
De strakblauwe luchten en 
de vrieskou laten het bloed 
bij menig schaatsliefhebber 
hevig tintelen. Zou het er nog 
eens van komen? Al waren 
het maar een paar weekjes 
vorst waardoor er veilig op 
sloten, singels, vaarten en 
plassen geschaatst kan wor-
den. Zodat we ons weer eens 
heerlijk kunnen uitleven op de 
smalle ijzers, zoals dat in de 
winter van 1962/’63 maanden-
lang kon en waaraan iedere 
schaatsminnende vijftigplus-
ser onvergetelijke herinnerin-
gen heeft. Het ging vriezen, 
we gingen schaatsen en het 
leek wel of er nooit een einde 
kwam aan die schaatspret.

Zelf beleefde ik deze prachtige periode 
als 11-jarige in Hillegersberg/Schie-
broek, waar we in 1960 in de Robijn-
straat waren komen wonen. Amper 
tweehonderd meter verwijderd van de 
Erasmussingel, dus de schaatsbaan lag 
praktisch voor de deur. Toen de vorst 
intrad, was het ijs op de singel al snel 
dik genoeg om ons erop te wagen en 
kwamen de schaatsen uit het vet. Ik was 
in het trotse bezit van een paar, voor die 
tijd, mooie ijshockeyschaatsen, maar 
echt handig was ik aanvankelijk niet op 
die rare hoge dingen.
Dat veranderde snel, want het was 
ditmaal geen ijsvloertje voor een paar 
dagen. De ijslaag werd dikker en dikker 
en bleef uiteindelijk maanden liggen. 
Tijd genoeg dus om behoorlijk bedreven 

te raken en dat gebeurde natuurlijk ook, 
want we waren al die weken nauwelijks 
van het ijs te slaan.

Zwieren
Met de aanhoudende vorst nam tegelijk 
het aantal locaties waar geschaatst kon 
worden fl ink toe. De ijspret verplaatste 
zich stilaan van de smalle, ondiepe 
Erasmussingel naar de al wat bredere 
Ringdijk (klunend over de Uitweg!) 
en vandaar was het een wippie naar de 
Bergse Achterplas (of Klokplas, zoals we 
die vaak noemden). Die was niet zo groot 
en lag enigszins beschut tussen de bebou-

wing van de Emmalaan en de Stadhou-
derslaan. Het kon er gemakkelijk gezellig 
gemaakt worden. We brachten daar, met 
vele leeftijdgenoten, menig uurtje door. 
In een lange sliert zwierend tot er iemand 
of de hele sliert onderuit ging, ijshockey-
end, hard rijdend of stoer remmend om 
het andere geslacht te imponeren.
Naarmate het langer duurde, verlegden 
we onze horizon. Vanaf de Klokplas 
kwam je via een smal slootje gemak-
kelijk op het grote deel van de Achterplas 
en kon je naar Lommerrijk en Plaswijck. 
Centrale plekken waar de verlichting en 
de koek en zopies heel veel schaatsers 
naartoe trokken. Niet alleen voor de ge-
zelligheid (hoewel!!), maar ook omdat op 
deze plekken het ijs werd onderhouden 
en er voor een gladde ijsvloer gezorgd 
werd.

Spiegelglad
Dichtbij huis, op de Erasmussingel, 
vermaakten we ons overigens ook 
uitstekend. We hoefden echt niet elke 
dag ver weg. En het was beslist niet 
alleen schaatsen dat ons plezier bood. 
Met de veelvuldig gevallen sneeuw viel 
eveneens genoeg te doen. Meterslange 
glijbanen maken bijvoorbeeld, die spie-
gelden als glas nadat we er met een hele 

groep eindeloos overheen gleden en die 
er de volgende dag nog gewoon lagen, 
zodat we verder konden ‘slijpen’ en er 
nog een metertje aan toevoegden.
Een eindje verderop, bij het NS-station 
Kleiweg, kon je vanaf het verhoogde 
talud van de spoordijk fantastisch op een 
stuk karton naar beneden roetsjen. Dat 
ging écht hard en het was heel erg oppas-
sen geblazen dat je bij je afdaling geen 
onschuldige toeschouwers ondersteboven 
kegelde. Wat uiteraard toch nog wel eens 
gebeurde, maar dat hoorde er een beetje 
bij. Was het dan alleen maar dikke pret? 
Nee, natúúrlijk niet! Voor ons, kinderen, 

misschien nog wel, hoewel het geen pret-
je was om van de Robijnstraat naar mijn 
school in de Rodenrijselaan te komen. 
Het was koud en op sommige plekken, 
zoals het Rozenlaanviaduct, af en toe 
spekglad. Vooral de werkende bevolking 
ondervond behoorlijk wat overlast van 
die strenge winter, maar oh, oh, oh, wat 
zou het mooi zijn als we zo’n winter nog 
eens zouden mogen meemaken.

Fred Wallast

Voor een uitvaart op maat,
conform úw wensen

010-447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Er kwam geen einde aan de ijspret
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- Uiterst rechts op de foto betrad ik het ijs op de Erasmussingel vanuit de Robijnstraat  (foto’s Collectie Voet) -

- Op de Achterplas of Klokplas had je nog wat beschutting van de huizen van de Emmalaan - - Vanaf de Erasmussingel linksaf via de Ringdijk naar de Plas-
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● 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

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

199

IS ER!9002SDIGREMOZEZNO
      

Onze nieuwe zomergids staat
boordevol vakanties naar
Spanje, Kroatië en Oostenrijk!
Vraag hem nu aan!

Kijk op:

www.rekro.nl of bel

010-414 22 33

voor het aanvragen van
een gratis brochure.

www.rekro.nl of bel 010- 4142233          

De vriendelijke reisorganisatie              

Al meer dan 25 jaar aantrekkelijk geprijsde vakanties per bus, vliegtuig en eigen auto naar
de zon en de sneeuw! Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe royal class touring-
cars van gerenommeerde touringcarbedrijven, onze vliegreizen worden uitgevoerd door
Transavia en Air Berlin.
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Cox Column

Over oude, soms vergeten, teksten

Het Sinterklaasfeest is natuurlijk een 
heidens feest bij uitstek. De Sint is nie-
mand anders dan Wodan, vandaar ook 
dat hij over de daken rijdt. En Zwarte 
Piet is gewoon zijn zwarte slaafje en niet 
iemand die door het door schoorstenen 
glijden zwart geworden is, zoals men 
wel eens vertelt om de bestrijders van 
discriminatie te plezieren. (Wat die 
laatsten betreft: zouden zij ook weten dat 
het organiseren van Sinterklaasoptochten 
steeds onmogelijker wordt, doordat 
allerlei tuig de Zwarte Pieten van hun 
pepernoten berooft? Maar daar gaat het 
nou niet over.) 

Sinterklaasliedjes, ze zijn er in over-
vloed, u kent ze allemaal. Ik wil hier 
echter de aandacht vestigen op twee 
variaties, hoe zal ik het zeggen, op twee 

vrije bewerkingen van twee liederen 
zoals die in de afgelopen eeuwen ont-
staan zijn. Zoiets komt in de poëzie wel 
meer voor, een tekst wordt van mond  tot 
mond over gedragen, en de volksmond 
is fantasievol, en zo ontstaat er in de 
loop der eeuwen een versie die soms het 
origineel in de schaduw stelt.
Ik ben natuurlijk een taalfreak, om het 
maar eens op z’n Frans te zeggen, en 
ik heb de laatste jaren wat onderzoek 
gedaan, en hoop over niet al te lange 
tijd met een proefschrift te komen, zodat 
ik vóór mijn zeventigste toch nog kan 
promoveren. 

Bij mijn naspeuringen vond ik in de oude 
universiteitsbibliotheek van Middelhar-
nis het volgende poëem, ongetwijfeld 
een variatie op het aloude “Sinterklaas 

Goedheiligman”:
 “Sinterklaas ging vissies vange,
 bleef met ze reet an ’t haakie hange,
 au, au, au,
 Sinterklaas ze reet was blauw !”

(Ik schrijf het hier op in de volkstaal 
waarin het gezongen placht te worden.)
Wat leert dit lied ons? In de eerste plaats 
dus dat de Goede Sint wel eens ging 
vissen, iets dat in de loop der jaren toch 
wel in de vergetelheid is geraakt. De 
tekst stamt uit de tijd van vèr voor de 
vangstquota, dus daar kan het niet aan 
gelegen hebben. Verder valt het op dat de 
Sint een wel zeer ongebruikelijke manier 
van ingooien moet hebben gehad, gezien 
het feit dat “’t haakie”(het haakje) in zijn 
“reet” (achterwerk) terecht kwam. Dan 
frappeert mij altijd weer de bondigheid 
waarmee het volk een verhaal kan vertel-
len, een bondigheid die je bijvoorbeeld 
ook aantreft in het aangrijpende:
 “Pinda liep langs spoorwegbaan,
 plots kwam daar een treintje aan.
 Pinda keek niet uit helaas,
 Toet, toet, toet…
 Pindakaas!”

Als tweede voorbeeld geef ik de volkse 

versie , sommigen zullen spreken van 
aberratie, van het lied : “”Sinterklaas 
is jarig”: 
 “Sinterklaas is jarig, 
 zet ‘m op de pot,
 as tie dan gaat stinke, 
 dan doe je de deur op slot.
 aardje stond te wachte, 
 paardje liet ’n scheet,
 Pietje wou ‘m pakke, 
 maar hij was te heet…”

De ruimte ontbreekt mij hier helaas 
om de volle inhoudelijke draagwijdte 
van dit vers met u te behandelen, maar 
ik wijs u er slechts op dat er in die 
tijd kennelijk een oorzakelijk verband 
bestond tussen “jarig zijn” en “op de 
pot gezet worden”. Voorts maak ik u er 
opmerkzaam op dat “paardje” (het paard 
van Sinterklaas)  kennelijk “stond te 
wachten” buiten de ruimte waar de Sint 
vertoefde, aangezien de deur “op slot” 
was gedaan. Dat “ ’n scheet” soms “te 
heet” is, is nog altijd het geval. 

In de vorige krant klaagde ik enigszins over het tekort aan 
bruikbare kerstliedjes in het Nederlands. Heidense kerstliedjes 
zeg maar, die niet zozeer gaan over “Ere zij God”, maar meer 
over “In de mensen een welbehagen.” Nu al die, toch eigenlijk 
vreselijke, feestdagen voorbij zijn gestrompeld en er na de 
maandag gewoon weer een dinsdag komt en al die in de weg 
hangende versiering is opgeruimd, wil ik alsnog even stil staan 
bij de liederenschat, althans een klein deel ervan, die het Sin-
terklaasfeest ons wèl heeft geschonken.

Theo was man van het eerste uur bij 
de nu 47-jarige Charloise vereniging 
De Boergoenzers en Piet Rietveld 
oprichter van De Noelemakkers in 
Lombardijen, waarvan hij de 33ste 
verjaardag in februari net niet mag 
beleven. Grootmeester-Raadsheer 
Theo Nöllen is 83 jaar geworden. 

Maandag 29 december werd hij 
onder grote belangstelling en met 
als slot een éénmalig aláááf in 
Hofwijk gecremeerd. De dag daarop 
maakte Piet Rietveld onder langdurig 
applaus én aláááf van familie en 
carnavalsrelaties zijn laatste rit naar 
crematorium Zuid.

Theo Nöllen was bij De Boergoen-
zers op tal van fronten actief. Hij 
begeleidde onder meer de laureaten 
voor het Commandeurschap naar het 
moment dat ze werden onderschei-
den. Daar waren grote namen bij 
als Lenie ’t Hart van de zeehonden-
crèche, tv-coryfee Tineke de Nooij, 
vastgoedmagnaat Tom Westermeijer, 
burgemeester Wim Thomassen en 
Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom.
Piet Rietveld gold als een man met 
een brede carnavalsvisie. Ook hij 
wist bekende en klinkende namen 
naar Noelemakkerdam te halen om 

ze daar te onderscheiden met De 
Grote Noel. Onder hen voetbalcrack 
Coen Moulijn, jodelkoningin Olga 
Lowina en zanger Ben Cramer. Zijn 
‘cluppie’ geniet staat nog steeds veel 
waardering vanwege het sociaal 
carnaval voor senioren en kinderen. 
Daarnaast was Piet Rietveld een van 
de belangrijkste pijlers onder het 
stedelijk carnaval van het Carnavals-
verband Rotterdam-Zuid. Onder zijn 
carnavalsstaf trok Prins Erasmus de 
Eerste van Rijneinde onder het motto 
‘Kranig op Weg’ op 4 februari 1995 
in een lange stoet van Stadion Fe-
ijenoord naar en over de Coolsingel. 
Het was een van de vele hoogtepun-
ten in het leven van Piet Rietveld. Hij 
en Theo zijn er niet meer, maar als de 
aláááfs volgende maand weer door 
de zalen daveren komen ze ongetwij-
feld bij velen weer op het netvlies.

Rein Wolters

Laatste aláááf en applaus 
voor Theo Nöllen en Piet Rietveld
In de Rotterdamse carnavalsdreven werden ze decennia lang op handen gedragen: Theo Nöllen 
en Piet Rietveld. Vanaf de jaren zestig en zeventig groeiden ze op hun eigen wijze uit tot DE carna-
valskanjers van Rijneinde, zoals Rotterdam nog steeds heet in de periode van leut en gein.

- Grootvorst Piet Rietveld in 1991 bij het aanbieden van een nieuwe buitenkooi aan 
vogelasiel Karel Schot. Foto’s collectie Rein Wolters - 

- Grootmeester-Raadsheer Theo Nöllen in 1992 
tijdens een riddering - 
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

V IE RBANNE NS TRAAT 1
N IE UW E RKE RK
TE LE FO O N (0111 )  641798

WA LENB UR GERW EG 83  -  R O TTER DA M 
TELEFO O N ( 010 )  4660368 /4663161

N I EUW E CR O O S W I J K S EW EG 66B
R O TTER DA M -  TELEFO O N ( 010 )  4136910

W W W.T IM M E RM AN-NATUURS TE E N.NL

Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde
uitvaartverzorging

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

’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

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

Alles nog 
meer afgeprijsd!   
3/4 en 7/8 pantalons  25,--
jumpers en vesten de 2e nog goedkoper
Rokken, blouses, mantels alles 
afgeprijsd  sla nu uw slag!
m.u.v. nieuwe colllectie en basics

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC  Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl 

Ga actief uw klachten te lijf

Bel (010)4430090

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST
Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie. 
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is. 
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten. 
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd. 
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met 
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

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

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Versfruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tong�let, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tja Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket hi Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen
Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.) 

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

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
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Waar was dat nou?

Dit stukje Rotterdams Terbregge heeft 
weer heel veel oplossingen opgeleverd:
Jan Weda (Maassluis): “Het is de Ter-
bregse Rechter Rottekade in de richting 
van de Molenlaan/ Prinses Irenebrug. 
De fotograaf stond met de rug naar 
molen De Vier Winden, bekend o.a. van 
een foto van Lancasterbommenwerpers, 
die begin mei 1945 voedsel dropten in 
de polder, waar nu de nieuwe woonwijk 
Nieuw Terbregge is. De garage van 
Hoppezak is verdwenen en toen ik 
daar vorige week ging kijken – dochter 
woont in de buurt, dan kan je makkelijk 
daar de fiets pakken en gaan kijken -, 
werd op de plaats van de garages de 
laatste hand gelegd aan twee nieuwe 
panden. Om de hoek op de Molenlaan 
is nu een benzinestation van Esso, geen 
idee of er een verband met de garages 
is, waar eveneens Esso getankt kon 
worden.”
Adri Groen-Schreuder (Fijnaart): 
Hopelijk accepteert u mijn inzending 
per e-mail. Ik kreeg uw krant  pas 20 
december in mijn bezit en ben bang 
dat toezending per post te laat is i.v.m. 
de kerstdrukte. (Natuurlijk accepteren 
wij oplossingen via e-mail (Internet). 
Voor de WWDN-vragen kunt u terecht 
bij waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 
en voor de (kruiswoord)prijsvraag is 
het adres info@deoudrotterdammer.nl. 
AvdS). Dit is Terbregge anno 1956. De 
foto toont de garage/pompstation van 
Hoppezak. De straat heette toen nog 
Bergse Rechter Rottekade, inmiddels al 
jarenlang bekend als de Terbregse Rech-
ter Rottekade. Tegenover het pompsta-
tion waren enkele winkels. Ten eerste 
de verfwinkel van Van der Kooij. Als 
meisje van ongeveer 9 jaar deed ik op 
zaterdag boodschappen voor mevrouw 
Van der Kooij. Zij kon haar winkel niet 
in de steek laten en dus ging ik voor 
haar naar de bakker en de groenteboer. 
Zij betaalde mij  –in mijn ogen- vor-
stelijk voor deze dienst, namelijk één 
gulden. Zij is altijd ontzettend lief voor 
mij geweest. Zij was weduwe, is op een 
gegeven moment getrouwd met Mel 
Gadellaa, die na Hoppezak het garage-
bedrijf overgenomen heeft. Het huwe-
lijk hield geen stand. Mevrouw Van der 

