd in 
de Vrouw Jannestraat doorgebracht. In 
de straat waren verschillende bedrijven 
gevestigd, waardoor het een aardige 
drukte was. Wat ik mij herinner aan 
bedrijven o.a. waterstokerij en kruide-
nierswaren Van Eijk, schoenmakerij 
Lausberg, kappers Baars, Kloet en 
Valentijn, groenteboer Bouwens, car-
tonagefabriek Keeven, fietsenstalling/
stadsbesteldienst Looije, meubelmaker 

Jansen en nog enkele bedrijfjes. Looije 
had eerst motorcarriers en later bouwde 
hij zelf z’n bestelauto’s om door de stad 
te gaan. Met enkele chauffeurs mocht 
ik wel eens meerijden. Zo leerde ik 
aardig de weg in de stad kennen. Wij 
konden, door het oorlogsgeweld, in de 
puin spelen  Ook speelden we in de 
straat spelletjes als diefje met verlos, 
trefbal en allerlei andere straatspelen. 
Het was een gezellige tijd, tijdens 
zomeravonden zaten de buren buiten op 
de stoep te kletsen. De panden waren 
veelal ingedeeld in een benedenwoning, 
eventueel met woonkelder en twee eta-
ges. De huizen waren onderverdeeld in 
voor- tussen- en achterkamer. De etages 
hadden een zijkamer. Wie herkent deze 
periode en wat is er van jullie terecht 
gekomen. Ik zou het prettig vinden een 
reactie te mogen ontvangen.

Jan Louwes
j.louwes@hccnet.nl

------------------------------------------------
Wereldwijd
Hier mijn verhaal over uw gezellige 
krant, De Oud-Rotterdammer. Mijn 
caravan staat al 52 jaar op de camping. 
Dat is lang en er komen steeds nieuwe 
buren bij. Vorige maand kwam de 
familie van mijn buurvrouw over uit 
Australië. Ze kwamen bij mij op visite 
en De Oud-Rotterdammer lag op tafel 
in de caravan. Ik heb ze nog allemaal. 
Toen vertelde ze dat haar moeder, die 
ook in Australië woont, vroeger ook in 
Rotterdam woonde. Ze lazen de krant 
en vonden het zo mooi, dat ze mij vroe-
gen of ze hem mee mochten nemen. 
Met alle plezier gaf ik de kranten mee.
Daarna kreeg ik een heel mooie kaart 
van die moeder, die 85 jaar is. Ze 
bedankte mij hartelijk en vond De Oud-
Rotterdammer een heel gezellige krant.
Zo zie je maar, de krant gaat de hele 
wereld over.

Nico Zwang
Brandaanstraat 3
3077 NA Rotterdam
010-4828953

------------------------------------------------
Eten halen
Mijn broer was de tijdens de laatste 
oorlogswinter, samen met nog wat 
jongelui, ondergedoken bij een familie 
aan de Rotte in Hillegersberg. Door zijn 
werk kende mijn vader veel boeren en 
tuinders in Rhoon en Poortugaal, dus 
ging hij op een dag met een bakfiets 
naar Rhoon. Daar laadde hij de kar vol 
met aardappelen, penen, uien, kolen en 
noem maar op. Hij was zo zwaar dat 
hij niet kon trappen en de kar moest 
duwen. Bij de Maasbrug ging hij erop 
zitten om lekker van het holletje af te 
rijden. Je ging toen vanaf de brug met 
een grote boog langs het Witte Huis 
naar beneden. In het begin ging het 
goed, maar de kar ging steeds harder. 

De rem begaf het en de pedalen schoten 
onder zijn voeten weg. Als er iemand 
voor de kar had gelopen, had hij hem 
morsdood gereden. Hij heeft er nog 
weken nachtmerries van gehad.

