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Begin zestiger jaren bleken veel jon-
gelui belangstelling te hebben om met 
elkaar de hits van toen te zingen, want 
het Rotterdams koor was nog maar net 
opgericht, of een bezetting van veertig, 
vijftig tieners was heel gewoon. Op 
hoogtijdagen werd ook wel eens 
gerepeteerd met meer dan honderd (!) 
jongelui. Initiatiefnemers waren enkele 
leden van De Stem des Volks, het 
koor dat maatschappelijke betrokken-
heid hoog in het vaandel had staan. 
“We wilden jongeren de gelegenheid 
geven eigentijdse liedjes te zingen. 
Dus niet de politiek getinte”, meldt 
Wim van den Broek. Van den Broek en 
zijn echtgenote zingen nog altijd hun 
deuntje in het koor mee. Het koor dat 
volgens hem ook fl ink wat verkerin-
gen opleverde waaruit een aantal, nog 
bestaande, huwelijken voortkwamen.
 
Elpee
De Maastieners repeteerden in een 
zaal van NIVON aan de Noordsingel 

en timmerden meteen fl ink aan de 
weg. Na een optreden in Luxor, ter 
gelegenheid van het vijfjarig bestaan, 
verscheen er op het Dankers-label 
een elpee van het koor, dat destijds 
onder leiding stond van dirigent Adri 
Slootmaker. Nadat Slootmaker het koor 
had verlaten, heette het gezelschap 
WE, the Young World Harbour Singers 
and Players en kreeg het een combo als 
vaste begeleiders. Er volgden succes-

volle optredens met, 
in 1976, als hoog-
tepunt een concert 
in een uitverkochte 
Doelen.
“Daarna zorgde 
dirigent Dick Borst 
voor een muzikale 
ommezwaai”, weet 
koor- en PR-com-
missielid Andrea 
Nicolaï. “Hij liet de 
groep kennismaken 
met een geheel eigen 
soort muziek. Er 
werden niet uitslui-
tend hits gezongen, 
maar ook andere 

goed in het gehoor liggende nummers.” 
In 1978 besloot het koor verder te gaan 
onder de naam Vocalgroup WE. In dat 
jaar kwamen er bovendien internatio-
nale successen, tijdens concerten in 
Zweden. Enkele jaren later volgden 
tournees door andere landen, zoals 
Oostenrijk en Duitsland. Dat gebeurde 
onder leiding van dirigent John Mul-
ler, die al ruim 25 jaar de scepter 
over het koor zwaait. Een spontaan 
straatoptreden van de Rotterdammers 
in Oostenrijk staat Van den Broek nog 
helder voor de geest: “Het regende 
behoorlijk”, zegt hij, “waarop we 
besloten ergens onder een poortje ‘Let 
The Sunshine In’ te gaan zingen. Met 
als gevolg dat de zon doorbrak...”
 
Jubileum
Het feest dat in september 1988 ter 
gelegenheid van het zilveren jubileum 
van het koor werd gevierd was volgens 
Nicolaï ‘een gedenkwaardige gebeurte-
nis’. “We vierden dit met een concert 
in het kasteel van Arcen met daarbij 
veel oud-leden.” 
De Maastieners-van-toen zijn inmid-
dels veertig en vijftigers geworden, 

maar samen met de jongere leden 
verheffen zij nog steeds enthousiast 
hun stem. De gemiddelde leeftijd 
van de koorleden schommelt rond de 
veertig jaar. Twee leden zijn er vanaf 
het begin bij. “Dat zijn Coby en Wim 
van den Broek. Zij zijn erelid”, aldus 
Nicolaï. Op de vraag wat de kracht is 
van het koor, zegt ze: “Voornamelijk 
dat het een bijzonder hechte club is.” 
Dat bleek weer tijdens het 45-jarig be-
staan. Talloze voormalige Maastieners 
kwamen af op het jubileumconcert, om 
in de pauze spontaan een aubade ten 
gehore te brengen.

Popnummers
WE laat regelmatig van zich horen 
in wijkgebouwen en op culturele 
festivals. Ook wordt er opgetreden in 
ouderencentra. Dan trakteert het koor 
de luisteraars op een meezingpotpourri 
van bekende Nederlandse melodieën. 
Tevens zorgt WE jaarlijks voor muzi-
kale omlijsting tijdens de dodenherden-
king op 4 mei op de Ringdijk.
Het huidige repertoire bestaat uit een 
selectie van musicalnummers uit onder 
meer Cats, The Phantom of the Opera, 

Les Misérables en Hair. Daarnaast 
zingen de Rotterdammers medleys 
van The Beatles, James Bondsongs en 
popnummers.
Vocalgroup WE is nu druk bezig met 
repetities voor een nieuwe voorstelling, 
waarvan de werktitel ‘Een muzikale 
reis om de wereld’ luidt. Het wordt 
volgens Nicolaï een wervelende reis, 
waarbij allerlei steden aan bod komen. 
Daarover kunt u alles lezen op de 
website www.vocalgroupwe.nl
Het momenteel ruim twintig leden 
tellende koor heeft dus nog plannen 
genoeg en kijkt ook alvast verder voor-
uit: naar de viering van het vijftigjarig 
bestaan.
Want WE weet van geen wijken!
 
Ed van Helten

Ruim 45 jaar geleden, in ok-
tober 1963, werd het koor De 
Maastieners opgericht. Enkele 
koorleden uit die begintijd 
weten van geen ophouden: ze 
zingen nog steeds in het gezel-
schap, dat sinds 1978 onder 
de naam Vocalgroup WE op de 
planken staat. 

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

- Het koor en combo van Vocalgroup WE, eind zeventiger jaren - 

- De Maastieners op de hoes van de elpee die in 1968 
verscheen - 
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Vanafprijs Nissan Qashqai+2 € 30.150. Consumentenadviesprijs is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar 
maken. Min./max. verbruik gecombineerd 6.7-8.6l/100 km, resp. 14.9-11.6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 177 gr/km tot 209 gr/km. 
Overeenkomstig richtlijn 1999/100/EC. Afgebeelde versie kan afwijken van de standaarduitvoering. Consumentenadviesprijs v.a. € 22.500 incl. 
BTW en BPM en excl. Verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik min./max. (gecombineerd) verbruik: 5,4-8,4 l/100km, resp. 
18,5-11,9 km/l, CO2-uitstoot resp. 145-204 g/km. Overeenkomstig richtlijn 80/1268/EEG. Leaseprijs Nissan QASHQAI v.a. € 501 per maand via 
Nissan Financial Services. Full operational lease op basis van 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. 
Wijzigingen voorbehouden. Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u levenslang gratis APK. 
Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl

QASHQAI URBANPROOF
RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT

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

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

SHIFT_the way you move

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

  

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

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

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

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

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

Wij nodigen u nu uit!

TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!INRUILVOORDEEL!

Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS

voor uw
meubelen!
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Cox Column

Curaçao

Over Curaçao had ik het willen hebben 
en dat zal ik ook wel doen, maar ik 
wil toch even beginnen te vertellen 
wat ik net zag. Ik reed terug van de 
keurslager in het dorp, in mijn dorp 
heb je behalve een perfecte keursla-
ger ook nog een fabelachtige warme 
bakker, een briljante kapper, een prima 
supermartje en een uiterst verfi jnd 
bloemenzaakje, beter dan in ons dorp 
kun je niet zijn, en terwijl ik fl uitend 
door de velden reed, buiten ons dorp 
is er uitsluitend agrarische pracht, die 
door Rotterdam het liefst vol met con-
tainers zou willen worden gezet, het-
geen een gedeelte van “De Plaatselijke 
Politiek” als muziek in de oren klinkt, 
oh god, verlos ons van de politiek, en 
toen passeerde ik op een landweggetje 
een jongen met een rugzak, die een 
teeshirt droeg met het opschrift “Fuck 
you very much.” 

In grote rode letters. Hij keek er niet 
vrolijk bij. Dus misschien meende hij 
het wel. In het moderne taalgebruik 
om je heen vliegt het “fokken” en 

“fukken” je om de oren, een uitvloeisel 
van onze omgang met de Amerikaanse 
media, hetgeen mij maar weer eens 
versterkt in de mening dat wij bijzon-
der schizofreen met taal omgaan. Want 
als er consequent “neuken” zou wor-
den gezegd zou dat veel minder gepikt 
worden. Ze draaien Engelse liedjes op 
de radio die ik in het Nederlands echt 
niet zou moeten proberen te schrij-
ven. Een teevee-serie als “Cheers”, 
buitengewoon geestig overigens, zou 
in de Nederlandse taal nimmer door 
de NCRV zijn uitgezonden. Toen ik 
twintig jaar geleden “Zo’n lekkere 
strakke blonde meid op ’n racefi ets” 
schreef, werd dat door het vrouwelijke 
hoofd van de toenmalige Top Veertig 
geweigerd als zijnde vrouwonvriende-
lijk. Tegelijkertijd stond op één George 
Michael met het nummer “I want your 
sex”, inclusief videoclip met uitslui-
tend benetkousde benen. 
Maar waarom zou zo’n jong met 
zo’n tekst op zijn shirt lopen? Als hij 
weet wat het betekent mogen we dus 
allemaal van hem dood vallen. Dan 

heb je wel een heel erge hekel aan de 
mensheid. En hij was misschien acht-
tien. Het zal wel meer met stoer doen 
te maken hebben. 
Nou ja, we waren dus met het “Echt 
Rotterdams theater” in Curaçao, en 
speelden daar vier avonden in theater 
“Luna blauw”, ik weet niet zeker of 
je het zo schrijft, ik heb er niet op 
gelet. Dat wil zeggen, Paul, Eva Lise, 
Amber en Victor speelden en ik keek 
of het goed ging. En dat ging het ook, 
we hadden goed bezette zalen, wat 
daar heel bijzonder schijnt te zijn. We 
hadden ons eigen decor mee genomen, 
dat wil zeggen mee gegeven met een 
container op een schip, en vervolgens 
hadden ze dat decor op Aruba neer 
gezet. In de Cariben is alles mogelijk, 
daar moet u het boek “Don’t stop 
the carnival” maar eens op na lezen. 
Gelukkig hadden we een technische 
alleskunner bij ons, Fred geheten, die 
in die paar dagen tussendoor ook nog 
zijn duikdiploma haalde en vervol-
gens natuurlijk “Fred Brevet” heette, 
en die zorgde dat alles prima in orde 
kwam, hetgeen heel wat bloed, zweet 
en tranen gekost heeft. De organisator, 
een joviale oud-Rotterdammer met de 
naam Oerlemans had alles tot in de 

puntjes geregeld, met als bijzonder 
hoogtepunt een helikoptervlucht boven 
het eiland, dat tegenwoordig prachtig 
groen is omdat het zo veel regent, niet 
dat je daar last van hebt.
Heel bijzonder was ook een tocht met 
een paar ingezetenen langs een aantal 
“Sneks”. Een snek is een gebouwtje 
waar Curacaowenaars een biertje 
zitten te drinken en waar ook iets te 
snekken valt, eerst gewoon als een 
soort kroegje in de stad, Willemstad 
zoals u weet, maar later naar buiten 
midden in de woestenij, de “knoek” 
, waar iedereen vrolijk zit te drinken 
en ze hier en daar hun woeste domino 
spelen, zie het boek “Dubbelspel” van 
Arrion. Omdat het zaterdag was, denk 
ik, wemelde het op die buitenplaatsen 
ook van de hoeren, die schijnen dan 
weer uit Colombia te komen. Prach-
tige hoeren kan ik u verzekeren en 
daar wou ik het verder bij laten. 

Zo organiseerde het Haagse Museum 
ten bate van het Onderwijs regelmatig 
schoolvoorstellingen, waaruit in 1918 
de eerste schoolbioscoop in Nederland 
ontstond met als directeur de SDAP-er 
David van Staveren. Deze functio-
neerde als voorbeeld voor elders. Zo 
richtte de SDAP-wethouder Arie de 
Zeeuw, in juli 1920 in Rotterdam de 
Gemeentelijke Schoolbioscoop op. 
Bijzonder is dat deze instelling zelf 
ook fi lms ging produceren. De vraag is 
welke rol deze fi lms precies dienden te 
vervullen en hoe dit inhoudelijk gezien 
naar voren kwam.

Schoolvoorstellingen
De Rotterdamse schoolbioscoop, met 
als directeur Abraham Melis van der 
Wel (1879-1961), vond onderdak 
in het Technisch Scheepvaartkun-
dig Instituut en Museum, waar zij 
de beschikking kreeg over een zaal 
met tachtig stoelen. Men toonde er 
fi lms aan kinderen uit de laatste twee 

klassen van het lager onderwijs, 
zowel openbaar als bijzonder. Een 
bijkomstigheid was dat de directeur 
schoolkinderen stimuleerde om van de 
gelegenheid gebruik te maken door het 
museum te bezoeken. Hij was het ook 
die tekst en uitleg gaf bij de (stomme) 
fi lms. Dit gebeurde tijdens voorstellin-
gen van zo’n 75 minuten, waarvan er 
dagelijks vier plaatsvonden, vijf dagen 
in de week, 45 weken per jaar. Naar 
schatting maakten 20.000 leerlingen 
van zo’n tweehonderd scholen drie 
keer per jaar een fi lmvoorstelling mee.
Een voorstelling omvatte door-
gaans verschillende korte fi lms met 
betrekking tot diverse onderwerpen 
en schoolvakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Ter voorbe-
reiding in de klas kregen de docenten 
een gedetailleerde beschrijving van de 
fi lms toegestuurd, met eventueel nog 
aanvullend lesmateriaal. Verder kon-
den zij van tevoren een voorstelling 
bijwonen. Deze opzet bleek succesvol, 

afgaande op de enthousiaste reacties 
van de docenten. De schoolbioscoop 
was voortdurend volgeboekt. Er kwa-
men zelfs verzoeken tot deelname van 
middelbare scholen, maar daarvoor 
was de capaciteit te gering. Als tege-
moetkoming organiseerde Van der Wel 
’s avonds regelmatig voorstellingen 
voor deze doelgroep. 

Opheffing
Door de grote belangstelling zag Van 
der Wel uit naar een groter onderko-
men. Hij vond die na zes jaar en na de 

nodige inspanningen in het gebouw 
van de Bond van Nederlandse Onder-
wijzers, waar een zaal met 160 stoelen 
ter beschikking stond. Daarnaast ging 
men gebruik maken van een tweede 
zaal, in het RK Vereenigingsgebouw in 
Rotterdam-Zuid. Ondanks haar succes 
bleek de opheffi ng in 1933 onafwend-
baar als gevolg van de crisis en de 
daarop volgende politieke verande-
ringen, al is abusievelijk wel eens een 
andere verklaring daarvoor gegeven. 
Een bijkomende factor was dat steeds 
meer scholen zelf projectieapparatuur 

gingen aanschaffen. Evenwel hebben 
in totaal ruim 150.000 kinderen, gebo-
ren tussen 1908 en 1923, regelmatig 
een voorstelling van de Rotterdamse 
schoolbioscoop bijgewoond.

Floris Paalman

De films van de Gemeentelijke Schoolbioscoop in Rotterdam, 1920-1933

Een kwestie van betrokkenheid
Aan het begin van de twintigste eeuw kende de bioscoop 
een gestaag groeiende populariteit. Hiermee waren com-
merciële belangen gediend. Tegelijkertijd namen sociaal-
culturele organisaties en gemeenten initiatieven om film op 
gerichte wijze een rol te laten spelen ten behoeve van de 
volksontwikkeling. Film gold als een attractief middel om 
kennis over te dragen, niet in het minst voor kinderen uit de 
arbeidersklasse.

Curaçao ‘k heb jou zo menigmaal bekeken,
Maar al jouw loze streken die stane mij niet aan,
Daarom ga ik vertrekken waar ik kom vandaan.



Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

UITVERKOOP!
TOT

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

Epilennium Maassluis
Medisch Centrum “Docwerk”

De Vloot 206 c
tel. 010 – 24 67 660

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

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

* Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk

Prijzen per behandeling en onder voorbehoud.

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!

Actie van de maand:
Hoekbank  2-h-2.5 in 
diverse stoffen E. 1498,- 

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              zaterdag        9.30 – 16.30 uur

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling 

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

50%

Bevoegd docente
start in september weer met 
lessen Engels aan kleine 
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk
Tel. 06-345165503
tussen 10-12 uur
 18-20 uur

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



Wanneer ik de ‘nu-foto’ op locatie 
gemaakt heb, probeer ik altijd een echt 
Rotterdams tentje te vinden voor een 
kop koffie óf glas bier. In de nabijheid 
van dit kruispunt gaf ik mezelf weinig 
kans, maar ‘mijn steun en toeverlaat’ 
wees op Brasserie By Roozen op de 
Groene Hilledijk 180. Bij binnenkomst 
klonk uit de monden van eigenaresse 
en aanwezige klanten een hartelijk 
‘Mogguh’! Op één van de tafeltjes 
lag De Oud-Rotterdammer en aan de 
muren hingen zeer grote foto’s van de 
Groene Hilledijk en omgeving vanaf 
1935. Toen ik koffie bestelde en de 
eigenaresse mij vroeg of ik ook een 
stukje ‘eigen gemaakte taart’ lustte, 
wist ik dat ik op het echte Zuid zat. 
‘By Roozen’ is van 10.30 tot 19.30 uur 
geopend en de taart smaakte, alsof er 
een engeltje op mijn tong…..eh..neem 
mij niet kwalijk. Het was heerlijk!
Willem Boer (Ridderkerk): “De foto 
laat de hoek Randweg/Beijerlandselaan 
zien; goed beschouwd is hier de afge-
lopen tientallen jaren veel verschenen 
en ook weer verdwenen. Ik denk aan 
de ondergrondse tunnel voor de tram, 
klassieke kiosk, bordjes op het gras 
met ‘verboden toegang art. 461’, Bur-
ger King , Nederlandse Middenstands-
bank. De huidige McDonalds was een 
van de eerste in zijn soort (broodje 
hamburger voor 65 guldencenten!).”
Piet Kramer (Ridderkerk): ”Ik ben Piet 
Kramer, geboren in de Riederlaan in 
1946. Ik kan mij de locatie heel goed 
herinneren, op de hoek Riederlaan was 
een café, ooit finaal uitgebrand, inclu-
sief de bovengelegen woningen. Mijn 
moeder was zo angstig,  dat zij met alle 
papieren bij een familielid in de buurt 
is gaan zitten. Verder was er naast het 
café volgens mij een reisbureau van De 
Jong Tours, trouwens op de plaats van 
het café is later opticien Broekhuizen 
gekomen. Verder herinner ik mij het 
mannetje, die op de hoek met de laan 
De Waarheid aanprees en wel voor 5 
cent. Rest mij te vertellen dat er in mijn 
jeugd op de Beijerlandselaan best veel 
plezier te beleven viel, met name op 
zondagmiddag.”
Joop Hofmann – 80 jaar (Doorwerth): 
“Die kruising ken ik! De stoomtram 
van de RTM passeerde vóór het hekje, 

de RET-tram achter het hekje op het 
middengedeelte.
Het hekje was bedoeld om te voorko-
men, dat de bij de halte uitstappende 
passagiers van de tram onder of tegen 
de voorbij ‘razende’ stoomtram zou-
den komen. Ook werd de standaard 
maatregel toegepast, dat van de bij 
de halte stoppende tram de normaal 
open rechter deur van het balkon werd 
gesloten en de linkerdeur geopend 
om de passagiers uit te laten, allemaal 
voor de veiligheid. De betreffende 
tram was lijn 3, via de Randweg-stukje 
Bree-Lange Geer-Groene Zoom naar 
het eindpunt. Zelf woonde ik in die 
tijd hoek Voordonk-Lange Geer en heb 
heel wat trams voorbij zien komen. 
Verder heb ik weinig over dit punt te 
melden, alleen dat na een klein stukje 
Randweg een keerlus van de tram aan-
gelegd was om bij vertragingen van de 
trams snel weer een tram richting stad 
te kunnen sturen.”
A Kuijf: “Voor zover als mijn herin-
neringen gaan is uiterst rechts de 
winkel  van Broekhuizen, waar ik tien 
jaar brillen heb gemaakt voor klanten 
op zuid.”