Kooij is enkele jaren geleden overleden. 
Naast de winkel van mevrouw Van der 
Kooij zat Arie Van der Elst met zijn 
Vivo-kruidenierswinkel. Ik herinner me 
nog de zakken koekkruimels voor vijf 
cent, die je bij hem kon kopen. Later 
werd de winkel overgenomen door Van 
den Berg. Verder was er de winkel van 
Dikke Betje, hier kon je snoep kopen. 
Ook was er een bakker, Van Duijn. Die 
had heerlijke Weesper moppen. Na van 
Duijn kwam bakker Scheijgrond in de 
zaak. Ik heb een fijne jeugd gehad op 
Terbregge. ’s Zomers ging ik op het 
weiland, waar nu het Lage Bergse Bos 
is, met Ellen Beckman koeienstront 
scheppen in emmers. Die verkochten 
we voor een kwartje en moeder mocht 
de emmers schoonmaken. De goeierd 
deed het nog ook. ’s Winters haalden 
we oud brood op en dat voerden we 
aan de eenden, die in grote groepen in 
open stukken water zwommen van de 
dichtgevroren Rotte en Bergse Plas. Wat 
zijn er veel verhalen te vertellen over 
Terbregge, maar ik ben bang, dat mijn 
inzending nu al ingekort moet worden. 
Jammer!! (Ja, ’t is jammer. Maar er zijn 
nog meer lezenswaardige inzendingen. 
AvdS).
Ron den Engelsen, Bladel (NB): “En 
óf ik weet waar dit was: De Terbregse 
Rechter Rottekade, vlakbij de Irene-
brug. Eigenlijk een heel makkelijke 
opgave dit keer, die door veel Hillegers-
bergenaren en mensen van Terbregge 
herkend moet worden. De situatie van 
de foto is namelijk nog tot in de jaren 
tachtig nagenoeg ongewijzigd gebleven. 
Voor mij persoonlijk is deze plek echter 
veel meer dan zomaar een foto van 
een stukje oud Rotterdam. Hier werd 
begin jaren zeventig de basis gelegd 
voor mijn carrière in de autowereld. De 
naam van het garagebedrijf was toen 
al gewijzigd van Garage Hoppezak in 
Garage de Irenebrug. En ESSO had 
plaatsgemaakt voor AVIA. Ook het 
tijdelijke kantoortje achter het eerste 
witte huis rechts, was al verdwenen 
toen ik als vijftienjarige wat mocht 
bijverdienen als pompbediende op de 
zondagochtend. Ik fietste in die tijd 
iedere zondag van de Wilgenlei, waar 

wij woonden, naar Terbregge. Ik had er 
toen nog geen idee van dat hier de basis 
zou worden gelegd voor een loopbaan 
in de autowereld, die uiteindelijk tot de 
functie van Directeur Communicatie bij 
DAF Trucks in Eindhoven zou leiden. 
Het was in die tijd vooral gezellig en 
ik verdiende geloof ik een tientje op 
een ochtend. Het eerste dat ik deed als 
ik het kantoortje ’s morgens om acht 
uur opende, was het ronde gaskacheltje 
in de hoek opstoken, een potje koffie 
zetten, de ijzeren garagedeur openen en 
de pompen aanzetten. Was ik daarmee 
klaar, dan kwam steevast Tinus Romijn 
een bakkie doen. Die woonde met zijn 
lieve vrouw aan de andere kant van het 
witte huis voorop de foto. Tinus deed in 
landbouwbenodigdheden en reed met 
een afgeladen Opel Blitz de boeren in 
de omgeving af om kruiwagens, touw, 
scheppen, emmers en meer van dat 
soort zaken te verkopen. Als-ie tien 
woorden zei, waren er zes een flinke 
vloek. Maar het was toch gezellig als 
hij langs kwam om het eerste bakkie 
koffie te drinken. En dan kwamen rond 
een uur of tien de eerste klanten. Druk 
was het nooit op zondagochtend, maar 
het waren wel altijd dezelfde klanten. 
Ome Jan de Wit van het gelijknamige 
taxibedrijf uit Bergschenhoek, meneer 
Odijk met zijn mooie oude Vauxhall, 
Cor Bruijn, de bloemist van de hoek, 
meneer Dimitri, dokter van de Ende, 
een bijzonder aardige kaakchirurg die 
aan de Molenlaan woonde. En meneer 
Köhler sr. met zijn grote Amerikaanse 
slee. En Köhler junior, later tandarts 
geworden in Capelle a/d IJssel, met zijn 
Triumph TR4/A. Garage de Irenebrug 

had veel trouwe klanten, waaronder 
zelfs een aantal in die tijd bekende 
namen als conferencier Frans Vrolijk, 
impresario Dick Binnendijk en oud-
voetballer Pim Doesburg. Later ben ik 
er meer dagen gaan werken. Er werkten 
in de hoogtijdagen een chef monteur, 
die heette Arie en twee of drie vaste 
monteurs, waarvan ik me Patrick en 
Ragnar nog herinner. En er waren twee 
pompbediendes in vaste dienst. Mel 
sleutelde zelf natuurlijk ook vaak mee. 
In de garage pasten precies vier auto’s 
en als de kachel dan loeide en de radio 
schalde, was het oergezellig. ’s Zomers 
stonden we lekker buiten in de zon te 
werken. Wat een prachttijd. Als jonge 
jongen op de brommer van de zaak naar 
gebroeders Ferwerda gestuurd worden, 
de automaterialengroothandel in de 
stad, voor een doosje bougievonkjes of 
aan blikje hamerstelenvet. En later, toen 
ik mijn rijbewijs eenmaal had, er op uit 
met de DAF 33 bestel als serviceauto of 
de Hanomag takelwagen. Mel Gadella 
is helaas te jong gestorven, maar de 
herinnering aan die jaren op Terbregge 
en wat hij voor mij heeft betekend, zal 
ik nooit vergeten. Evenmin als al die ge-
weldige klanten, die de oude Garage de 
Irenebrug verkozen boven het moderne 
dealerbedrijf. Gewoon omdat Mel altijd 
voor iedereen klaar stond en misschien 
ook wel een beetje omdat het er altijd 
oergezellig was.”
Gerard Hooymeijer (Vlaardingen): “De 
straat is Dorpstraat in Terbregge. (Dat 
was de naam vóór 1940. AvdS). U ziet 
het taxi- en garage bedrijf van Leen 
Hobbezak. Leen reed motor en ook 
races, zoals de TT in Assen.”

Henk Dijkxhoorn (Voorzitter Bewo-
nersvereniging Terbregge’s Belang 
en Voorzitter Historische Commissie 
Terbregge’s Belang): “Het plaatje van 
opgave no.81 is voor vele Terbreggena-
ren niet zo moeilijk, om de eenvoudige 
reden, dat er nu twee kolossale huizen 
staan. Dit is door de Terbregse Rechter 
Rottekadebewoners niet in dank 
aanvaard. De buren aan de overkant 
zien namelijk nooit de zon meer. De 
foto, van de garage van Hoppezak, is 
nog niet zo heel erg oud. Het gymnas-
tieklokaal op de hoek van Terbregse.
Rechter Rottekade en Molenlaan is 
reeds gebouwd. De boerderij is later de 
garage van Leen Hoppezak geworden 
en daarna van Gadella. De laatste 
eigenaar van de garage was Rob Albers. 
Deze Albers en ondergetekende hebben 
getracht de boerderij te behouden en er 
een museumpje van te maken. 
De enige voorwaarde was, dat de 
aanlegbalken in de Rotte aan die kant 
verwijderd moesten worden, om de te 
bouwen huizen gelegenheid te geven 
een bootje aan te meren. Helaas was 
daarover geen discussie mogelijk, dus 
heeft Albers de sloop doorgezet en ging 
er weer iets van de historie verloren. 
Natuurlijk is er nog veel meer te vertel-
len over dat unieke straatje, maar u zal 
genoeg inzendingen hebben om de hele 
krant te vullen.”

De attentie gaat naar Hans Romein, 
Warmoezierstraat 8, 3056 LT Rot-
terdam.

Wanneer je als samensteller van 
deze rubriek een ‘Waar-was-
dat-nou-foto’ uit een onbekend 
gedeelte van Rotterdam plaatst, 
krijg je het als fotograaf bijzonder 
moeilijk om dezelfde locatie nu 
vast te leggen. Je weet, in het geval van raadfoto 81, dat je ergens 
in Terbregge moet zijn, maar waar nu precies?
U mag van me weten, dat ik in de verkeerde hoek van Terbregge 
aan het zoeken was. Maar het echtpaar van de Terbregse Rechter 
Rottekade 218 kon mij in de juiste richting wijzen. Ik moest aan de 
andere kant van de Molenlaan zijn! Dáár was het stukje Terbregse 
Rechter Rottekade dat model had gestaan voor de WWDN-foto.

Nieuwe opgave no. 83

TOEN NU

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 81”

In de zeventiger en tachtiger jaren was op zaterdag voor mij in Het Vrije Volk, later 
Rotterdams Dagblad, de raadfotorubriek van Rein Wolters een graag geziene pagina. 
Dat deze Rein, en daarmee ook zijn vrouw Ellie, meer zou worden dan een collegiale 
kennis, kon ik toen niet bevroeden. Eén van zijn raadfoto’s zette mij voor de grootste 
vragen: aan de huizenbouw kon ik zien, dat het echt Rotterdam was. Maar waar? 
Destijds liepen de oplossingen in de honderden; Rein schreef er drie zaterdagen in de  
krant over. Maar we zijn nu 48 jaar ná de brand, die op de foto onderwerp is. Vandaar 
de welbekende ‘Waar was dat nou-vraag’. O ja, Ellie en Rein mogen niet meedoen!

Waar was dat nou? 
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij www.ditisrotjeknor.nl 
  
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 5 
januari 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
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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

Heeft u een laag inkomen? 
Vraag de extra € 50,- aan!

Het kabinet geeft alle Nederlanders met een laag inkomen eenmalig € 50,-.

Woont u in Rotterdam? Dan kunt u de € 50,- aanvragen bij de gemeente. 

 Kijk of u in aanmerking komt: 

U bent: Uw netto inkomen per maand is:
Jonger dan 57 jaar Minder dan € 1.395

Tussen 57 en 65 jaar Minder dan € 1.475 

65 jaar of ouder en getrouwd / 
samenwonend

Minder dan € 1.535  

65 jaar of ouder en alleenstaande vader 
of moeder

Minder dan € 1.380  

65 jaar of ouder en alleenstaand Minder dan € 1.120  

Dan heeft u recht op € 50. 

Vraag uw € 50 voor 1 maart 2009 aan bij de gemeente. 

• Download het aanvraagformulier van www.sozawe.rotterdam.nl.

• Haal het aanvraagformulier op bij de kantoren van Sociale Zaken en 

 Werkgelegenheid (SoZaWe). 

• Bel de gemeente Rotterdam op 0800-1545 (gratis) om het aanvraag-

 formulier aan te vragen. 

Heeft u een bijstandsuitkering van SoZaWe? Dan is het geld half december 

automatisch op uw rekening gestort. Hierover heeft u een brief ontvangen. Zo niet? 

Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen. 

De kantoren van SoZaWe zijn op werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur. 

U vindt ze op de volgende adressen: 

• Werkplein Heiman Dullaertplein · Heiman Dullaertplein  3 · 3024 CA Rotterdam 

• Werkplein Gooilandsingel · Gooilandsingel 41 · 3083 DP Rotterdam 

• Werkplein Schiekade · Schiekade 830 · 3032 AL Rotterdam 

• Werkplein Prins Alexanderplein · Prins Alexanderplein 14 · 3067 GC Rotterdam 

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



Nee, vinden wij! Hun basis is de AOW die 
per 1 januari met 1,81 procent is verhoogd, 
terwijl het Centraal Planbureau voor vol-
gend jaar een infl atie verwacht van slechts 
1,5 procent. Hun koopkracht voor eerste 
levensbehoeften (eten, drinken, vaste lasten, 
enz.) blijft in stand.
Een infl atievergoeding op hun bedrijfspensi-
oen is alleen maar het toefje meer voor luxe 
(vakanties, autorijden, uitgaan, kroegbe-
zoek, enz.). Laten we daarover eens niet al 
te sikkeneurig zijn:  daarop kan best enkele 
jaren ietsepietsie bespaard worden. Daarom 
maar eens op een rijtje gezet in hoeverre 
ouderen fi nancieel worden getroffen door de 
(tijdelijke?) teruggang van de economie.

De werkenden
Als zij onder een CAO vallen is er weinig 
aan de hand. De CAO-verhoging zal 
minstens gelijk zijn aan de recessie. En zelfs 
als dat niet het geval is, valt er nog zoveel te 

bezuinigen op luxe uitgaven, dat ze nog niet 
zullen creperen.

De AOW’ers 
Zoals eerder aangegeven blijft hun 
(minimale) koopkracht in stand. Ze hoeven 
niet meer te werken en dat alleen al moet 
voor velen een opluchting zijn. Ze hebben 
ook wat minder nodig dan de jongeren die 
nog volop bezig zijn met hun carrière en 
de opbouw van hun huishouden. Tip: wees 
niet zo gauw ontevreden. Degenen met een 
aanvullend pensioen blijven daarin komend 
jaar ‘stilstaan’. De pensioenfondsen hebben 
namelijk op hun beleggingen aanzienlijk 
verloren.  De consequentie van een verplicht 
collectief spaarsysteem. Extra rendement is 
namelijk nodig om een infl atievergoeding te 
kunnen geven. Als de gepensioneerden in-
dividueel voor hun pensioen hadden moeten 
sparen,  hadden ze het in het beursklimaat 
waarschijnlijk nog slechter gedaan of ze 

hadden hun geld al lang verspild.

De nieuwe 
werklozen onder de ouderen
Zij zijn de grootste slachtoffers van de 
economische teruggang. Immers als zij 
worden ontslagen en zij krijgen geen mooie 
aanvullende gouden handdruk, gaan zij er 
de komende jaren minstens 30 procent in 
hun maandelijkse inkomen op achteruit. En 
als zij geen nieuwe baan vinden, komen ze 
in de bijstand of de IOAW.

De rijke mensen
Als zij in aandelen hebben belegd, hebben 
ze een behoorlijke opdoffer in hun vrije 
vermogen gekregen. Over hun koopkracht 
hoor je ze überhaupt niet gauw klagen.

De ouderen
De ouderen met een sociale uitkering 
(WIA,WAO, Anw, IOAW, IOAZ, WW, 

WWB). Voor hen is het al jaren geen vetpot. 
In 2009 worden ze in ieder geval nog niet 
getroffen door het zo moeilijk te bevatten 
begrip ‘koopkrachtverslechtering’. Als de 
recessie doorzet misschien in 2010. Dan 
wordt het nóg meer de eindjes aan elkaar 
knopen.

De criminelen die 
alles bij elkaar sappelen! 
Zijn die er nog onder de ouderen? We 
hoeven er in ieder geval geen woorden aan 
vuil te maken.

De schuldenaars 
Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren 
zitten. Hadden ze in het verleden maar een 

degelijker fi nancieel beheer moeten voeren. 
Want waarom met geleend geld meedoen 
aan allerlei overbodige luxe, zoals dure 
auto’s, huishoudelijke apparaten en kostbare 
vakanties?

Slotconclusie: wat maakt men zich druk in 
dit land voor een paar procentjes koopkracht 
meer of minder. Laten we eerst met z’n 
allen zorgen dat de neergaande economie 
zich over een jaar of twee stabiliseert om 
vervolgens weer matig te gaan groeien. 
Dan profi teert ook iedereen weer in meer of 
mindere mate!

Hans Roodenburg
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&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’.

Per 1 januari zijn de sociale uitkeringen iets omhoog gegaan. Met de terugvallende economie is het daarom tijd de balans op te maken in de koopkracht voor ouderen in 2009. 
Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Ouderen hebben nauwelijks te klagen!

Sociale voorzieningen

Invloed vermogen op
zorg- en huurtoeslag
We zijn gehuwd, jonger dan 65 jaar en 
ons inkomen is dusdanig laag dat we 
huursubsidie én zorgtoeslag krijgen. Aan 
spaargeld bezitten we circa 3000 euro. 
Binnenkort komt daar een kleine erfenis 
van circa 5000 euro bij. Heeft dat gevolgen 
voor onze toeslagen?

Nee, u hoeft zich weinig zorgen te maken. 
Voor huurtoeslag en zorgtoeslag geldt uw 
(verzamel)inkomen per jaar en dat blijft 
– zo nemen we aan – vrijwel hetzelfde. 
Aan vermogen (spaargeld, erfenissen, be-
leggingen, enz.) mogen gehuwde mensen 
jonger dan 65 jaar samen bij toeslagen 
niet meer hebben dan ruim 40.600 euro 
(in 2008). Volgens uw opgave komt u daar 
bij lange na niet aan! Bij uw aangifte over 
2008 komen automatisch vragen aan de 
orde over uw vermogen in dat jaar.

Beroep op bijstand
als man overlijdt
Ik  ben 50 jaar en mijn man van 52 jaar 
is terminaal. Als hij overlijdt, heb ik geen 
recht op de nabestaandenwet. Ik denk dat 
ik dan een beroep moet gaan doen op een 

bijstandsuitkering. Wat mag ik van ons 
spaargeld houden?

Als u een uitkering van de Sociale Dienst 
in uw gemeente moet aanvragen, dan 
speelt bij de toekenning daarvan uw 
vermogen (spaargeld e.d.) een rol. 
Van uw totale vermogen op dat moment 
wordt ‘slechts’  € 5325 voor een alleen-
staande vrijgelaten. Voor woningbezit-
ters geldt nog een extra vrijlating van € 
44.900. Wat een treurige situatie allemaal 
voor u. Ga ook nog goed na of uw man 
in het verleden  bedrijfspensioenen heeft 
opgebouwd. Dan heeft u waarschijnlijk 
nog recht op een nabestaandenpensioen 
uit die regelingen!

Financiële kwesties

Lastenvrije flat aan
dochter geven
Onze enige dochter woont in een fl at die 
lastenvrij ons eigendom is. Welke huur 
moeten we haar minimaal in rekening 
brengen of zijn er fi scaal gezien aantrek-
kelijker oplossingen?

U kunt uw dochter aan u een huur laten 
betalen. Deze huurinkomsten worden niet 
belast voor de inkomstenbelasting in box 

1. Het is wel zo dat de waarde van deze 
woning (als belegging) telt in box 3 van 
uw belastingaangifte hetgeen betekent dat 
u boven de vrijstellingsgrens 1,2 procent 
belasting over dit vermogen betaalt. Wilt 
u quitte spelen dan is dat ook de minimale 
huur die u uw dochter in rekening kan 
brengen.
Een andere mogelijkheid is de fl at aan 
haar te verkopen via een hypotheeklening 
aan haar. Dan is de marktrente (thans circa 
4 tot 5 procent) die u haar in rekening 
moet brengen voor haar fi scaal aftrekbaar. 
Overigens zijn er dan ook nog ‘kosten 
koper’ (overdrachtsbelasting, notarisaktes, 
enz.).
U heeft ook nog belastingtechnische mo-
gelijkheden om de eventuele huur of de te 
betalen hypotheekrente door uw dochter 
(deels) kwijt te schelden door gebruikma-
king van schenkingsvrijstellingen. Als u 
niet weet hoe het allemaal werkt, is het 
verstandig de zaak voor te leggen aan uw 
belastingadviseur of degene die u helpt bij 
het aangifte doen.

