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Tussen de huizen in Schiedam en 
de Deenschestraat lag een heerlijk 
speelterrein met een sloot en turfput-
ten gevuld met helder water. Zover 
ik weet zijn die in de oorlog ontstaan 
door het ‘turfsteken’ van de toenma-
lige bewoners van Oud-Mathenesse  
en Schiedam. De putten zaten vol 
salamanders, stekelbaarsjes en kikkers, 
die wij gewoon met de hand vingen 
en thuis in een potje of iets dergelijks 
bewaarden.
Nog liever gingen wij vlotje varen, 
alleen liep dat lang niet altijd goed af 
en dan kwam je met een nat pak thuis 
waarop gegarandeerd straf volgde. 
Vanaf de Merwehaven liep een grote 
ijzeren buis, onder de Rotterdamse 
Dijk door, en verder via een houten 
stellage (een meter of vijf boven de 
grond) over de turfputten en de Fran-
selaan helemaal naar het opgespoten 
land. Door deze buis werd zand geperst 
wat je vaak goed kon horen. Wij liepen 
over deze (dikke) buis vanaf de Rot-

terdamse Dijk tot aan de spoorlijn waar 
deze weer onderdoor ging.
Als wij de spoorlijn wilden overste-
ken, moest dat via een klaphekje een 
eindje verderop. Je kwam dan op een 
immense zandvlakte, het opgespo-
ten land, de huidige Spaanse Polder. 
De Merwehavens waren een ander 
geliefd speelterrein. Hier gingen wij 
vaak kijken bij de drie houten hokjes 
waar met kruisnetten gevist werd op 
spiering en paling. Als het ’s winters 
koud was, gingen wij, als wij daar geld 

voor hadden, erwtensoep kopen in het 
Volksbond koffi ehuis.

Film
Verder haalden wij uit de, op lange 
goederentreinen staande, legervoertui-
gen de rode, als achterlicht dienende, 
knikkers die wij gewoon als knikkers 
gebruikten.
Op de hoek Deensestraat-Engelsestraat 
zat kruidenier Meuldijk en daar 
tegenover, in het andere deel van de 
Deensestraat, bakkerij Het Fijntje. 

Verder kwamen alle leveranciers aan 
de deur zoals de groenteboeren Littel 
en Lenos, de melkboer, de schillenboer 
enzovoort.
Zoals bijna iedere buurt en/of straat had 
ook onze straat een, na de bevrijding 
opgerichte, vereniging. Ik herinner mij 
nog een vakantieweek in Overasselt 
(in 1946 of 1947) waarvan een fi lm is 
gemaakt die later ook vertoond is. Ik 
meen mij te herinneren dat deze fi lm 
in het bezit was van de familie Klepke, 
maar helaas ben ik verder alle gegevens 
kwijt. Misschien is er iemand, die dit 
leest, bekend met het (nog) bestaan van 
deze fi lm. Wat ook in Oud-Mathenesse 
opviel waren de prachtige muurschilde-
ringen, zoals in de Engelsestraat-hoek 
Deensestraat en hoek Hogenbanweg. 
Zelfs nu nog is een enkeling vaag te 
zien.

Berucht
Na de Kerstdagen was er dagelijks 
strijd om zoveel mogelijk kerstbomen 
voor je eigen buurt te verzamelen. 
De jongens uit het Witte Dorp waren 
berucht en gevreesd. Als er sneeuw 
lag, kon je heerlijk van de Rotterdamse 

Dijk met de slee naar beneden glijden, 
veel verkeer was er niet en honden-
poep lag er nauwelijks.
Ons leven speelde zich hoofdzakelijk 
af in Schiedam. Je zat er op school 
en later ging je er fl aneren op de 
Hoogstraat en de Broersvest. Ik leerde 
er dansen, eerst bij Schilperoort op de 
Vlaardingerdijk, later bij Westhuis. Op 
de vrije dinsdag- of donderdagmiddag 
gingen wij naar de Monopole op de 
Hoogstraat voor f 0,35 een spannende 
fi lm bekijken.
Het blijft voor mij nog altijd ver-
bazingwekkend dat wij alle namen 
kenden van de mensen die in ons deel 
van de Deensestraat woonden. Ik ben 
benieuwd of er onder de lezers mensen 
zijn die in die jaren ook in de Deense-
straat hebben gewoond.