A. van Ooij (Terneuzen): “Doordat 
destijds een broer van mijn moeder 
daar ‘om de hoek’ woonde, is de 
oplossing van de raadfoto voor mij niet 
moeilijk; kruispunt Beijerlandselaan 
(links op de foto)/Randweg (rechts op 
de foto)/Groene Hilledijk/Hillevliet. 
Thans rijden hier inderdaad enigszins 
veranderde railvoertuigen (nu weer 
geheel bovengronds) dan ten tijde 
van de opname. Op deze foto is zelfs 
nog de rails van de RTM-stoomtram 
te zien, die over de Beijerlandse-
laan en de Groene Hilledijk naar de 
Hoeksewaard reed. Dan moet de foto 
nog voor de opheffing van deze lijn, 
eind 1956, zijn genomen. De bushalte 
is van lijn 47, die destijds de verbin-
ding met de Zuider Begraafplaats en 
de nieuwbouwwijken Zuidwijk en 
Pendrecht onderhield. Op de hoek het 
bankfiliaal van R. Mees en Zoonen, 
links daarvan op de Beijerlandselaan 
zat de firma Bervoets, rechts ervan (dus 
op de Randweg) waren een juweliers-
zaak, een reisbureau en een café.”

 P.de Hey-Peeters (Emst): “Wij hebben 
de foto bekeken met de loupe, dan 
zie je net iets meer. Wij denken en 
vermoeden, dat het het kruispunt is 
Randweg/Groene Hilledijk/ Beijerland-
selaan. We zien de toen nog aanwezige 
bank Mees & Zoon. Als twaalfjarige 
(1952) zat ik op typen bij Schoevers op 
de Randweg. Kwam zelf van Charlois 
en was daar helemaal niet bekend. Dat 
kwam pas toen ik in 1961 in Bloemhof 
kwam wonen.”
Dini Cameron (Ashton, Ontario, 
Canada): “Eindelijk geloof ik dat ik er 
eentje herken. Is het niet hoek Beijer-
landselaan en Randweg? (Het is die 
hoek wél! AvdS).”
H.W. van Tuijl, Seringenplantsoen 
349, 2982 BM  Ridderkerk: “Deze foto 
is genomen van de hoek Hillevliet/
Groene Hilledijk. Je kijkt naar de 
schuin tegenover gelegen hoek met het 
bankgebouw van de Heeren R. Mees 
en Zoonen, en links daarvan Bervoets 
(dames- en herenmode: ‘Voor iets 
goeds, naar Bervoets’). Dit punt op 
Zuid ken ik sinds mijn geboortejaar 
1933. Ik ben geboren op Beijerlandse-
laan 166b (destijds Groene Hilledijk 
122), boven Piet Heniger (hoeden en 
petten en  herenmode). De bushalte is 
van lijn 47 (Hillesluis-Pendrecht). Het 
hekje in het midden was een afschei-
ding tussen het perron van de tramhalte 
van lijn 3 (van Blijdorp naar Groene 
Zoom) en de rails op de voorgrond van 
de stoomtram RTM naar Barendrecht 
en de Hoekse Waard.”
Frits van Kouwen: “Vroeger reed hier 
de stoomtram naar de Zuid-Hollandse 
eilanden, evenals lijn 3 naar de Groene 
Zoom. De foto is genomen voor de 
winkel van destijds bakkerij Van 
der Stelt. Mijn vrouw woonde op de 
Groene Hilledijk, naast Van der Stelt. 
Zij hadden thuis een winkel in behang 
en rotanmeubelen. Boven de zaak hing 
een bord met ‘Van Kempens behang. 
Dat vliegt er tegenan’, een gevleugelde 
uitspraak. Later is de zaak overgedaan 
aan Van der Stelt, die daarmee zijn pui 
op de Groene Hilledijk kon vergroten.”
Cor van Poelje (Den Burg-Texel): 
“Vroeger kwam lijn 3 van de Groene 
Zoom en op de foto sloeg hij rechtsaf 
de Beijerlandselaan op en ging richting 

bioscoop Colosseum. Ik ben al 49 jaar 
uit Rotterdam en was een buurjongen 
van Gerard Cox.”
A Riper (Barendrecht): “Aan de zijde 
Hillevliet/Beijerlandselaan (nu waar-
schijnlijk een bank?), maar destijds 
café Rustburcht (een Feyenoord café), 
waar ik als vrijgezel met vrienden 
regelmatig kwam. Ik herinner mij nog 
de kelner, bijgenaamd de Bolle. Deze 
was overigens zo mager als een plank, 
wiens dag altijd begon met een grote 
pils, zodat hij er verder de hele dag 
tegenaan kon. Ook Jean (Jan) Martinot, 
een zeer prettig mens, was toen kelner, 
totdat hij voor zichzelf begon in de 
Riederlaan. En niet te vergeten, de 
baas C. Veelenturf, waarmee we wel 
eens mochten meerijden naar uitwed-
strijden. Kortom een heerlijke tijd. 
Naderhand is het café-restaurant naar 
het Zuidplein verhuisd, tegenover het 
Ikaziaziekenhuis, waar nu zoon Aad 
de zaak exploiteert. Op de rechterhoek 

Randweg/Groene Hilledijk zat Bakker 
Jansse.”
Tamara van Beveren (kleindochter 
van Joke van Beveren-van Sigmond)
( Burgh-Haamstede): “Mijn oma (76 
jaar) leest regelmatig met veel plezier 
jullie krant en geniet van alle verhalen 
en foto’s. Natuurlijk is het altijd een 
uitdaging te ontdekken welke locatie er 
afgebeeld staat in ‘Waar was dat nou?’
Hier werd oma in 1945 (na de oorlog) 
afgezet met haar bagage terug uit 
Friesland. Haar moeder wist niet eens 
dat ze terug was van haar tijdelijke 
adres tijdens de oorlog. Oma heeft 
dichtbij de Hillevliet op school 
gezeten (Savornin Lohmanschool). 
Haar schoolvriendin woonde boven 
de winkel op de Randweg afgebeeld 
op de foto. De winkel van Bervoets 
op de foto is ook bekend. Rechts op 
de foto een café op het hoekje Rieder-
laan. Door deze foto kwamen er mooie 
verhalen op gang.”
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 93”  

Nieuwe opgave no. 95

Dit is weer zo’n typische ‘Waar-was-dat-nou-foto’, waar de auto’s schitteren door 
afwezigheid. Toch was dit stukje Rotterdam een belangrijke uitvalsweg naar ……. Ja, 
dat zeggen we niet, want dan kunnen we net zo goed gelijk de oplossing geven.
We moeten het echt doen met 4 fietsen, 2 vrachtauto’s en 1 tram. En van die tram is 
zelfs op de originele foto het lijnnummer niet te lezen.
Of er veel op dit plekje veranderd is, mag u zelf beoordelen.

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 6 juli 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

Voor velen was WWDN-foto 93 een peulenschilletje. Bijna 
iedereen herkende de hoek Beijerlandselaan/Randweg. 
De foto was uit begin vijftiger jaren, maar op de keper 
beschouwd is er aan de bebouwing en gevelwanden 
weinig veranderd. Dit kan niet gezegd worden van het 
winkelaanbod; heel veel van de buurtwinkels die ‘Win-
kelboulevard Zuid’ kende, zijn vervangen door ketens 
als Zeeman, Marskramer, DA-Drogist, Blokker, Kruidvat, 
Aldi, Lidl en noem maar op. En de aanwezigheid van alle 
soorten zaken, die gerund worden door onze Medelan-
ders, valt in dit stukje Rotterdam ook niet te ontkennen.
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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

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 

    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

   Diverse senioren fauteuils  

nu met 15 % KORTING   

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

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

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

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

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

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING
 
VAN MOURIK BV

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
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Besluiten over hoe het op langere termijn verder moet met de AOW worden hét politieke item van het najaar. We houden u daarover op deze pagina op de hoogte. 
Per 1 juli gaan de AOW-uitkeringen in ieder geval weer iets (met 1,26 procent) omhoog.

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’.

Discussie over latere AOW naar climax

In principe heeft het kabinet al be-
slist dat heel geleidelijk een hogere 
pensioenleeftijd wordt ingevoerd, 
maar op welke wijze, per wanneer en 
over uitzonderingen voor (lichame-
lijk) zware beroepen moeten nog 
nadere besluiten worden genomen. 
De vakbeweging, met name FNV en 
CNV, krijgt nog de kans alternatieve 
bezuinigingen aan te dragen waar-
door verhoging van de AOW-leeftijd 
naar 67 jaar onnodig zou kunnen 
worden.
De vakbeweging denkt nog steeds 
dat het voorkomen kan worden door 
het afschaffen van de hypotheekren-
teaftrek voor eigen woningleningen 
boven één miljoen euro, een verho-
ging van de inkomstenbelasting (of 
van de schijf waarin maximaal de 
AOW-premie wordt geheven), en het 
incalculeren van de besparingen en 

hogere overheidsinkomsten doordat  
meer mensen tot aan hun 65ste aan 
de slag blijven.
Het CNV heeft overigens al gezegd 
dat als deze voorstellen onvoldoende 
geld opleveren verhoging van de 
AOW-leeftijd bespreekbaar zal 
worden.

Cruciaal
Aan de groeiende uitgaven voor 
AOW-uitkeringen wordt indirect 
door alle belastingbetalers (dus 
óók de reeds gepensioneerden) al 
meebetaald via andere belasting-
maatregelen. Maar dat lijkt met 
de toenemende vergrijzing in de 
toekomst onvoldoende.
Cruciaal wordt met welke tegen-
voorstellen de SER onder aanvoe-
ring van de FNV komt. Eenvoudig 
een negatief advies geven over 

verlating van de AOW-leeftijd kan 
de SER niet meer doen, want dan 
walst de politiek daar overheen. De 
raad zal met een realistisch alterna-
tief (aan besparingen op de lange 
termijn) moeten komen.
Wel zal bij verlating van de AOW 
rekening moeten worden gehouden 
met mensen in zware beroepen. 
Zij zijn al nauwelijks in staat de 65 
werkend te halen. Dus voor hen zal 
hoe dan ook een alternatief moeten 
worden gevonden; hetzij door 
opschuiving van de (afl opende) vut-
regelingen, hetzij door herplaatsing 
in nog wel uit te voeren beroepen.
Verlating van de AOW naar 67 jaar 
(volgens voorlopige planning wordt 
die leeftijd voor de AOW pas op z’n 
vroegst bereikt in 2020) betekent 
dat de uitkeringen voor mensen met 
thans bijstand, IOAW, WAO, enz. 
(tot 65 jaar) ook moeten worden 
opgeschoven naar 67 jaar. Dat leidt 
weer elders in de sociale fondsen tot 
kostenstijgingen.
Het is dus een ingewikkelde kwestie 
met fi nanciële voor- en nadelen. 
Uiteindelijk zal de politiek de keuze 

moeten maken. Dat zal in het najaar 
nog heftige debatten veroorzaken.

AOW-uitkeringen
De AOW-uitkeringen gaan per 1 juli 
1,26 procent omhoog, Ook de andere 
sociale uitkeringen voor ouderen 
tot 65 jaar gaan iets omhoog om de 
koopkracht op peil te houden. De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal 
de nieuwe bedragen aan alle AOW-
ers melden.

De verhoging komt erop neer dat 
een alleenstaande met alleen AOW 
en na heffi ngskorting en aftrek 
bijdrage Zfw (Ziekenfondswet) circa 
980 euro netto per maand overhoudt. 
Voor gehuwden en partners (beiden 
65+) is dat circa 680 euro netto per 
persoon.   

Hans Roodenburg

De Sociaal-Economische Raad (SER) staat voor de bijna on-
mogelijke opgave met een alternatief financieel voorstel te 
komen dat voorkomt dat op lange termijn in etappes de AOW-
leeftijd omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. In de SER, een zeer 
serieus genomen adviesorgaan van het kabinet, zitten vakcen-
trales, werkgeversorganisaties en onafhankelijk kroonleden.

Een laatste mooie bloemenwens 
www.uitvaartbloemisterij.nl

Familierecht

Huwelijk geeft 
wederzijdse plichten
Ik ben al lang getrouwd met een 
Nederlandse man. In ons huishouden 
hebben we twee kinderen uit een eer-
dere relatie van mij opgevoed. Kan 
hij alleen een testament voor zichzelf 
laten opmaken waarin hij dingen 
afspreekt waarvan ik niks weet?

Dat lijkt ons vrijwel onmogelijk en 
bepaald ook geen aanbeveling voor 
een goed huwelijk. Elke notaris zal 
aan uw man vragen waarom hij zijn 
echtgenote er niet bij wil betrekken. 
Als de situatie al zo erg is dat deze 
man een testament in het geheim 
alleen voor zichzelf wil laten opstel-
len, kan hij ook beter gaan scheiden 
waarbij weer de alimentatieplicht 
een rol gaat spelen. Van een huwelijk 
mag men verwachten dat er weder-
zijdse rechten en plichten zijn. Dus 
wij raden u aan eerst deze kwestie 
toch maar met u man te bespreken.

Kind nooit meer gezien 
en ook niet betaald
Mijn zoon heeft dertien jaar geleden 
een relatie gehad waaruit een kind 

is geboren. De relatie liep echter al 
snel stuk. Hij heeft het kind nooit 
meer gezien. Nu krijgt hij van een 
deurwaarder een rekening van € 
1350. De kosten voor een beugel. 
Kan dat zo maar?

Biologische ouders blijven - hoe dan 
ook - verantwoordelijk en aansprake-
lijk voor de kosten van levensonder-
houd van hun kinderen. Dat betekent 
dat een ouder met de andere partij 
een overeenkomst moet aangaan over 
de verdeling van de kosten. Uiteraard 
moet hierbij worden betrokken de 
kinderbijslag die de opvoedende 
ouder krijgt. 
We kennen de situatie van uw zoon 
niet. Maar als hij in die dertien jaar 
nooit heeft betaald voor het door hem 
verwekte kind, dan is hij tot nu toe 
fi nancieel er goed van af gekomen. 
De andere ouder is bepaald niet alert 
geweest (of niet willen zijn?) om met 
hem een overeenkomst voor betaling 
van de kosten van het kind aan te 
gaan. 
Misschien moet hij nog pogen met de 
andere partij te onderhandelen over 
de verdeling van de € 1350 die nog 
moet worden betaald. Of gewoon 
betalen en maar hopen dat er geen 
nieuwe claims komen. We nemen na-

melijk ook aan dat als de deurwaar-
der al heeft aangekondigd desnoods 
beslag te leggen op zijn inkomen 
of goederen, hieraan inmiddels al 
een rechterlijke uitspraak is vooraf 
gegaan. Je kop in het zand steken, is 
het slechtste wat je kunt doen.

Fiscale zaken

Aftrekbaarheid van overlij-
denskosten
Mijn moeder is dit jaar overleden 
en vanuit de erfenis is de begrafenis 
betaald, zodat daarover geen suc-
cessierechten behoeven te worden be-
taald. Mogen de begrafeniskosten nu 
ook onder buitengewone lasten van 
mijn belastingopgave voor dit jaar in 
mindering worden gebracht?

Dit onderwerp hebben we in De Oud-
Rotterdammer van 29 april niet cor-
rect behandeld. De aftrekkosten van 
overlijden en adoptie zijn namelijk 
als buitengewone uitgaven in 2009 
vervallen. Vóór 2009 was er nog wel 
een regeling mét voorwaarden voor 
de belastingplichtige, de partner of 
de kinderen jonger dan 17 jaar.

Samenlevingskwesties

Geen eeuwigdurende graf-
rechten meer
Voor mijn overleden moeder (in 
1986) heb ik een graf gekocht dat tot 
31 december 2026 is afgekocht. Het 
schijnt dat je in Nederland geen eeu-
wigdurende koopgraven kunt krijgen. 
Ik had dit wel graag gewild. Het is 
de bedoeling dat ik te zijner tijd word 
bijgezet in het graf van mijn moeder 
dat voor drie personen geschikt is. Ik 
ben bereid een afkoopsom te betalen 
om het graf veel langer in stand te 
houden. Waarom kan dat niet? Ik 
ben ook lid van een kerk. Kan die dat 
misschien wel regelen?