Schulden bij huwelijk
met nieuwe partner
Acht jaar geleden ben ik gescheiden. Nu 
heb ik een andere man ontmoet. Hij moet 
in termijnen te veel ontvangen WAO-

uitkeringen terugbetalen. Als ik met hem 
zou trouwen, moet ik dan aan deze schuld 
meebetalen? Ik heb zelf een eigen inkomen. 
Of moeten we onder huwelijkse voorwaar-
den trouwen?Ik ontvang nu nog alimentatie 
van mijn ex. Ik weet dat dit vervalt als ik 
opnieuw trouw. Maar na mijn scheiding 
heb ik de pensioenrechten geregeld. Ik 
was 26 jaar getrouwd. Ik krijg een deel 
van zijn ouderdomspensioen zodra hij  met 
pensioen gaat. Maar vervalt dat ook als je 
opnieuw trouwt?

Indien u met uw nieuwe partner in ge-
meenschap van goederen huwt, dan bent 
u mede aansprakelijk voor zijn eventuele 
schulden. Maar over de terugbetaling van 
uw partner aan het UVW hoeft u zich niet 
zo ongerust te maken. We nemen aan dat 
die terugbetaling ophoudt als het teveel 
aan uitgekeerde WAO is verrekend. Zijn 
er nog andere schulden dan kunt u door 
middel van huwelijkse voorwaarden 
daarvan afstand nemen.Als u hertrouwt, 
dan mag uw ex-partner inderdaad een her-
ziening van zijn alimentatiebetaling aan u  
claimen. Echter de inmiddels verevende 
pensioenrechten uit uw vorige huwelijkse 
periode blijven onaangetast. Die zijn voor 
goed afgerekend!

Renteschommeling bij
uitkering lijfrente
Mijn lijfrentekapitaal komt binnenkort als 
aanvulling op mijn pensioen ter beschik-
king. Ik ben verplicht om het kapitaal aan 
te wenden voor een periodieke (in mijn 
geval een maandelijkse) uitkering. Hoe 
kan ik bepalen dat ik de meest gunstige 
rente krijg?

U kunt meerdere offertes aanvragen. 
Want u bent in ieder geval niet gebonden 
aan de verzekeraar waar u indertijd uw 
lijfrente hebt afgesloten. Een handige site 
is die van een aantal grote verzekeraars, 
namelijk www.pensioenkoers.nl. Bent u 
niet op internet thuis, dan adviseren we u 
een onafhankelijke verzekeringsadviseur 
in te schakelen. Daarbij moet u bedenken 
dat de actuele rentestand, die dagelijks 
kan veranderen, bepalend is voor de 
uitkering die gepensioneerden soms heel 
lang ontvangen. Daarom is het zaak om 
tussen het kiezen en afsluiten van de 
lijfrentebetaling goed te checken wie 
de gunstigste rente biedt. Dat kan  forse 
bedragen schelen!

  Bruto per maand  Bruto vakantie   
   uitkering per maand
Gehuwden  € 686,78  € 40,36
Gehuwden met maximale toeslag 
(partner jonger dan 65 jaar)  € 1373,56  € 80,72

Maximale toeslag  € 686,78
Ongehuwden  € 1001,94  € 56,50
Ongehuwd met kind tot 18 jaar  € 1271,82 € 72,65
In deze bedragen zit nog niet de tegemoetkoming AOW van € 36,45 bruto per maand. De vakan-
tie-uitkering wordt in mei uitbetaald. Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Laten we maar met de deur in huis vallen. De kredietcrisis en teruglopende economie zullen vooralsnog de 
meeste ouderen in hun maandelijkse inkomsten nauwelijks treffen. De koopkracht zal wél sterk worden 
aangetast als mensen worden ontslagen en zij het moeten stellen met een werkloosheidsuitkering, die circa 
70 procent van het loon bedraagt.  Natuurlijk zijn er ook ‘klagende ouderen’ omdat de meeste pensioenfond-
sen volgend jaar geen of slechts een kleine inflatievergoeding zullen geven op het aanvullend pensioen op de 
AOW. Maar hebben zij recht van klagen in een tijd dat iedereen te maken krijgt met recessie? 
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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
®

Uw zorgen vertrouwd uit handen.

TEL. 010 - 485 51 10
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

(ook op zaterdag en zondag)

Persoonlijke aandacht
voor al uw wensen

Strevelsweg 335
3073 DZ  Rotterdam
E-mail: info@ballegooijen.nl
Internet: www.ballegooijen.nl

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

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

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
 Reparaties klaar terwijl u wacht
 B+O gebit eendags behandeling
 Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!   Al bijna 29  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
  In blank en donker eiken

- Senioren ledikanten
  evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05   OF   06 - 51 17 34 26

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
  Inkoop van gehele of gedeeltelijke inboedels
  Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
  Bemiddeling met diverse instanties
  Milieu bewust vuil afvoeren

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Senior verhuizingen met zorg Klussenservice
 Duidelijk offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-



Op de gedeelde derde plaats eindigde 
Max Euwe, die van 1935 tot 1937 
wereldkampioen was geweest. Dat 
was volgens de schrijvers van ‘Weer-
zien der schaakmeesters’ teleurstel-
lend. ”Dr. Euwe”, zo stelden zij 
onomwonden vast, “miste de vereiste 
koelbloedigheid en toonde daardoor 
een spel dat niet beschouwd kon 
worden als strokende met het peil van 
zijn inzichten...” 
Heel fraai en eerbiedig gezegd: daar 
moet lang over nagedacht zijn. Ik 
denk niet dat er nog een journalist te 
vinden is die zo’n fraaie volzin aan 
het papier durft  toe te vertrouwen.

Radio
Maar, ja, we hebben het nu dan ook 
over het einde van de jaren veertig. 
Er was nog geen televisie en zowel 
voor onze voorlichting als ons 
amusement, waren we aangewezen 
op de goeie ouwe radio. Ik hoor Tom 
Schreurs tussen half vijf en vijf uur 

nog de voetbaluitslagen voorlezen. 
Om half zes luisterden we naar de 
lotgevallen van Ome Keesje en zijn 
schoonzoon Arie, ‘s avonds trilden 
we van opwinding bij de avonturen 
van Paul Vlaanderen en zijn vrouw 
Ina, op dinsdagavond stemden we af 
op de Bonte Dinsdagavondtrein en, 
verspreid over verschillende dagen, 
spitsten we de oren bij de sportpraat-
jes van Aad van Leeuwen, Leo Pa-
gano, ir. Van Emmenes, Jan Cottaar, 
Herman Kuiphof enz.  Dat waren 
nog eens heren, vergeleken met de 
huidige Derksens en Borsten.
Op zaterdagmiddag luisterde ik 
steevast naar het voetbalprogramma 
van de BBC-radio. Een programma 
dat nog altijd bestaat en nog steeds 
met dezelfde tune begint. Na eerst 
een juniorenwedstrijd bij Excelsior 
te hebben gespeeld, was ik dan een 
paar uur aan huis gekluisterd om de 
distributiebonnen voor melk, koffi e, 
thee enzovoort te sorteren en op te 

plakken, die bij mijn vaders winkel in 
de Van Speijkstraat waren ingeleverd. 
Een saai karwei, maar ja, ik kreeg er 
een gulden extra zakgeld voor. In die 
tijd voor een jongen van mijn leeftijd 
een niet te versmaden bedrag.

Afgeslacht
Terugkerend naar mijn activiteiten 
achter het schaak- en dambord: op 
familieniveau kon ik een aardig 
partijtje meeblazen. Al mijn tantes en 
ooms heb ik als jongen van twaalf, 
dertien jaar wel verslagen en mijn 
vader moest er op den duur ook aan 
geloven. 
Een paar jaar later heb ik ervaren dat 
al die ‘prestaties’ niets voorstelden. 
Op de redactie van het Rotterdamsch 
Parool kreeg ik toen te maken met 
collega’s als Hans Reismann en Jan 
de Kluyver. Hans was op lokaal/re-
gionaal niveau een aardig schaker en 
dammer Jan de Kluyver, woonachtig 
in Vlaardingen, zat zelfs op nationaal 

niveau dicht tegen de top aan. Ik kan 
me niet herinneren dat ik ooit van hen 
heb gewonnen. Het werden meestal 
slachtpartijen.
Ondanks die pijnlijke ervaringen heb 
ik het vele jaren later toch een keer 
aangedurfd me op te geven voor een 
simultaanseance van Hans Böhm in 
het WTC-gebouw. Ook dit werd een 
drama. Na amper tien zetten stond ik 
glad verloren. Om de partij nog een 
beetje te rekken, zocht ik mijn toe-
vlucht tot een paar risicoloze zetten. 

Böhm bekeek ze met een meewarig 
hoofdschudden. Wat wil je nou, 
jongen, hoorde ik hem denken. Echt 
boos en verontwaardigd reageerde 
hij echter pas, toen ik hem met een 
onnozel gezicht remise aanbood. 
Remise..., remise..., brieste hij. Hoe 
durf je!
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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 sportleven

Nieuwe foto
Op deze foto uit 1951 zien we een training op vreemde bodem van een Rotterdamse 
voetbalclub die vanaf haar oprichting vele internationale contacten heeft gehad. Weet u 
om welke club het hier gaat en herkent u bepaalde spelers?

Oplossing foto 23 december 2008
Stadion Feijenoord werd vooral in de eerste periode van het bestaan benut voor allerlei sportwedstrijden en 
manifestaties. Van het stadionspel ‘De Waterweg Heroverd’, de gebedsbijeenkomst van de Amerikaan Billy 
Graham tot en met speedway, boksen, atletiek en uiteraard voetbal. 
Hier zien we een moment uit atletiekwedstrijden in het stadion op 24 juli 1949. De atleet is Wim Slijkhuis 
(1923-2003). Vele lezers, zoals als A. Riper uit Barendrecht, hadden geen moeite hem te herkennen. Wat we nu 
nauwelijks meer beseffen is dat de geboren Leidenaar Slijkhuis in zijn tijd behoorde tot de wereldtop. In 1946 
– EK Oslo -was hij goed voor zilver op de vijf kilometer. In de schaduw van Fanny Blankers-Koen behaalde 
Slijkhuis op de Olympische Spelen in Londen in 1948 brons op zowel de 1.500 meter als de vijf kilometer. In 
1950 – EK Brussel - won hij goud op de 1.500 meter. Zijn Nederlandse records en titels zijn niet te tellen. Slijk-
huis stond bekend om zijn soepele mooie loopstijl. De Engelsen beschreven het als ‘The poetry of motion’. 
Ook in de wedstrijden in Stadion Feijenoord op 24 juli 1949 stond Slijkhuis op eenzame hoogte. Het publiek 
genoot van prachtige sport, zoals 
bij het optreden van Fanny Blan-

kers-Koen op het nummer hoogspringen. Op de loopnummers ging Fanny die dag 
haar rivale Foekje Dillema uit de weg. Het leek wel of zij bang was te verliezen van 
de Friezin. Een jaar later werd Dillema – na een dubieuze seksetekst – geschorst. 
Naar nu wordt aangenomen was bondsbestuurder Jan Blankers verantwoordelijk 
voor de uitschakeling van de concurrente van zijn vrouw. 

In mijn jongensjaren was ik een verwoed schaker en dammer. Het was de tijd van dr. Max Euwe, de 
Russische wereldkampioen Michael Botwinnik en damfenomeen Piet Rozenburg. In de kranten las 
ik de toernooiverslagen en ik speelde alle partijen na van de grootmeesters. Op mijn boekenplank 
staat,  temidden van een heleboel voetbalboeken een door Hans Kmoch en Lod. Prins  geschreven 
verslag van het Hastings-toernooi van 1945-1946, dat door de Poolse doctor X.Tartakower werd 
gewonnen.

Hans Böhm sloeg mijn 
remiseaanbod verontwaardigd af

Dick van den Polder

Cursussen Nordic 
Walking in de regio

Stichting SPAL start in 2009 met 
twee zes weken durende cursus-
sen Nordic Walking en wel op 
zondag 25 januari en woensdag 28 
januari in de regio Albrandswaard. 
De cursussen beginnen op zondag 
om 12.15 uur en woensdagmorgen 
om 10.30 uur en duren 1.15 uur tot 
1.30 uur. Tijdens de cursus wordt 
gebruik gemaakt van poles (stok-
ken) van stichting SPAL.  Startloca-
tie is het “pleintje voor de kassa van 
buitenzwembad Albrandswaard” 
aan de Albrandswaardsedijk in 
Poortugaal. De cursus op woensdag 
staat in het teken van easy Nordic 
Walking en gaat wat rustiger, met 
meer rustmomenten.

Voor meer informatie:
Aad Wijntjes
010-5017428
www.sportbalans.nl

- Hans Böhm (l) in actie tegen Dick van den Polder (3e bord). Aan het eerste en vierde bord 
herkennen we Joris Boddaert en Jim Postma - 
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3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen! 
OPRUIMING!  OPRUIMING!  OPRUIMING! 

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

KLEINMEUBELEN

EIKEN
    KERSEN
         NOTEN 
             KOLONIAAL 

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

  Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
    Vrijdagkoopavond   18.30-20.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl       Zaterdag 9.30-16.30 uur

  Gratis parkeren
  Eigen bezorgdienst
  Geen aanbetaling

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

Daar stond hij dan, de kleine Jan uit de haven, met een buidel 
met geld en de eis 10 jaar zakelijk uit de havens van de 
Le Havre-Hamburg range (dus bijna elke belangrijke Europese 
zeehaven) weg te blijven......
De teleurgestelde havenondernemer stortte in een diep gat en 
was maandenlang niet aanspreekbaar of bereikbaar. Hij kocht 
een zeiljacht en vertrok met zijn vrouw voor een grote zeereis. 
Ver weg van alles en iedereen... op weg naar een nieuwe 
horizon. Toch bracht het bevaren van de wereldzeëen niet die 
bevrediging die Rijsdijk zocht. Het bloed van de ondernemer 
kroop toch waar het niet gaan kon... Hij wilde weer iets nieuws 
beginnen... In 1992 kocht hij het Belgische domein de Markgraaf 
voordat het in handen kon vallen van projectontwikkelaars. 
Herbouwde het kasteelgedeelte tot een van de mooiste land-
goederen van België en renoveerde alle overige aanwezige 
gebouwen. De grote manage bouwde hij om tot een indruk-
wekkende galerie genaamd de Markgraaf Art & Gallery die in 
september 2001 voor het eerst haar poorten opende voor het 
publiek. Naast het op hoog niveau verbouwen van de Markgraaf 
ontplooide Rijsdijk weer allerlei zakelijke activiteiten... Hierover 
de volgende keer meer.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER14

1 Het van de grond af opnieuw opgebouwde landhuis 

    dat deel uitmaakt van landgoed de Markgraaf.

Karel Doormanstraat 6  |  3201 CG  |  Spijkenisse
Tel. 0181 - 61 02 21  |  info@pappagallo.nl

Kijk voor meer informatie én de menukaart op www.pappagallo.nl

Genieten 
   van de échte 
 Italiaanse keuken!

capelle

Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel 
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95
Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen

Waxoyl (Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:

     40PlusRelatie.nl 
Voor een betrouwbare partner!
  Bel: 015-8894807 (lid BER) 

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griffioen”
010-404 64 97 / 404 64 59
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De jongensclub in de Jensiusstraat

In het gymnastieklokaal aan de Jen-
siusstraat 39 begon voor jongens van 
acht tot twaalf jaar op maandagavond 

een sport- en spelclub. Het bleek een 
goede greep; uit het Oude Noorden en 
de omliggende straten stroomden de 

nieuwe leden toe. Het raakte overvol 
en er kwam zelfs een wachtlijst. 
Gelukkig kregen we al heel gauw de 
beschikking over een gymnastiekge-
bouw aan de Vrijenbansestraat 48. 
Daar kwamen twee clubs; van 8-12 en 
van 12-15 jaar. In iedere club kozen 
de jongens een eigen clubbestuur, 
met de leiding werd alles besproken 
wat de club betreft. Het haalde zelfs 
de media. In het Vrije Volk was een 
rubriek waar enthousiast over dit 
initiatief geschreven werd.

In de zomer was het voetballen gebla-
zen. Op Zestienhoven waren de knul-
len elke woensdagavond stevig bezig. 
er werd ook niet geaarzeld met andere 
clubs een sporttoernooi te houden op 
het eiland Brienenoord.

Schok
in juni 1957 ging er een schok door 
het Oude Noorden. In de Ooievaar-
straat werden vier jongens overreden 
door een vrachtwagen. Twee raakten 
gewond, de andere twee overleden ter 
plekke. Eén jongen, Willie Wolfs, was 
lid van de club. Naast de ouders was 
er ook onder de jongens en de leiding 
groot verdriet.
Willie was een rustige jongen, die 
uitstekend het doel verdedigde. Het 
was ook een dappere jongen. Het jaar 
daarvoor redde hij een kind uit de 
Boezem en werd daarvoor onderschei-
den door het Carnegie Heldenfonds. 
De begrafenis was zeer ontroerend.

Spelen
Naast de gewone clubavond werd in 
de Haverlandstraat op een grote zolder 
een bukscompetitie gehouden. Niet 
tot genoegen van de buren, doordat 

er nogal eens op de verkeerde huisbel 
gedrukt werd. En dan…, dat geloop 
langs je woning. De huurder ontving 
daarover op een gegeven moment 
een pittige brief van de huisbaas. ‘Er 
mocht’, zo schreef hij, ‘in zijn huis 
geen ‘rendez-vous’ gehouden worden. 
Toen de leiding in een gesprek met 
de huisbaas vertelde dat het om buks-
schieten ging, gaf hij toestemming 
met de competitie door te gaan.
Twee spelen waren het meest geliefd, 
trefbal met drie ballen en schildpad-
voetbal. Vooral het laatste zorgde 
voor een goede ontwikkeling van de 
armspieren. Zittend voetballen; het 
lukte voortreffelijk!
Een goed voorbeeld is het volgende 
voorval. Enige clubjongens stonden 
nogal stoer te doen en een wat oudere 
jongeman wilde die jongens wel eens 
een lesje leren. Hij kwam met een 
gevulde melkfles naar ze toe en zei: 
“Als één van jullie het lukt met een 
gestrekte arm een kwartier achtereen 
deze fles vast te houden, krijgt hij 
van mij twee gulden vijftig. Dat was 

toen een aardig bedrag. Hij heeft deze 
weddenschap niet herhaald! Het zou 
hem teveel geld kosten. Waar schild-
padvoetbal al niet goed voor is.