Cor de Waard
Driehoek 3
3328 KG Dordrecht
078 - 6178326

In 1946 verhuisden wij van-
uit Schiedam naar de Deen-
schestraat (zoals je het toen 
nog schreef)  in Oud-Mathenes-
se. Vanaf de veranda keken wij 
op de huizen in Schiedam en 
over de spoorlijn (van Rotterdam 
naar Schiedam) op Overschie 
met de schoorsteenpijp met, als 
ik mij goed herinner, het woord 
Glim erop.
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Naar een spannende 
film in de Monopole

- Een kijkje in de Engelsestraat vanaf de Schiedamseweg beneden -

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

- De allereerste DOR is ondertussen een 
waar collector’s item geworden -

Verjaardag
We gaan alweer aftellen! Nog zoveel nachtjes slapen …! En dan viert De Oud-
Rotterdammer zijn vierde verjaardag. Wie had dat vier jaar geleden gedacht? Ons 
‘couveusekindje’ is een gezonde baby geworden en staat op het punt peuter te 
worden. Met dank aan de steun van honderdduizenden lezers en al die medewerkers 
die hebben geholpen deze krant tot een succes te maken. Dat gaan we natuurlijk weer 
vieren, net als voorgaande jaren. Maar dit keer hebben we iets heel anders in petto 
voor onze lezers. Wat precies, dat kunnen we nog niet tot in detail verklappen, maar 
in oktober moet u maar vast een dagje reserveren in de periode van 21 tot en met 
25 oktober. Zoals u van ons gewend bent, gaan we er natuurlijk alles aan doen om 
het weer tot een echt leuke Oud-Rotterdammer-activiteit te maken. Hou de krant de 
komende weken dus goed in de gaten!



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

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

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

Wij nodigen u nu uit!

TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!INRUILVOORDEEL!

Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS

voor uw
meubelen!
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Inclusief onbeperkt mosselen eten, een drankje naar keuze, 

dessert, een rondrit langs de Oosteschelde, de Krammer-

sluizen en Philipsdam, groepsbegeleiding en vervoer

vanaf uw voordeur. Nu voor € 54,50.
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

UNIEK

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

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

Bel gratis 0800 588 66 78

Mosselen eten

22
septem-

ber

sluizen en Philipsdam, groepsbegeleiding en vervoer

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

Laurens, uniek net als u
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Dagtochten & Theater

Volledig verzorgd
Vervoer vanaf  úw voordeur

Eersteklas kaartenen arrangementen
Begeleiding doorgastheer/-vrouw

Compleet metdrankjes, lunchof diner

Programma t/m december 2009
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Cox Column

‘Wees slim, gebruik Glim’ stond ja-
renlang symbool voor de Nederlandse 
zindelijkheid. Het bedrijf was overbe-
kend vanwege de opvallende reclame 
‘Wees slim, gebruik Glim’, later ook: 
‘Wees slim, koop Glim’. De concur-
rentie voegde daar aan toe: ‘Wees nog 
slimmer, gebruik het nimmer’.
In de markante gebouwen van het fa-
briekscomplex aan de Schiedamseweg, 
later Overschieseweg, werd een breed 
assortiment schoonmaakartikelen 

geproduceerd, waaronder schoencrème 
Glim, poetspommade De Vlag, kachel-
pasta Polita en schuurpoeder Schura.
In 1924, tien jaar na de oprichting van 
het bedrijf, werd de toen 29-jarige Ir. 
Leendert Gerrit Versteege aangesteld 
als directeur bij de NV Oliefabriek 
Schiedam in Schiedam. Eerder had 
de geboren en getogen Rotterdam-
mer gewerkt bij de machinefabriek en 
scheepswerf P. Smit jr. aan de Stadi-
onweg in Rotterdam. In 1933 werd de 