Elke gemeente heeft hierover bepa-
lingen. Vaak kun je een graf al voor 
vele jaren vastleggen en vervolgens 
na deze periode (door eventueel 
je nabestaanden) laten verlengen. 
Het lijkt ons het beste dat u in een 
testament laat opnemen dat na uw 
overlijden met uw nalatenschap de 
grafrechten van het bestaande graf 
van uw moeder en dat van u opnieuw 
worden verlengd tot de maximale 
termijn. U kunt daarover informatie 
vragen bij uw gemeente.
Wilt u per se verzekerd zijn dat 

het eigen graf langer blijft bestaan 
dan de maximale vast te leggen 
periode  na uw dood, dan zult u uw 
nabestaanden of anderen daarvoor 
opdracht moeten geven dat zij dat in 
de gaten houden. Zekerheid heeft u 
daarover nooit, want u weet natuur-
lijk niet of zij dat doen of in staat zijn 
dat te doen.
In de praktijk blijkt overigens dat 
begraafplaatsen eeuwen blijven 
bestaan. Als na het afl open van de 
grafrechten ruiming van het graf 
plaatsvindt, dan worden alle stof-
felijke resten herbegraven op een 
gesloten gedeelte van een gemeente-
lijke begraafplaats.
Vroeger had je inderdaad kerken met 
eeuwigdurende begraafplaatsen (en 
uitingen op stenen over de overle-
dene). Volgens ons is dat thans voor 
nieuwe gevallen vrijwel onmogelijk 
vast te leggen. Informeer daarvoor 
bij uw kerkgenootschap.
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DE VERFKONING

DE VERFKONING:  VERF • LATEX • GLASVEZELBEHANG • PARKETLAK • BETONCOATING • BEHANG-
ROLLEN • GARAGEVLOERCOATING • KWASTEN • ONTVETTERS • SIKKENS • SIGMA • TRIMETAL • FLEXA

ROTTERDAM
STADIONWEG 39 

openingstijden: 
maandag - donderdag van 7.00 tot 18.00 uur 

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur  
zaterdag van 8.00 - 17.00 uur

BREDA
WILHELMINASINGEL 46
openingstijden: 
maandag - woensdag van 8.30 tot 18.00 uur 
donderdag - vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur  
zaterdag van 8.30 - 17.00 uur

SADOLIN 
TR. BEITS UV-FILTER

2,5 LITER VAN € 59,50

VOOR € 17,50

MOTIP 
SPUITBUS DIV. KLEUREN

500 ML VAN € 9,50

VOOR € 4,00

HERBOL 
BUITEN LATEX

12,5 LITER VAN € 149,50

VOOR € 45,00

SIKKENS 
ONOL GRONDVERF

PER LITER VAN € 39,50 

VOOR € 20,00

SIGMA 
AMAROL TRIOL SATIN

PER LITER VAN € 37,95

VOOR € 20,00

SADOLIN 
ZIJDEGLANS PARKETLAK

2,5 liter van € 69,50
VOOR € 15,00

SIKKENS 
RUBBOL SATURA

PER LITER VAN € 44,50

VOOR € 25,00

SIGMA 
S2U SATIN/GLOSS

PER LITER VAN € 39,95

VOOR € 22,50

SIKKENS 
ALPHADUR LATEX

12,5 LITER VAN € 114,50
VOOR € 50,00

SIGMA 
BRANDIMAT LATEX

12,5 LITER VAN € 92,50

VOOR € 45,00

CAPAROL 
INDEKO-PLUS LATEX

10 LITER VAN € 95,50

VOOR € 40,00

GRONDVERF
2,5 LITER 

VAN € 19,50
VOOR € 5,00

HOOGGLANSLAK 
2,5 LITER 

VAN € 27,95
VOOR € 10,00

VERF EN LATEX MET KORTING: 30% - 70%
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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
Twee mannen poseren in een slijterij in 1968. Twee mannen die hun sporen in de Rotterdamse sport hebben verdiend, ieder 
op hun eigen manier. Herkent u één van beiden of mogelijke alle twee?

Oplossing foto 9 juni 2009
Voor velen is deze foto niet te traceren. Maar Chris Pons herkent de situatie: ‘De wielrenners rijden op de hoek van 
Stadionlaan/Sportsingel in het Sportdorp (ook wel de Put genoemd). Zelf woonde ik op de Maliebaan daar in de buurt’. 
Hij schat voorts in dat het om de Ronde van IJsselmonde of Varkenoord gaat. 
De renners die hier echter op zaterdag 1 mei 1948 het circuit van Varkenoord op rijden, gaan op kop van het peloton 
dat de fi nish nadert in de 7e etappe (Hulst-Rotterdam) van de Ronde van Nederland. Er rest hen te weinig tijd om de 
eerder gepasseerde koplopers Jan Lambrichs (winnaar) en Francken nog in te halen. Het was de eerste keer dat de Ron-
de van Nederland voor profs werd verreden. De publieke belangstelling was overal enorm. Ook voor de laatste etappe 
de dag erop van Rotterdam naar Amsterdam, liepen heel wat Rotterdam-
mers uit. Zij wilden onder meer stadgenoot André de Korver zien rijden. 
De Korver had eerder die week de aandacht op zich gevestigd door de 
etappe Maastricht-Geleen te winnen. In het eindklassement eindigde 
hij als vierde. Winnaar van dat klassement werd de Luxemburger Jean 
Goldschmidt, tenminste dat leek lange tijd zo. Maar na een Belgisch 
protest - over onrechtmatigheden in de tweede etappe – werd nota bene 

anderhalf jaar later de Belg Emile Rogiers tot winnaar uitgeroepen. 
Was de eerste Ronde van Nederland een publiek en sportief succes, fi nancieel was hij dat zeker niet. De organiserende stichting ging zelfs failliet. Toch ging 
in 1949 de tweede Ronde van Nederland gewoon van start. Winnaar van die ronde werd Gerrit Schulte.  Hoewel niet alle jaren verreden, groeide de Ronde 
van Nederland daarna uit tot een begrip. De laatste jaren is de ronde een Nederlands-Belgisch evenement dat we kennen onder de naam Eneco Tour.

Dick van den Polder

Eerlijkheidshalve moet ik eraan 
toevoegen, dat ik dit zelf ook nooit 
heb geweten, totdat Frans de Jager, ex-
clubgrensrechter van Excelsior, me dit 
kort geleden vertelde.
Piola, niet te verwarren met Parola, was 
een grootheid in het Italiaanse voetbal. 
Hij speelde van 1930 tot 1954 in de 
Serie A, de hoogste klasse, maakte 
eerst furore bij Lazio Roma en ging 
later naar Juventus. Voor die twee clubs 
maakte  hij 274 doelpunten, waardoor 
hij nog altijd Italiaans topscorer is. In 

34 interlands scoorde hij dertig maal. In 
1938 maakte hij deel uit van het team 
waarmee Italië wereldkampioen werd. 
Met vijf doelpunten had hij het grootste 
aandeel in dit succes. Piola is in 1996 
op 83-jarige leeftijd overleden.

Groot en sterk
Als je als speler van Excelsior naar zo’n 
gigant wordt genoemd, moet je wel iets  
bijzonders hebben gehad. Volgens zijn 
zoon Hans leek hij zowel qua postuur 
als uiterlijk op de beroemde Italiaan. 

Hij was groot en sterk en had een fl inke, 
scherpe neus. Alleen daardoor al was hij 
een dankbaar object voor Bob Uschi, de 
legendarische voorganger van karikatu-
rist Dick Bruynesteyn.
Ondergetekende heeft Gerrit Maaskant 
zelf maar een keer zien spelen. Dat was 
op 23 mei 1942 op het Spartaterrein in 
een beslissingswedstrijd tussen Excel-
sior en Neptunus. Ik was toen zeven 
jaar en acht maanden. Het ging om het 
kampioenschap van de tweede klasse. 
Neptunus won met 1-0. Dat was voor 90 
procent te danken aan het fenomenale 
keeperswerk van Wim Landman, de 
enige speler die toen indruk op me heeft 
gemaakt.
Als ik mijn tijdgenoten mag geloven 
was Gerrit Maaskant geen ster, geen 
briljant technicus. KNVB- en UEFA-of-
fi cial Cees de Bruin, destijds ook bij de 
wedstrijd Excelsior-Neptunus aanwezig, 
typeert hem zelfs als een ouderwetse 
stormram.

Schot
Toen ik laatst in de perskamer van het 
stadion naast zijn kleinzoon stond, voel-
de ik me even heel klein. Robert meet 
namelijk 1.93 meter of daaromtrent. 

Zijn grootvader was nog een stukje 
groter: 1.96. Met zo’n lengte moet hij in 
de lucht een gevaarlijk heerschap zijn 
geweest. Daarnaast beschikte hij over 
een daverend schot.
Zijn zoon Bob, ook geen kleine jongen, 
weet nog dat zijn vader eens een 
doellat aan diggelen heeft geschoten. 
Die anekdote deed me onmiddellijk 
terugdenken aan Wim Lagendaal, het 
kanon van Xerxes en het Nederlands 
elftal. Die heb ik in mijn jeugdjaren op 
het Spartaterrein zo hard tegen de lat 
zien schieten dat de bal terugsprong tot 
in de middencirkel.
Gerrit Maaskant heeft het als speler 
nooit tot vertegenwoordigende elftallen 
gebracht. Als trainer heeft hij direct 
na de oorlog verscheidene clubs in 
Rotterdam-Zuid onder zijn hoede 
gehad. Zijn zoon en kleinzoon hebben 
het later in het betaald voetbal als coach 
verder geschopt, maar er is nog nooit 
iemand op het idee gekomen een van 
deze twee met een Italiaans fenomeen te 
vergelijken.

Gerrit ‘Piola’ Maaskant 
schoot eens een lat aan diggelen
Voetbaljournalisten scheppen er plezier in elkaars kennis op de 
proef te stellen. Onderling worden vaak zelfs quizzen gehouden, 
waarbij het er zeer serieus en fanatiek aan toe gaat. Om de 
kennis van Peter Houtman te testen, vroeg ik hem vlak voor de 
wedstrijd Feyenoord-NAC (0-4) in de perskamer van het stadion 
welke Rotterdamse voetballer ooit de bijnaam Piola kreeg. Pe-
ter wist het niet. Naast hem stond Robert Maaskant, de trainer 
van NAC. “Vraag het maar aan hem”, raadde ik Peter aan. Nou, 
Robert wist het antwoord wel. Uiteraard, moet ik  zeggen, want 
het ging om zijn grootvader Gerrit Maaskant, in de jaren dertig 
en veertig middenvoor van Excelsior.

Bridge
Bridgeclub Stokvis zoekt nieuwe 
leden voor onze speelavond op 
donderdag; aanvangstijd 19.30 
uur. Kom eens kennis maken. U 
bent van harte welkom. Wij zijn 
een kleine gezellige vereni-
ging. Het nieuwe seizoen start 
september 2009, maar wij spelen 
de gehele zomer door in een 
zomeravondcompetitie (instuif) 
waarvan een individuele score 
wordt bijgehouden. 

U kunt dus met verschillende 
partners deelnemen. Onze speel-
lokatie is: Jan Meertensfl at, 
v.Langendonckstraat 51, 3076 SH, 
Rotterdam-Lombardijen

Contributie bedraagt: € 57,50 
per jaar inclusief afdracht aan 
de bridgebond, meesterpunten 
volgens geldende schaal. Het Jan 
Meertensfl at bezit een uitstekende 
accommodatie om te bridgen met 
een zeer gezellige bar waar de 
prijzen nog op Humanitasniveau 
zijn. Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden bij:

H.Blom, 0181612622
W.Vermeer, 0104322109
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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
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (41)

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.

Pelgrimbrouwerij
Weer of geen weer. Henk Hartog trok er altijd op 
uit. Niet alleen na een melding op de politie-
scanner van een ongeval of uitslaande brand, 
maar ook naar Blijdorp naar de geboorte of 
presentatie van een bijzonder dier of om een 
winters plaatje vast te leggen van de Oude of 
Pelgrimvaderskerk aan de Aelbrechtskolk.
Het gebedshuis is een van de markantste monu-
menten in Rotterdam-Delfshaven. Het exterieur 
met de karakteristieke voorgevel uit 1761 en 
het klokkentorentje maken vanaf de overkant 
van het water indruk op passanten. De kerk is 
als Sint Antoniuskapel gebouwd in 1417 en was 
onderdeel van de parochie Schoonderloo. In 
1574 kwam de kerk in protestantse handen. In 
1620 hielden de Pilgrim Fathers er hun laatste 
dienst in Nederland alvorens zij naar Amerika 
vertrokken, waar de kerk bekendheid geniet 
onder de naam Pilgrim Father Church. Bij een 
ingrijpende verbouwing in 1761 kreeg de kerk 
de huidige voorgevel en werd deze 3,5 meter 

verhoogd. In 1958 is de kerk gerestaureerd en 
dat kreeg in de laatste jaren van de vorige eeuw 
een vervolg na aankoop van het gebouw door 
Stichting Oude Hollandse Kerken. In 1998 werd 
de opknapbeurt afgerond, evenals de restauratie 
van het prachtige Bätz-Witte orgel.
Links van de kerk staat het voormalig gemeen-
tehuis van Delfshaven uit 1580, eveneens op 
fraaie wijze gerestaureerd. Hierin is sinds 9 mei 
1996 Stadsbrouwerij De Pelgrim gevestigd, 
waar een ongeëvenaarde sfeer hangt tussen de 
roodkoperen brouwketels. De Pelgrim is een 
unieke trouwlocatie waar velen hun jawoord 
geven en aansluitend een receptie houden of 
feestvieren in de verschillende, stijlvol inge-
richte zalen. De Stadsbrouwerij biedt niet alleen 
exclusieve bieren en een prachtig uitzicht over 
de oude haven, maar heeft als hapje bij de borrel 
ook Pelgrimkaas. Het is mogelijk aan een rond-
leiding deel te nemen door het fraaie pand. 

De toenmalige Gemeentelijke Wo-
ningstichting had voor de oorlog al 
huizen aan  de Schiedamseweg, de 1e, 
2e en 3e Gijsingstraat, de Taander-
straat en de doorlopende Willem 
Beukelszoonstraat. De wederopbouw 
was al direct na de oorlog in het hart 
van Rotterdam begonnen, maar op de 
puinhopen van Delfshaven werd pas 
in de jaren 50 een begin gemaakt met 
de wederopbouw.
De Gemeentelijk Woningstichting 
werd aangewezen om de bouw voor 
te bereiden van vijf flats met 360 
woningen. In 1957 ging de eerste paal 
in de grond voor die vijf flats. Nadat 
de eerste bewoners in flat 5 de sleutels 
hadden gekregen, werd een jaar later 
de de totale oplevering voltooid.

Ambtenaren
Mede gezien de geweldige wo-
ningnood, vooral in het westen van 
Rotterdam, was de animo groot om 
een woning te bemachtigen in een 
van deze hoogbouwflats. Woningen 
gebouwd met twee, drie en vier ka-
mers, voorzien van een doucheruimte 
met lavet om te baden en te wassen. 
De warmte in huis, werd verzorgd 
door blokverwarming, in die tijd op 
oliestook.

Het werden galerijwoningen, met 
negen gezinnen op een galerij, die 
allen over een balkon beschikten. Met 
groen in de hofjes, de winkelstraat 

Schiedamseweg en twee trams. Aan-
trekkelijk vooral voor ambtenaren, 
onderwijzers en politiebeambten om 
daar te wonen.

Op 1 juli 2009 is het 50 jaar geleden 
dat de eerste bewoners op de gale-
rijwoningen kwamen wonen. De 
inmiddels 27 jaar oude bewonersver-
eniging zal dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan.

Zij heeft, met medewerking van 
de deelgemeente Delfshaven, de 
tegenwoordige Woningcorporatie 
COM.WONEN en Opzoomeren een 
herdenkingsfeest opgezet. Dat wordt 
gehouden op die woensdagmiddag 
en -avond tussen de tweede en derde 
flat, achterin bij de garages. Het feest 
begint om 18.00 uur en duurt tot 
21.00 uur.

Deelgemeente voorzitter Carlos Con-
calves zal speciale tegels, getekend 
door kinderen van de Nicolaasschool, 
overhandigen aan de vijf flatcoördi-
natoren. 

Nieuwe huisbaas
Ook wordt nog even stil gestaan bij 
het feit, dat in 1986 werd begonnen 
met de bouw van 55+ laagbouwwo-
ningen op de Gijsinglaan, tussen de 
flats in. In die tijd is daar veel com-
motie over ontstaan.
Tevens wordt erbij stilgestaan dat 

veel mensen daar oud zijn geworden, 
daar uitgedragen zijn naar hun laatste 
rustplaats of hulpbehoevend in een 
verzorging- of verpleeghuis zijn 
terecht gekomen. Zeven bewoners 
worden gehuldigd, omdat zij al 50 
jaar wonen in de Gijsingflats.
Waren in de eerste jaren hoofdzakelijk 
ambtenaren de bewoners, nu is nog 
55 % van die ouderwetse Rotterdamse 
samenstelling. Naast hen zijn Turkse 
en Marokkaanse bewoners erbij 
gekomen en recentelijk ook Oost-
Europeanen zoals Polen, Roemenen, 
Bulgaren en oud-Joegoslaven.
In die 50 jaar zijn de bewoners 
vijfmaal veranderd van huisbaas. De 
grootste verandering was in november 
1999, toen de woningen van het 
voormalig Gemeentelijk Woningbe-
drijf Rotterdam werden verkocht aan 
De Combinatie en later aan COM.
WONEN.

50 jaar Gijsinglaan is voor de deel-
gemeente ook een moment, dat zij 
met COM.WONEN en een project-
ontwikkelaar een beleidsvisie hebben 
opgesteld voor de jaren 2020 en later. 
Voor nu is 1 juli een dag om met de 
bewoners feest te vieren voor 50 jaar 
Gijsinglaan.

Jacques Stoppelenburg
Voorzitter bewonersvereniging 
Gijsinglaan

50 jaar flats Gijsinglaan
Na de oplevering op 1 juli 1959 werden de eerste sleutels uitgereikt na bijna twee jaar bouw 
aan de vijf Gijsingflats. Die Gijsingflats zijn gebouwd ter vervanging van de woonruimte die 
verloren was gegaan bij het vergeten bombardement op 31 maart 1943 op de wijken Bospol-
der en Tussendijken.

“Sommige vriendinnen verklaarden 
me voor gek dat ik zonder zorgbe-
hoefte naar een ‘bejaardenhuis’ wilde 
verhuizen, maar dan legde ik uit dat 
ik gewoon zelfstandig bleef wonen. 
Een van mijn  vriendinnen waar-
schuwde me dat ik mijn appartement 
niet te vol moest zetten, want in 
zorgflats was het soms zo ‘proppe-
rig’. Ik antwoordde haar lachend dat 
ze misschien maar eens langs moest 
komen. En inderdaad, mijn vriendin 
wist niet wat ze zag toen ze mijn 
enorme woonkamer binnenkwam! 
Dat was mijn voorwaarde toen ik 
hier kwam wonen: er moest genoeg 
ruimte zijn voor mijn kinderen om te 
blijven logeren. Nu blijven ze vaak 
slapen in de extra logeerkamer van 
mijn appartement.”

Driegangendiner 
soms nadeel
Op De Magistraat krijgen de bewo-
ners iedere dag een driegangendiner 
van een van de twee chef-koks. 
Het eten vindt mevrouw De With 

heerlijk, ze geniet er elke dag van. 
“Zelf houd ik niet zo van koken, dus 
het is heerlijk als er elke dag voor 
je gekookt wordt. Het dessert sla ik 
nu af en toe over, niet omdat ik het 
niet lekker vind hoor, maar bij een 
huisartscontrole hoorde ik vorig jaar 
voor het eerst van m’n leven dat ik 
op m’n gewicht moest gaan letten. Ik 
was een paar kilo aangekomen door 
het lekkere eten!”