G.M. Kraak-Mik
Aldebaranstraat 30
3204 AD Spijkenisse

------------------------------------------------
Geachte redactie,
In het artikel over ‘Toffees van Cliever’ 
wordt gesproken over groenteboer 
Nele. Ik ga ervan uit dat dit een schrijf-
fout is, want het was Neele. Ab Neele 
heeft de groentezaak van zijn vader 
voortgezet en (ome) Jan Neele ging met 
paard en wagen langs de deuren. Later 
is de paard en wagen vervangen door 
een Tempo driewieler.
(ome) Jan woonde boven de groen-
tewinkel en zijn broer Ab tegenover 
hen boven de slagerij. Na het passeren 
van de Lusthofstraat had men in de 
Lambertusstraat of Aegidiusstraat een 
soort garage waar eerst paard en wagen 
en later de driewieler gestald stond. Als 
ik richting Oostzeedijk liep en ome Jan 
was aan het laden, dan begroette hij je 
altijd met: ‘zo jongen, onderweg naar je 
opa?’ en ik kwam niet weg zonder eerst 
wat stukken fruit van hem in ontvangst 
te nemen.

L.Lans
Spijkenisse

------------------------------------------------
Operatie Manna 2
Blij verrast met de aandacht en tekening 
van de voedseldropping in 1945. De te-
kening is gemaakt van de overkant van 
de Terbregse Rechter Rottekade. Achter 
de huizen van de Bergse Linker Rot-
tekade werden de droppings uitgevoerd. 
Op 28 april 2006 heeft de historische 
vereniging van Terbregge’s Belang op 
de geluidswal naast de A20 en Nieuw 
Terbregge een monument gerealiseerd 

om de helden uit die tijd (misschien te 
laat) alsnog te eren. 28 April 2007 heb-
ben de zoon en kleinzoon van de grote 
organisator uit Engeland en Australië 
het pad op de geluidswal onthuld
en de naam Air commodore Geddespad 
gegeven. Bij die onthulling waren alle 
ambassadeurs, ook de Duitse, aanwe-
zig. Voorts waren daarbij de opperbe-
velhebber van de Engelse luchtmacht; 
Air commodore Gunby; de opperbevel-
hebber van de Nederlandse luchtmacht, 
Generaal de Jong; burgemeester Opstel-
ten; de hr. Ridder uit Amerika schrijver 
van het boek  “Countdown to Freedom” 
en de schenker van het 
drieluik over Manna, dat nu bij de 
Deelgemeente Hillegersberg-Schie-
broek hangt. Het meest trots waren we 
op de twee Engelse oude piloten die 
toen in de Lancasters heel laag over 
ons hoofd vlogen, Mr. Fellowes en Mr. 
Harris
Het meest emotionele moment van de 
happening was het overvliegen van 
een oude Lancaster met open luiken en 
het spelen van Amazing Grace door de 
pipes and drums van de 48e Highlan-
ders of Holland.
 
Henk Dijkxhoorn
Hist.commissie Terbregge’s Belang
 
Ps. 20 Juni stelt wethouder Grashoff 
in Terbregge de torenklok van de 
voormalige Alexanderkerk officieel 
weer in werking. Daarnaast is er ter 
gelegenheid van de ‘Rotterdam is 
vele Dorpen’-dag een fotopresentatie 
van het wonder uit  1945. U kunt vele 
foto’s, oude blikken met de beroemde 
crackers en boeken en verslagen van pi-
loten en ooggetuigen komen bekijken. 
Ook is het blauwe boekje, uitgegeven 
in 2006, nog in beperkte mate gratis te 
verkrijgen.

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

Beste redactie 
In de DOR van 26 mei zag ik de pentekening van operatie “Manna”. Deze tekening 
hing ook bij mijn schoonouders aan de muur en vanuit hun huis aan de Terbregse 
Rechter Rottekade keken zij precies uit op dit tafereel. Operatie Manna was op 
29 april 1945 om na de hongerwinter de Nederlandse bevolking van voedsel te 
voorzien. Op 23 april 2006 is ter herinnering aan die dag een monument onthuld op 
de geluidswal naast de A20 in Nieuw Terbregge. Het monument verbeeldt een stapel 
voedselpakketten in de buik van een vliegtuig. Air Commodore Andrew Geddes 
RAF en Prins Bernhard legden de basis voor de voedsel dropping. De zoon van Air 
Commodore Andrew Geddes onthulde de naam van het voetpad naar het monument 
dat naar zijn vader is vernoemd.