Einde
De leiding organiseerde ook geregeld 
gezellige avonden. Ze huurden 
een zaal in gebouw Palace aan de 
Zomerhofstraat of de zendingskapel 
aan de Gerard Scholtenstraat voor 
toneel, tombola of het Rotterdams 
Jongenskoor.
Ook goed bezocht waren de infor-
matieavonden voor ouders over de 
jeugdkampen.
In de zeventiger jaren veranderde de 
maatschappij. Dat was op de club 
goed te merken. De club, die 31 ok-
tober 1899 (!) was opgericht, besloot 
te stoppen. De leiding werd later vaak 
aangehouden door oud-leden, die 
hun waardering niet onder stoelen of 
banken staken.

J. de Lobel
010-4557990

In het Oude Noorden in Rotterdam was de Lutherse Kerk na 
de bevrijding erg actief in het jeugdwerk. Deze kerk, geves-
tigd aan de Wolfshoek, werd verwoest op 14 mei 1940. Op 2 
oktober 1949 werd de nieuwe Lutherse kerk als eerste kerk 
na de bevrijding ingewijd aan de Heer Vrankestraat. Ook het 
jeugdwerk kwam toen weer op gang.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (29)

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 gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud 
Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar 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.

Bram en André
Radio Rijnmond is de ‘rampenzender’ voor Zuid-
Holland. Bij een calamiteit stelt de overheid via 
de regionale zender de bevolking op de hoogte 
van de ernst en richtlijnen die men moet volgen. 
Sinds 9 december 1984 heeft zich dat een paar 
keer voorgedaan. Die dag stelden burgemees-
ter Bram Peper van Rotterdam en voorzitter 
André van der Louw van het Openbaar Lichaam 
Rijnmond de rampenomroepinstallatie van Radio 
Rijnmond in het stadhuis aan de Coolsingel in 
gebruik. Het was tijdens een van de vele officiële 
ontmoetingen die de PvdA-kopstukken in hun 
politieke carrière samen hadden. Haarlemmer dr. 
A. (Bram) Peper (13 februari 1940) was op 18 
maart 1982 in Rotterdam opvolger van (de op 9 
augustus 1933 in Den Haag geboren zoon van een 
melkboer) burgemeester André van der Louw, die 
op 20 oktober 2005 in Scheveningen overleed. 
Van 1974 tot 1981 was André van der Louw bur-
gemeester van Rotterdam als opvolger van de in 

Amsterdam geboren en getogen Wim Thomassen, 
die vanaf 1965 over Rotterdam ‘regeerde’.
Van der Louw werd op 1981 op verzoek van 
partijleider Joop den Uyl minister voor Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk in het kabinet 
Van Agt-Den Uyl, dat al na acht maanden demis-
sionair was. Korte tijd daarna had Van der Louw 
nog zitting in de Tweede Kamer. Later werd hij 
voorzitter van de sectie Betaald Voetbal van de 
KNVB. Bram Peper vertrok in 1998 naar Den 
Haag als minister van Binnenlandse Zaken in het 
tweede kabinet Kok. Nauwelijks anderhalf jaar 
later trad hij af vanwege de ‘bonnetjesaffaire’, een 
erfenis van zijn zestienjarig burgemeesterschap 
in Rotterdam. De opvolger van Peper, mr. I.W. 
Opstelten, is ook vertrokken. De burgemeester 
die nu de verantwoording over de ‘rampenzender’ 
heeft is sinds gisteren Ahmed Aboutaleb.

- Voetbal was populair bij de jongens -

- Apekooien in de Vrijenbansestraat -
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ONZE ZOMERGIDS 2009 IS ER!  

        
Onze nieuwe zomergids staat 
boordevol vakanties naar 

Spanje, Kroatië en Oostenrijk! 
Vraag hem nu aan! 

Kijk op: WWW.REKRO.NL of bel 
010-414223 voor het aanvragen 

van een gratis brochure.

EXTRA INGEKOCHT!
Extra wintersportvakanties voor de krokus-
vakantie! Bijv. Hotel Neuwirt*** in Axams bij 
het skigebied Axamer Lizum, verblijf o.b.v. 
halfpension: 
10-daagse busreis
vertrek 13/2 en 20/2           .... slechts 439,- ! 
8 dagen eigen vervoer
aankomst 14/2 en 21/2      .... slechts 349,- !
 vraag ook naar de andere mogelijkheden!

www.rekro.nl of bel 010- 4142233           

De vriendelijke reisorganisatie                
Al meer dan 25 jaar aantrekkelijk geprijsde vakanties per bus, vliegtuig en eigen auto naar 
de zon en de sneeuw! Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe royal class touring-
cars van gerenommeerde touringcarbedrijven, onze vliegreizen worden uitgevoerd door 
Transavia en Air Berlin. 

Kapok
hoofdkussens

  Van € 42,00  

Voor € 25,00 p/stuk

Tafelkleden
uit voorraad
nu vanaf 

€ 20,00
Tapijt en Vinyl
Breed 400 cm 
Vanaf

€ 39,00 p/mtr

Gratis gelegd 
(M.u.v trappen)

Matrassen
20 % korting
op de gehele collectie

Blank eiken 
eetkamertafel 
en 4 stoelen

NU € 995,00 

Klik
laminaat 
Rustiek
eiken decor 

Nu €  6,95 p/mtr³

Op=op

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf € 695,00

10 % korting
op ledikanten
(Niet op aanbiedingen)

Karpetten
ca 160 x 230 cm
Diverse kleuren en uitvoeringen

v.a. €  25,00 p/stuk

Gratis maat nemen

Gordijnstof en
       vitrage 

vanaf € 15,00 p/mtr 

Gratis gemaakt

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

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



Ik woonde op het Pijnackerplein en 
samen met m’n iets oudere zus liepen 
we ’s ochtends naar de Schiekade 
hoek Provenierstraat. Daar wacht-
ten we tot de anderen van Groep 
33 er waren en onder begeleiding 
liepen we dan naar de achterkant van 
station DP en gingen vandaar met de 
trein naar Hoek van Holland.
Een rit van hooguit een half uur, 
maar dan waren we nog niet bij onze 
bestemming, we moesten eerst nog 
een stuk wandelen naar het strand en 
dan nog een stuk om bij de houten 
barakken te komen, waar voor 
iedereen (meestal buiten) enkele 
boterhammen en een glas melk klaar 
stonden. We waren met enkele 
honderden bleekneusjes en bij de 
meesten gingen de boterhammen er 
makkelijk in.

Roetvlokjes
De melk is een ander verhaal. De 
bekers stonden al een uurtje buiten 
op ons te wachten en de tuinders in 
het Westland stookten in die tijd erg 
zwavelhoudende olie. Dat manifes-
teerde zich duidelijk in roetvlokjes 
die op de melk dreven. Sommige 
kinderen hoefden die melk niet, maar 
ik offerde me graag op om te zorgen 
dat er geen melk weggegooid hoefde 
te worden.
We speelden daarna op het strand 
en wandelden op een bepaalde tijd 
weer richting station; vandaar met 
de speciale trein naar Rotterdam 
en onder begeleiding terug naar de 
Schiekade. Daarna nog het stukje 
naar het Pijnackerplein en uiteraard 
vroeg naar bed, want de volgende 
dag begon het allemaal opnieuw.

Kattenkwaad
Wat we er verder allemaal deden, 
geen idee. We haalden denk ik kat-
tenkwaad uit, want op een bepaalde 
dag had ik op de terugweg straf 
gekregen; ik moest blijven staan in 
de trein. Mijn moeder sprak de juf 
daar de volgende dag op aan, want ze 
vond dat onjuist; we waren na zo’n 
dag heel erg moe en zij vond dat 
staan maar niks. 
Alles bij elkaar waren het toch drie 
leuke weken en ik heb geen blij-
vende schade ondervonden van de 

melk met de roetvlokjes of het staan 
in de trein.
Ik herinner mij nog dat een van 
de jongens het kruis uit zijn broek 
scheurde en we spontaan een lied 
voor hem bedachten; ‘Gijsie heeft 
een rokkie aan’, zongen we.
Ik geloof niet dat hij daar erg blij 
mee was. Maar Gijs, zo heette hij, 
zal het nu wel verwerkt hebben.
Ik hoop dat er oud-Rotterdammers 
zijn die hier ook waren, maar vooral 
van groep 33.

Jan van de Velde
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De roetvlokjes dreven op de melk 
In 1949 of 1950 mochten mijn zus Coby en ik drie weken naar 
Hoek van Holland met vakantie. Dat was voor ons een hele 
belevenis. Wanneer ik het me goed herinner werd het georgani-
seerd door de Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 
de RBVLO. Het interesseerde ons ook niet wie het organiseerde, 
we wilden plezier hebben. En ondanks allerlei bijkomstigheden 
hadden we dat.

- Jan van de Velde (helemaal links voor met alpinopet), voor hem zit zus Coby. Naast Jan vermoe-
delijk Gijs,  daarnaast een onbekend meisje en daarnaast Hans Vermoen - 

Toebak-snuiven 
hield lang stand

Toebak of tabak snuiven was lang 
geleden een wijdverbreid gebruik. 
Van een aanvankelijke modegril 
verwerd het tot een gewoonte die 
nog maar weinig voorkwam. Toch 
was het tot diep in de jaren vijftig 
nog niet uitgestorven. In de 1e 
Pijnackerstraat in Rotterdam was de 
tabakshandel van Martin van Setten 
in die jaren één van de vier of vijf 
overgebleven zaken waar nog snuif 
verkocht werd.

In zijn winkel op nummer 130 
verkocht Van Setten behalve rook-
artikelen ook koffie en thee van een 
bepaalde fabrikant, die van oudsher 
ook snuif produceerde.
Snuif was een zwart goedje, een 
mengsel van verschillende soorten 
tabak en verwerkt met kruiden tot 
zogeheten karotten. Ze worden 
gedroogd en net zo lang bewaard tot 
ze een bepaalde hardheid hebben, 
waarna ze worden gemalen. Dat 
gebeurde vroeger in de molen op het 
Oostplein.
Opmerkelijk genoeg was in de jaren 
vijftig het aantal snuivende dames 
groter dan het aantal heren. Grote 
omzetten leverde het echter al niet 
meer op. Van Setten verkocht ruim 
duizend zakjes snuif per jaar, met een 
in Brabant wonende Rotterdammer 
als trouwste grootgebruiker, die op 
gezette tijden vanuit Brabant afreisde 
naar zijn geboortestad om daar bij 
Martin van Setten twintig tot dertig 
pakjes snuif op te halen.

Bridge
In het Denksportcentrum, v.d. Palm-
straat 12 te Papendrecht (t.o. theater 
‘de Willem’), gaan we deze winter 
van start met een cursus BRIDGE II. 
Wat voorkennis is vereist. 
Lang niet gebridgd? Dan is dit de 
ideale cursus om de speel- en bied-
theorie (Acol) op te halen. Er worden 
twaalf lessen gegeven op donderdag-
middag.
Wij starten donderdagmiddag 15 
januari 2009 om 13.30 uur.
Interesse? Vragen? Aanmelden? 
Neem contact op met uw NBB 
docente:

Els Krommenhoek
078-6153914
els.krommenhoek@planet.nl

In het boek heeft Cor Carmio zijn 
herinneringen voor het nageslacht 
vastgelegd. Zijn verhaal is geïl-
lustreerd met sfeervolle foto’s uit 
de tijd dat draaiorgels het beeld in 
veel steden of dorpen bepaalden. 
U leest alles over orgelmannen en 
-vrouwen, orgelbouwers, draai-
ers, mansers, bruggentrekkers 
en muzieknoteurs. Tevens maakt 
u kennis met destijds beroemde 
begrippen, zoals stoklopers, de 
zweetlepel, de Radiocentrale en het 
‘Kommenijswinkeltje’.Het boek is 
gebaseerd op de schier eindeloze 
reeks herinneringen die Cor op zijn 
weblog heeft geplaatst. Tom Meijer 
heeft als redacteur van dit boek een 
selectie gemaakt en een thematische 
ordening aangebracht. Verder heeft 
Tom, samen met andere deskundi-
gen als Jan Kees de Ruiter, Maarten 

van der Vlugt en Louis Guykens de 
teksten gecontroleerd op historische 
juistheid—immers alle teksten zijn 
uit het geheugen van Cor opgediept 
en daar kan wel eens een foutje in 
sluipen.
Het boek is een belangrijk document 
van volkscultuur, het telt 156 blad-
zijden en is rijk geïllustreerd. 
Het is in beperkte oplage
verkrijgbaar in het Draaiorgelmu-
seum, of te bestellen via 
www.draaiorgelmuseum.org.
Prijs: 19,95 euro.
Het Draaiorgelmuseum in Haar-
lem zit aan de Küppersweg 3 en is 
geopend van 12:00 tot 19:00 uur. 
Toegang gratis.

Daar is de 
orgelman…
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2009 van het Draai-
orgelmuseum van de Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO) heeft 
SKO een boek uitgebracht onder de titel ‘Daar is de orgelman’, 
geschreven door Cor Carmio. Cor Carmio (geboren 1931) was 
reeds als kind geboeid door het draaiorgel. Zijn ouders vertelden 
hem hoe het leven was in de jaren twintig. Zelf maakte hij be-
wust de crisis van de jaren dertig mee, de Tweede Wereldoorlog 
en de wederopbouw in de jaren vijftig. Het draaiorgel bleef al die 
tijd zijn grote liefde. Vanaf 1958 werkte hij mee aan de restaura-
tie van het grote Kunkels Orgel, een uniek instrument dat thans 
in het Draaiorgelmuseum in Haarlem te beluisteren is.

Mijn historie

Ik vervulde in 1965 mijn militaire 
dienstplicht. Elke zondagavond 
moest je met een speciale trein 
vanaf CS naar de kazerne op de 
Veluwe. Wat deed je eerst, als nog 
halfpuberale jongeman? Kroegen 
af in het centrum van Rotterdam, 
het liefst naar de bodega’s waar 
nog écht Rotterdamse dames met 
decolletés bedienden. Volgens een 
bouwvakkende vaste klant ‘kon je 
de spleet van de directiekeet’ zien. 

Als militair met een inkomen van 
1,25 gulden per dag had je niet 
veel te makken. Nood breekt wet-
ten. Regelmatig lagen er Ameri-
kaanse marineschepen in de haven 
waarvan de bemanning mocht 
gaan flierefluiten. 
Zo ook die zondag in Bar Barita 
aan de Claes de Vrieslaan in Rot-
terdam. De passagierende ‘rijke’ 
Amerikaanse Jantjes lieten de ene 
na de andere ‘bottie champagne’ 
ontkurken; 40 gulden per stuk voor 
goedkope namaak. Op een gege-
ven moment stonden wel twintig 
flessen, vol of halfvol, op de bar 
voor misschien wel twintig beman-
ningsleden van het vliegdekschip. 

De enig aanwezige Nederlandse 
dienstplichtig militair mocht dus 

gratis meedrinken. Met een vette 
knipoog naar hem opende een van 
de animeerdames al weer een fles 
door hem eenvoudig van de bar 
te halen, even op te schudden en 
tegen de inmiddels aangescho-
ten Amerikaan te roepen bij het 
inschenken in zijn glas: ‘Sir, a 
new one!’. Wederom tien gulden 
provisie voor de dames, die op die 
namiddag meer verdienden dan 
een havenarbeider met een maand 
hard werken. 

De dienstplichtig militair kon nog 
maar net de trein naar het station 
Ede-Wageningen halen! Hij werd 
echter pas in Deventer wakker en 
bereikte diep in de nacht pas zijn 
kazerne. Straf: één dag licht! 

(HR) 

Animeerdames 

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

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

25% korting
op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de

à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 januari 2009, niet geldig voor grote gezelschappen

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

Luilekkerland Indonesisch Specialiteitenrestaurant
HEEL BIJZONDER EN SMAAKVOL

 •  Wij beschikken over 100 zitplaatsen
 •  Speciale accomodatie voor groepen
 •  Vegatarische à la carte-menu’s & rijsttafels
 •  Indonesische gebakken snacks & tropische drankjes

U vindt ons in het Stadscentrum Plaza - 25 
te Rotterdam t.o. Centraal Station.

Altijd voldoende parkeergelegenheid in Parkeergarage “Plaza”
Gaarne reserveren: tel: 010-2827895
   e-mail: luilekkerland@hotmail.com

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur tot 20.00/21.00 uur

Zaterdag 10 januari a.s.  

Buffet-Dansant
van  17.00 tot 20.00 uur

€ 14,95 p.p. 

Tijdloze culinai�  h� gstandjes, zowel � j 
à la carte menu’s als � j Indonesische rijsttafels

Locatie
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
Gorinchem
van 12:00 - 17:00 uur

ruime parkeergelegenheid
gratis entree

Organisatie
tel. 0165-59 99 93

17 | 18
januari

2009

MASA Nederland en MASTER Real Estate organiseren

‘mediterraan wonen aan de Golf’

www.golfproperties.nl

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

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
Website: www.hogadent.nl
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Zo vlak na de drukke decembermaand zijn onze gedachten alweer bij het komende jaar 2009. Een jaar met 
weer véél activiteiten en één daarvan is onze open repetitie avond. Heeft u altijd al willen zingen in een 
groot koor, kom dan geheel vrijblijvend eens luisteren op onze open repetitie avond op: donderdag 15 januari 
aanstaande. Wij zingen dan net als onze gewone repetitie avonden van: 19.45 tot 22.00 uur in het wijkge-
bouw: De Larenkamp, Slinge 303 in Rotterdam – Zuid. Namens de afdeling PR. van  “The Credo Singers” 
willen wij u hier van harte voor uitnodigen! Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met één van de 
PR-leden: Rika van Schie, 010 4737474 of Krijn van der Steen, 010 5017030.