Zelf op vakantie!
Mevrouw De With doet vaak mee 
met uitstapjes, themamiddagen en 
klassieke concerten in huis, onderdeel 
van het activiteitenprogramma van 
de Magistraat. Althans, als ze thuis 
is. “Ik ben er niet altijd, want in het 
weekend ben ik vaak op pad naar de 
kinderen. Dan ga ik met de taxi of 
het openbaar vervoer. Ik ga ook zelf-
standig op vakantie!” Mevrouw De 
With: “Het is hier altijd erg gezellig, 
er hangt een leuke sfeer, ook tussen 
bewoners en personeel. Bewoners 
trekken soms met elkaar op, maar 
zijn ook gesteld op hun privacy. Als 
ik zin heb, ga ik samen met een buur-
vrouw ontbijten of koffiedrinken.”

* mevrouw De With is niet de echte naam 
van deze bewoonster, die liever niet met 
haar naam in de krant verschijnt.

Wonen op de Magistraat 
“Ik wilde hier al wonen toen ik nog 
geen zorg nodig had” 
Ze woont sinds februari 2008 in een 
woonzorgappartement op De Magi-
straat in Rotterdam en is daarmee 
een van de eerste bewoners van deze 
locatie. “Ik las een verhaal in de NRC 
over Domus Magnus in Brummen en 
hoorde dat er ook in Rotterdam zulke luxe huurapparte-
menten kwamen”,  vertelt mevrouw De With (80).

Advertorial
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Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -

klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

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

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

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

afspraak geopend 

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

domus magnus
de luxe van ouder worden

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

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 
rondleiding of een brochure: 
Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!

    

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

 
 

 
  




  






































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

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

www.zwamon.nl

Outdoor Living
The Garden as Lounge

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien



The Lonely Boys

- The Lonely Boys in 1959. Met van links naar rechts Jaap Lips, Harrie Leeu-
westein, Ronald de Vries, Rens Hoogvliet en (hurkend) Wim Bos-

Het waren voornamelijk buurtgenoten uit Oud-Beijerland die eind vijftiger 
jaren een bandje begonnen. Tienerjongens die, na schooltijd, veelvuldig bij 
elkaar kwamen om te proberen de muziek van populaire gitaarbands onder 
de knie te krijgen. Een naam voor de groep hadden ze al: The Lonely  Boys.  

Initiatiefnemers waren Ronald de Vries (solo-
gitaar), Harrie Leewestein (basgitaar) en Jaap 
Lips (basgitaar). Korte tijd later completeerden 
Jan Albag (drums) en Wim Bos (zang) de 
groep. “Er werd bijna iedere dag bij ons thuis 
stevig gerepeteerd. Mijn moeder had daarvoor 
zelfs een speciale kamer ingericht”, zegt Ron 
de Vries, die vroeger Ronald heette. Na een 
jaar verliet Albag de groep. Rens Hoogvliet 
volgde hem op achter het drumstel.

Bakfiets
De geluidsinstallatie van The Lonely Boys 
bestond in eerste instantie uit niet meer dan 
een radioversterker. “Daar werden alle gitaren 
op ingeplugd”, licht De Vries toe. Hij weet 
ook nog waar het eerste optreden plaatsvond: 
“Dat was als ik me goed herinner voor de 

Vereniging van Veilig Verkeer, in Heinenoord. 
Daar gingen we met een bakfi ets, waar ons 
hele hebben en houwen in zat, naartoe. Later 
kregen we een VW-busje, waarin alles werd 
gepropt.”
Waren het eerst uitsluitend instrumentale 
nummers die The Lonely Boys speelden, later 
verschenen er ook nummers van rockster-
ren als Elvis Presley en Cliff Richard en 
Vince Taylor op het repertoire. De groep trad 
regelmatig op, voornamelijk in de Hoekse 
Waard, in zalen in onder meer Numansdorp, 
Puttershoek en Goudswaard. Later kwamen 
er concerten in Rotterdam, Schiedam, Den 
Haag en Dordrecht. Daarnaast gaven ze acte 
de presence op talentenjachten, waarbij af en 
toe prijzen in de wacht werden gesleept. Eén 
keer belandde The Lonely Boys, na in zaal De 

Man in Oostvoorne de eerste prijs gewon-
nen te hebben, zelfs in de halve fi nale van 
de grote Fender-talentenjacht in Amsterdam. 
“We speelden vaak samen met The Arrows uit 
s’-Gravendeel en The Jumping Dynamites uit 
Ridderkerk, met Lee Towers in de gelederen”, 
zegt De Vries.

Bingo
The Lonely Boys waren op talentenjachten 
ook de begeleiders van andere zangers en 
zangeressen. “Rebecca v.d. Wal uit Rockanje, 
Diny van Engelen uit Oud-Beijerland en 
Magda Kruijthof uit Strijen”, somt De Vries 
op. “En we hebben ook wel eens met Sandra 
Reemer op het podium gestaan.” 
De band heeft zes jaar bestaan. In 1965 werd 
er een punt achter gezet. Maar dat betekende 
niet dat The Lonely Boys er defi nitief weer 
alleen voor kwamen te staan. In 2005 was er 
een reünie. Op die gelegenheid werd beslo-
ten na ruim veertig jaar weer met elkaar te 
gaan spelen. Dat gebeurde onlangs tijdens 

de Koninginnedag-festiviteiten in Oud-
Beijerland. De Vries: “Het viel niet mee 
de vingers weer soepel te krijgen, maar het 
ging prima. En daar blijft ‘t niet bij, want we 
treden op 27 september weer op tijdens een 
jaarlijkse meeting van de Cliff Richard and the 
Shadows-fanclub in Berkel en Enschot waar 
ook een oud-Shadow van de partij is. Dat is 
een prachtige uitnodiging.”

Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of wilt 
u reageren? 
Mail dan naar: 

deel 55
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Van der Meer & Schoep 

We moesten altijd een schort in de winkel 
dragen. Ik was leerling-verkoopster. Achter 
was de bakkerij. In de oorlog werden we soms 
overvallen. De mannen van de bakkerij stonden 
dan met stokken op de wacht. De mensen had-
den honger, dus we gaven ook wel eens een 
brood weg. Ik ben zelf al 81, dus ik weet niet of 
er nog overlevenden zijn die zich dit nog herin-
neren. In de oorlog kregen we twee keer in de 
week eten en op zaterdag een brood mee naar 
huis. Dat was toen heel wat.

Bijgaande foto’s zijn van Van der 
Meer & Schoep aan het Willebror-
dusplein, waar ik vijf jaar gewerkt 
heb; van mijn 15e tot mijn 20ste.  

Mei 1945, we waren bevrijd

Van der Meer & Schoep 

Met mijn collega’s bij de broodwagen van 

Van der Meer & Schoep

Zomer 1944; met de meiden van handbalvereni-

ging Minerva, dat speelde op het Nenijtoterrein

Met enkele vriendinnen 

- The Lonely Boys in 1959. Met van links naar rechts Jaap Lips, Harrie Leeu-

Winter 1945 met mijn collega’s
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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 

 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

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

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

 

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

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 

 
 
 

 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

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

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer 
Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid 
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  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 
 

 
 

 

Inclusief lunch, rondvaart, groepsbegeleiding en vervoer 

vanaf uw voordeur. Nu voor € 49,00. 
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

NIEUW

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

Wilt u ons nieuwe programmaoverzicht ontvangen
of meer informatie over de arrangementen?

Bel gratis 0800 588 66 78

Varen naar Kinderdijk

15
juli

Laurens, uniek net als u

Wilt u ons nieuwe programmaoverzicht ontvangen
of meer informatie over de arrangementen?

Bel gratis 0800 588 66 78

Laurens, uniek net als u
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Dagtochten & Theater

Volledig verzorgd
Vervoer vanaf  úw voordeur

Eersteklas kaartenen arrangementen
Begeleiding doorgastheer/-vrouw

Compleet metdrankjes, lunchof diner

Programma t/m december 2009

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

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

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

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

Recreëren aan 
het water...

Info tel. 06 5439 2492  / 0318 457 420
Klein Hitland 10 te Nieuwerkerk a/d IJssel

www.parcdeijsselhoeve.nl

KOM NAAR DE OPEN HUIS DAGEN26, 27 EN 28 JUNI!

PARC DE IJSSELHOEVE

Eco-woningen met een zee aan 
ruimte, luxueus ingericht en 
duurzaam ontwikkeld conform 
de laatste bouwnormen.

Prijzen v.a. € 199.500,- incl. 
grond excl. btw.

Profiteer tijdens de Open Huis 
Dagen van EXTRA HOGE 
KORTINGEN !

Neem gerust contact met ons 
op voor meer informatie of 
een gratis brochure.
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De Stichtingen RoMeO en RTM organiseren een aantal combitochten van 
Rotterdam naar het Grevelingenmeer. De eerste tocht is woensdag 15 juli. 
De reis brengt de deelnemer terug in de sferen van de jaren vijftig. 

Om 9.15 uur vertrekt een historische RET-vierasser van het Willemsplein naar Carnisselande, het 
eindpunt van lijn 25. Vandaar rijdt een historische streekbus via de Hoekse Waard, over Goeree-Over-
flakkee naar Ouddorp. Bij de RTM Remise aan de voet van de Brouwersdam wacht een stoomtram 
om de deelnemers naar het eindpunt Middelplaat Haven voor een rondvaart over het Grevelingenmeer 
met het MS Grevelingen.  Op de heenweg krijgen de deelnemers in het voormalig tramstation van 
de RTM koffie met appelgebak. In Ouddorp is gelegenheid het museum en de remise van de RTM 
te bezoeken. Bovendien wordt daar op vertoon van het deelnamebewijs een lunchpakket uitgereikt. 
De stoomtram vertrekt om 13.30 uur van de RTM Remise naar Middelplaat Haven. Na de rondvaart 
vangt de retourrit aan, volledig per bus via Voorne Putten naar het Willemsplein. Aankomst Willems-
plein rond 18.30 uur. De kosten van deze dagvullende combitocht bedragen EUR 45,00 per persoon, 
inclusief koffie met appelgebak en lunchpakket.

Reserveren
U kunt reserveren d.m.v. een briefkaart aan P.H. Hekking, Erfvoort 32, 2211 DE, Noordwijkerhout, 
een e-mail aan paulenbren@ziggo.nl, of per telefoon: 06-20082503, onder vermelding van het aantal 
personen. Deelname is beperkt tot 75 personen. Raadpleeg ook de websites van RoMeO: www.stich-
tingromeo.nl, en RTM: www.rtm-ouddorp.nl.

Nostalgische reis van Rotterdam naar de eilanden

-- Er op uit! Kalender --

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

Pijnacker Bluegrassfestival
Pijnackerplein – 12.00-22.00 uur – gratis

North Sea Jazz Round Town
Voor meer informatie en programma: www.northsearoundtown.com

Dagtocht naar het kleinste stadje van Belgie, 
Durbuy SnelleVliet Dagtochten,  
reserveren en meer informatie 078 6920110 SNELLEVLIET.NL

 
    30 juni

Wandeling Hillegersberg
Gilde Rotterdam – Voor meer informatie en aanmelden 010 - 436 28 44

1 juli

Klassiek:  Sebastian Schunke Berlin Quartet 
Goethe Institut Rotterdam - 20.00 uur - € 7,- / 4,- 

27 juni

Documentaire: Hitler’s weg naar de macht (deel 1)
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur  

5 en 8 
juli

 Jazzlunch met West-End trio
Hotel Maritime Rotterdam, Willemskade 13 - 
12.30 uur -  Lunchbuffet € 22,50 p/p 

9 juli

11 juli

Concert Symfonieorkest Rijnmond 
met als thema ‘SCANDINAVIË’
Rotterdam, Prinsekerk (ingang Statensingel 24) -   
Aanvang: 20.15 uur -  € 15,- / € 12,50

 
4 juli

27 juni 
t/m 

12 juli

Seniorenmiddag: Blue Moonday Big Band  
 LCC Castagnet - 14.30 uur -  € 3,- / R’pas € 2,25

 
 25 juni

Documentaire: Hitler’s weg naar de macht (deel 2)
  OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur 

 
 12 juli

Zaterdag 11 juli 2009, van 12.00 t/m 22.00 uur, wordt het gratis Pijnacker-
plein Bluegrass en Country-festival op het Pijnackerplein in Rotterdam-
Noord georganiseerd. 

Op het programma staan onder meer workshops voor jong en oud, waaronder ukelele spelen en line-
dancen. Vanaf 16.00 uur treden verschillende bekende Bluegrass- en Countrybands op. Vanaf 22.00 uur 
gaat het festival verder in Café de Bel met de Bel Band. 
Er zijn optredens van The Blue Grass Boogiemen (bekend van Lowlands), The Hillbilly Pickers (Hill-
billy Bop), The Homebirds (Bluegrass) en The Ranch House favourites (Western Swing). The Ukebox 
verzorgt een ukulele workshop en The Renegades een Line-dance workshop. 
Voor nader informatie: Guido de Groot, 06 - 473 00 160

Pijnackerplein Bluegrass en Country Festival 

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de 
vennen en bossen in Oisterwijk in Hotel de Pad-
destoel. Speciaal voor Senioren biedt dit hotel u 
een geheel verzorgde vakantie op basis van vol 
pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.

De ruime kamers zijn allemaal voorzien van 
douche, toilet, kitchenette, koelkast, telefoon met 
nachtbel en TV. Alles begane grond en goed toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers.

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

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:  
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het              van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

(U wordt opgehaald en teruggebracht 
met onze luxe touringcar)

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

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

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdag 4 juli 2009 haar volgende con-
cert met als thema “SCANDINAVIË”.  

Tijdens dit concert willen wij onze toehoorders kennis laten maken met de diversiteit van werken uit de 
Scandinavische landen.  De volgende composities zullen ten gehore worden gebracht:  Pastorale Suite 

van L. Larsson, Pianoconcert in a mineur op. 16 
van E. Grieg, met als jonge veelbelovende soliste 
Gigi Ip (piano), Lintukoto (Isle of Bliss) van E. 
Rautavaara en Symfonie nr. 2 van J.S. Svendsen.
Zie voor meer informatie: 
www.symfonieorkestrijnmond.nl
Concert Symfonieorkest Rijnmond: zaterdag 4 juli 
2009 om 20.15 uur

Concert Symfonieorkest Rijnmond op zaterdag 4 juli 2009

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
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Onze 7 zekerheden:
1. Deskundige specialisten
2. Binnen één week terecht
3. Binnen vijf weken geopereerd
4. Uitgebreide voorlichting
5. Goede nazorg
6. Joint Care®
7.  Aanbevolen door  

Zilveren Kruis Achmea

Knie- of heupslijtage
Als u last heeft van knie- of heupslijtage,  

is lopen en lang staan erg pijnlijk. In eerste 

instantie kunnen de klachten worden 

behandeld met medicijnen, fysiotherapie 

en het gebruik van hulpmiddelen, zoals een 

wandelstok. 

Maar er kan een moment komen waarop  

alleen nog het vervangen van het gewricht 

door een prothese voldoende verlichting geeft 

van de klachten.

Een nieuw gewricht geeft u weer 
vrijheid van bewegen
Als u één of meer van de volgende vragen met 

'ja' beantwoordt, kan het tijd zijn om contact 

op te nemen met uw huisarts: 

•	 Hebt u meerdere dagen per week pijn 

 aan uw knie of heup?

•	 Ligt u ’s nachts wakker door pijn aan

 uw knie of heup?

•	 Hebt u pijn bij het lopen van korte 

 afstanden? 

•	 Helpt de pijnmedicatie onvoldoende? 

Operatie
Een dergelijke operatie is geen kleinigheid, 

goede voorbereiding en voorlichting is dan ook 

belangrijk. Het Maasstad Ziekenhuis wil in deze 

behoefte voorzien. Wilt u meer informatie?  

Stuur dan de antwoordkaart in of kijk op

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

Bij het Maasstad Ziekenhuis kunt u binnen één 

week terecht en wordt u binnen vijf weken 

geopereerd. 

❍	 Ja,ik wil graag de brochure met meer 

 informatie ontvangen.
Naam:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postc./ Plaats:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze antwoordkaart in een gesloten envelop en zonder postzegel sturen naar:

Maasstad Ziekenhuis - t.a.v. afdeling MC&S
Locatiecode Z.00.B.023 - Antwoordnummer 1872 - 3000 WB Rotterdam             O.R

AntwOOrDKAArt

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een 
pijnlijke, versleten knie of heup? Is boodschappen 
doen of traplopen een probleem? Het Maasstad 
Ziekenhuis kan u helpen. U kunt al binnen één  
week terecht. 
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Lijnvaart, in 
herinnering verankerd

‘Roovers in 
Schiedam’ 
belicht Singelkwartier

‘Roovers in Schiedam’ belicht het 
Singelkwartier in het oostelijk deel van 
de jeneverstad, ook wel ‘Brandersstad’ 
genaamd. Voor de auteurs Laurens 
Priester, Henk Slechte en fotograaf Jan 
Roovers (zaliger) is het Singelkwartier 
bekend terrein. Het Singelkwartier 
ligt globaal binnen de Broersvest, de 
Overschiesestraat, het Stationsplein, 
de Horvathweg, Celsiusstraat, Van 
Swindenstraat, Van Swindensingel en 
de Rotterdamsedijk.
Bij het bestuderen van de 297 foto’s 
die Jan Roovers ruwweg tussen 1932 
en 1981 in Schiedam-Oost maakte, 
kwamen Priester en Slechte veel onher-
kenbaars tegen. Zoals de bebouwing 
van de Overschiesestraat tot aan het 
station, de Hoflaanstraat die parallel 
liep aan de Emmastraat, de Parallelweg 
achter het station en de Singel vanaf 
de Overschiesedwarsstraat tot aan het 
station. Ook kwamen ze veel herken-
baars in Schiedam-Oost tegen tussen 
het Singelkwartier en de Hogenbanweg. 
Dit stuk van de wijk ontbreekt om twee 

redenen: veel is hier hetzelfde gebleven 
en Roovers heeft hier weinig gefo-
tografeerd. De reconstructie van het 
station en het Stationsplein, de aanleg 
van de Horvathweg, de bouw van het 
stadskantoor aan de Emmastraat, de 
stadsvernieuwing en de latere nieuw-
bouw van het stadskantoor aan het 
Stadserf veranderden het uiterlijk van 
het Singelkwartier ingrijpend. Veel is 
gesloopt en – pas jaren later – vervan-
gen door nieuwbouw. Stadsfotograaf 
Jan Roovers heeft de grote ingrepen 
in het Singelkwartier vastgelegd. De 
97 foto’s opgenomen in ‘Roovers 
in Schiedam – Het Singelkwartier’ 
zijn in ruimtelijke en chronologische 
volgorde geordend, met als beginpunt 
het  Overschieseplein en als eindpunt 
de Rotterdamsedijk. Een plattegrond uit 
circa 1970 is ter verduidelijking van de 
locatie als illustratie opgenomen.

Het 112 pagina’s tellende boek kost 
19,95 euro in de reguliere boekhandel 
of is te bestellen uit uitgeverij Arnoud 
Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB Capelle 
aan den IJssel, 010-2847362, www.uit-
geverijvoet.nl of e-mail: arnoudvoet@
orange.nl
Eerder verschenen in deze serie: Deel 
1: De verstilde Brandersstad, Deel 2: 
De modernisering van de binnenstad, 
Deel 3: De Gorzen.