Francien de Leede van Driel
Rietstapstraat 34 - 3056LS Rotterdam  - ariedeleede@kpnplanet.nl

Jeugdbrandweer
Naar aanleiding van uw artikel over de jeugdbrandweer in De Oud-Rotter-
dammer van 26 mei, hier een foto van  het eerste jeugdbrandweerkorps van 
Rotterdam. Zij werden getraind door een brandmeester van bluseenheid 514 
die een onderkomen had aan de Dreef in Rotterdam-zuid. De bijbehorende 
brandweerwagen was de A 9.

Roel Sparreboom

Geachte redactie  
Bijgevoegde foto dateert van 1951 en is gemaakt in de tuin van de Industrieschool 
aan de Schietbaanstraat in Rotterdam. De toenmalige directrice was mevrouw M.A. 
Bourguignon. De leraressen waren respectievelijk  mevrouw Batelaan, stofversieren, 
mevrouw Van Dam, kostuumnaaien; mevrouw W.van Herpen, tekenen, mevrouw 
Briedé. en mevrouw Landegem, beiden kostuumnaaien. Helaas is mevrouw Briedé 
overleden toen ik nog leerling was. De heer Greve gaf algemeen vormend onderwijs 
(AVO). Van de toenmalige leerlingen weet ik niet alle namen meer, maar ik weet 
o.a. nog wel, Nel Mohring eerste van rechts op de achterste rij. Wil? Ruizeveld, 
Nanny Boele, Riet Moerman, Wil Vijfvinkel, die overigens niet op de foto staat. 
Van het meisje, derde van rechts op de middelste rij is mij de naam ontschoten. Ik 
herinner mij, dat ik bij haar wel eens thuis geweest ben. Als ik het goed heb, woonde 
zij toen op de Korte Kade. Meer namen weet ik helaas niet meer. In 1946 zat ik op 
de Industrieschool in de Bloklandstraat; eveneens  in Rotterdam. Daar was destijds 
Mevrouw De Graaf directrice. Ik herinner mij ook nog de namen Hennie van 
Apeldoorn, Nel de Haay, Gonnie van Waas, (haar vader had een groentezaak op de 
Vlietlaan), Lilly van der Wouden, Anneke Boot, Anneke Snoek en Hannie de Roon. 
Deze meisjes woonden allen in Kralingen, bij de Vlietlaan en de Oudedijk. Ik ben 
benieuwd of ik reactie krijg. 
Maartje de Bruin-Bosselaar.
Varenhof 72 , 3069 KL Rotterdam, g.bruin821@upcmail.nl , 010-4207813
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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