Open Repetitie Christelijk gemengd koor 
“THE CREDO SINGERS”

Symfonieorkest Rijnmond geeft op zaterdag 31 januari 2009 haar volgende concert. Tijdens dit concert 
zullen de volgende werken ten gehore worden gebracht: Ouvertüre zur Oper “Der Freischütz”  van C.M. 
von Weber, het Klarinet Concert KV622 van W.A. Mozart met als solist Jan Jansen, The Unanswered  
Question van C.E. Ives en An American in Paris van G. Gershwin. Symfonieorkest Rijnmond is het nieuwe 
amateurorkest in de regio Rotterdam Rijnmond onder leiding van Cor van der Linden (1e violist van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest). Het is een ambitieus orkest, dat in  juni 2007 is opgericht. Het orkest 
is inmiddels uitgegroeid tot een  volwaardig symfonieorkest, bestaande uit  gevorderde amateurs en be-
roepsmusici, die naast gezelligheid ook voor kwaliteit gaan.  In 2008 heeft het Symfonieorkest Rijnmond 
twee concerten gegeven in een  afgeladen Prinsekerk in Rotterdam. Beide concerten waren een groot 
succes met goede recensies in de pers. De solist Jan Jansen werd geboren in 1958. Hij studeerde klarinet 
aan het Rotterdams Conservatorium. Sinds 1981 is hij verbonden als klarinettist en es -klarinettist bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook is hij als hoofdvakdocent klarinet verbonden aan het Rotterdams 
Conservatorium en geeft regelmatig masterclasses. Hij treedt regelmatig op als solist en speelt in diverse 
kamermuziekensembles. Als dirigent was Jan Jansen 16 jaar werkzaam bij het Symfonisch blaasorkest, 
waarvoor hij Koninklijk onderscheiden is. Het aankomend concert belooft opnieuw een groot succes te 
worden! Kaartjes kunnen aan de zaal of via de orkestleden worden gekocht of gereserveerd worden via 
onze website www.symfonieorkestrijnmond.nl.

Symfonieorkest Rijnmond

-- Er op uit! Kalender --

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

Documentaire: De S.O.E. in Denemarken
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur

7 jan.

Buffet-Dansant
Indonesisch specialiteiten Restaurant Luilekkerland, 
Plaza 25, Rotterdam-centrum – 17.00-20.00 uur 

10 jan. 

Dansmiddag voor de 55-plusser
met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60 , Dansschool de 
Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 - Entree €3,-

11 jan.  

Hand in Hand kameraden (Rotterdams Wijktheater)
Wijkcentrum Oost, Boerhavelaan 79, Schiedam – 19.30 uur 

16 jan.

Rotterdams Senioren Revu (Rotterdams Wijktheater)
LCC Lombardijen, Menanderstraat 89 – 14.00 uur – Entree € 2,50 
(incl. koffie en thee)

18 jan. 

Documentaire: Geen dag zonder Fak-Fak
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur

18&20 jan.

Shanti Koor Rotterdam
LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 – 15.30 uur – 
Entree € 8,- (incl. eenvoudige maaltijd)

22 jan. 

Concert Symfonieorkest Rijnmond
Prinsekerk (ingang Statensingel 24), Rotterdam – 20.15 uur (zaal 
open 19.30) – Entree €15,-/€12,50 (De reductie geldt voor o.a.:  
jongeren t/m 16 jaar/ CJP-pashouders/ 65+/ Rotterdam Pashouders)

31 jan.

Fitál Vakanties infodag bus en fietsvakanties
Hotel Van der Valk - Nuland van 11.00-17.00 uur
GRATIS entree en koffie (meer info: 078 69 20 112)

17 jan.

De OudDe Oud
wenst alle lezers

een voorspoedig Nieuwjaar

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein
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Heaven and Hell

 - Heaven and Hell. Van links naar recht Rob Ferwerda, 
Joop Regoord, Aad Noordhoek, René van den Eijk, 

Paul van den Vijver en Peter Diepstraten -

Eind zestiger jaren werd een Rotterdamse band geformeerd, die uitsluitend rockmuziek op het 
repertoire had staan. Het langharig gezelschap speelde, in wisselende samenstellingen, drie 
jaar lang in zalen in de Maasstad en de regio: Heaven and Hell.

De zesmansformatie bestond uit 
Paul van den Vijver (sologitaar en 
zang), Peter Diepstraten (slaggi-
taar), René van den Eijk (basgi-
taar), Joop Regoord (drums), Aad 
Noordhoek (zang) en Rob Ferwerda 
(slaggitaar).  
Drummer Regoord, die eerder in 
Heavy Duty had gespeeld, kwam 
in 1970 in de groep nadat hij z’n 
diensplicht erop had zitten. Het eer-
ste optreden van Heaven and Hell 
was volgens hem, ironisch genoeg, 
in een zaal van een sociëteit van een 
kerk. ”Dat was sociëteit Onesi-
mus in Kralingen”, meldt hij. De 
band moest het concert voortijdig 

stoppen. “We haalden het eind van 
het optreden niet, omdat men het 
allemaal wat te heftig vond wat we 
lieten horen.”

Windmill
De rockband speelde vervolgens 
veel op schoolfeesten. “We hebben 
ook een keer op een manifestatie op 
het Doelenplein gestaan”, herinnert 
Regoord zich. Kort nadat zanger 
Noordhoek was vervangen door 
Onno Holkers (ex-Eastern Jam), 
viel Heaven and Hell uiteen. 
Daarna kwam Regoord terecht in 
formatie Beautiful Garden, een band 
uit Schoonhoven, die voornamelijk 

rustige close-harmonynummers 
speelde. Tussendoor maakte hij 
nog een ‘uitstapje’ naar de groep 
Kolibrie, waarin hij René van den 
Eijk uit Heaven and Hell weer 
tegenkwam. Vervolgens zat hij 
wéér achter de drums bij Beauti-
ful Garden, tot ook deze band, in 
1979, er de brui aan gaf. Een aantal 
muzikanten van de band besloot 
daarop de groep Windmill te forme-
ren, met daarin ook Lou Donkers 
(ex-Heavy Duty) en toetsenist Piet 
Kaan. “Windmill was weer van een 
heel ander muzikaal kaliber”, licht 
Regoord toe. “Dat was een puur 
amusementsorkest.” 

Feestavonden
Windmill stond garant voor de juiste 
nummers op feestavonden, bruilof-
ten en partijen. De band begeleidde 
in de zeventiger jaren onder andere 
-de toen nog niet nationaal doorge-
broken- Lee Towers. En Windmill 
legde de jongens geen windeieren: 
“We hadden altijd veel werk en 
eindelijk gingen we een beetje geld 
verdienen”, aldus Regoord. Het 
amusementsorkest hield het twintig 
jaar vol, tot 1999.
Joop Regoord drumt nog steeds de 
sterren van de hemel, want na de 
periode Windmill belandde hij in 
Take it Easy, waarvan hij inmiddels 

al acht jaar deel uitmaakt. Take it 
Easy bestaat verder onder uit an-
dere ex-Beautiful Garden-muzikan-
ten en Han Schotel (ex-Eddy & the 
Eddysons). “Het is allemaal ‘goud 
van oud’ wat we spelen. Lekker, 
al die rocknummers van vroeger”, 
aldus Joop Regoord.

Take it Easy heeft een website: 
www.takeiteasy-classicrock.nl

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? Het 
e-mailadres is:  ed.vanhelten@
hotmail.com. 

Heaven and Hell

deel 45

Jules Deelder 
toont briefje Hendrix
Of Jimi Hendrix nou wel of niet na zijn optreden in 1967 in Rotterdam met Jules Deelder naar huis 
ging en er bleef slapen? De Rotterdamse dichter kwam ruim veertig jaar na dato met het keiharde 
bewijs dat dat wel degelijk zo was. In een afl evering van het tv-programma Top 2000 a GoGo, 
maandag 29 december, toonde Deelder presentator Matthijs van Nieuwkerk het briefje dat de 
Amerikaanse gitarist voor hem achterliet. Het kattebelletje waar Deelder over sprak, maar nooit 
publiekelijk liet zien, en waarop Hendrix schreef  ‘Let your mind and fancy roll on’. 
Jules Deelder zat in de studio met John Kieboom, de Rotterdammer die destijds foto’s maakte van 
het optreden van Hendrix, tijdens de Hippy Happy Beurs in de nood-Ahoyhallen op de Pompen-
burg. Eén van Kiebooms foto’s prijkte in november 2007 op de voorpagina van De Oud-Rotter-
dammer, ter illustratie bij een artikel over de Hippy Happy Beurs. In dat artikel werden eveneens 
vraagtekens gezet bij Deelder’s verhaal over Hendrix. 
Ed van Helten, die het artikel schreef, twijfelt nu niet meer aan het ‘mysterie’ Jules en Jimi: “Deel-
der leverde het bewijs dat hij aan Hendrix onderdak bood. Nu kunnen we gerust gaan slapen, want 
daar hoeven we het niet meer over te hebben”, was zijn reactie.  

 - Jules Deelder, na de opname van Top 2000 a Gogo. Naast hem fotograaf John Kieboom. Op tafel het fototoestel waarmee Kieboom 
de foto’s van Jimi Hendrix in Rotterdam maakte én De Oud-Rotterdammer met het voorpagina-artikel over de Hippy Happy Beurs -

  



  






































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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
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Uiterlijk zondagavond moesten 
de uitgetypte berichten door de 
brievenbus van het kantoortje aan 
de Kerkedijk 271 en de hoek van 
het Kerkedijkje, dat sinds 1977 
Driedijk als naam heeft. Het kran-
tenkantoortje zat in de voormalige 
kruidenierswinkel van Jan Bakker, 
die later een nieuwe vestiging 
opende aan het Prinsenplein. Uit 
zuinigheid tikte ik mijn berichten 
op de achterkant van reclamefol-
ders. Een auto had ik niet, dus was 
het van en naar mijn huurhuis in de 
Rosestraat een stevig eind trappen 
door soms weinig prettig weer.
Niet lang daarna verhuisde het be-
drijfje naar een voormalig school-
gebouw aan de Reyerdijk 123, dat 
van 1933 tot 1966 eigendom was 
van de Nederlands Hervormde 
Gemeente West-IJsselmonde. 
Pubzuid hing een nieuwe naam aan 
de gevel: Weekbladen Combinatie 
Rotterdam-Zuid (WCRZ). 

Bijwijf
Bas Hagoort, die woonde aan het 
Schuilingsoord 51, was directeur. 
Daarnaast werkten er de veel te 

jong gestorven adjunct-directeur 
Ger van Schouwen, Piet en Gerda 
Hoogenboom, Jaap Höhenstein, 
Dolf van de Winckel, Peet Bred-
dels en composertypiste Trees 
Funnekotte.
Van Schouwen was in de jaren 
zestig een van de dragende pijlers 
van het tamboer- en pijperkorps 
Ahoy, dat sinds een paar jaar ook 
ter ziele is. Daarbij was hij een 
prima journalist en eindredacteur 
van de vier kranten. Met Peet Bred-
dels kon ik het uitstekend vinden. 
Nooit heb ik hem chagrijnig 
meegemaakt. Breddels was van 
professie onderwijzer, die het voor 
de klas staan ruilde voor het vrije 
beroep. Peet was ook verantwoor-
delijk voor ‘bijwijf’ (naam voor 
een speciale bijlage) Sportblad 
Faaienoord. Bij thuiswedstrijden 
van Feyenoord werd het gratis aan 
de stadionbezoekers uitgedeeld. 
Naast advertenties bracht het blad 
de opstellingen van beide elftallen 
en bijzonderheden over spelers, 
wedstrijd en supporters. Het was 
een gewild krantje, dat doorgaans 
uit de handen van de verdelers 

werd getrokken, wat bezorgers van 
De Oud-Rotterdammer soms ook 
overkomt.

Sijthoff
Vaste adverteerder was Theo 
Sijthoff, die extravagante kleding 
verkocht in het uit 1667 daterende 
Koetshuis aan de Kasteelweg 53 
in Oud-IJsselmonde. Ik kreeg 
opdracht voor een verhaal over zijn 
activiteiten, één van mijn eerste 
grotere interviews. Zo maakte ik 
kennis met een bijzonder pand 
en een ex-beroepswielrenner, die 
van zijn hart nooit een moordkuil 
maakte en altijd goed was voor 
paar ferme, al of niet op waarheid 
berustende of steekhoudende, uit-
spraken. Later heb ik met hem nog-
al eens aan een jurytafel gezeten 
voor het beoordelen van zangtalent. 
Theo had daar verstand van, maar 
niet langer dan het moment dat hij 
meer drankjes achterover had dan 
er deelnemers op de kandidatenlijst 
stonden.
Breddels heeft het publiciteitsvak 
zo’n zes jaar volgehouden. Daarna 
ging hij weer voor de klas. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
ontmoette ik hem als directeur 
van basisschool in de Hoogvlietse 
wijk Zalmplaat. Piet Hoogenboom 
doorstond alle veranderingen en 
fusies. Door overname van de vier 
kranten kwam hij op de loonlijst 
van uitgeverij Wegener, waar 
huis-aan-huisbladen als Het Zuiden 
en De Havenloods van de persen 
rolden. De redactie verhuisde naar 

de Pelmolenstraat in Oud-Zomer-
land en vertrok door de zoveelste 
bezuiniging en reorganisatie niet 
lang daarna naar de hoofdvestiging 
op de Prins Hendrikkade op het 
Noordereiland.

Respect
Arie Mes had zich toen al lang 
laten uitkopen. Van de familie Jan 
Metzelaar nam hij op de Pleinweg 
hotel-bar Astoria over. Arie bouw-
de zijn onderneming uit tot een 
gerenommeerd en gerespecteerd 
etablissement. Dochter Erica Mes 
ontwikkelde zich in die periode tot 
bodybuilder van mondiaal niveau. 
In enkele jaren tijd nam ze alle 
denkbare en ondenkbare nationale 
en internationale titels mee naar 
Nederland. Erica werkte tussen alle 
toernooien door bij haar vader in 
de zaak en ze nam deze aansluitend 
op haar succesvolle en sportieve 
jaren van hem over.
Dolf van de Winckel liet zijn los-
vaste baan bij Pubzuid los voor een 
vaste betrekking als stadsredacteur 
bij het Rotterdams Nieuwsblad. 
Vaak liepen we elkaar tegen het 
lijf, als we op dezelfde klus zaten. 
Ik natuurlijk voor Het Vrije Volk 
en, als het zo uitkwam, ook voor 
PubZuid. Uiteraard was elkaar 
aftroeven een sport om eigen en 
vooral actueel nieuws in de eigen 
krant te krijgen. Overigens in een 
sportieve sfeer, want ondanks dat 
we fel concurrerende nieuwsjagers 
waren, hadden we voor elkaar 
waardering en respect.

 
 -  Dolf van de Winckel (links) interviewt Joop Franken in zijn tuin bij zijn woning aan de 

Ellemare in Zuidwijk. Franken was tot 1986 voorzitter was van de deelgemeente Charlois en 
Van de Winckel was jaren zijn voorlichter -

- Aan de Reyerdijk 123 (het pand bij de motorkap van de bestelwagen) had in de 
voormalige school een aantal jaren de Weekbladen Combinatie Rotterdam-Zuid 

onderdak (Foto Jan Roovers/uitgeverij Arnoud Voet) -

- De Kerkedijk vanaf het 
voormalige Kerkedijkje, 

met op de rechter straat-
hoek (net niet zichtbaar) 

de voormalige kruideniers-
winkel van Jan Bakker, 

waarin zich naderhand de 
Publiciteitsonderneming 

Rotterdam-Zuid vestigde 
(Foto Jan Roovers) -

PubZuid bracht de berichten die te 
licht waren voor Het Vrije Volk
Mijn eerste echte kennismaking met IJsselmonde was 
in 1967. In dat jaar kreeg ik contact met de Publici-
teitsonderneming Rotterdam-Zuid, kortweg PubZuid. 
De uitgeverij liet ‘s woensdags de huis-aan-huisbladen 
Hier Groot-IJsselmonde, Centrum Zuid, Europoort ‘67 en 
Waalpost verschijnen. Arie Mes werkte er als redacteur 
en advertentieverkoper. Op zijn verzoek leverde ik hem, 
naast mijn freelance werkzaamheden voor Het Vrije 
Volk, kopij, die ik te licht had bevonden voor de kolom-
men van de avondkrant.

Eigen recept 
Ooit heb ik een haringrecept aan een 
kakwijf gegeven. Toen de haringtijd 
nog echt de haringtijd was, zo’n vijftien 
jaar geleden, stonden er drie personen 
haring schoon te maken en twee dames 
in te pakken. Tachtig à negentig emmers 
was toen heel normaal. Tegen vier uur 
haakte er één schoonmaker af en een 
half uur later de volgende. Voor de 
laatste klanten bleef er nog één over, 
om toch vooral maar vers van het mes 
te verkopen. Mijn collega zei: “Nu even 
koffi e en een peuk.” Maar dat ging niet 
door.
Op het laatste moment kwam er nog een 
klant; wat een kakwijf. Ze stond met d’r 
neus bovenop de haring en informeerde: 
“Zijn ze vers?” “nee”, antwoordde ik, 
“van verleden jaar. Dat zie je toch wel?” 
“Ja”, bekende ze, “maar ik heb toch 
haring nodig, want ik krijg bezoek.”
Ik legde mijn peuk weg en maakte aan-
stalten de laatste emmer aan te snijden.
“Ik wens er TWEE te kopen”, meldde 
de vrouw. Zo, dacht ik, dàt wordt een 
feest! Pardon, ‘party’. Toen kwam 
de volgende vraag: “Hoe bereid je 
haring? “ Ja, ik zei het al, een echte 
kenner, zoals ze haar giegel in de haring 
drukte.”Kunt u mij een recept geven?“ 
“Natuurlijk mevrouw”, bleef ik beleefd, 
“helaas zijn onze folders op, maar ik 
denk wel dat u het kunt onthouden als 
ik het uitleg.”
Mijn collega, ook zat van dat gezeik, 
had mij al door. “Bep”, zei hij veront-
rust, “jouw recept geef je toch niet?“
“Ja, joh, ze krijgt bezoek en wil graag 
goed voor de dag komen. Ik geef het. 
Wie weet komt haar bezoek volgende 
week bij ons als klant. Dat heet klan-
tenbinding.” En zo gingen we nog even 
door met een stalen gezicht.