Uitgeverij Voet uit Capelle aan den IJssel is deze weken erg 
actief met nieuwe boeken. Naast deel 1 van ‘Momenten uit de 
Overschiese samenleving’ verscheen ook deel 4 van de serie 
‘Roovers in Schiedam’. Later dit jaar verschijnt een bijzonder 
fotoboek van de helaas veel te jong overleden stadsfotograaf 
Henk Hartog, samengesteld door DOR-redacteur Rein Wolters, 
historicus Arnold Tak en uitgever Arnoud Voet. De rubriek 
‘Door de lens van Hartog’ in deze krant van Rein Wolters is er 
onderdeel van.

Voor wie ook maar een stap in de 
lijnvaart gezet heeft, als reiziger of 
bemanningslid, biedt het boekwerk 
een schat aan herinneringen. Honder-
den plaatjes van gebruiksvoorwer-
pen en tientallen afbeeldingen van 
scheepsmodellen maken van het boek 
één groot kijkfeest. Verwacht geen 
eindeloze verhandelingen over rede-
rijen of attributen, maar geniet vooral 
van de details; de zo kenmerkende 
emblemen, de glazen, bestek en ser-

viezen, alles overzichtelijk gerang-
schikt. In enkele korte hoofdstukken 
worden toelichtingen gegeven op de 
geschiedenis en bijzonderheden.
Bij de ware liefhebber van de scheep-
vaart mag dit standaardwerk absoluut 
niet in de bibliotheek ontbreken, 
want het toont de nalatenschap van 
de lijnvaart in haar volle glorie.

De auteurs van dit in eigen beheer 
en in kleine oplage vervaardigde 

boek hebben voor de lezers van De 
Oud-Rotterdammer een speciale actie 
in huis. Elders in deze krant (pag. 
24) vindt u een waardebon, waarmee 
u bij enkele geselecteerde boekhan-
dels 4,50 euro korting krijgt op de 
aanschafprijs. U kunt hiervoor terecht 
bij de boekhandels Snoek, Van Riet-
schoten, Nic Visser, Voskamp en de 
Maritieme Kunst- en Antiekhandel.

Van de hand van het illustere trio Wim Barten, Dick Griffioen en 
George Reuchlin is een sieraad voor de scheepvaartbibliotheek 
verschenen. Het drietal verzamelde honderden scheepsmemo-
rabilia uit de gloriejaren van de lijnvaart en stelde er een prach-
tig boek mee samen. 

- De Stationsstraat vanaf de hoek met de 
Celsiusstraat in de richting van het Stations-

plein in 1969 -

Beste ouders, lieve Ine, hier 
een brief uit La Courtine

Tussen 1959 en 1970 gingen zo’n 
100.000 Nederlandse dienstplichtigen 
op oefening in de Franse legerplaats 
La Courtine. Voor bijna iedereen was 
het de eerste kennismaking met het 
buitenland. Drie dagen hobbelen in 
de laadbak van een ‘dikke DAF’, 
die niet harder mocht dan 50, en dan 
aankomen in een legerplaats, die in 
geen enkel opzicht voldeed aan de 
Nederlandse maatstaven voor com-
fort en hygiëne.
Toch denken velen met veel nostalgie 
terug aan hun eerste confrontatie met 
stokbrood, hurk-wc’s, haarspeld-

bochten en knoflookworst. Je dronk 
er uit armoe ‘vin blanc au citron’. En 
voor thuis kocht je zo’n blauwe fles 
Soir de Paris of de eerste elektrische 
koffiemolen van Moulinex. Ria Valk, 
Rita Corita en het Cocktail Trio wer-
den ingevlogen om je te vermaken. 
Ook deed je mee aan sigarenrook-
wedstrijden, georganiseerd door de 
dienst.

Maar het is er ook wel eens heftig ge-
weest, toen er doden vielen tijdens de 
oefeningen of toen in 1960 de halve 
regio onder water liep. Maar vooral 

toen in 1962, bij de Cubacrisis, bijna 
een kernoorlog uitbrak tussen Ame-
rikanen en Russen, terwijl een groot 
deel van het Nederlandse leger dui-
zend kilometer ver in Frankrijk zat, 
en een ander deel aan de andere kant 
van de wereld, om Nieuw-Guinea te 
behouden. Dat zijn onvergetelijke 
tijden geweest voor al die ‘fillers’ en 
‘ouwe stompen’ van toen. 
Het boek is in de meeste boekhan-
dels verkrijgbaar of te bestellen bij 
uitgeverij Thoth of bol.com; ISBN-13 
8789068685039

Zelfs niet-dienstplichtigen krijgen bij het horen van dit vermakelijke lied 
van Rijk de Gooijer een idee hoe het eraan toe ging tijdens de militaire 
oefeningen van het Nederlandse leger in het Franse La Courtine. Capelle-
naar Henk Povee schreef er een uiterst vermakelijk boekje over. Vol anekdotes en leuke, 
interessante feitjes. Deze zeer leesbare, 112 pagina’s tellende paperback laat zich in één 
adem uitlezen en geeft met vele foto’s prachtig de sfeer van de jaren zestig weer. 

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

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

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Tel.: 010-24.29.810
Website
http://www.uwzrotterdam.nl
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In Ouderkerk a/d IJssel bestaat al twintig jaar, wat vroeger heel 
gewoon was. Ton en Gea Vink noemen het OUDERWETSE 
DORPSSERVICE. Het betekent, dat U bepaalt hoeveel aandacht 
u nodig heeft bij de aanschaf  van een nieuwe wasmachine, 
droger, vriezer, koelkast of inbouwapparaat. Ton en Gea geven u 
telefonisch of in de winkel uitgebreide uitleg over de mogelijkheden 
die er zijn. Onder het genot van een kopje koffi e wordt er vervolgens 
menig goed gesprek gevoerd. Ton: “Als u dat op prijs stelt dan kom 
ik bij U thuis meten en adviseren bij de vervanging van een defect 
inbouwapparaat in uw keuken”. Het bezorgen en aansluiten gaat op 
dezelfde zorgvuldige wijze. Ton haalt het oude apparaat weg, maakt 
de plek schoon, sluit alles aan en legt het apparaat goed uit zodat u 
direct aan de slag kunt. Als u daarna problemen heeft met de bedie-
ning dan mag u altijd bellen voor advies. Juist senioren stellen deze 
verkoop methode op prijs, aandacht en respect zoals vroeger heel 
gewoon was. 

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

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

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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen
   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Samenwerking met Goede Doelen
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL
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Piet Hoepel 
vervolgt traditie 
paardenmarkt 
Oud-IJsselmonde
Rotterdammer Piet Hoepel blijft 
actief als marktmeester van paar-
denmarkten in Nederland. Jaarlijks 
organiseert hij er zo’n 25, onder 
meer in Oud-IJsselmonde, waar hij 
de traditionele markt alweer een jaar 
of twintig organiseert. Woensdag 
24 juni is de ruim zeventigjarige 
Hoepel weer vroeg aanwezig op het 
IJsselmondse Hoofd, waar de altijd 
druk bezochte markt om 07.00 uur 
begint. Hij verwacht een aanvoer van 
tweehonderd dieren en een levendig 
handjeklap.

Er worden uitsluitend paarden en 
pony’s verkocht, klein vee aanvoe-
ren is niet toegestaan. Piet Hoepel 
betaalt vijftien euro per aangevoerd 
paard en negen euro voor elke pony. 
In de directe omgeving is aparte 
parkeergelegenheid voor veewagens 
en het uitladen geschiedt direct bij 
de markt. Voorts is er een prima 
ruimte beschikbaar om de dieren te 
laten draven.

De paardenmarkt en een kermis zijn 
onderdeel van een jaarmarkt op en 
in de omgeving van de Bovenstraat. 
Informatie bij Piet Hoepel: 010- 
4655677.

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

Werk van dertien kunstenaars in Melkfabriek

Dat zijn Cora van Grieken, Dick 
de Gunst, Margriet van Iperen, Aya 
Jongert, Jos Louwe, Koos Poot, Jan 
de Ruijter, Nanda Schermers, Jopie 
Struijk, Jeanne Tubbergen, Marijke de 
Veld, Didy van der Ven en Machteld 
Winkel. Zij zijn leerlingen van de 
Overschiese kunstschilder Willem 
Stoop, die al een reeks van jaren 

les van hem krijgen in de oude De 
Savornin Lohmanschool aan de Paral-
lelstraat. Hun achtergrond loopt uiteen 
van gepensioneerd architect tot tim-
merman of verpleegkundige. Ieder van 
hen werkt vanuit een eigen voorkeur: 
de één realistisch, de ander meer vanuit 
intuïtie en abstract. Aan de hand van de 
uiteenlopende opdrachten probeert een 

ieder voor zich de grenzen te verleg-
gen. Zowel in de manier waarin de 
opdrachten worden uitgewerkt, als de 
techniek waarmee dit gebeurt. Meestal 
wordt gewerkt met acrylverf, soms 
met olieverf. Elk van de deelnemers 
heeft in de loop der jaren een eigen 
herkenbare stijl ontwikkeld. De afwis-
selende en kleurrijke expositie geeft 
een goed beeld van de veelzijdigheid 
van de groep.
Het museum is gevestigd aan de Over-
schiese Dorpsstraat 134-140 en is op de 

eerste zaterdag van de maand en elke 
zondag gratis toegankelijk van 14.00 
tot 17.00 uur. 
Voor informatie: 010-4158864,
 e-mail info@museumoudoverschie.nl 
of www.museumoudoverschie.nl

Met als titel ‘Ondersteboven’ exposeren dertien kunstenaars 
tot half augustus hun werk in De Melkfabriek van museum 
Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’. 

Uit religieuze overwegingen was hij 
op zondag gesloten. Sommige klanten 
namen hem dat kwalijk, maar de 
dominees waren er blij mee en dat 
leverde uit die hoek deftige klanten op. 
Later had hij het hele pand in bezit en 
bewoonde dat met zijn vrouw, twee 
zoons en zeven dochters (waarvan 
de jongste twee (mijn tantes Mini en 
Tiny) nog leven).
Ik ben nu 61 en herinner me dat ik als 
klein meisje alleen in de zaak mocht 
kijken als er geen klanten waren. Als 
opa dan zelf werd geschoren door een 
van de bediendes, was ik gefascineerd 
door al dat schuim, maar vooral door 
het kromme scheermes. Dat werd eerst 

langs de scheerriem heen en weer ge-
haald om het te scherpen en dan hield 
ik mijn adem in uit angst dat er iets 
mis zou gaan en opa gewond zou ra-
ken. Als het schuim eraf was, werd er 
een warme doek op het gezicht gelegd 
en daarna werd er met de vingertoppen 
iets uit een flesje ingeklopt.

Personeelsschaarste
De bediendes van het eerste uur heet-
ten Adriaan en Hendrik en de jongste 
bediende Rinus. Die wisselden van tijd 
tot tijd, maar heetten toevallig bijna 
altijd Rinus. De bediendes die mijn 
tantes heel goed gekend hebben waren 
Sjaak en Piet. Beiden zijn ruim 25 jaar 
gebleven. (Vanaf 1930 tot 1956).
Tijdens de oorlog was er tijdelijk 
personeelsschaarste en is tante Mini, 
die net van school kwam, ingevallen. 
Eerst mocht ze alleen bepaalde klanten 
inzepen, maar daarna ook scheren. Een 
vak, dat ze ook nog vrij gauw onder 
de knie had en… tot tevredenheid van 
haar ‘eigen’ klanten: Ze kreeg bij haar 
afscheid (inmiddels was het personeel 
weer voltallig) van verschillende men-
sen een kleine attentie.
Voor in de salon stond de leestafel, 
waarop allerlei bladen lagen, met vijf 
stoelen eromheen, die vooral op vrij-

dag- en zaterdagavond meestal bezet 
waren. Er was een belletje, dat vooral 
van boven naar beneden regelmatig 
gebruikt werd: 1 x bellen was voor 
opa (etenstijd), 2 x bellen voor één 
van de bediendes en 3 x bellen voor de 
jongste bediende (om koffie of thee te 
komen halen).

Moderniseren
Rond 1920 werd de zaak gemoderni-
seerd en in het voorste deel kwam een 
parfumerie en bijouteriewinkel. Tot 
1951 was opa heer en meester van het 
kappersbedrijf, geassisteerd door zijn 
oudste zoon Wim.
Toen de elektrische scheerapparaten 
in opmars kwamen, pasten opa en zijn 
zoon zich weer aan en veranderden de 
zaak in: ‘Dekker’s Shaver Dealer, de 
eerste droogscheerapparatenzaak van 

Rotterdam’. 
Ik was toen 12 of 13 jaar en bracht 
reclamefolders rond in de buurt, zo 
verdiende ik een zakcentje. Mijn oom 
Wim Dekker verkocht niet alleen 
scheerapparaten, hij repareerde ze ook. 
Het doorblazen van dat fijne scheerstof 
heeft hem een soort stoflong opgele-
verd. Zijn jongere broer Piet opende 
een filiaal van het bedrijf aan het 
Noordeinde in Den Haag en ook hij 
kreeg een longziekte.
Het grappige is dat de zaak op nummer 
345 nu ook weer een kapper is, al 
wordt er nu niet meer geschoren.

Ineke Klaassen-Verburg

Met scheerriem, schuim en krom scheermes
Op 7 mei 1909 opende mijn opa Klaas Dekker zijn kappers-
zaak op de Bergweg 345. Doordat de zaak vlakbij station 
Bergweg was, kwamen veel klanten al heel vroeg in de och-
tend om zich te laten scheren, voor ze met de trein naar hun 
werk in Den Haag gingen. Degenen met een zware baard 
kwamen op de terugweg weer langs.

- Opa Dekker, met grote snor, en zijn bediendes -

- De kapperszaak aan de Bergweg 345 -
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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

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

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

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

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

SN 64E00
13 couverts volledig geïntegreerde afwasauto-
maat met 4 afwas temperaturen, uitgestelde 
starttijd, volledige aquastop waterlekkage 
beveiliging, slechts 48 dbA geluidsniveau, 
Easy lock deursluiting en beladingssensor. en 
natuurlijk niet te vergeten Afwasresultaat A / 
Energieklasse A en 
Droogresultaat A 
nu voor slechts..

EEK 146 A
Inbouw koeler, deur montage d.m.v. sleep-
scharnier, glazen legplateaus met lekrand, 
netto inhoud totaal 136 liter, automatische 
ontdooiing van het koelgedeelte, geluidsni-
veau 38 dB Inbouw afmetingen (Nismaten) 
breedte 54 cm, Hoogteb 87,5 cm en diepte 
54,5 cm nu voor 
slechts...SPECIALIST PRIJSJE

579,00
SPECIALIST PRIJSJE

259,00

SPECIALIST PRIJSJE

529,00

ETNA
T 301 ** 60 cm Inductie kookplaat 
dus alleen de pannen worden nog 
warm en niet meer de kookplaat, 
met tiptoets bediening in de kleur 
zwart. nu voor slechts...

SPECIALIST PRIJSJE

329,00

ETNA
T 2130 ** inbouw combi magnetron, 
nismaat 45 cm, inhoud 30 liter, 5 
magnetronstanden 90-900 watt, turbo 
hetelucht oven, grill 1100 watt, digitale 
timer tot 95 min, automatische ontdooi-
programma’s. 
nu voor 
slechts...

GRATIS INBOUWRAAM

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

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

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

Smile Clinic
het beste voor uw gebit 

Vergoeding van 
alle	verzekeraars	
bij prothese op 
implantaten

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

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

kijk	voor	meer	informatie	op	
www.smileclinic.nl

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

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel



’s Morgens na het kerkbezoek 
wandelde moeder, soms ook vader, 
met al een stuk of wat van hun 
kinderen achter de kinderwagen 
naar oma en opa. We namen de 
korte route door de Wapenstraat, 
stukje Hillevliet langs de eendjes 
en via het bruggetje bij de Polder-
laan - waar tramlijn 3 overheen 
reed - naar de Lange Hilleweg. 
Dan linksaf de Sandelingstraat in 
en wandelen tot tegenover de Heer 
Daniëlstraat waar mijn grootouders 
woonden. Oma had een dwarslae-
sie en was tot boven haar middel 
verlamd. Wanneer en hoe ze die 
kreeg, ben ik nooit aan de weet 
gekomen. Ze was een lief mens 
en kon met haar krakerige stem 
prachtige verhaaltjes vertellen. Tot 
ergernis van opa, een brombeer en 
altijd chagrijnig, die dat kinderge-
zeur aan oma’s bed niet wilde. Dat 
kroost vond hij maar niks. Tegen 
half twaalf kreeg ik meestal een 
vette smakkerd van gebitloze oma 
en vertrokken we in gelid weer 
naar huis. Dat verliep een stuk 
aantrekkelijker dan de heenweg, 
want nu wandelden we tot mijn 

grote plezier langs de winkels en al 
die mooie etalages van de Groene 
Hilledijk en Beijerlandselaan. Via 
de Heer Jansstraat en de Hein-
lantstraat, langs de waterstokerij 
van Piet de Bree, gingen we langs 
slagerij Wim de Pater linksaf de 
Groene Hilledijk op. Boven de 
slagerswinkel had ik op 249 inge-
woond op de zolder van de familie 
R. van de Gevel tot we in 1951 
naar de Pantserstraat verhuisden. 

Dat verhuizen deden mijn vader 
en ik met een van waterstoker De 
Bree geleende handkar. Een enkele 
keer heb ik daarna nog een bezoek 
gebracht aan opa Van de Gevel, 
want hij was een fi jn mens.

Breder
De Groene Hilledijk was met 29,85 
meter van gevel tot gevel een stuk 
breder dan mijn nieuwe woon-
straat. Bovendien waren de huizen 
in de Pantserstraat aanmerkelijk 
hoger dan die van de Groene 
Hilledijk en zeker dan die van de 
Heinlantstraat en de Meerdervoort-
straat. Eigenlijk vond ik het maar 
niks. Ik genoot van de zondagse 
wandeling langs de winkels van 
onder meer banketbakkerij Ger-
rit van der Stelt op de hoek van 
de Hillevliet. Daarna was de 
Beijerlandselaan aan de beurt met 
de WBR-fi etsenwinkel van Kees 
en Willem Buitendijk, de sigaren-
winkel annex hulppostkantoor van 
Vloemans, de winkel in ijzerwaren 
van Anton Keller en Johan’s Taria 
van eigenaar Jan de Rath. Aan de 
overkant trok ik van het dubbeltje 

dat ik van oma had gekregen een 
rol drop uit de gevelbrede automaat 
van ijssalon Broadway van Theo 
en Alida Ekelmans. De ouders van 
Theo openden de winkel in 1947. 
Theo en Alida hielden het vol tot 
eind 2000, toen ze al ver boven de 
pensioengerechtigde leeftijd waren 
uitgekomen. 