35 59 40 46 21 48 67 4 30 75 54 28 11 70 40

64 83 58 55 36 6 77 26 31 61 82 33 57

Horizontaal
1. gulhartig; 7. bekende filmkomiek; 12. gevangenis; 13. land in Azië; 14. roei-
pen; 15. met deelneming (afk.); 17. recht of doorgaans rond stuk hout; 19. in 
grote kolonies levend insect; 21. landbouwwerktuig; 22. vierhandig dier; 24. 
deel van bestek; 27. voor (in samenstelling); 28. regenboogvlies in het oog; 30. 
pulverig (los); 31. het verplaatsen van een stuk op het schaakbord; 32. pronk 
(tooi); 33. Europees Olympisch Comité (afk.); 35. navigatiesysteem op schepen; 
37. tuimeling; 38. opeens (plotseling plaatshebbend; 41. Nederlandse Radio-
Unie (afk.); 42. Amerikaanse staat; 44. vlug (rap); 46. openbaar vervoermiddel; 
47. letter van het Griekse alfabet; 48. bom die bij ontploffing een dikke rook 
verspreidt; 49. gedroogd gras; 50. niet juist; 52. uitgestorven (walg)vogel; 54. 
inlandse open winkel; 56. op grote afstand; 58. werelddeel; 61. deel van gelaat; 
62. godin van de schoonheid en de liefde; 64. speeltuintoestel; 65. plaats in 
Duitsland; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. Door Oefening Sterk (afk.); 70. 
verlegenheid; 72. hoogste punt van een hellend dak; 73. bromfiets die niet har-
der dan 25 km. mag rijden; 76. troefkaart; 77. zoekt kennismaking (afk.); 78. van 
geringe breedte; 79. familielid; 81. vogel; 82. de eerste communistische leider 
van China; 83. verdieping; 84. binnenvaartuig; 86. uitwendige opening van de 
neusholte; 87. met een lans gewapende ruiter.

Verticaal
1. eiland in het Caribisch gebied; 2. Verenigde Naties (afk.); 3. Islamitische 
Omroep Stichting (afk.); 4. geneesheer; 5. fijne alcoholische drank; 6. nobel 
(adellijk); 7. kampeerwagen; 8. de stand der edelen; 9. duw (zet); 11. laatstleden 
(afk.); 12. land in het westen van Afrika; 16. mannetjesbij; 18. familielid; 20. een 
beetje (een klein deel); 21. Europese rekeneenheid (afk.); 23. in zee uitstekend 
wandelhoofd; 25. ontwerp (voornemen tot iets); 26. zoon van aartsvader Isaak; 
27. soort van licht bier; 29. een van de grootste blaasinstrumenten; 32. bij elkaar 
behorend (solidair); 34. Communistische Partij van Nederland (afk.); 36. druk-
werk vervaardigen; 37. nagerecht; 39. lichte houtsoort; 40. retour; 42. gebrek 
(ontbering); 43. houten schoeisel; 45. loterijbriefje; 46. waardeloze lap; 51. 
ongehuwd (afk.); 53. zet (por); 54. krankzinnigheid (grote onzin); 55. vogel van 
de familie der kraaien; 56. baard aan een pijl; 57. jongensnaam; 59. toegankelijk; 
60. roofvogel; 62. paarsachtige kleur; 63. zeer buigzaam (lenig); 66. etenberei-
der; 67. desoxyribonucleic acid (afk.); 69. uitroep van een schildwacht; 71. deel 
van de hals; 73. door rook en uitlaatgassen vervuilde mist; 74. etagewoning; 75. 
twee (of meer) voorgespannen trekdieren; 78. sluiskolk; 80. lokspijs; 82. Man-
chester United (afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

Voor de fijnproevers had De Oud-Rotterdammer van 26 mei een leuke puzzel in petto. Dat bleek ook wel, 
want er werd weer massaal gemaild, brieven en briefkaarten verstuurd. De oplettende lezer had misschien 
al een vermoeden in welke richting de oplossing gezocht moest worden, met een speciale culinaire pagina 
in de krant. De uitkomst van de puzzel refereerde daaraan en luidde:

“Culinair genieten in de regio”
Dat hadden ruim duizend inzenders ook ontdekt en zij verdwenen in de ‘molen’ waaruit wij weer vijf prijs-
winnaars hebben getrokken. Dat zijn deze keer:

C. Dekker, Capelle a/d IJssel  M. Stigter-Bezemer, Rotterdam  D.J.Jongert, Ouddorp ZH
G. de Ruyter-Voerman, Ridderkerk  J. Timmermans, Schiedam
Zij krijgen binnenkort hun prijs thuisgestuurd.