vader van vier kinderen aangesteld als 
algemeen en technisch directeur van 
de NV Glimfabriek, ontstaan uit de 
oliefabriek en een groothandel in was- 
en poetsartikelen. 
Versteege had de technische en com-
merciële leiding over het bedrijf. 
Daarnaast hield hij van sport en was 
hij voorzitter (later erevoorzitter) van 
de Rotterdamse cricket- en voet-
balvereniging Volharding Olympia 
Combinatie (VOC), lid van de scheids-
rechterscommissie van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en 
president-commissaris van NV Stadion 
Feijenoord. Versteege overleed op 27 
juli 1966 op de leeftijd van 71 jaar.

Korenaarstraat
Glim Poetsfabrieken begon de produc-
tie in de Korenaarstraat 45-53 in Rot-
terdam met ingenieur E.T. Leemans op 
de hoogste post. De oppervlakte van 
de bedrijfsvloer was 1500 vierkante 
meter. In de jaren twintig was Glim 

uit de eerste jas gegroeid en verhuisde 
naar de Overschieseweg, waar het 
bedrijf ook over de Schie bereik-
baar werd. Op het hoogtepunt van 
Glim stonden ruim honderd mensen 
op de loonlijst, onder wie Machiel 
Goudriaan, in de oorlogsjaren als chef 
in de fabriek. Van hem was bekend 
dat hij zich tegenover het personeel 
behoorlijk ouderwets kon opstellen. 
Elk nieuw meisje dat in dienst was 
genomen kreeg van hem te horen dat 
ze in de fabriek geen lippenstift of 
make-up op mocht hebben. De meiden 
van Glim mochten zelf niet glimmen. 
Goudriaan woonde in de Benthuizer-
straat in het Oude Noorden en ging 

elke dag op de fi ets naar zijn werk. 
Kort na het tekenen van de vrede is 
hij met pensioen gegaan. Namen van 
enkele andere personeelsleden waren 
Bakker, Nederveen, Schatborn, Koch, 
boekhouder Breugelmans, Van Blois, 
Rijkuiter en De Wilde. Reacties en 
bijdragen zijn welkom in het museum 
aan de Overschiese Dorpstraat 134-
140. Tel. 010-4158864, e-mail info@
museumoudoverschie.nl of www.mu-
seumoudoverschie.nl Het museum zelf 
is op de eerste zaterdag van de maand 
en elke zondag gratis toegankelijk van 
14.00 tot 17.00 uur.

Museum Oud-Overschie zoekt materiaal 
In oktober expositie Glimfabriek
In oktober opent museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’ een expositie over de Glimfabriek, 
die decennia achtereen een belangrijke werkgever was voor de omgeving. Museumdirecteur John 
van den Berg en medewerkers zijn bezig met het voorbereiden van de tentoonstelling over het 
destijds bekende poetsmiddelenbedrijf. Het museum heeft al enige foto’s en voorwerpen die met 
de Glimfabriek te maken hebben, maar is uiteraard op zoek naar verhalen en mensen met een 
persoonlijke herinnering aan het bedrijf.

Gisteren is vijf minuten geleden

Maar nu ik eigenlijk al maanden niks 
doe dan af en toe eens een reisje maken 
en verder alleen maar bezig ben mijn 
huis en naaste omgeving te verkennen, 
vliegt de tijd me nóg onder de voeten 
vandaan en moet ik constateren dat we 
alweer voorbij half de zomer zijn. We 
hebben nog wel wat te gaan gelukkig en 
het weer zit eigenlijk ook lekker mee, al-
vorens we weer die herfst in gaan en wie 
weet wat voor rottigs die voor ons in 
petto heeft. In die herfst zal ik toch ook 
eens moeten gaan nadenken wat ik ver-
der nog ga doen, of er nog leven is na 
“Toen was geluk…” Ze herhalen het op 
het ogenblik elke avond op Nederland 2, 
en als ik er zo nu en dan naar kijk, moet 
ik u bekennen dat ik er meestal heel 
tevreden over ben. Dan mompel ik tegen 
mezelf: ”Dat hebben wij nog helemaal 
niet zo slecht gedaan.” Ik weet dat het in 
Nederland niet de gewoonte is, artiesten 