Bergafwaarts
De middenstanders van Boulevard-
Zuid kenden een glorietijd, die 
echter snel bergafwaarts ging 
nadat 5 september 1972 winkel-
centrum Zuidplein was geopend. 
Boulevard-Zuid was ineens 
zwaar verouderd, verpauperde en 
klanten bleven weg. Dat er iets 
moest gebeuren was duidelijk. Het 
duurde tot 25 mei 1976 voordat de 
gemeenteraad 1.987.080 gulden 
beschikbaar stelde voor moder-
nisering van de Beijerlandsel-
aan en Groene Hilledijk. Enkele 
middenstanders deden niet mee 
aan de vernieuwing. Ook niet aan 
het beluifelen van de gevel, waarin 
later asbest verwerkt bleek te zijn. 
Sommige delen van de winkel-
straten leken na de voltooiing op 
een kam waaruit hier en daar een 
tand ontbrak. Burgemeester André 
van der Louw opende niettemin 1 
september 1978 het vernieuwde 
winkelcentrum. In de jaren negen-
tig ging de promenade opnieuw 
op de schop, de Groene Hilledijk 
het eerst. De oude luifels werden, 
vanwege de aanwezigheid van het 
kankerverwekkende astbest, voor-
zichtig verwijderd en voorzien van 
nieuwe gevelbogen. Ook de bestra-
ting werd aangepast. Kort daarna 
onderging de Beijer-landselaan 
eenzelfde behandeling en kon 
de Boulevard er voorlopig weer 
tegen. Maar nu gaan de luifels toch 
weer verdwijnen om de winkel-
straten weer het bredere aanzien 
van vroeger te geven. Misschien 
komt er een andere drooglooproute 
voor terug. Wat er in zestig jaar bij 
herhaling kan veranderen!

 
 - De Groene Hilledijk met links de Heinlantstraat met op de hoek slagerij Wim de Pater. 

Boven de slagerij woonde het jonge gezin Wolters in op de zolder van de familie R. van de 
Gevel Foto verzameling Rein Wolters -

- Feestelijke aankleding 
van de Groene Hilledijk in een de-

cembermaand in de jaren zestig ter hoogte 
van (links niet zichtbaar) de Meerdervoortstraat 

Foto Henk Hartog/Arnoud Voet -

Het kan gek gaan in een mensenleven. Ook wanneer het gaat over veranderingen en 
aanpassingen van Beijerlandselaan en Groene Hilledijk, bekend als winkelpromenade 
Boulevard-Zuid. Met die aaneengesloten, bijna twee kilometer lange, straten en de 
etalages heb ik altijd iets gehad. Als kind was het onderdeel van onze zondagse wan-
delroute tussen de ouderlijke woning in de (verdwenen) Pantserstraat in Hillesluis en 
die van mijn grootouders aan de Sandelingstraat 128 in Bloemhof.

Gevelluifels verdwijnen 
weer van Beijerlandse-
laan en Groene Hilledijk

- De Beijerlandselaan in de richting van de Slaghekstraat met aan de gevels de be-
kende reclameborden voor de Piccolo-spaarzegels die de boulevardwinkeliers gratis 

verstrekten bij aankopen Foto verzameling Rein Wolters  -
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Dementerende 
vergroot 
zelfstandigheid met 
ergotherapie

Komt u niet meer toe aan uw eigen leven, 
doordat u zorgt voor uw dementerende 
partner of ouders? Of merkt u dat u telkens 
wat vergeet en daardoor steeds minder 
activiteiten onderneemt en afhankelijker 
wordt van uw partner of kinderen? Voor 
veel ouderen met dementie en hun mantel-
zorgers is dit herkenbaar. Misschien voor 
u ook. De stap om u te laten inschrijven 
voor een verzorgings - of verpleeghuis is 
vaak groot, omdat u dan uw zelfstandig-
heid verliest. Een ergotherapeut kan in 
deze situatie uitkomst bieden. Zij kunnen 
u helpen langer zelfstandig te blijven. Er-
gotherapie heeft als doel dat u optimaal en 
zo zelfstandig mogelijk kan functioneren 
in uw eigen woon- en leefomgeving. 
Voor zelfstandig wonende cliënten gebeurt 
de behandeling bij u thuis en richt zich op 
het verbeteren van de vaardigheden van 
de dementerende en de mantelzorger. De 
ergotherapeut oefent met u het uitvoeren 
van diverse dagelijkse activiteiten, die pro-
blemen opleveren, zoals:

- Problemen bij het bedienen van ap-
paraten zoals het koffi ezetapparaat, de 
wasmachine en de stofzuiger.

- Problemen met wassen en aankleden, 
tanden poetsen en naar het toilet gaan.

- Verdwalen in huis en/ of omgeving.
- Het kwijt raken van spullen.
- Problemen bij activiteiten zoals 

boodschappen halen, koffi e drinken, 
dagindeling en het uitoefenen van een 
hobby.

Ook wordt gekeken naar de rol en be-
lastbaarheid van de mantelzorger, die bij 
het verzorgen dikwijls grote druk ervaart. 
Natuurlijk doet u dit met liefde, maar 
daardoor heeft u nog maar weinig tijd voor 
u zelf. Samen met de ergotherapeut wordt 
gekeken naar de dagindeling en bepaald 
wat veranderd kan worden. U leert de 
dementerende beter te ondersteunen, waar-
door zijn/haar zelfstandigheid vergroot 
en u minder druk ervaart. Het behandel-
programma heeft bewezen dat mensen 
met behulp van ergotherapie zelfstandiger 
kunnen functioneren. Hierdoor kan vaak 
opname in een verzorgings- of verpleeg-
huis uitgesteld of voorkomen worden.
Bent u geïnteresseerd geraakt naar de mo-
gelijkheden die ergotherapie kan bieden, 
neem dan contact op met uw huisarts of 
specialist. Zij kunnen u doorverwijzen. 
Voor vragen kunt u terecht bij onderstaan-
de ergotherapeuten.
Mariëtte Vos, Laurens Zuid-West 
Strevelsweg 350, 3075 BZ Rotterdam
Tel. 010 – 4393677
Pauline Luijendijk, Laurens Ant. Binnenweg 
Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam
Tel. 010 – 2412875
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door Aad van der Struijs

Waarom begrijp 
ik dit nu niet?
Waarom gaan mijn gedachten vaak een heel andere kant op, dan die van de 
knappe mensen die achter imposante bureaus in mooie kantoren hun ideeën over 
Rotterdam strooien? Deze mensen hebben vaak ‘briljante’ plannen, die de gemeen-
schap tienduizenden euro’s kosten, maar in wezen geen enkele effectieve waarde 
hebben. Zeer onlangs werd ik weer met zo’n grandioze vernieuwing geconfron-
teerd: tekstbordjes onder een straatnaambordje, waarop de naam van de straat 
nader verklaard wordt.

Dit soort tekstbordjes is al sinds 
jaar en dag bekend; gisteren nog 
zag ik in de Papendrechtse Rubens-
straat onder het straatnaambordje 
een gelijk gekleurd bordje met de 
tekst: Rubens: Belgisch schilder 
(1577-1640).
Maar in de deelgemeente Delfs-
haven is het wiel (goed betaald) 
opnieuw uitgevonden. Men heeft 
daar gekozen uitgebreide teksten 
op afwijkende bordjes te zetten 
en deze bij selectief uitgezochte 
straatnamen te plaatsen. Neen, niet 
bij alle straten in de deelgemeente, 
maar bij een stuk of dertig. ’t Geld 
is namelijk op!
Nu mag u bijvoorbeeld wel weten 
wie mijnheer Bingley was, maar 
waar Punt vandaan komt, blijft voor 
u een raadsel. Wellicht dat bij Van 
Duyl wel wordt vermeld wie hij/zij 
was, maar bij Potgieter is het mis-
schien nog even wachten.

Ik heb nooit in deze krant onder 
stoelen of banken gestoken, dat ik 
mijn jeugd heb doorgebracht in de 
Watergeusstraat. Ik heb altijd ge-
zegd, dat ik uit Delfshaven kwam. 
Verleden week leerde ik, dat deze 
straat in 2009 weliswaar tot de deel-
gemeente Delfshaven behoort, maar 
gelegen is in de wijk Bospolder/
Tussendijken. Nou ja, het zal wel!
Mijn buurjongen, schuin rechts aan 
de overkant op nummer 11, was 
André Kyvon; zijn eerste doopnaam 
was gelijk aan die van mij: Adria-
nus. André was weinig op straat te 
vinden. Hij was zeker geen vaste 
deelnemer aan de diverse spelletjes, 
die we dagelijks deden. Maar André 
was wel heel nadrukkelijk aanwezig 
in Jeugdhuis Piet Hein op de hoek 
Voorhaven/2e Schansstraat. Onder 
nauwlettend toezicht van huismees-

ter De Groot mocht André in het 
trappenhuis van Piet Hein zelfge-
maakte foldertjes ophangen, waarop 
hij de verdiensten van de ‘komiek’ 
André van Duin aanprees. Af en toe 
trad hij op in het jeugdhuis en zijn 
buurtgenootjes lagen plat! Dat een 
doodgewone magazijnbediende bij 
Boekhandel Leerdam op de Schie-
damseweg zoiets kon presteren!

Het zijn in 2009 niet alleen de 
buurtgenootjes, die platliggen bij 
optredens van André van Duin. 
Iedereen, van hoog tot laag, schiet 
weleens in de lach bij iets ‘stoms’ 
van André. Raar eigenlijk, dat in de 
zeventiger en begin tachtiger jaren 
Van Duin door de ‘betere’ klasse 
geboycot werd voor zijn volkse 
grappen en grollen.

Het is echter helemaal niet vreemd, 
dat ‘de man achter het bureau’ 
besloten heeft, ook de Watergeus-
straat van een extra tekstbordje te 
voorzien. Op dat bordje wordt het 
geboorte/woonhuis van André ver-
meld, alsmede diverse verdiensten 
van ‘onze’ komiek.

Het huis waar André gewoond 
heeft, staat (vanaf de Schiedam-
seweg gerekend) in het eerste 
blok rechts. Buiten enkele kleine 
renovaties, staat dit blok huizen er 
nog bij als in 1950-1960. Zelfs de 
huisdeuren zijn niet veranderd. Ook 
het pand op de hoek van de Schie-
damseweg is nog exact hetzelfde; 
alleen winkelier Jamin is nu vervan-
gen door een Turkse ondernemer.
De andere straathoek is ook, buiten 
de verandering in winkelbestem-
ming, hetzelfde gebleven. Zelfs het 
straatnaambordje hangt nog steeds 
op dezelfde plaats. Een bordje dat, 
pak weg, zo’n 25 meter van num-
mer 11 is.

Dus wat besluit ‘de deskundige 
achter het bureau’? Neen, dat dacht 
ik ook, maar de deelgemeente hangt 
het tekstbordje aan het einde van 
de Watergeusstraat ter hoogte van 
nummer 216; dit is de hoek van 
de Middenkous. De straat is daar 
doodlopend, er rijden weinig tot 
geen auto’s. De enkele voetgangers 

die je ziet, zijn buurtbewoners op 
weg naar of komende van de tram-
halte Westzeedijk. Een ‘vreemde’ 
zul je nooit in dit stukje Watergeus-
straat zien, in tegenstelling tot de 
duizenden voorbijgangers op de 
Schiedamseweg.

Ik heb het hierboven gevraagd: 
Waarom begrijp ik dit nu niet? Ben 
ik echt zo dom of heeft iemand 
anders niet nagedacht? Laat het me 
weten: spionnetje@ditisrotjeknor.nl

Afrikaanderplein 1944
Even hier Aad van Schaik hartelijk 
danken voor de toezending van het 
in 1945 verschenen boek ‘Achter de 
Schermen’. Dit boek gaat over ‘De 
ondergrondsche strijd voor onze 
bevrijding’ en geeft ‘Onthullingen 
over de werkzaamheid der illegale 
organisaties tijdens de Duitsche 
bezetting’ in Rotterdam. Schrijver is 
G.J.P. de Vries, die in de Onder-
grondse bekend stond als ‘Oom 
Gerrit’.

Omdat het boek direct na de mei-
dagen van 1945 is samengesteld, 
is er nog geen sprake van enige ro-
mantisering van ‘het verzet’. Er zijn 
eerlijke, recht voor de raap vertelde 
verhalen, die een plaats in het boek 
gevonden hebben. Ook de door mij 
enkele weken geleden beschreven 
overval op het Distributiekantoor 
Afrikaanderplein wordt in het boek 
behandeld. Helaas is het té lang om 
hier geheel te plaatsen, maar een 
klein gedeelte geeft al de spanning 
van de operatie weer:

“In gezelschap van ‘Peter’ ging 
‘Charles’ ‘s middags van te voren 
het terrein verkennen. Het Afrikaan-
derplein lag daar, volgepropt met 
kinderwagens, jonge en oude moe-
ders, pratende mannen enz. Wat je 
noemt niet ideaal voor een overval. 
De luchtbeschermingspostdienaars 
hingen uit het raam, telefoneerden. 
Kortom, bij de ingang van het kan-
toor was er een drukte van belang. 
Zooals reeds verwacht, vond men 
de kerkdeuren gesloten. Deze moes-
ten van te voren open zijn. Immers 
daar was in het plan op gerekend. 
Vertrouwend op de bereidwillig-
heid in deze van de geestelijkheid, 
besloot hij op rustige wijze de zaak 
met den pastoor of een der kape-
laans te bespreken. Het was jam-
mer, dat de hem te woord staande 
kapelaan bij afwezigheid van den 
pastoor niet durfde beslissen, en 

zoo moest ‘Charles’ na een drie 
kwartier vergeefs praten, onverrich-
terzake aan ‘Paul’ melden, dat de 
kerkdeuren gesloten zouden blijven. 
Paul beet kordaat door en besliste: 
dan maar vóór in en vóór uit.
Om half vijf slenterden eenige 
menschen het kantoor in en 
begaven zich naar de diverse 
balies. Terzelfder tijd spraken 
twee mannen den buiten de wacht 
houdenden agent aan, vroegen 
hem naar de eene of andere straat 
en wisten onder het zich ontwik-
kelende gesprek te bewerkstelligen, 
dat de agent met zijn rug naar het 
bureau kwam te staan. De overigen 
waren inmiddels met medeneming 
van den fietsenbewaarder en eenige 
onschuldige distributiekaartenhalers 
naar binnen gegaan. De laatste man 
wenkte en riep kwasi-onnoozel den 
agent, alsof hij hem iets had mede 
te deelen. De diender stapte naar 
de vestibule toe en stond, eer hij 
het zelf wist, onder bedreiging van 
een in zijn rug gepord pistool, in de 
vestibule. Inmiddels waren ‘Rob’ 
en ‘Noor’ reeds door de klapdeur en 
de gang heen. Met eenige beheer-
schte grepen werd de spleetwachter 
ontwapend door ‘Rob’. Maar toen 
gebeurde er iets, wat niet op het 
programma stond.
De zich op het podium bevindende 
NSB-zaalchef had waargenomen, 
dat er publiek achter de balie de 
gang was ingegaan. Hij stond op en 
liep over het podium naar een deur, 
die - en dat wisten we niet - op de 
gang uitkwam. In zijn hand hield hij 
een Walter 7.65. De deur ging open 
en op hetzelfde moment verscheen 
ook ‘Rob’ met een dreigende 
parabellum. Met een kort „wat moet 
dat”, beheerschte hij de situatie. De 
NSB’er liet van schrik zijn pistool 
vallen. Dit had zich alles zoo snel 
afgespeeld, dat terzelfder tijd de 
reeds aanwezige en de juist bin-
nenstootende KP’ers tegelijkertijd 
„handen omhoog” riepen. Ruim 
zestig man stonden met hun handen 
in de hoogte. Vliegensvlug werd 
een ieder verplicht met zijn gezicht 
naar den muur te gaan staan, opdat 
vaststelling van signalementen 
zooveel mogelijk voorkomen zou 
worden. In minder dan geen tijd 
waren nu KP’ers bezig om met den 
op den kassier gevonden sleutel de 
kluis te openen en den inhoud ervan 
in zakken te laden.”

Indien er belangstellenden zijn voor 
het totale verhaal, is er wel iets op 

Internet te regelen. U weet waar uw 
reacties naartoe gestuurd kunnen 
worden.

Kennismaking
Niet zo lang geleden ontmoette ik 
Jacob Verbeek, een man die het 
woord ‘stilzitten’ alleen maar van-
uit het woordenboek kent. Niemand 
zal mij horen zeggen, dat Jacob 
‘alles’ heeft gedaan in zijn leven, 
maar hij draagt wel een schat van 
werkervaring mee.
Binnenkort zal ik meer over deze, 
toch wel bijzondere, man vertellen. 
Om u nieuwsgierig te maken, nu 
alvast op deze pagina foto’s van 
twee kleine (kleuren)tegeltjes, die 
Verbeek in zijn fabriekje in Spanje 
vervaardigt

Deze tegeltjes zijn van porselein en 
hebben een ophangmogelijkheid. 
Ook kunnen zij door een magne-
tische achterkant op bijvoorbeeld 
koelkastdeuren worden ‘geplakt’.
De ‘Smitssleepboot-tegel’ is in 
prachtige, natuurlijke kleuren en is 
6 x 6 cm. Het ‘HAL-tegeltje’ is ui-
teraard ook in kleur en is 8,5 x 5,5 
cm groot. Maar bij deze Tegelman 
kunt u ook een groot tegelplateau 
verwachten van 60 x 45 cm groot. 

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- André van Duin in de zestiger jaren -

- HALtegeltje -

- Smittegeltje -
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DAT IS PAS THUISKOMEN!

fauteuils

bankstellen

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

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

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

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

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR RC-GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK
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www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

U HEEFT 

AL EEN 

RELAXFAUTEUIL

VANAF 

€ 495,-

UW OUDE 

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD 

GELD WAARD!

INRUIL TOT

€ 450,-!

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

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

     

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,-

U betaald

499,-

• 7 kg lading

• 1400t centrifuge

• éénknopsbediening

• Aquastop

Knipselkorting
Bij inlevering van deze advertentie 

€ 50,- extra korting

Speciale actie met 
De Oud-Rotterdammer
    korting

Te koop bij de volgende boekhandels:
Snoek, Meent 126, Rotterdam

v. Rietschoten, Keizerswaard 8, Rotterdam
Voskamp, Binnenban 97, Hoogvliet

Nic Visser, Centrumpassage 45-49, Capelle a/d IJssel
Maritieme kunst- en antiekhandel, Voorhaven 33, Delfshaven

KNIP UIT!

Tegen inlevering van deze bon
4,50

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

     

SAMSUNG WASMACHINE
Wegens succes geprolongeerd!

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

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

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

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

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

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

ideaal
makelaardij o.z.