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 17 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

Gezocht
Ik ben al lang op zoek naar een boek 
over de luchtgevechten boven vliegveld 
Waalhaven. Dit werd in 1956-1957voor-
gelezen door meester Ben Maandag op 
de lts in Schiedam en dat was heel span-
nend. Via vraagbak aladin bieb. kwam ik 
op de jongen van Waalhaven van G.M. 
van de Maas. Dit heb ik onlangs gelezen, 
maar dit is het niet. Is er misschien 
iemand die mij kan helpen aan de titel of 
schrijver .

Ton Hendriks
Toermalijn 29
Rhoon
010 5922266

-------------------------------------------------
Familie Heins -  van Ingen
Voor mijn stamboomonderzoek zoek ik 
gegevens en foto’s van Gerarda Cornelia 
Heins - van Ingen, geboren in de Lange 
Ruige Weide in 1884. Overleden op 
21 augustus 1941 in Rotterdam. Zij 

woonde met haar man, de heer H. Heins, 
in de Oranjeboomstraat 187, Rotter-
dam - Zuid. De heer Heins had daar een 
rijwielzaak (?). Voor zover mij bekend 
werkte een zoon als specialist in het 
Havenziekenhuis in de jaren 1970/1980. 
Uw reacties zijn zeer welkom.

Huib van Ingen
Lofoten 11
2904 VM Capelle aan den IJssel
 010-2020444
weberingen@planet.nl 

-------------------------------------------------
Charloise Lagedijk
Ik heb veel herinneringen aan de Char-
loise Lagedijk en heb genoten van de op-
lossingen van de Waar was dat nou-foto 
nr 90. Mijn man is daar geboren en hij 
gaf het buurtje altijd een speciale naam; 
iets met Sina of Simon. Helaas kan ik 
het hem niet meer vragen, want hij is in 
2004 overleden. Is er nog iemand die 
weet hoe dat buurtje genoemd werd? Ik 

loop er nu steeds over te denken, maar 
ben het kwijt.

J. Leeuwenburg-Groenendijk
Othelloweg 303
3194 GR Hoogvliet
010-4169142

-------------------------------------------------
Beste redactie
Als oud-Rotterdammer geniet ik van 
de vele bekende dingen in De Oud-
Rotterdammer. Vooral als het gaat over 
Zuid, Centrum en Crooswijk. Maar ook 
de andere oude(re) wijken geven veel 
herinneringen. Toen ik de stukjes over de  
Hilledijk las (pa Saly had van 1946 tot 
1954 manufacturenwinkel De Toekomst 
op de hoek Hilledijk-Paul Krugerstraat) 
kwamen er weer veel herinneringen. 
Want mijn broer Jaap was inmiddels 
getrouwd met Riet van Mastrigt. De 
familie Van Mastrigt woonde op de 
Hilledijk. Jaap en Riet Saly-van Mastrigt 
zijn in 1959 met hun kinderen Adrie, 

Sonja, Ria en Johan geëmigreerd naar 
Australië. Jaap en Riet zijn inmiddels 
overleden. Hun oudste dochter Sonja is 
nu op zoek naar familieleden van haar 
moeders kant in Nederland. Het gezin 
Van Mastrigt bestond uit Gerrit, Huib en 
Klaas, Dien, Ida, Jannie, Riet, Sjaan en 
Wil. Schoonzoons waren Cor Dronkers, 
Geert Endenburg. Frans van Ooyen, Jaap 
Saly, ? Tieman en Hans Trouwborst.
Wie kan hier meer informatie over 
geven? Sonja en haar man Peter zijn van 
plan Nederland te bezoeken.

Aad Saly
Palissander 113
3315 MN Dordrecht
aadsaly@zonnet.nl

-------------------------------------------------
Kapsalon Tummers
Ik zoek mijn oud-collega’s, Nancy Bens, 
Mary van de Bosselaar, Janet Veldhui-
zen, Hannie Groenhuizen, Kitty Cop-
pens, Yvonne Timmers en Inge en Emmy 
waarvan ik de achternaam niet meer 
weet. Wij werkten van 1949 tot 1953 bij 
kapsalon Tummers Haute Coiffure aan 
de Mauritsweg. Ik zou het fi jn vinden te 
horen wie er nog zijn.