Recept
Daarop vertelde ik uitvoerig mijn eigen 
recept. “Mevrouw, uw haring pak ik 
in folie, dan blijft ze mooi rood op de 
graat. Uitjes krijgt u er apart bij. Als u 
thuis bent, neemt u een pan met veel 
water. Aan de kook brengen en de 
haring drie minuten laten koken. Dan 
voorzichtig met een schuimspaan…” 
“Wat is dat”, onderbrak ze mij.” “Een 
lepel met gaatjes, mevrouw, een platte 
lepel.” “O ja, die heb ik’, klonk het 
gerustgesteld. “Die is om de haring niet 
kapot te maken”, ging ik verder. “Dus 
met die lepel de haring eruit halen en 
dan, terwijl u de schaal opmaakt, de 
uien erin. En o, ja, het gas uit, want 
die mogen niet koken. Laat ze er twee 
minuten in en dan met de schuimspaan 
de uitjes eruit halen en uw visschaal 
ermee garneren. Uw bezoek weet niet 
wat ze zien en proeven. Een fi jne avond, 
mevrouw.”
We hebben in een deuk gelegen.
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O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

***ONTWERP***
***AANLEG***
***ONDERHOUD***
***SCHUTTINGEN***
***RENOVATIE***
***BLOKHUTTEN***

*** VOORNE-PUTTEN *** HOOGVLIET *** ROTTERDAM***
***SCHIEDAM/VLAARDINGEN *** ALBRANDSWAARD***

WIJ WERKEN
MET VASTE 
PRIJZEN !!!

GARANTIE OP ALLE 
WERKZAAMHEDEN 

EN MATERIALEN

TELEFOON: 010 - 4373770 // 0181 - 326774 
// 010 - 4374786 // WWW.TUINCORRECT.NL

TUINCORRECT
w w w . t u i n c o r r e c t . n l

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG !!!

65+

KORTING
BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF!!

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
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Een mens is nooit 
té oud om te leren
De laatste veertien dagen zijn niet geruisloos langs me heen gegleden. Waar ik in 
mijn eerdere 70 jaren geheel geen last van heb gehad, werd direct ná mijn 71e ver-
jaardag op een harde manier heel duidelijk voor me. “Niemand is te vertrouwen” 
hoorde ik vaak van diverse kanten. Maar zo’n opmerking wuifde ik weg, wat moesten 
ze nu van mij?

De afgelopen weken heb ik me, ook 
in deze krant, druk gemaakt over een 
echt Rotterdams Internetradiostation. 
Ik heb zelfs de nodige technische 
apparatuur geïnstalleerd om via 
dit radiostation dagelijks radiopro-
gramma’s te verzorgen voor oudere 
Rotterdammers in binnen- en buiten-
land. De nodige proefuitzendingen 
leverden al reacties op uit Australië, 
de Verenigde Staten, Canada en di-
verse Nederlandse steden, waaronder 
Rotterdam.
Toen de initiatiefnemer van het 
radiostation 17 december de laatste 
voorzieningen in mijn computer trof, 
nam hij bij vertrek uit mijn woning 
‘per ongeluk’ mijn portemonnee 
mee. In deze portemonnee zat mijn 
hele ‘hebben en houwen’: rijbewijs, 
ID-kaart, creditcard, bankpassen, 
verzekeringspasjes, contant geld, 
e.d. Weliswaar werd ik door de man 
direct op de hoogte gesteld, dat de 
portemonnee bij hem was. “Je be-
hoeft je dan geen zorgen te maken”, 
zei hij. “Je kan me toch vertrouwen!”
Toen de portemonnee twee dagen 
later in mijn brievenbus lag, zat op 
het eerste gezicht alles er nog in. 
Hoewel? Had er helemaal geen con-
tant geld (groot of klein) in gezeten? 
Een digitale controle bij de Postbank 
leverde wel het gegeven op, dat 
vrijdagochtend om 06.54 uur enkele 
honderden Euro’s waren opgenomen 
bij een bankkantoor in de wijk, waar 
‘onze’ man woont.

Deuk
Twee dagen later moest ik de deur 
uit, om de hedendaagse foto voor 
de ‘Waar-was-dat-nou-rubriek’ te 
maken. Ik ging naar mijn werkkamer 
waar mijn camera altijd ligt (camera 
is vijf maanden oud en kostte op 
dertien Euro na 1000 Euro), maar 
greep in het luchtledige.
Daar mijn woning wordt onderhou-
den door mijn ‘steun en toeverlaat’ 
Willy Bakker, belde ik haar om te 
vragen of zij de camera ergens anders 
had neergelegd. Zij ontkende en 
wist zelfs te vertellen, dat zij op 16 
december, tijdens haar werk, de ca-
mera nog op zijn vertrouwde plekje 
had gezien. Natuurlijk mag ik ‘onze’ 
man niet van diefstal van de camera 
beschuldigen, maar een ‘per ongeluk’ 
meenemen sluit ik toch niet uit. 
Zijn per e-mail gegeven reactie op 
mijn vraag of hij soms wist waar de 
camera was, sterkt mij in die mening. 
Hij schreef namelijk, dat het wellicht 
mogelijk was, dat de camera in de tas 
was gekomen waarin hij onderdelen 
voor mij had meegebracht. Hij zou 
de volgende dag even kijken en dan 
zou ik horen. Hij zou dan gelijk het 

geld aan me terugbetalen. U raadt 
het al: hij moet nog kijken, komen en 
terugbetalen.
Toen ik 30 december 2008 aangifte 
bij de politie kon doen (men heeft 
het daar druk-druk-druk), bleek 
dat ‘onze’ man niet geheel onbe-
kend is bij politie en justitie. Mijn 
vertrouwen in de mensheid heeft 
een behoorlijke deuk opgelopen. 
Het materiële verlies zal ik best 
overleven, maar wanneer ik bedenk 
dat deze man een dijk van een vrouw 
heeft en twee dochtertjes van twee 
en vier jaar, vraag ik me af hoe deze 
kinderen later tegen hun vader, hun 
held, zullen aankijken.
Natuurlijk begrijpt u het al: ‘Struis-
vogelpolitiek’ zal niet (meer) via dat 
radiostation worden uitgezonden. 
Maar de fundering voor Radio Rotje-
knor is al gelegd, hou het gastenboek 
van deze krant de komende dagen in 
de gaten.

Rotterdams Gemeentear-
chief met de billen bloot
Als oud-werknemer van het GAR 
(Gemeente Archief Rotterdam) weet 
ik, dat men bij de beschrijving van 
binnengekomen items niet over 
één nacht ijs gaat. Nog voor de 
huidige archivaris Jantje Steenhuis 
(als medewerkster Jannie Steenhuis) 
bij het archief binnenkwam (voor 
het eerste bezoek heb ik haar van CS 
gehaald, belangrijke plekken in Rot-
terdam laten zien en haar – tijdens 
een borrel – geïntroduceerd bij de 
collega’s), waren archivarissen als 
Ruud Renting, interim Simon Jonker, 
Coen Schimmelpenninck van der 
Oije en Els van den Bent haar in deze 
nauwkeurigheid al voorgegaan. Heel 
vaak mocht ik in de 20 jaar dat ik 
bij het archief werkte, naast mijn ge-
wone journalistieke werkzaamheden, 
me werpen op moeilijke – meestal 
topografische – vragen. Nu heeft 
men andere ‘deskundigen’ in huis. 

Als deze er niet uitkomen, roepen 
zij de hulp van buitenstaanders in, 
zoals de in deze rubriek niet geheel 
onbekende Arnold Tak, de prentbrief
kaarten(!)verzamelaar.
Van hem kreeg ik deze brief: “Het 
GAR heeft het fotoarchief van de 
Rotterdamse fotograaf M.A.J. Hanse 
in de collectie en mijn goede vriend 
Rudolf Schermer is maanden bezig 
geweest dit te inventariseren, orde-
nen, schonen, beschrijven e.d. Helaas 
komt er ook heel wat materiaal onder 
ogen, waarvan de juiste locatie niet 
valt te bepalen. Hier als voorbeeld 
een opname van een café-interieur, 
genomen tijdens de opening of een 
jubileum, gezien de bloemenpracht. 
Zien we hier vader en zoon?
Het was een café met een biljart, 
links een damestoilet annex telefoon-
cel en rechts ervan ‘de heren’. Let 
eens op de muurschildering en de 
fraaie lampen, er wordt Oranjeboom-
bier getapt, er hangt een pamflet van 
het Algemeen Dagblad met voetbal-
uitslagen en de bar met roestvrijsta-
len blad glimt als een spiegeltje. De 
omzet verdwijnt nog in zo’n ouder-
wetse kassa met van die druktoetsen. 
Ook de minderbedeelde medemens 
wordt niet vergeten, want als ik het 
goed zie staat er een collectebusje 
voor algemene blindenzorg SOS(?). 
Nu is de grote vraag natuurlijk weer: 
wie weet welk café dit is, waar was 
het en wie zijn de twee mannen?” 

Als ik even ga zitten bij deze brief 
van Arnold Tak, bedenk ik wat 
dingen:
1. Dé Rotterdamse café/kroegenex-

pert is Joris Boddaert. Hij bezit 
duizenden exterieur- en interieur-
foto’s van (bijna) alle Rotterdamse 
drinklokalen. Hij heeft die foto’s 
van voor de oorlog, tijdens de oor-
log en erna. Hij heeft foto’s van de 
café’s, die tussen 1945 en heden 
onder de slopershamer zijn geval-

len. ’t Is bijna zo, dat wat Joris niet 
weet, vergeet dat dan maar.

2. Bij het GAR wordt De Oud-Rot-
terdammer ook gelezen. Men zal 
dan ook bemerken, dat een vraag 
in deze krant van Arnold in ver-
band met zijn verzameling óf de 
Uitgeverij Voet-collectie, altijd tot 
een bevredigend en compleet ant-
woord leidt. Waarom komt dan (de 
medewerker van) het GAR niet 
op het idee een vraag rechtstreeks 
richting krant te sturen?

3. Ik zou me zelfs sterk willen maken 
voor een regelmatig terugkerend 
GAR-hoekje. Zolang de vragen 
gaan over het tijdvak 1945-heden, 
zijn er ruim 300.000 deskundigen 
die wellicht de antwoorden weten.

De Roomse speeltuin
De WWDN-foto van zes weken 
geleden heeft de nodige herinnerin-
gen tot leven gebracht. Nog steeds 
krijg ik post over de speeltuin aan de 
Dorpsweg/Gruttostraat.
Van de heer Jan Tolenaar kreeg 
ik ook zo’n late reactie. Maar hij 
gaf een duidelijke reden voor de 
vertraging:
“Door de nasleep van onze verhui-
zing heb ik niet gereageerd op foto 
80. Hierbij een foto, gemaakt in 
1951-1952. Broeder Linus, aan de 
rechter kant, staat er trots bij en ging 
graag elk jaar met de vrijwilligers 
een dag op stap. Ons gezin had in die 
tijd veel te doen met de speeltuin. Op 
de foto zijn we goed aanwezig, mijn 
moeder, drie zussen en ikzelf. Rector 
Nathanaël was er ook altijd duidelijk 
aanwezig. 
Met mij zijn er allicht meer die 
mensen herkennen.
Zoals de heer Dries, die jaar en 
dag de bokken verzorgde en veel 
kinderen plezier gaf door een bok 
voor de bokkenwagen te spannen en 
dan rondjes te rijden met een wagen 
vol kinderen. Ook Frans Paardekam, 
die altijd met het onderhoud en 
eventuele nieuwbouw van speel-

werktuigen bezig was. Het was leuk 
werk hem daarbij te helpen. Zo ook 
Henk Merwijk, die dagelijks op de 
speeltuin te vinden was. De anderen 
hielden zich vooral bezig met het in 
de gaten houden van de kinderen, 
wat natuurlijk hard nodig was.”

Goudsmid
Half december was Erwin Bakker 
jarig. Eens kon De Oud-Rotterdam-
mer altijd een beroep op hem doen, 
als er (speciale) foto’s nodig waren. 
Nu hij op het Scheepvaart- en Trans-
portcollege (de oude Jan Backx) een 
opleiding volgt voor Maritiem Offi-
cier, ligt zijn belangstelling duidelijk 
anders. De zeevaart is wat de klok 
slaat, vandaar dat hij op een Kotug-
sleper als Ketelbinkie de reis van het 
SS Rotterdam van Wilhelmshafen 
naar onze stad heeft meegemaakt. 
Als aspirant-zeeman wil je wel 
tonen, dat je hart op zee ligt. Vandaar 
dat zijn verjaardagswens een gouden 
kettinkje met daaraan een anker was. 
En ga dat maar eens ergens kopen!
Via internet kwam ik terecht bij 
goudsite.nl. Op deze site bleek, dat 
de echte goudsmid op de Vlaardingse 
Hoogstraat 85 zat. Ik verwachtte een 
supermoderne juwelierszaak, maar 
kwam in een echte goudsmederij. 
De ruimte is gevuld met de nodige 
machines en aan een rustig zithoekje 
kan je genieten van de vervaardigde 
sieraden, die links en rechts in laden 
verborgen zitten. ’t Was niet zo 
vreemd, dat het door Erwin gewenste 
anker dáár te koop was. En als de 
goudsmid het niet voorradig had 
gehad, was het wel ‘even’ gemaakt.

Spionneur
spionnetje@
ditisrotjeknor.nl
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U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

DAT IS PAS THUISKOMEN!

fauteuils

bankstellen

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

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

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

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

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR RC-GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK
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www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

U HEEFT 

AL EEN 

RELAXFAUTEUIL

VANAF

€ 495,-

UW OUDE

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD

GELD WAARD!

INRUIL TOT

€ 450,-!

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

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

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

www.dmddesign.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

Boekhouding vanaf
50 euro per maand
Alle belastingzaken

www.ADMINAUT.nl
Bel voor een

Gratis Offerte !
010-89 20 450

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

LG LCD TV
De nieuwste HD-ready 82 cm
LCD tv van LG met onzicht-
bare speakers (tuned by
Mark Levinson). Een contrast
van maar liefst 15.000:1
en een responsetijd van maar
8 ms. Een toptoestel met
een prachtig beeld en geluid
in een prachtig design
Van 899,-

    499,-499,-

1988 - 2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Gildeweg 30 
Nootdorp 
015-2560064 

www.houseofengland.nl 
Showroom open op vrijd. en zat. van  
10-16 uur, overige dagen op afspraak 
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Kolenboer
Ik ben de trotse dochter van een vader 
die het zware beroep van kolenboer 
had. Wat moesten die mannen vroeger 
buffelen. Een mud kolen op je nek 
en dan drie of vier etages omhoog. 
Mijn vader heeft jaren gewerkt bij de 
Rotterdamse Kolen Centrale. Eerst als 
havenarbeider in de Waalhaven en la-
ter voor dezelfde firma als kolenboer 
in Delfshaven. Allebei die beroepen 
waren heel zwaar, maar er kwam 
nooit een klacht over zijn lippen. 
Dat werk in de haven was ook nog 
volcontinu, dus als het erg druk was 
bleven ze doorstaan, want de boten 
moesten worden gelost. Dat ging heel 
anders dan tegenwoordig.
Het beroep van kolensjouwer was 
eveneens heel zwaar. Al waren er 
gladde wegen en sneeuw, er moest 
hard worden gewerkt om te zorgen dat 
de schoorstenen bij de klanten bleven 
roken. Hij was altijd vol verhalen als 
hij weer bij klanten was geweest die 
zijn werk waardeerden. Hij kreeg dan 
een kopje koffie en soms een fooitje 
en dan was hij de koning te rijk, want 
dat betekende toch weer wat extra 
inkomsten. Dat bakkie troost en een 
fooitje kregen ze meestal bij klanten 
die het zelf niet zo breed hadden. Bij 
klanten in de betere wijken werden ze 
niet altijd zo behandeld.
Ze moesten ook in de zomer kolen af-
leveren en dan was het soms heel erg 
heet. Met een zak kolen op je nek was 
het zeker afzien, maar er kon dikwijls 
nog geen glas water van af en een 
fooitje al helemaal niet. Ze werden 
vooraf gewaarschuwd dat de trap niet 
zwart mocht worden en daar keken ze 
heus wel voor uit, maar het spreek-
woord (zo je doet, zo je ontmoet) was 
bij die klanten niet van toepassing. 
Later konden de klanten ook kiezen 
voor kolen in een papieren zak. Daar 
namen de sjouwers dan ongeveer vier 
of vijf zakken van op de schouders.
Wat was mijn vader zwart als hij thuis 
kwam. Hij ging altijd gelijk door naar 
de zolder om zich daar op de overloop 
lekker op de frissen. Zijn ogen maakte 
hij eerst schoon met wat boter, want 

anders was het zwart van de kolen er 
niet af te krijgen. Als ik er aan denk, 
ruik ik nog de geur van scheerzeep 
en brillantine, want als hij klaar was, 
kwam onder dat zwarte laagje mijn 
vader weer te voorschijn.
Ook de huisvrouwen hadden er een 
hele kluif aan. Mijn moeder waste de 
kleding van mijn vader op de hand 
met een wasborstel, want niet alleen 
mijn vader was zwart, maar zijn 
kleding al evenzo.
Mijn vader is helaas niet oud gewor-
den. Mede daardoor begrijp ik dat het 
een heel zwaar beroep was. Ik heb 
altijd heel veel respect gehad en neem 
mijn petje af voor alle kolenboeren en 
havenarbeiders van toen.