HUIZEN

INBOEDELS

FOTO’S

VERZORGING

ABONNEMENTEN

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

ADVERTEREN

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 
herkennen. Iemand in het café te versieren. Da’s best 
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de dagelijkse realiteit. Zij zijn blind of ernstig 
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En dan niet iemand die blind is en weer ziend geworden 
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Blinde weer ziend door zoen

Moeite
met

lezen?
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig jaar heeft 
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www.gratisloepje.nu



Sarto
Wat leuk, de reactie van Ineke Pit van 
Seters op het stuk over Sarto. Oktober 
1962 kwam ik, vers van school, als 
derde leidster werken op de crèche van 
Sarto. Pater Van Duin was directeur, 
Betty Hopstaken de hoofdleidster en 
Ineke van Seters de andere leidster. 
Nadat Betty en later Ineke waren 

getrouwd, kwamen Thea en Jose. Op 
de crèche stonden twee kolenkachels 
die wij ‘s morgens moesten aanmaken. 
Later waren ze al aan als we kwamen. 
1 September 1965 trouwde ik in Sarto. 
We hadden niet veel geld en mijn col-
lega’s hebben alles verzorgd, SUPER! 
Pater Jansen was toen directeur en 
zegende ons huwelijk in. Een kindje 

herinner ik mij nog goed, Rietje. Ze 
had een zusje, Carla (en nog een zusje 
waarvan ik de naam niet meer weet) 
en woonde volgens mij in de Cronje-
straat. Op een zaterdagavond trad Rob 
de Nijs belangeloos op in Sarto. Hij 
begon toen landelijk bekend te worden 
en behoorde tot de kennissenkring van 
Jose. Het was een drukte van belang!                                                                                                                                          
 Andere namen van collega’s die ik mij 
nog herinner zijn: Herman Dekker, Til 
Budel,  Aad Lenferink, Joop, An, Dini, 
en die aardige mevrouw die voor de 
koffie zorgde. In 1967 ben ik wegge-
gaan bij Sarto, maar het zal altijd een 
dierbare herinnering blijven.

Marianne van Maarschalkerwaard v 
Loon, Rugbystraat 45
3078 ZG Rotterdam

------------------------------------------------
De overval
Kortgeleden kreeg ik De Oud-Rotter-
dammer met het verhaal van de overval 
op het Afrikaanderplein. Ik werkte 
destijds op dat distributiekantoor en heb 
de overval meegemaakt.
Op de bewuste middag, circa half vijf, 
waren nog maar enkele klanten aanwe-
zig en we zaten te wachten op nog wat 
laatkomers. Op een gegeven moment 
kwam iemand binnenwandelen in schip-
perskleding en begon een praatje met de 
suppoost. Het gesprek duurde hooguit 
een minuut toen er plotseling meer man-
nen binnenkwamen die riepen: “handen 
omhoog en gezicht naar de muur”. Aan 

het eind van de zaal was een toneel met 
daarop de staf (chef, kassier en de sous-
chef, een NSB’er) Kennelijk wisten de 
overvallers dat hij een pistool droeg, 
want hij werd onmiddellijk ontwapend. 
In de linkerhoek op het toneel stond 
een bunker met een politieagent. Deze 
kwam rustig tevoorschijn en wachtte af, 
net als het personeel, wat er stond te ge-
beuren. De kassier opende onder bege-
leiding de kluis; enkele mannen gingen 
naar binnen en kwamen terug met volle 
postzakken. Toen de kluis praktisch leeg 
was, moest het personeel de donkere 
ruimte in. De deur werd gesloten met de 
mededeling “Rustig blijven, want jullie 
worden over 10 minuten bevrijd.” 
Na een tijdje, de situatie werd een beetje 
paniekerig met tien man in een don-
kere ruimte en zonder luchtverversing, 
leunde ik tegen de deur die zomaar open 
ging. Na een tijdje kwamen een paar 
SD’ers binnen, die ons ondervroegen 
over wat we gezien hadden. Niemand 
bleek vooraf iets gezien te hebben. Bij 
de laatsten werd er zelfs niets meer 
gevraagd doch alleen gezegd: “Je hebt 
zeker ook niets gezien hè?“  Wat er 
verder gebeurd is weet ik niet, maar wij 
mochten tegen zessen naar huis.
De volgende morgen kwam er een me-
vrouw bij mij aan de balie die zei dat ze 
gisteren had moeten komen, doch niet 
naar binnen mocht. Ze kreeg te horen; 
“Kom morgen maar terug, want wij zijn 
de distributiebescheiden aan het inladen 

om voor de nacht naar een veilige plaats 
te brengen. Een aantal mannen gooide 
de volle zakken in een voor de deur 
staande bestelauto. Dit is mijn verhaal 
van de bewuste overval en een knap 
staaltje van de LKP. Mijn leeftijd is 91, 
maar ik herinner het mij nog heel goed.

S.W. Luesing, Hof ter Veste 119
4333 HH Middelburg

------------------------------------------------
Beat aan de Maas
Als secretaris van de RK Instuifvereni-
ging Jachthuisstraat (St. Willibrordus 
Parochie) eind jaren 50, begin jaren 
60, heb ik erg leuke herinneringen 
aan The Mixers (Beat aan de Maas, 
aflevering 53). Ik heb deze band vaak 
zien optreden met als hoogtepunt hun 
optreden in 1962 op ons trouwfeest in 
restaurant Du Nord (hoek Bergsingel). 
Frans Steenhorst, vriend van mij en 
mijn vrouw Willy, was onze ceremonie-
meester. Als voorzitter van de Instuif 
kende hij de band goed. Bovendien zat 
gitarist Harry bij mij op de Petrus-Mulo 
en zijn vader kende ik naderhand weer, 
als lid van de Rotterdamse Scheids-
rechterscommissie. Als bijzonderheid 
kan ik nog melden dat wij Ria Valk als 
opkomend sterretje konden engageren 
voor de gage van 45 gulden. Ik herinner 
me nog goed het kleine handgeschreven 
briefje van haar vader.

Carel de Leeuw
Walstroplein 50
3056 RL Rotterdam
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Crisiscomité
Mevrouw Bosman (93) stuurde ons, naar aanleiding van alle crisisberichten in de 
media, een foto van de crisis in de jaren dertig. Zij herinnert zich die tijd nog goed en 
weet dat het destijds heel wat beroerder was dan nu. “Maar ik was destijds zeventien 
en dan maak je je om zaken als een crisis nog niet zoveel zorgen.”
Op de foto is te zien hoe er op de Coolsingel, voor de (oude) Bijenkorf, op 16 sep-
tember 1932 een collecte gehouden wordt voor de armen. Mevrouw Bosman werkte 
bij de Bijenkorf en herkent op de foto zelfs de personeelschef Van Gelder, die haar 
destijds had aangenomen (de man rechts met hoed bij het boerinnetje). “Ik werkte al 
bij de Bijenkorf, voordat de winkel in 1929 officieel geopend werd. Ik was toen 14 
jaar en heb er, ondanks de crisis, enkele mooie jaren beleefd.”

De oplossing voor uw spataderen!

Wat is er eigenlijk aan de hand?
Spataderen zijn verwijde aderen waarin het bloed niet voldoende 
kan stromen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan als krampen of 
vermoeide en zware benen. Daarnaast zijn tintelingen en rusteloze 
benen ook bekende klachten.

Van alle vrouwen tussen de 20 en 75 jaar, heeft 64% hier in meer 
of mindere mate last van. Ook mannen kennen het probleem, maar 
hun aantal is aanzienlijk kleiner. Er zijn verschillende factoren die 
een rol spelen bij het ontstaan van spataderen. Erfelijkheid en 
leeftijd zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

Wanneer behandelen?
De erfelijke aanleg kunnen wij niet voor u genezen. Wat wij wel 
kunnen doen, is het gevolg van deze aanleg, de spatader, voor 
u behandelen. Regelmatig bezoek bij uw fleboloog is de beste 
garantie om spataderen onder controle te houden. Tevens kunnen 
wij u adviseren hoe uitbreiding van ontsierende vaatjes het beste 
kan worden tegengegaan.

We kunnen uw benen dan niet alleen weer mooi, maar ook gezond 
maken!

Alleen het beste is bij ons goed genoeg
Wij gebruiken de nieuwste apparatuur en de modernste technieken. 
Zo hebben wij inmiddels ruime ervaring met de Echogeleide 
Sclerocompressietherapie. Deze vernieuwde techniek is zeer 
geschikt voor het behandelen van spataderen. Bij Echogeleide 
Sclerocompressietherapie wordt de in te spuiten vloeistof van 
tevoren opgeschuimd. Dit schuim is dik en werkt daardoor goed in 
op de vaatwand en zorgt daarom voor een optimaal resultaat.

Stichting Polikliniek de Blaak is aangesloten bij Zelfstandige 
Klinieken Nederland( ZKN) en is ISO-gecertificeerd. In 2006 
kwam Stichting Polikliniek de Blaak als beste uit het onder-
zoek van de Consumentenbond voor de behandeling van 
spataderen in Zuid-Holland en Flevoland. Omdat wij geen 
wachttijden hebben, kunt u al binnen twee weken bij één 
van onze specialisten terecht.

  Wij bieden u:
    • Geen wachttijden
    • Goede informatievoorziening
     • Persoonlijke aandacht en optimale zorg

     Telefoonnummer Rotterdam: 010 - 411 40 44

Alle door Stichting Polikliniek de Blaak aangeboden behandelingen worden volledig vergoed!

Locatie Haaglanden
Duindoorn 30         
2262 AR  Leidschendam
telefoon 070 - 320 20 20        
haaglanden@polikliniekdeblaak.nl

Locatie Rotterdam 
Blaak 243 / 285          
3011 GB Rotterdam
telefoon 010 - 411 40 44        
rotterdam@polikliniekdeblaak.nl

Locatie Tilburg 
Ketelhavenstraat 39
5045 NG Tilburg
telefoon 013 - 571 07 79
tilburg@polikliniekdeblaak.nl

Locatie Almere 
Edvard Munchweg 37    
1328 MB  Almere
telefoon 036 - 537 70 09
almere@polikliniekdeblaak.nlwww.polikliniekdeblaak.nl



Sjaan Deurloo
Ik zoek Sjaan Deurloo. Ze woonde in de 
jaren zestig in de Ploegstraat (afgebro-
ken) met haar ouders, zus en een oudere 
broer (met scooter). Haar vriendin was 
Miranda Smol. Ze zat rond 1963 op de 
Metroschool. Let op! er woonde nog een 
Sjaan Deurloo, maar die is het niet. Zelf 
woonde ik in het Vossepad 9. Sjaan heeft 
rond 1990 bij de PTT gewerkt.

gerrit.hazeleger@versatel.nl
Paardenburg 17
Gouda

-------------------------------------------------
Dordtselaan
Wij zoeken Yvonne Middendorp ( meis-
jesnaam ). In de jaren ‘60 woonden zij 
en wij op Dordtselaan. Door omstandig-
heden is zij ongeveer drie maanden bij 
ons in huis geweest. Wij willen graag 
weten hoe het nu met Yvonne is.
    C & I van Rees

c.vanrees@wanadoo.nl
0182 - 35 17 67

-------------------------------------------------
Hoofdlaan
Soms denk je wel eens aan de tijd van 
vroeger en zeker als je deze foto bekijkt. 
Opvallend is dat deze foto na 74 jaar nog 
zo duidelijk is. Het is een foto van mijn 

kleuterklas op het strand van Schevenin-
gen, in de zomer van 1935. We waren 
daar met 23 kinderen en 12 begelei-
ders. Het schooltje was gevestigd in de 
Hoofdlaan in Schiebroek, het pand staat 
er nog steeds. Enkele namen van de kin-
deren weet ik nog, om te beginnen met 
de meisjes: ? v/d Knaap, Wil de zus van 
Frans uit de Robijnstraat, ? Eelsing en 
Lena v/d Donker. Van de jongens weet 
ik er nog maar een paar: ? v Dongen, Jan 
Boot, Cockie de Lange, Jan de Groot. 
Ik zelf sta tweede van links met een 
matrozenpakje aan. De namen van de 
leiders waren, van rechts naar links: juf-
frouw Aalhuizen, hoofd van de school, 
daarnaast mevrouw Ottervanger toen 
wonende in de Robijnstraat, naast haar ?, 
dan mevrouw Van der Knaap (met hoed), 
zij woonde boven het schooltje, de vol-

gende is weer een vraagteken, naast haar 
staat mevrouw Poot van de Achterweg, 
twee dames verder mevrouw Eelsing, 
dan de twee met witte jurk, ik dacht dat 
dat twee dochters waren van mevrouw 
Poot, naast die twee ?, en als laatste Opa 
zoals hij door ons werd genoemd. Opa 
verzorgde regelmatig de poppenkast en 
dat was voor ons altijd heel spannend, 
want Opa speelde dat zo goed dat je 
dacht dat het werkelijkheid was. Ik ben 
benieuwd of er nog mensen zijn die zich 
op de foto herkennen, of/en ook nog iets 
te vertellen hebben over dit schooltje. Zo 
ja mail of bel me dan.

Aad Groeneweg
groen123@12move.nl
06-16103418
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid 
in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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Fred Wallast
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Tehuis voor werkende jongens, Westzeedijk 94  
Naar aanleiding van mijn vorige oproepje, geplaatst in de Oud-Rotterdammer 
van 12 mei 2009, kreeg ik deze mooie groepsfoto toegestuurd van de jongens 
van het Tehuis voor werkende jongens, Westzeedijk 94 in Rotterdam.Directeur 
was dominee Kraan. Mijn vader, Cor Neuteboom, zat in dit tehuis vanaf  1940 
of 1941. Heel graag zou ik mensen willen spreken, die in dit tehuis hebben ge-
woond of er meer over kunnen vertellen. Helaas is mijn vader jong overleden 
en kan hij er zelf niet meer over vertellen.

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

Heer Vrankestraat 
Zoals zoveel Rotterdammers of ex- Rotterdammers, genieten ook wij van uw 
uitgave en kijken wij graag of er voor ons bekende namen in staan bij foto’s 
of de kleine berichtjes. Zelf heb ik nog een oude foto van ons voetbalclubje 
op het veldje aan de Heer Vrankestraat. Daar voetbalden wij omstreeks 1948-
1950 op het braakliggend landje. Misschien krijg ik er reactie op. De namen 
van de personen op de foto zijn van links naar rechts: T. Bongers, ?, ?, P. v.d 
Ende, G. Schilte, N. Stoutjesdijk, N. Heil, H. Numeier, T. den Hartog, onder 
K. v.d. Ende,?, H. Doove, G. van Kimpe, J. Roesen. Wij zijn benieuwd of er 
mannen op deze foto staan die zichzelf herkennen of een bekende van hen.

A. Schilte , a. schilte@casema.nl , 010-4514517

Het was echt 
leuk in 
Appelscha
Als lezer van De 
Oud-Rotterdam-
mer vind ik het 
niet meer dan een 
staaltje van mijn 
plicht, dat ik, indien ik een paar dagen 
met vakantie ga, gebruik maak van de 
aanbiedingen van de adverteerders. Vo-
rige  week had ik samen met mijn vrouw 
en kennissen een mid-week geboekt in 
Hotel Aan De Vaart in Appelscha.
Jarenlang gingen wij naar diverse 
buitenlandse bestemmingen, maar dit 
jaar hadden wij het er echt op gezet 
eens in eigen land te blijven. Deze vier 
dagen zijn ons zo goed bevallen dat wij 
de lezers van De Oud-Rotterdammer in 
alle oprechtheid kunnen aanraden dit ook 
eens te doen.
Alles was voortreffelijk; de uitstapjes, 
het eten en de gezellige sfeer. Ook  ’s 
avonds was er veel te beleven. Kortom, 
echt een aanrader van de bovenste plank
Henny en Fred, nogmaals bedankt voor 
de gastvrijheid.

P. v. Pelt
-------------------------------------------------
De sigaar
Tijdens de overval op het distributiekan-
toor aan het Afrikaanderplein was mijn 
vader, Piet Rietveld, daar chef. Na de 
overval namen de Duitsers hem gevan-
gen omdat hij de overval niet verhinderd 
had. Hij verdedigde zich door te zeggen 
dat er een gewapende Duitser (NSB’er?) 
zat, die onder zijn bureau was gekropen. 
Hoe kon hij dan met zijn blote handen de 
overval verhinderen? Toen werd hij snel 
vrijgelaten.
Na de oorlog werd hij opnieuw gevangen 
genomen (door de BS?). Zij vermoedden 
dat hij met de Duitsers heulde, omdat hij 
zo snel was vrijgelaten. Zijn broer, die 
vele verzetsstrijders kende, kreeg genoeg 
verklaringen bijeen over de hulp die ze 
altijd van mijn vader hadden gekregen en 
opnieuw kwam hij snel vrij. Zo was hij 
dus tweemaal de sigaar door de overval.

Hannie Ottow-Rietveld, 010-2120579
a.b.ottow@hetnet.nl

Neustadt
Aart van Driel meende dat er drie 
Neustadts zijn in Duitsland, maar het 
zijn er zelfs omstreeks dertig. Misschien 
kan hij de vermiste personen opsporen 
via een brief aan al die burgemeesters. ’t 
Is veel werk, maar wel te doen.
Ik krijg De Oud-Rotterdammer van 
vrienden uit Bleiswijk, die ze voor ons 
verzamelen. En wij maar smullen en veel 
tijd aan besteden, dus genieten van Dé 
Krant. Ik heb in de Balsemienstraat in 
Zuid gewoond en later in de Oranje-
boomstraat en Schiedam. Ik voer in de 
jaren vijftig bij de MABI en bracht voor 
Van Ommeren tanksleepschepen naar 
stroom bij IJsselmonde of we leverden 
met de MABI 9 stoom aan zeetanksche-
pen voor de te dikke olie. Het allerbeste 
met Dé Krant voor 50-plussers en hoop 
dat jullie nog JAREN uitkomen.

Aaron Lelie
Turnstrasse 17
D 42781 Haan
Aaron-lelie5@hotmail.com

------------------------------------------------
Puchclub “de Vette Pit”
Allereerst mijn complimenten voor 
het leuke artikel van Ton Kleppe op de 
voorpagina van De Oud Rotterdammer 
van 26 mei. Destijds was ik ook lid van 
deze club en sta rechts op de foto bij 
het artikel. Het was een fijne tijd met 
veel plezier en weinig of geen agressie, 
waar ik mooie herinneringen aan heb. 
Zaterdagmiddag de stad in voor wat 
biertjes en handje raden in cafe ‘t Fust en 
‘s avonds naar de tenten die Ton Kleppe 
al noemde of naar de jazzclub B-14 en 
de Mandril in gebouw de Lantaarn in 
de Gouvernestraat. Ik ben inmiddels 62, 
maar denk nog wel eens met weemoed 
aan de mooie tijd met de makkers van de 
Vette Pit.