Thonny Boogerd
Noordstraat 35B

2987 CK Ridderkerk
0180-411858
06-14666367

-------------------------------------------------
Stibekavo
Mijn vader, Nelis Schot (sigarenboer 
met winkel aan de Parkkade) was 
bestuurslid van de Stibekavo, Stichting 
Bedrijven en Kantoor voetbal. De Stibe-
kavo organiseerde jaarlijks een complete 
competitie, na het reguliere seizoen van 
de KNVB. Als jongen van een jaar of 
15 herinner ik mij dat deze competitie 
op veel terreinen bij verschillende 
voetbalverenigingen werd gespeeld. 
De Musschen, CVV, Coal, ZwartWit28 
maar ook op Meeuwenplaat. In de 
hoogtijdagen was er zelfs een Stibeka-
voselectie, samengesteld uit de beste 
spelers aan deze competitie. Zijn er nog 
veel Rotterdammers die herinneringen 
hebben aan dit jaarlijkse evenement? Ik 
ben benieuwd naar jullie reactie.

Jan Schot
De Pal 26
8161 ZZ Epe
0578-612804
jschot@xs4all.nl

Reünie St. Lucia VGLO 
Wij zoeken klasgenoten die van 1956 tot 1959 op de VGLO-school St. Lucia aan de Aert van 
Nesstraat in Rotterdam hebben gezeten. Het gaat om de groep die in de eerste klas van juffrouw 
Willemse les heeft gehad. De reünie is vrijdag 13 november. Oud-klasgenoten kunnen contact 
opnemen met:

Thea Gillis - 078-6122378 - t.gillis@orange.nl -Vlaamsestraat 113 - 3332 EP Zwijndrecht
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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! (7)
Deze keer:  Humanitas in Charlois

Humanitas wijkzorg

Hoe kunt u Humanitas-
Charlois  bereiken?

Heeft u vragen over verpleging 
of verzorging thuis in Charlois 
dan kunt u ons bellen. Ons 
centrale Thuiszorg-telefoon-
nummer voor de deelgemeen-
te Charlois is 010 - 419 04 00.
Heeft u interesse in een woning 
in een van de Humanitascom-
plexen dan kunt u bellen met 
de Humanitas-woonmakelaar 
Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Waar vindt u
Humanitas-Charlois?

In Charlois vindt u: Verpleeg-
huis Hannie Dekhuijzen en 
de gebouwen De Carnis-
sedreef, Carnissedreef 280, 
Nancy Zeelenbergflat, Beve-
landsestraat 30, Het Bourgon-
dische Hof, Roerdomplaan 22.

In De Oud-Rotterdammer stellen wij de laatste maanden Huma-
nitas bij u in de buurt voor. Deze keer is de wijkzorg in de deel-
gemeente Charlois aan de beurt. Humanitas biedt veel voorzie-
ningen en activiteiten, niet alleen op het gebied van thuiszorg 
en verzorging, maar bijvoorbeeld ook persoonsalarmering, 
restaurants, herinneringsmusea en financiële hulpverlening. 

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (14)
In De Oud-Rotterdammer van 14 
april jl. liet rondleider/suppoost 
Jan Winter u een bijzonder voor-

werp zien. Heel veel lezers 
hadden het weer goed. Het 
ging om een putjesschep, 
gebruikt om de beerput mee 
leeg te halen. De prijswin-
naars zijn P. Schneider uit 
Vlaardingen, G.J. Moret uit 
Zwartewaal en F. Buur-
man, R.J. van der Kubbe en 
Corrie van Barneveld, al-
len uit Rotterdam. Van 
harte gefeliciteerd! U krijgt 
binnenkort uw prijs thuis-
gestuurd.
Suppoost/rondleider Jan 
Winter toont u hier het 
nieuwe voorwerp. Weet 