Een trotse dochter
Corrie Gorissen

----------------------------------------
Schoonebergerwegschool
Ik zat van 1960 t/m 1962 op de 
Schoonebergerwegschool. Nu zou 
je zeggen “een beetje truttig”, maar 
de Nederlandse les van mevrouw 
Reiding is toch aardig blijven hangen 
en dat ik me in het Frans kan red-
den heb ik ook aan haar te danken. 
Zaterdag was nog gewoon een halve 
schooldag en mijn klasgenootje Esther 
Bou(w)man was op die dag nooit 
aanwezig. Later viel het kwartje pas, 
maar destijds heeft niemand ons ooit 
verteld WAAROM ze er niet was.
Een Mieke die opeens Naomi 
genoemd wilde worden en Mari-
anne die helemaal wild was van de 
Everly Brothers, aan wie ik zou willen 
vertellen dat ik tot op de dag van 
vandaag lid ben van de fanclub. Nel 
van Vessem die met mij van de van 
Hoogendorpschool  naar de Schoone-
bergerweg-Mulo ging en ook na twee 
jaar afhaakte. En Astrid, die ik nog 
eens ben tegengekomen in de buurt 
van de Schiedamseweg, al jong achter 
de kinderwagen. Anja Tettelaar die 
gedurende het schooljaar opeens erbij 
kwam en zoveel ouder was/leek dan 
wij. Haar tante had een kapsalon in 
de Spanjaardstraat en nadat ik school 
verliet heb ik daar nog een tijdje 
gewerkt.

Thelma Harms die ik later, alsnog 
in een kantoorbaan, weer als collega 
ontmoette en een jaar of tien geleden 
nogmaals tegen het lijf liep. Het bak-
kertje vlakbij de school, waar we in de 
pauze regelmatig iets lekkers haalden.
Kortom, de Oud Rotterdammer bracht 
mij weer even terug in mijn tienertijd 
in Rotterdam. Bedankt!

Wil v.d. Valk
’s Gravenzande
widu2@hotmail.com

----------------------------------------
Bakker Jansse
Ik werkte enkele jaren als verkoopster 
bij Bakker Jansse, die ons af en toe 
trakteerde op een leuk uitje. Zo ook 
omstreeks 1944, toen we een mid-
dagje Odeon kregen aangeboden. Nu 
woonde ik op Rotterdam-Zuid, dus 
Odeon was mij niet zo bekend.
We zouden met z’n vieren gaan, mijn 
vriendin en ik en nog twee dames. 
Omdat we nogal uit elkaar woonden, 
besloten we twee aan twee te gaan en 
het koppel dat er het eerst was zou 
twee stoelen voor de anderen vrij 
houden.
Wij vertrokken vroeg (het zou om 
twee uur beginnen) en om half twee 
waren we er al. Zo zouden we wel 
goede plaatsen bemachtigen, want het 
was nog erg stil.
Meteen komt er een portier op ons af, 
die zegt: “Opschieten dames, het is al 
begonnen.” Wij, verbaasd: “Maar het 
is toch nog geen twee uur?” Portier: 
“Komt u nou maar, ik help u wel.” Hij 
opent de deur naar een stikdonkere 
ruimte en plant ons op de eerste de 
beste twee stoelen. “Ga maar zitten. 
Zodra het licht opgaat, kunnen jullie 
een andere plaats zoeken.”
Toen onze ogen een beetje gewend 
waren aan het donker, zagen we het 
toneel prachtig verlicht, met grote 
vlaggen en boven het podium met 
grote letters: Zeelandia.
Toevallig verkochten wij bruin brood 
met de naam Zeelandia, dus wij 
vermoedden nog niets. Op het podium 
sprak een man de zaal toe, maar wij 
konden het niet verstaan. Na afloop 
ging iedereen staan (wij ook) en be-
gon uit volle borst te zingen (wij niet). 
We hadden er nog nooit van gehoord. 
Ook zagen we geen bekenden en toen 
het licht aan ging, ontdekten we tot 
onze schrik dat we in de verkeerde 
zaal zaten. Het was een daagje uit van 
de vereniging Zeelandia.
Nog wel bedankt, mijnheer de portier. 
U heeft ons een bijzondere middag 
bezorgd. Na de pauze zijn we naar de 
andere zaal gegaan en hadden daar 
uiteraard de lachers aan onze kont 
over zoveel domheid.

Miep Hakman
Rotterdam

----------------------------------------
Schoonebergerwegschool (2)
Met drie meisjes fietsten we, vanaf 
1946, vanuit Capelle aan de IJssel, 
naar de mulo aan de Schooneberger-
weg, die toen de school van juffrouw 
Baarleveld werd genoemd. Zij was 
de directrice en regeerde met ijzeren 
hand! Juffrouw Van der Graaf was 
er ook al en veel van de namen in de 
andere verhalen komen me bekend 
voor. Mijn grote held was mijnheer 
Vink, die gaf wiskunde en was in het 
laatste jaar onze klasseleraar. Ik had 
een veilige en fijne tijd op die school. 
Hoewel ik voor juffrouw Baarleveld 
een beetje bang was! Met Annelies 

van Leest ben ik het eens dat we daar 
geweldig talenonderwijs hebben ge-
had, waarvan je je hele leven plezier 
had. We gingen naar toneelstukken, 
in het frans, en naar a Midsummer-
nightsdream, gespeeld door de Young 
Vic, uit Londen. Dat maakte een 
onvergetelijke indruk op me.
Ook de vakanties in Ulvenhout en 
de wandelingen langs het strand van 
Hoek van Holland naar Scheveningen, 
onder leiding van ‘Pa’ Vink, waren 
belevenissen. Ik denk dat wij het, in 
de jaren veertig, niet zo erg vonden 
dat er een kostschoolachtig sfeertje 
heerste. Er was genoeg ruimte voor 
plagerijen en plezier. Ik heb er een 
paar vriendinnen voor het leven aan 
overgehouden! Na het eindexamen in 
1950 gingen verschillende klasgeno-
ten naar de kweekschool, sommigen 
studeerden later verder. Zelf ging ik 
naar de Academie voor Beeldende 
Kunsten, was dat dan in de jaren 
zestig niet meer mogelijk? 
Die school aan de Schoonebergerweg 
heeft mij voor een groot deel gevormd 
en ik denk er met veel plezier aan 
terug. Het is altijd weer spannend om 
te zien hoe herinneringen aan dezelfde 
omstandigheden of gebeurtenissen 
kunnen verschillen! 

Wil van Kooij-Seinstra.
Willempje@gmail.com

----------------------------------------
Molenvliet
Ik heb vanaf mijn geboorte tot aan 
mijn huwelijk op de Molenvliet 11 
gewoond en ben nu 55. Ik was vaak 
bij mijn vriendin, Irma van Rij. Haar 
vader was schillenboer en soms mocht 
ik mee schillen ophalen. Vaak bleef 
ik dan ook eten en slapen. Dat was 
erg gezellig, want Irma had nog vijf 
zussen.
We brachten veel tijd door in de speel-
tuin. Ik herinner mij nog de portier; 
een man met een houten poot, net een 
piraat. Sommige dingen blijven je 
altijd bij, zoals de zondagschool, hel-
pen op de boerderij aan de overkant, 
met een pofboekje boodschappen 
doen bij de waterstoker, zure bommen 
pikken bij de mosselman en naar Ben 
de kapper voor een pottekop. Hij 
permanentte mijn moeders haar nog 
met een apparaat met draden. En dan 
natuurlijk club Ricardo; eerst bij de 
kleintjes knutselen, later bij de oud-
sten plaatjes draaien, dansen, stiekem 
roken en soms een echte dansavond 
met een bandje en op kamp naar Reek 
in de bossen.
In de patatzaak deelden we alles. 
Soms had de een geld, dan de ander, 
al was het maar een kwartje voor 
de juke box. En dan achterop bij de 
jongens, rondjes rijden op hun Puch. 
Iedereen was bevriend met elkaar. Die 
tijd komt nooit meer terug, maar ik 
kan er met plezier op terugkijken.

Jannie Adams-Heijboer
Nwe Maasstraat 123
3114 TH Schiedam
06-41372563

----------------------------------------------
Café Albireo
Volgens mij zijn er enige andere 
eigenaren geweest van café Albireo. 
De familie de Korte woonde in de 
Woelwijkstraat. Er waren twee broers; 
Rinus en Jaap de Korte. Rinus de 
Korte was de voorzitter van de Oranje 
buurtvereniging Woelwijkstraat. Jaap 
de Korte was bestuurslid en tevens 
EHBO in de oorlog en was gestatio-

neerd in de kelder van het pand van 
de fabriek Peek en Cloppenburg aan 
de Bergsingel. De zoon van Rinus 
de Korte was genoemd naar zijn 
oom Jaap de Korte die naast elkaar 
woonden in de Woelwijkstraat. Dus 
de zoon van Rinus was genaamd Jaap 
de Korte en eerste eigenaar van Café 
Albireo.

M. van de Kraan
Oud-inwoner van de Woel-
wijkstraat voor en in de oorlog.

----------------------------------------
Families Hameetman en 
Westermeijer
Graag wil ik reageren op een inge-
zonden stuk over de Jensiusstraat in 
DOR van dinsdag 9 december 2008, 
nml. Over de families Hameetman en 
Westermeijer. In 1952 kreeg ik een 
huis toegewezen in Overschie in de 
Beeningstraat 34b en in het portiek 
naast ons woonde de familie Hameet-
man met de zonen Rob en Ed. In de 
zomer speelden we ’s avonds graag 
een potje voetbal. Op het grasveldje 
in de straat met de buurtjes en ook 
Ed. Ik was de aangever zodat Ed ze er 
in kon knallen. Waarna groot gejuich 
volgde. De volgende dagen werd er 
’s avonds na het eten gebeld en stond 
Ed als jochie van ongeveer 5 of 6 jaar 
beneden met de woorden: “Mijnheer 
van Schie, kom je buiten spelen”. 
En als het te lang duurde belde hij 
weer met de woorden: “Waar blijf 
je nou?”. Dat waren nog eens leuke 
tijden. En nu de familie Westermeijer. 
Dat heb ik meer van horen zeggen, 
dan dat ik het zelf heb meegemaakt. 
Wel weet ik dat beide families goed 
bevriend waren. Wat ik heb gehoord 
is dat de heer Westermeijer (als het 
de goede is) groot is geworden door 
zitkussentjes in de Kuip te verhuren. 
Daarna is hij zaken gaan doen in 
onroerend goed en was hij de bezitter 
van het Hulstkamp-gebouw en het 
Witte Huis. Proficiat. Zijn zoon is nog 
buurman geweest bij mijn neef Hans 
van Schie te Ede. 

Ben van Schie
Favrestraat 263
3066 EG Rotterdam
010-4200413

----------------------------------------
Jamin
Ik werkte zelf in de machinefabriek 
van Gebr v/d Veen. Jamin was een 
klant die de hoogste aandacht kreeg 
als er een reparatie moest gebeuren. 
Het was mijn werk met een hand-
wagen het gerepareerde onderdeel te 
halen en te brengen. Als dank voor 
die snelle service mocht het totale 
personeel van ons ’s middags in de 
kantine van Jamin komen eten. Ik was 
15 jaar dus als er kaakjespap op het 
menu stond, kreeg ik vaak een extra 
portie. Op zaterdagavond waren er in 
de kantine van Jamin vaak feestavon-
den met bal en dansmuziek. En een 
Tombola met allerlei cadeaus van 
koffiepot tot theezeefje. 
Ik heb voor de liefhebber nog een pak 
De Oud-Rotterdammers van 2006 
tot nu.

R. Ferdinandus
010-4216480

Bijenkorven
Omstreeks 1946 ging ik, samen met Rinus van de Wal en Gerrit van de 
Torre, met de fiets van de Heijplaat naar de ambachtsschool op de Beukels-
dijk. We voeren over met het veerbootje, drie cent per overzet. Rinus en 
Gerrit kwamen bij meester Schouwenburg, ik bij meester Schijbeler waar ik 
andere vriendjes leerde kennen, zoals Ben van Kolsteren, met het verhaal dat 
hij ’s avonds via de dakgoot het buurmeisje bezocht. En Poppe Bouwman, 
waarmee ik in een gammele personen-/goederentrein een paar dagen naar 
zijn familie in Sappemeer ben geweest.
Meester Schijbeler was imker in hart en nieren. Hij gaf ons als speciale 
opdracht voor hem bijenkorven te bouwen, die, als ze klaar waren, via het 
zijraam van de school werden afgevoerd met een bakfiets. Wij brachten de 
korven naar een schillenboer aan de Aelbrechtskade, die ze per schip via de 
Schie naar de Polderweg in Overschie bracht. Pas later snapten we waarom 
de korven door het zijraam moesten.

Henrico Keemink

- Meester Schijbeler (r) -



Mulo Schoonebergerweg
Naar aanleiding van de stukken over 
de mulo aan de Schoonebergerweg 
kreeg ik een anonieme kerstkaart. Ik 
zou graag weten van wie deze kaart 
afkomstig is. Mogelijk een oud-
leerling of iemand die mijn naam 
herkende. Bedankt voor de kaart en 
laat me weten wie u bent.

W.G. Cathalina-Koole
Bergsingel 180a
3037 GN Rotterdam 

---------------------------------------------
Nellie en Johanna
Ik zoek Nellie van de Burg en 
Johanna Vollebregt, omstreeks 1955 
beiden wonend in de Narcissenstraat. 
Ik ontmoette hen regelmatig op zon-
dagen in de Helianthusschool aan de 
Narcissenstraat. Zij zaten in een klas 
en ik voor de klas. Ik zou heel graag 
iets van hen of over hen horen.

J. Hellendoorn, destijds 
wonend Maarland 29
IJsselstraat 21
2991 AN Barendrecht

---------------------------------------------
Shirley Temple
Wie kan zich nog de Shirley Temple-
verkiezing herinneren die in 1939 
in Rotterdam is gehouden? In de 
Berkelstraat in Kralingen, waar mijn 
moeder woonde, zeiden alle buren 

altijd dat ze zoveel op Shirley Temple 
leek, dus toen een tante van haar van 
een verkiezing hoorde, heeft ze haar 
nichtje gelijk ingeschreven. Mijn oma 
was heel goed op de naaimachine en 
flanste een typisch Shirley Temple-
pakje in elkaar en ze leerde haar 
een paar gebaartjes die Shirley veel 
gebruikte in de films. Zo gingen ze 
naar de verkiezing en tot vreugde van 
de hele familie heeft ze die gewonnen.
Als prijs mocht ze naar de Lou 
Bernstein-studio (ik weet niet of dit 
juist geschreven is) in Voorburg. Maar 
door het uitbreken van de oorlog is 
daar niets meer  van gekomen. Daar-
door is ze helaas  haar filmcarrière 
misgelopen. Is er iemand die hier 
meer over weet te vertellen.

Peggy Salvador-van der Waarde 
Portugal 
peggy.waarde@netvisao.pt

---------------------------------------------
Muurpaneel president 
Steyn 
Mijn oproepje over de gevelkopjes 
van Kruger heeft veel antwoorden 
opgeleverd. Daarom nu de volgende 
vraag. Op de hoek van de Hilledijk 
en Marthinus Steynstraat is een groot 
muurpaneel. Bovenaan het paneel is 
het hoofd van president Steyn en aan 
de onderkant de twee hoofden van 

Joseph Chamberlain en zijn compaan 
Cecil Rhodes. Boven de twee koppen 
de tekst: Wy Rhodes Chamberlain 
dragen nu de last van Steyn. Er werd 
mij verteld dat er over het hele muur-
paneel meer teksten hebben gestaan. 
Wie kan mij inlichten of dit juist is?

Aad van der Kuijp
Bergweg 212
3035 BN Rotterdam

pagina 22 Dinsdag 6 januari 2009 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

De OudDe Oud

C
o
l
o
f
o
n

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie 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 Fred Wallast 
Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere 
media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

Geachte redactie
Mijn grootouders komen uit de Nijverheidstraat, waar zij op nummer 98 een “Kopermetaalgieterij en aluminium-
soldeerinrichting” bezigden onder de naam “C. Wouts & co”! Ik heb deze grootouders nooit gekend, omdat zij voor 
mijn geboorte overleden zijn. Bijgesloten een foto van de kopergieterij met mijn overgrootmoeder, mijn oma en opa, 
mijn vader met zijn zussen en broer uit 1915. Mijn moeder is een Krispijn uit een gezin van negen kinderen, ook 
wonende in de  Nijverheidstraat (nummer onbekend). Mijn moeder en vader zijn ook overleden. Deze foto is het 
enige wat ik er van heb. Ik zou graag meer te weten komen van deze omgeving. Zijn er mensen die hieromtrent, via 
uw rubriek “oproepjes” nog informatie of misschien wel foto’s bezitten?

Dirk Wouts
Frank van Borselenweg 103, 3233 TJ  Oostvoorne, dwouts@hetnet.nl

- Van links naar rechts: Pa, Oma, 
Ma, Marie, Lena, Cornelis, Mien, 
Jo, Jan Wouts
1915: Fam. Wouts voor de 
kopergieterij aan de Nijverheid-
straat te Rotterdam -

TANTE POST
Schoonebergerweg-
school(3)
Ook ik wil reageren op de oproep om 
mijn ervaringen weer te geven over 
de mulo aan de Schoonebergerweg. Ik 
was leerling van 1938 tot 1942. Mejuf-
frouw Baerveldt was het hoofd. Zij gaf 
ons fysica, heel interessant vond ik dat. 
Ik herinner mij ook de dames Van der 
Graaf en Poulusse en de heren Matson 
en De Bruin (wiskunde). Mejuffrouw 
Baerveldt stond ook aan de poort om 
de jongens van de Zeevaartschool aan 
de Pieter de Hoochweg op te vangen. 
Welk meisje viel niet voor die leuke 
jongens in hun donkerblauwe uniform? 
Mijn herinneringen zullen anders zijn 
dan die van degenen uit de zestiger 
jaren. Op 10 mei 1940 was het ineens 
over. Er viel een bom op de ingangs-
poort, met als gevolg dat de twee oude 
mensen die er boven woonden omkwa-
men. Wij gingen natuurlijk gewoon 
naar school, maar alles was anders. 
De joodse meisjes werden van school 
verwijderd. Ik had voor mijn eindexa-
men een lang gedicht van Heinrich 
Heine uit mijn hoofd geleerd toen een 
paar maanden voor het examen het 
bericht kwam dat dat niet toegelaten 
was. Heine was een jood, weliswaar 
een dode, maar toch. Moest ik weer 
wat anders leren. Wat bleef was het 
goede gedegen onderwijs; vooral talen. 
Ik heb er mijn leven lang veel plezier 
van gehad. Wat betreft het mulo A-
diploma: er was een meisje in de klas 
dat naar de kweekschool wilde. Met 
extra wiskundelessen werd ze klaarge-
stoomd voor het mulo B-diploma. In 
1942 werd de school gevorderd door 
de Duitsers om als kazerne te dienen. 
De schoolleiding moest maar zien dat 
zij de leerlingen op een andere plaats 
kreeg. Mejuffrouw Baerveldt heeft 
zich het vuur uit de sloffen gelopen 
om vooral de examenklas onderdak 
te bieden. Het lukte haar aardig. De 
moeite is niet tevergeefs geweest. Ik 
slaagde in 1942 met glans voor mijn 
mulo A-diploma. Ik bewaar prettige 
herinneringen aan de Schooneberger 
mulo. De school was streng, maar in 
die tijd wist je niet beter. 