Hans Hagen
Pasgeldtstraat 10
3151 RM Hoek van Holland
hagenjj@hetnet.nl

TANTE POST

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
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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

16 25 27 59 3 30 36

77 10 64 62 6 79 51 47 40 42

46 25 75 38 30 51 7 83 6 24 45 19 81 86

Horizontaal
1. haarverzorgingsmiddel; 7. droevige gebeurtenis; 12. meisjesnaam; 13. 
inhoudsmaat; 14. snijwerktuig; 15. jongensnaam; 17. vulkanisch product; 
19. bediende in café; 21. muzieknoot; 22. plaaggeest; 24. telwoord; 27. 
jongensnaam; 28. slaginstrument; 30. roem; 31. Algemene Kiosk Onder-
neming (afk.); 32. bochel; 33. klap (tik); 35. Indisch meisje; 37. deel van 
lichaam; 38. gulzig (begerig); 41. zwarte kleverige stof; 42. misdaad (ver-
grijp); 44. halmen van gedorst koren; 46. stof voor hoeden; 47. (ver)bond; 
48. ongedurig heen en weer lopen; 49. woning; 50. deel van camera; 52. 
wreed heerser in Rome; 54. jaarafsluiting (boekhoudterm); 56. borstbeen; 
58. concurrent; 61. binnenvaartuig; 62. voortdrijven van wild; 64. ogen-
blik; 65. naaldboom; 67. explosief; 68. voorzetsel; 70. boomvrucht; 72. dik 
(zwaar); 73. afwassop; 76. in de grond levend zoogdier; 77. United Press 
(afk.); 78. kledingstuk; 79. tijdsperiode; 81. dierengeluid; 82. paraplu (afk.); 
83. Friese jongensnaam; 84. trotse houding; 86. tegenovergestelde van 
praktijk; 87. uilskuiken (sul).

Verticaal
1. ijlings (vlug); 2. paardenslee; 3. groef in papier of karton; 4. weg met 
bomen; 5. jammeren (mopperen); 6. voedsel; 7. Russische driespan; 8. slot 
van gebed; 9. jongensnaam; 10. int. autokenteken IJsland; 11. ensemble 
voor vijf personen; 16. mannetjesbij; 18. runderen (algemene benaming); 
20. sprekende vogel; 21. modelvorm; 23. Europese hoofdstad; 25. op het 
genoemde of bedoelde; 26. militair voertuig; 27. hooimaand; 29. mannelijk 
beroep; 32. plaats in Utrecht; 34. katoentje voor een lamp; 36. bescheiden 
(ingetogen); 37. gong; 39. limonadesiroop; 40. onaangename gelaatsuit-
drukking; 42. avondmaaltijd; 43. Aziatisch land; 45. plaats in Noord-Bra-
bant; 46. heidemeer; 51. bouwland; 53. uitstapje (trip); 54. beslissing; 55. 
gemeen (beneden peil); 56. catastrofe; 57. letter van het Griekse alfabet; 
59. allerwegen; 60. Europees land; 62. tientje (Bargoens); 63. fatsoenlijk 
(keurig); 66. meisjesspeelgoed; 67. kleine vrucht; 69. Raad voor Economi-
sche Aangelegenheden (afk.); 71. wijfjesschaap; 73. sikkeneurig mens; 74. 
soort dans; 75. kraaiachtige vogel; 78. insect; 80. smalle ondiepte in zee; 
82. per expresse (afk.); 85. muzieknoot.

Nu de zomer ook volgens de kalender officieel is ingetreden barst het festivalseizoen in Rotterdam weer los. Er gaat 
bijna geen week voorbij of de binnenstad staat de komende maanden in het teken van een of andere grote festiviteit. 
Dat begint al meteen met het North Sea Jazz Festival, dat met North Sea Round Town aan de opwarmronde bezig is. 
Daarna volgt er nog veel meer fraais, zoals het Zomercarnaval, De Dag van de Romantische Muziek en Bavaria City 
Racing om er maar een paar te noemen. Dan swingt de stad en dat was ook de uitkomst van de laatste puzzel;

Rotterdam swingt weer deze zomer
De redactie heeft uit de vele inzendingen weer vijf winnaars getrokken, die binnenkort het boek Rotterdam, 1941 van 
Ben Laurens in hun brievenbus kunnen verwachten. De winnaars zijn:

C. Muste, Rotterdam
J.A. Snelleman, Rotterdam

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

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 30 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

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publice-
De puzzelaars 

Bep Kling
Na een fantastisch huwelijk moest ik vijf 
jaar geleden helaas afscheid nemen van mijn 
vrouw. Nu ik alleen ben denk ik vaak terug 
aan vroeger. Bijvoorbeeld aan mijn grote 
jeugdliefde, Bep Kling. Zij is, voor zover ik 
weet, inmiddels ook overleden, maar ik zou 
het heel erg fi jn vinden als er nog mensen 
zijn die haar gekend hebben en mij nog eens 
iets over haar zouden willen vertellen of 
foto’s voor mij hebben.

M. Mink, Marthalaan 10j, Hoogvliet
-------------------------------------------------
Essenburgsingel
Ik ben een geboren Rotterdammer en heb 
mijn openbare school gevolgd op de Essen-
burgsingel in de jaren 1942-1944. Daarna 
ben ik naar de school voor de Scheepsbouw 
gegaan in de Oranjeboomstraat. Aan de 
Essenburgsingel heb ik nog veel herinne-

ringen, zoals hoofdonderwijzer De Bruin, 
mijn leraar Kal en ook enkele leerlingen. 
Bijvoorbeeld Huib Eerland, Joop Muns, Ton 
Suurbach, mijn vriendin Adri Provily die 
later een andere man heeft getrouwd en de 
tweelingzusjes Meyer. Ik zou graag willen 
weten wat er van al die personen is gewor-
den. Als het u bekend voorkomt of u zich 
nog iets herinnert; neem contact op met mij.

P vd Graaf
Wijngaard 24
4761TH Zevenbergen
0168325243/0611127491
graa5288@planet.nl

-------------------------------------------------
Wim van ’t Riet
Ik woonde van 1950-1955 in de Valkstraat. 
Mijn vader had een kapperszaak op de hoek 
Westzeedijk-Valkstraat. Ik zoek mijn vriend 
Wim van ’t Riet die boven ons woonde. Hij 

had een zus, Marie en een broer, André.
Th. Franken, Jongemastate 15
5655 HN Eindhoven, 06-11140758

-------------------------------------------------
Cokkie van Buren
Al vele jaren ben ik op zoek naar Cokkie 
van Buren. Met haar zat ik op lagere school 
De Korf in de Korfmakerstraat in de jaren 
1952/1958. In 1957 zijn wij beiden drie 
maanden op het internaat Sparrenheide in 
Driebergen geweest. Zij zal nu 62/63 zijn.
Ik ben heel benieuwd hoe het met haar in het 
leven is gegaan en zou het leuk vinden iets 
van haar te vernemen. Volgens mij woonde 
ze destijds op de Mathenesserweg of in die 
omgeving bij haar oma. Reacties van of over 
haar ontvang ik graag op 62super@live.nl

Anneke van der Kolk
06-44812962

Corso Cinema 
Kruiskade - The 
Sound of Music
Mijn jeugd werd bepaald 
door de fi lm The Sound 
of Music. Van december 
1965 tot voorjaar1969 
draaide hij onafgebroken 
in de legendarische Corso Cinema aan de Kruiskade, nu een van de laatst overge-
bleven bioscoopgebouwen van het naoorlogse Rotterdam, en wat mij betreft – hoe 
simpel dan ook – tot een Monument van de Wederopbouw gerekend zou mogen 
worden, evenals het tegenover gelegen voormalige Thalia. In de jaren daarna 
draaide de fi lm nog (tot ver in de jaren ’70) in Lumière, Cineac Beurs, Cinerama 
en in Metro aan de Wolphaertsbocht. Momenteel heb ik ruim 3.000 verzamelde 
en geïnventariseerde objecten van deze fi lm, gebundeld in een catalogus van 800 
pagina’s waarmee ik naar Salzburg (Oostenrijk) ben gegaan om mijn collectie wel-
licht onderdeel te laten uitmaken van het aankomende Sound-of-Music-museum 
aldaar. Een van de hiaten in mijn collectie zijn het Nederlandse bioscoopaffi che, 
(dat naar verluidt na roulatie vernietigd zou zijn volgens de toenmalige bioscoop-
regelgeving), de houten gevelschilderingen van atelier Luhlf en vooral foto’s van 
Corso met Julie Andrews aan de gevel. Wie o wie heeft daar foto’s van? Vast en 
zeker zitten deze in talloze onbekende amateurfotoalbums! Het Gemeente Archief 
Rotterdam heeft naar mijn weten niets. Ook het bekende fotoarchief van Roovers 
bevat slechts één foto, die met El Cid aan de gevel, van rond 1961. Gaarne zie ik 
reacties tegemoet omtrent genoemde zaken.

Roger Pluijm - Schiedam - 010 – 473 2419 - roger.pluijm@kabelfoon.nl

Burg. Hoffmanplein 
Bijgaande groepsfoto is gemaakt op het Burg. Hoffmanplein (Noordereiland) op 19 
mei 1949. Veel gezichten herken ik, maar slechts van enkele kinderen van toen ken 
ik de namen o.a.: Jan van Orsouw, Ton van der Rol, Ben Rovers, Tilly Romeijn en 
Fred Houben. Ik sta zelf op de tweede rij, geheel links en zou graag de namen van 
de andere personen weten. Indien u zichzelf herkent of namen weet van de andere 
kinderen, dan zou ik dat graag van u vernemen. Ik ben heel erg benieuwd.

Leen van Eijk - 0180-422354 - leen.m.van.eijk@planet.nl

C.J. Hoogstadt-Kooijman, Hoogvliet
P. Wijnands, ’s-Gravenzande

M.J.A. Lenten-Kool, Maassluis
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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 wijkzorg is altijd bij u in de buurt! (8)
Deze keer: Hillegersberg-Schiebroek 

Humanitas wijkzorg

Hoe kunt u Humanitas-Hillgers-
berg-Schiebroek bereiken?

Heeft u vragen over verpleging of 
verzorging thuis in Hillegersberg-
Schiebroek dan kunt u ons bellen. 
Ons centrale Thuiszorgtelefoon-
nummer is 0900 - 1 20 30 40 (5 ct. 
p.m.). Emailen kan natuurlijk ook:
info-wijzorg@stichtinghumanitas.
nl. 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 in 
Hillegersberg-Schiebroek?

Verpleeghuis Humanitaskli-
niek en de gebouwen Gerrit 
Spronkersflat en Zilverlinde: 
Achillesstraat 290.
Schiebroekse Parkflat:
Berberisweg 4.

Humanitas biedt in de wijk veel voorzieningen en activiteiten, 
niet alleen op het gebied van thuiszorg, behandeling en verzor-
ging, maar bijvoorbeeld ook persoonsalarmering, restaurants, 
herinneringsmusea en financiële hulpverlening. 

In Hillegersberg-Schiebroek 
hebben wij vier woongebou-
wen: het verpleeghuis Huma-
nitaskliniek en de levensloop-
bestendige woongebouwen 
Gerrit Spron kersflat, Zilverlinde 
en Schiebroekse Parkflat. Het 
zijn ontmoetingsplaatsen, niet 
alleen voor bewoners, maar ook 
voor de buurt. 

Wijkzorg voor de zorg thuis
De Humanitasvestigingen zijn 
vertrekbasis voor de wijkzorg-
teams. Humanitas biedt daarbij 
alle vormen van thuiszorg, van 
huishoudelijke zorg tot en met 
verpleging. 
Wacht u op opname in of bent 
u net ontslagen uit het zieken-
huis? Wilt u ondersteuning bij 

het innemen van medicijnen of 
met de lichamelijke verzorging? 
In alle situaties waarin u zorg 
nodig heeft kunt u een beroep 
op ons doen! 
De wijkzorg kan u ook infor-
meren over de mogelijkheden 
van de Humanitas-zorgbemid-
delaar. Deze kan, samen met u, 
nagaan welke hulp het beste 
aansluit bij uw behoeften: 
thuiszorg, een dagvoorziening 
of misschien een (bij revalidatie 
tijdelijke) opname in het ver-
pleeghuis.

Schiebroekse Parkflat
Vanuit de Schiebroekse Parkflat 
werkt een wijkzorgteam van 
ervaren wijkverpleegkundigen, 
(huishoudelijk) verzorgenden 
en thuishulpen. Zij werken 
nauw samen met de huisartsen 
en kunnen een beroep doen op 

onze gespecialiseerde verpleeg-
huisartsen, fysiotherapie, logope-
die, ergotherapie, activiteitenbe-
geleiding etc. In het gebouw met 
al haar voorzieningen en activitei-
ten zijn o.a. een bibliotheek, bar/
restaurant ´De Vrolijke Vlinder’, 
een kapsalon en zelfstandige 
praktijken. 
Naast de Schiebroekse Parkflat, 
bij de Becker Allee, wordt een 
kleinschalige woonvoorziening 
gebouwd (klaar eind 2010) met 
luxe eenpersoonsappartementen 
voor o.a. alzheimercliënten. Zo 
is een totaal pakket aan zorg- en 
welzijnvoorzieningen in de wijk 
voorhanden.

Humanitas-Akropolis
Humanitas-Akropolis en het er-

naast gelegen appartementen-
complex ‘Zilverlinde’ kent even-
eens alle voorzieningen voor 
wijkzorg, maar heeft een nog 
uitgebreider scala aan voorzie-
ningen op het gebied van wonen, 
welzijn, zorg en diensten. Zo zijn 
er naast de levensloopbestendige 
woningen en het verpleeghuis 
diverse behandeldisciplines: dag-
voorziening, tandheelkundige 
praktijk voor implantaten, pedicu-
re, kapsalon, schoonheidssalon, 
internetcafé etc. Er worden o.a. 
ook valpreventiecursussen gege-

ven en er is een rollatorspecialist. 
De ergotherapeut kan begeleiden 
bij het aanvragen en gebruik van 
hulpmiddelen en voorzieningen 
die thuis nodig zijn om alles zelf te 
kunnen (blijven) doen.

Museum en restaurant
Het bekendste Herinneringsmu-
seum met veertien stijlkamers 
vindt u in Humanitas-Akropolis. In 
de sfeervolle ambiance van Res-
taurant Akropolis kunt u met uw 
familie niet alleen luxe dineren bij 
uw verjaardag, ook de dagmenu’s 
zijn heerlijk en bar ‘Mammegay’ 
biedt een overvloed aan dran-
ken. Dit alles kan gecombineerd 
worden met de talrijke activitei-
ten in het grote atrium: feesten, 
bloemschikken, rolstoeldansen, 
bridgen, optredens etc. Iedereen 
is welkom!

Persoonsalarmering
Iedereen kan aangesloten wor-
den op de Humanitas persoon-
salarmering, waarmee u 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week met 
één druk op de knop in contact 
kunt komen met onze Service-
centrale, die u uit de nood helpt.

Vrijwilligerswerk
U kunt bij Humanitas uiteraard 
ook als vrijwilliger terecht: hel-
pen bij het verzorgen van maal-
tijden, begeleiding bij uitstapjes, 
wandelen of winkelen, samen 
een krantje lezen of spelletjes 
doen, assisteren in het museum, 
het restaurant, de dierenweide 
of de beeldentuin.

Humanistisch Café
Zwoel begin van de zomer met Queer Tango

Het Humanistisch Café besluit het seizoen met Queer Tango: een 
dans van geven en nemen, leiden en volgen, macho en zwoel. Tan-
goleraar Roberto Lopez vertelt over de oorsprong en ontwikkeling 
van de tango, danst met zijn danspartner de Argentijnse tango en 
leert de aanwezigen de eerste stappen van die betoverende dans.

donderdag 25 juni 2009, 18.00 uur
‘De Zingende Zeeleeuw’, Sint Jobskade 140
(Müllerpier), 3024 EN Rotterdam
Kosten: € 7,50 inclusief maaltijd en drankje

leert de aanwezigen de eerste stappen van die betoverende dans.

Foto-expositie De Wetering
Fotowerkgroep Ommoord ex-
poseert sinds juni 2008 in Hu-
manitasvestigingen. Tot 29 sep-
tember exposeert de fotogroep 
in De Wetering, Loevesteinsin-
gel 55 Rotterdam-Beverwaard. 
Daarna volgen nog verschillen-
de andere Humanitaslocaties. 
Voor meer informatie: Lenie Le-
lie, telefoon 010 - 220 31 44. Zie 
ook www.fotowerkgroepom-
moord.nl

In Prins Alexander heeft een 
aantal collega’s behangen met 
sandwichborden op de mark-
ten in Lage Land, Ommoord en 
winkelcentrum Alexandrium 
gelopen; er werden flyers uitge-
deeld en de winkelende voor-
bijgangers werden aangespro-
kenen of er interesse bestond 
voor een baan bij Humanitas. 
De actie leverde een behoorlij-
ke respons op. Naast een aantal 
sollicitanten dat zich spontaan 
aanmeldde, was ook de poli-
tie geïnteresseerd, maar dan 
naar de vergunning. Die bleek 
namelijk nodig. Dit maakte dat 
we onze activiteiten vroegtijdig 
moesten staken. Maar niet ge-
treurd: ‘de buit was binnen’! 

Is er nog leven na de 
dood van een dierbare? 

Rare vraag? Nee hoor! Iedereen 
krijgt met verlies en rouw te ma-
ken. Het hoort bij het leven, maar 
soms lopen mensen vast na het 
overlijden van een geliefd per-
soon. Door de hectiek van het 
dagelijks leven hebben mensen al 
snel geen tijd meer voor steun en 
begrip. En juist dan is een luiste-
rend oor zo nodig. 
Kunt en wilt u dat luisterend oor 
bieden? Kunt u naar iemand luis-
teren zonder gelijk met oplossin-

gen te willen komen of meteen 
te willen vertellen hoe ze het zou-
den moeten doen? Lijkt het u wat 
om langzaam maar zeker iemands 
glimlach weer tevoorschijn te to-
veren? Dan willen wij u graag ver-
tellen over de vele prettige zaken 
die aan het werken als vrijwilliger 
bij Humanitas verbonden zijn en 
over de training die u krijgt. 
Voor meer informatie: Ellen Hel-
versteijn, 010 - 425 01 99 of mail 
naar steunbijrouw@humanitas-
rotterdam.nl.

Nieuwe collega’s
lopen op straat 

U kunt van ons het dak op!
Op het dak van Humanitas-Berg-
weg (Rotterdam-Noord) bouwen 
wij kleinschalige woningen voor 
dementerenden. Vanaf augustus 
betrekken de eerste bewoners 
hun appartementen. Wij zoeken 
enthousiaste Sociaal-pedago-
gisch medewerkers (SPW-4) en 
Verzorgenden IG  (parttime en 
fulltime). Info: 010 - 461 51 51 
of jobs@stichtinghumanitas.nl
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