u waar het hier om gaat en waar 
het voor gebruikt werd? Stuur uw 
oplossing vóór 28 juli naar Stich-
ting Humanitas, Afdeling Voor-
lichting en Publiciteit, Postbus 
37137, 3005 LC Rotterdam of 
mail naar info@stichtinghumani-
tas.nl (onderwerp: prijsvraag, 

vergeet niet uw adres te ver-
melden) en u maakt kans op 
één van de vijf prachtige boe-
ken ‘Open de luiken van uw ge-
heugen’ met dinerbonnen ter 
waarde van € 30, te gebruiken 

in één van de zestien Humani-
tas seniorenrestaurants. De uit-
slag kunt u lezen in De Oud-
Rotterdammer van 4 augustus 
2009.

Medewerkers van Humanitas zijn van 
deelneming uitgesloten. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

werp zien. Heel veel lezers 
hadden het weer goed. Het 
ging om een 
gebruikt om de beerput mee 
leeg te halen. De prijswin
naars zijn 
Vlaardingen, G.J. Moret uit 
Zwartewaal en F. Buur
man, R.J. van der Kubbe en 
Corrie van Barneveld, al
len uit Rotterdam. 

Kent u echt niemand met weinig gezellige dagen?
Wij wel.
Overal in de samenleving kunt u 
ze tegenkomen: oudere mensen 
die zich soms alleen voelen. Bij-
voorbeeld omdat ze weinig aan-
spraak hebben omdat hun socia-
le netwerk is aangetast of omdat 
ze moeilijk de deur uit kunnen. 
Voor deze mensen kunt u mis-
schien uitkomst bieden. Sluit u 
aan bij het enthousiaste team 
van vrijwilligers met levenserva-
ring dat op verschillende manie-
ren de ouderen ondersteunt die 
(weer) aan de samenleving willen 
deelnemen. Dus heeft u een paar 

uurtjes per maand over om te 
helpen bij activiteiten? Of heeft 
u weinig tijd beschikbaar maar 
wilt u toch graag iets beteke-
nen voor een ander? Of wilt u 
een luisterend oor zijn of on-
dersteuning bieden bij cursus-
sen? Dan willen wij graag met 
u in contact komen! Voor meer 
informatie kunt u bellen met 
een van de medewerkers van 
het Humanitas Ouderenpro-
ject, 010 - 425 01 24. U kunt 
ook emailen: ouderenproject@
humanitas-rotterdam.nl

In Charlois vindt u maar liefst 
vier Humanitascomplexen, na-
melijk Het Bourgondische Hof, 
De Carnissedreef, Nancy Zee-
lenbergflat en verpleeghuis 
Hannie Dekhuijzen. Zij zijn in-
gericht als ontmoetingsplaat-
sen, niet alleen voor bewoners 
en hun familieleden, maar ook 
voor buurtbewoners. Humani-
tas is dus altijd bij u in de buurt!

Thuiszorg in Charlois
In Rotterdam zijn onze com-
plexen vertrekbases voor de 
thuiszorgteams. Voor de thuis-
zorg in de deelgemeente  Char-
lois is de Nancy Zeelenbergflat 
het vertrekpunt van waaruit 
onze thuiszorgteams werken. 
Onze ervaren wijkverpleegkun-
digen, verzorgenden, mede-
werkers verzorging en thuishul-
pen werken nauw samen met 
de huisartsen. 