Ria van Nieuwenhuizen-Los
Holysingel 634
3136 LN Vlaardingen

Geachte redactie
Ik wil graag even reageren op het 
schrijven van Joke van Dijk-Rom
melse. Volgens mij kan haar zus Anne-
ke nooit op de Gerardus Majellaschool 
gezeten hebben. Dit was namelijk een 
jongensschool. Twee van mijn broers 
hebben daarop gezeten. Er naast stond 
de Fatimaschool, waar ikzelf op 
gezeten heb. O.a. met Marietje Tim-
mers,  Joke Bongens, Mary Meeder. 
De laatste woonde ook op de Larix-
laan, waar ook de scholen staan. Ik ben 
60 jaar en opgegroeid in Schiebroek. 
De Fatimaschool is begonnen op de 
hoek tegenover de Soldanellestraat 
in een andere straat, daarna aan de 
Olijflaan en toen pas naar de Larixlaan 
gegaan. Mijn juffrouw en meester 
waren o.a. mevr. Van Vuuren, juffrouw 
Bohslug, meester Bakker en meester 
Rathé. Ik zou het leuk vinden om van 
andere meisjes iets te horen. 

Gerrie van Aalst-Smit
Julianastraat 49
2651 DN Berkel en Rodenrijs

---------------------------------------------
Hulpsecretarie Hoogvliet
In De Oud-Rotterdammer van 23 
december las ik uw stukje over de 
hulpsecretarie in Hoogvliet. Er staat 
echter iets in dat niet helemaal juist 
is. Namelijk dat je voor die tijd in 
Rotterdam moest trouwen. Mijn man 
en ik trouwden op 17 april 1957 te 
Pernis. Er was echter wel iets zeer 
bijzonders aan die dag. Toen wij in 
onze witte Mercedes trouwauto (het 
nieuwste snufje bij garage Steenhoven 
uit Pernis) voorreden met onze zwarte 
volgauto’s bleek het gemeentehuis 
gesloten wegens verbouwing. Mijn 
toen nog a.s. zwager (een Pernisser) is 
toen een paar deuren verder aan gaan 
bellen. Daar bleek namelijk iemand 
van het gemeentehuis te wonen. Deze 
man is toen naar ons toe gekomen en 
we moesten buiten van een trap af naar 
de kelder van het gemeentehuis. Daar 
zijn we toen, tussen de bouwmaterialen 
in de echt verbonden. We hebben het 
maar genomen voor wat het was en 
hebben er later wel om gelachen. Een 
verontschuldiging kon er zelfs niet van 
af, maar ons huwelijk is er niet minder 
om geslaagd.

Nelly van der Kemp-Kramer
A. van Bronckhorstlaan 333
3201 XG Spijkenisse
0181-621840

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

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

4
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Gedenkboekje
Mijn vader Abraham Polak 
(Willemstad N.B.) was eind 
twintiger jaren lid van de Re-
sidentie-Rennersclub Sparta. 
Wie kan mij helpen aan het 
gedenkboekje: Gouden Ge-
denkboek 50 jaar Wielersport 
Sparta 1912-1962 of andere 
info over mijn vader?

fam.polak@tiscali.nl
---------------------------------
Struik
Wie kan mij aan het adres 
van Roel en Charlotte Struik, 
wonende in de Catarina Beer-

manstraat 33 in Rotterdam 
helpen? Hun vader werkte 
als chauffeur bij wasserij 
Van Dorp. Hun leeftijd moet 
tussen de 60 en 70 jaar zijn. Ik 
heb het vele malen via diverse 
instanties geprobeerd, maar 
zonder succes. Wie o wie kan 
mij helpen?

L. Jansen 
A. Noordewierlaan 68
2324 KT 
071 5313228

----------------------------------
Wim Hardon
Ik ben al geruime tijd op 

zoek naar Wim Hardon. Hij 
woonde in de jaren 50 in het 
Zwaanshals en moet nu on-
geveer 76 jaar zijn. Hij kwam 
in die tijd regelmatig in de 
L’Ambassadeur en de Haba-
nera en had ook nog een zus. 
Als er familie, vrienden of 
anderen zijn die mij iets over 
Wim kunnen vertellen, zou ik 
dat zeer op prijs stellen.

Nico Groenewegen
groe6365@planet.nl, 
0186-616874

Geachte redactie
In de jaren 70 betrokken wij ons huis aan de Koninginneweg te Rotterdam IJsselmonde. Bij het 
opruimen van de zolder kwam bijgaande oude foto te voorschijn van een binnenvaartschip. De 
naam op de boeg is moeilijk te lezen, maar lijkt op ELAUDI. De vorige bewoner van ons huis 
heette mevrouw Tamminga; waarschijnlijk is de foto van haar afkomstig. Misschien zijn er lezers 
die mij meer kunnen vertellen over 
deze foto. Waar is deze genomen, 
welke fabriek zie je op de achter-
grond, wie zijn de mensen op dit 
schip en wie is of was de eige-
naar en hoe heet het. Ik ben heel 
benieuwd.
 

Gerard Lagendijk
Koninginneweg 273
3078 GP Rotterdam
010-4828096

Een andere belangrijke verandering is dat u 
voortaan ook op de website van De Oud-Rot-
terdammer de raadfoto van Waar was dat nou? 
kunt bekijken en uw oplossing kunt insturen. 
Ook kunt u heel eenvoudig uw puzzeloplos-
sing via de site insturen of u opgeven voor een 
abonnement op De Oud-Rotterdammer.

Verder is het aantal verhalen van lezers op de 
website uitgebreid en vindt u allerlei nieuwtjes 
en aanbiedingen op de site.
Kortom, het is de moeite waard eens een 
bezoekje te brengen aan onze website 
www.deoudrotterdammer.nl

De website www.deoudrotterdammer.nl is vernieuwd! Sinds 1 januari 2009 
draait de nieuwe website, die overigens niet heel erg ingrijpend is gewijzigd. 
We hebben getracht de toegankelijkheid verder te verbeteren, onder meer door 
de toevoeging van een zoekmachine. Daardoor kunt u nu heel eenvoudig op de 
website artikelen opzoeken door simpelweg bijvoorbeeld een straatnaam in te 
tikken, waarna u de artikelen te zien krijgt waarin die naam voorkomt.

Website De Oud-Rotterdammer 
vernieuwd

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

54 11 75 23 87 58 48 32 43 20 47 5 86 49

70 19 27 45 7 50 38 72 76 81 30 44 26 83 34

Horizontaal
1. Italiaans automerk; 7. Italiaanse landstreek die bekend staat om zijn 
wijnen; 12. borstbeen; 13. verdieping; 14. gehoororgaan; 15. maanstand 
(afk.); 17. openbaar vervoermiddel; 19. naar beneden; 21. de oudere 
(Lat. afk.); 22. plezier; 24. Europese taal; 27. dierenverblijf; 28. hoofd van 
een moskee; 30. een zekere; 31. maand (afk.); 32. balspel te paard; 33. 
Russisch ruimtestation; 35. pakhuis; 37. dansfeest; 38. Europees land; 
41. postrekening (afk.); 42. plaats in Italië; 44. meisjesnaam; 46. dorps-
gemeente op Java; 47. nul (nihil); 48. Italiaans eiland; 49. plaats in Italië; 
50. luizenei; 52. zijrivier van de Po; 54. groot soort hagedis; 56. gevangen-
verblijf; 58. huidontsteking (uitslag); 61. onderzoeker in opleiding (afk.); 
62. Franse schilder; 64. asielzoekerscentrum (afk.); 65. Europeaan; 67. 
horizon; 68. Nederlandse Radio-Unie (afk.); 70. regenboogvlies in het oog; 
72. boomsoort; 73. lange sliert van dansende mensen; 76. uniforme arti-
kelcodering (afk.); 77. soort verlichting; 78. hoffeest; 79. deel (schijf); 81. 
wettelijke aansprakelijkheid (afk.); 82. laagte tussen bergen; 83. planeet 
die wij bewonen; 84. Noord-Ierse verzetsgroep (afk.); 86. persoon uit de 
adelstand; 87. voornaam operazanger Pavarotti.

Verticaal
1. bekende Italiaanse filmregisseur; 2. Rolls Royce (afk.); 3. mollengang; 
4. wachthuisje bij bushalte; 5. een zeker persoon; 6. plaats in Italië; 7. 
heraldische term (wapendrager); 8. luchtig gebakje; 9. jongens en meis-
jesnaam; 10. paardenslee; 11. zonder eergevoel; 16. vaatwerk; 18. godin 
der blinde drift; 20. slot (afloop); 21. muzieknoot; 23. schaapkameel; 25. 
listig (gewiekst); 26. ruzie (opschudding); 27. golfterm; 29. zeer vermo-
gend man; 32. fotografen van roddelbladen; 34. plaats in Brazilië (afk.); 
36. zwijgend mokken; 37. zangstem; 39. leesteken; 40. plaats in Duitsland; 
42. plaats in Gelderland; 43. weefselvocht; 45. volksnaam voor oorsmeer; 
46. projectieplaatje; 51. economisch en administratief onderwijs (afk.); 
53. Dutch Caribbean Airlines (afk.); 54. plaats in Italië; 55. walm (smook); 
56. Italiaans badplaats (meer); 57. rivier in Rusland; 59. touwkleurig; 60. 
Italiaanse wijn (druif); 62. plaats in Italië; 63. biersoort; 66. olie (Engels); 
67. halsboord; 69. United States of America (afk.); 71. in andere woorden 
(afk.); 73. tropische boom; 74. chagrijnig (nurks); 75. voornaam bekende 
Noorman; 78. bitter vocht; 80. trichloorethyleen (afk.); 82. lidwoord; 85. 
rivier in Noord-Brabant.

Daarnaast hebben we nog vijf winnaars getrok-
ken die het boek ‘Rotterdam 1941’ van Ben 
Laurens ontvangen. Dat zijn:
P.J.M. Brien, Rotterdam O. Combee, Capelle aan den IJssel
Chris van Ginkel, Oostvoorne Y. Bezemer, Tholen
G. van Oyen, Rotterdam

Bij de volgende puzzel hebben we weer een bijzondere prijs voor u. 
Ditmaal mogen we onder de winnaars drie exemplaren verloten van het 
boek “Opstelten, Burgemeester van Rotterdam, 1999-2009”, beschikbaar 
gesteld door uitgeverij Trichis.

De feestdagen zijn voorbij, de kerstboom wordt weer opgeruimd. De versieringen in de kast. Het vuurwerk laat 
weer een jaar op zich wachten en ook de oliebollen zien we voorlopig niet meer terug. Gelukkig konden een hoop 
lezers tussen het schaatsen en de feestdagen door toch de tijd vinden om de puzzel op te lossen. Helaas ontbrak bij 
een gedeelte van de oplage de laatste opdrachten van de puzzel. Gelukkig waren deze niet nodig om tot een goede 
oplossing te komen. Wij hebben dan ook weer erg veel reacties ontvangen. De prijs voor deze speciale kerstpuzzel 
was dan ook niet mis, een dagtrip voor twee personen naar de huishoudbeurs in Amsterdam. De oplossing van de 
puzzel was:

“De Oud-Rotterdammer wenst u fi jne feestdagen”
De winnaar van deze hoofdprijs is:
Mevr. v.d. Berg, Rotterdam
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een 
interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikke-
lingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van 
binnen en buiten  de vestigingen.  Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke 
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

Nadere inlichtingen over Humanitas, 
een vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman op nummer 
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Juryvoorzitter Lapré: ‘De kwaliteit van de drie genomineerde projecten is hoog.’

Herinneringsmuseum tweede bij prestigieuze prijs

Naast Humanitas waren de Pallia-
tieve Oncologische Care Unit van 
het Flevoziekenhuis en Cardio-
stick van het Universitair Medisch 
Centrum Maastricht uitverkoren.
Bij de Paludanus Prijs gaat het 
om projecten die met een zicht-
baar resultaat een bijdrage leve-
ren aan de verbetering van kwa-
liteit van zorg. De landelijke prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt, dit jaar 
was het voor de tiende keer.

De bekendmaking van de win-
naar en de prijsuitreiking waren 
op 18 december in Alkmaar. Het 
Herinneringsmuseum werd uit-
eindelijk tweede. Winnaar werd 
Het Maastricht Universitair Me-
disch Centrum (MUCM) met het 
project Cardiostick, een mobiel 

patiëntendossier die hart- en 
vaatpatiënten van het MUMC bij 
zich dragen. Het MUCM levert 
hiermee een bijdrage aan de 
kwaliteitsverbetering van zorg en 
het welbevinden van de patiënt. 

Aan onze prijs was een onder-
scheiding verbonden en een 
prachtige �lm van Univé over 
het Herinneringsmuseum.
De vakjury die uiteindelijk de 

nominaties beoordeelde, be-
stond uit prof. dr. R.M. Lapré, 
em. hoogleraar Gezondheids-
zorgbeleid Erasmus Universi-
teit Rotterdam, mw. E. de Vis-
ser, onderzoeksjournaliste de 
Volkskrant, dr. M.J.W. Sprenger, 
directeur-generaal RIVM en R. 
Jerphanion MPA, bestuurslid 
NPCF. De juryvoorzitter: ‘Het 
was geen gemakkelijke op-
gave. De kwaliteit van de drie 
genomineerde projecten is 
hoog.’

Uiteraard hadden we als Hu-
manitas graag gewonnen, 
maar de prijs is het Maastricht 
Universitair Centrum uiteraard 
van harte gegund!  En tweede 
uit 55 inzendingen is ook niet 
mis!

2009Alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Humanitas
wensen u en elkaar een gelukkig nieuwjaar!

Grootstedelijk wonen in het groen

Open huis Oosterwiek in Ooster�ank 
In de wijk Ooster�ank 
vindt u het mooie in 
groen gelegen com-
plex Oosterwiek. In 
het complex wordt 
gewerkt vanuit de le-
vensloopbestendige 
visie van Humanitas. 
Wij hebben enkele 
royale tweekamer-
woningen in de vrije 
sector direct beschik-
baar.
Op 9 januari houden 
wij van 14.00 tot 16.00 
uur open huis in de 
Oosterwiek aan de Varnasingel 600. Mocht u belangstelling hebben dan nodigen 
wij u van harte uit om een woning te bezichtigen. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie: Humanitas-woonmakelaar Coby Bosker: .

Schaakveste en Humanitas organiseren: 

Klassiek met Sophia...

Sinds haar vijfde heeft ze pia-
noles. Ze trad al op in het Con-
certgebouw en in de Doelen. 
Sophia schaakt ook graag en 
ook in de schaaksport is zij 
succesvol. Landelijk behaalt zij 
veel successen. Dit jaar werd zij 
eerste in de Open Nederlandse 
Schaakkampioenschappen (B-
categorie voor volwassenen) ! 

Op
geeft Sophia om 11.30 uur (in-
loop 11.00 uur) een ko�econ-
cert bij Humanitas-Akropolis in 
Hillegersberg. Na het concert 
verzorgt Restaurant Akropolis 
een heerlijke lunch (van 13.30 - 
17.00 uur) voor de deelnemers.
Na de lunch is er een gezel-
lig schaaktoernooi met prij-
zen in natura. Iedereen mag 
meedoen, ook kinderen als ze 

met hun 
ouders of grootouders willen 
meekomen. Tijdens het toernooi 
krijgen alle deelnemers nog twee 
consumpties. Ook kunt u een be-
zoek brengen aan het Herinne-
ringsmuseum.

De kosten voor deze activiteit 
(incl. ko�e, lunch en twee con-
sumpties) zijn € 7,00 p.p. voor 
leden van De Schaak Veste en 
voor cliënten van Humanitas en 
hun partners/familieleden. Voor 
niet-leden zijn de kosten € 15 
p.p. Betaling in contanten op de 
dag zelf. Alleen het ko�econ-
cert bijwonen is ook mogelijk en 
dat wordt gratis aangeboden. U 
kunt zich inschrijven bij 

Bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Humanitas met hun onderschei-
ding. V.l.n.r.: Hans Wooning, Wil van den Heuvel, Gerard Verbeek, Topsy Ros, 
Pie van Wijk, Theo Veraart en Mia Koster

Humanitas zoekt:

Teamleiders (fulltime)

Teamleiders Huishoudelijke Verzorging (fulltime)

Verzorgenden IG 

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier

U kunt deze stichting helpen door 
schenkingen, erfenissen of legaten.

Stichting Vrienden van Humanitas
Banknummer: 69.52.10.378 ING Rotterdam

Stichting Vrienden van Humanitas

Uitnodiging
Op   reikt prof. dr. H.M. Becker, lid van het Sociaal Plat-
form Rotterdam, het uit aan wethouder Jantine
Kriens. Het advies bevat aanbevelingen hoe in de hun vertrouwde buurten ach-
tergebleven ouderen (weer) betrokken kunnen worden bij hun buurt.

Aansluitend opent Micky Teenstra, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst & Cultuur, het nieuwste  in de Jan 
Meertens�at. 

De feestelijkheden worden, zoals altijd bij Humanitas, gelardeerd met muziek, 
hapjes en drankjes.

Plaats:

Tijd: 

U bent van harte welkom!

Prof. dr. H.M. Becker,
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas
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