Woont u in Charlois en heeft u 
thuiszorg nodig dan kunt u een 
beroep op ons doen. We kun-
nen alle vormen van thuiszorg, 
van huishoudelijke zorg tot en 
met verpleeghuiszorg op een 
goede en efficiënte manier bij 

u thuis bieden. De Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) betaalt deze wijkzorg: 
persoonlijke verzorging, verple-
ging, ondersteunende begelei-
ding voor psychogeriatrie, dag-
verzorging en -behandeling 
en activerende begeleiding. U 
heeft hiervoor slechts een indi-
catie nodig. Bij het aanvragen 

daarvan kunnen wij u helpen.
In de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (Wmo) is de huis-
houdelijke hulp ondergebracht 
en vanaf 2009 ook de ondersteu-
nende begeleiding voor soma-
tisch zieken. De gemeente stelt de 
toewijzing vast en legt de uitvoe-
ring neer bij zorgaanbieders zoals 
Humanitas. Al deze vormen van 
zorg kunt u bij Humanitas krijgen. 
U bent uiteraard ook welkom in 
onze vestigingen om gebruik te 
maken van faciliteiten als restau-
rant, kapper, pedicure en om deel 
te nemen aan activiteiten.

Persoonsalarmering
Verder kunt u aangesloten wor-
den op de persoonsalarmering 
van Humanitas, waarmee u in een 
noodsituatie 24 uur per dag, 7 da-
gen in de week met één druk op 
de knop in contact kunt komen 
met onze Servicecentrale. 

Voorzieningen en activiteiten
In de Nancy Zeelenbergflat be-
vinden zich voorzieningen als 
kapsalon,  pedicure, bibliotheek, 
zorgbemiddelaar, dagverzorging, 
logeerkamers en een gezellig Hu-
manitas seniorenrestaurant.

De Gevlekte Giraf
In de gezellige ambiance van res-
taurant ‘De Gevlekte Giraf’ in de 
Nancy Zeelenbergflat kunt u met 
uw familie een hapje of drankje 
komen gebruiken. En dat tegen 
zeer vriendelijke prijzen.
Humanitas kent een breed scala 
aan activiteiten, georganiseerd 
door vrijwilligers, scholieren en 
Humanitasmedewerkers. Want 
zorg is belangrijk maar vooral 
uw welbevinden en mee kunnen 
doen. Elkaar ontmoeten tijdens 
de bingo, in het herinnerings-
museum in de Jan Meertensflat, 
kaarten, biljarten, het kan alle-
maal in Charlois. U bent van harte 
welkom!

Dagverzorging
Dagelijks komen wijkbewoners 
met een indicatie voor dagverzor-
ging naar de Nancy Zeelenberg-
flat of Het Bourgondische Hof. 
Daar zijn diverse gezellige acti-
viteiten. Dagverzorging gaat om 

ondersteunende begeleiding, die 
ervoor zorgt dat u op een prettige 
manier langer thuis kunt blijven 
wonen. 

Renovatie Hannie Dekhuizen
Verpleeghuis Hannie Dekhui-
zen is tot najaar 2010 gevestigd 
in Zorghotel Humanitas, Char-
loisse Lagedijk 951, 3084 LD 
Rotterdam. Tijdens de verbou-
wing gaat de zorg en dienstver-
lening in het zorghotel gewoon 
door en kunt u ook in die loca-
tie gebruik maken van de faci-
liteiten van o.a. het restaurant, 
de winkel en de kapsalon.

                     Humanitas biedt:
APPARTEMENTEN TE HUUR 

Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land),
Nancy Zeelenbergflat (Carnisse),  Swinshoek (Rockanje)

en IJsselburgh (Beverwaard)

APPARTEMENTEN TE KOOP (van € 130.000 tot € 300.000)
Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land), 
Zilverlinde (Hillegersberg) en Swinshoek (Rockanje)

PLAATSEN IN ZGN. ‘DEMENTENHOFJE’ (eigen kamer,
grote badkamer, gezamenlijke woonkamer en overdekt 

dorpsplein om met familie te gaan wandelen / eten)

Humanitas zoekt:
VERZORGENDEN  IG

                     Humanitas biedt:
APPARTEMENTEN TE HUUR

Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land),
LET OP!

Huren: Coby Bosker 0651 - 58 36 34 • Kopen: Harry Scheffers 0623 - 51 76 22 
Werken: Personeel & Organisatie 010 - 461 51 51
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