hoor je altijd quasi bescheiden zeggen: 
“Ik kijk nooit naar mezelf, ik draai nooit 
mijn eigen muziek”, maar dan denk ik 
altijd maar aan wat Ruud Jacobs mij ooit 
vertelde: Ruud was eind jaren vijftig 
samen met zijn broer Pim, en zo jong als 
ze waren, absolute wereldtop, en traden 
op op het Newport Jazzfestival met alle 
groten der aarde. Op een dag werden ze 
uitgenodigd bij Louis Armstrong thuis. 
Die man draaide de hele dag zijn eigen 
platen, ja, dat vond ie het mooiste dat 
er was! Ik heb dat altijd zo’n schattig 
verhaal gevonden. 
En als je alle reacties van de mensen 
hoort op het feit dat we gestopt zijn, 
ja, zonder overdrijven het verdriet in 
die stemmen, dan ben ik ontzettend 
dankbaar dat ik dat zestien jaar heb 
mogen doen. We hebben echt wat voor 
de mensen betekend. (Vandaar dat als je 
nu met een nieuw idee bij de netmana-

ger komt het als een drol van de tafel 
wordt geveegd, maar daar gaat het nou 
niet over.) 
Dat verkennen van mijn huis en omge-
ving is werkelijk een avontuur. Ik weet 
niet meer welke schrijver heeft eens een 
boek geschreven over een reis die hij 
maakte “door zijn kamer”, hij beschreef 
die kamer en kwam de deur niet uit. 
Daar zit iets in. 
Ik reis nu door mijn huis en mijn tuin, 
en ik maak werkelijk van alles mee. 
Niets spectaculairs of zo, maar toch. Zo 
heb ik in de zomer al jaren twee miljard 
bramen aan de struiken hangen, maar 
heb ik mij pas onlangs de tijd gegund 
er ’n emmertje van te plukken. Lekker. 
Ik loop over mijn land, zie bomen en 
struiken die mij nog nooit eerder zijn 
opgevallen, en lispel tegen mijn hond 
die verwonderd naast mij loopt: “Zo 
Irving, dit is allemaal van ons.” 
En televisie kijken! Mensen, ik hoop 
wel dat dat op den duur een beetje 
minder gaat worden. Ik heb natuurlijk 
mijn halve leven ’s avonds op het toneel 
gestaan, ik zag nooit wat. Nu kan ik er 
geen genoeg van krijgen. Hoe later het 
wordt, hoe beter de programma’s wor-
den op de publieke zenders, dat komt 
door de kijkcijferterreur en door uw 
kijkgedrag eerlijk gezegd; de mensen 

kijken niet naar goede programma’s dus 
zenden ze die na twaalven uit. Geregeld 
moet ik mezelf om een uur of twee naar 
bed trappen. En dan word je ’s morgens 
wakker en denk je: “Dat was toch vijf 
minuten geleden dat ik gisteren wakker 
werd..?”
Want het nieuws dat de wekkerradio 
brengt is ook praktisch elke dag het-
zelfde. Meestal is er “een onderzoek” 
geweest, en dat heeft dan “iets uitgewe-
zen”. En ik ben er nooit benieuwd naar. 

Het is bijna angstwekkend zo snel als de tijd gaat. Ik dacht 
vroeger altijd dat dat kwam doordat ik het zo druk had. Hollen, 
vliegen en rennen, dag in dag uit, de uren die ik in mijn auto 
heb doorgebracht, zou ik wel eens opgeteld willen zien. Men-
sen ontmoeten, mensen vervloeken, van mensen gaan houden, 
alle schouwburgen in het hele land afreizen, ja, daar moest 
het aan liggen, dat je ’s ochtends bij het wakker worden 
dacht: ”Is het alweer zo ver? Het is toch nog maar vijf minuten 
geleden dat ik gisteren wakker werd…” 

- De Glimfabriek aan de Overschieseweg. Het pand staat er nog steeds, maar heeft een 
andere bestemming Foto’s verzameling Rein Wolters -

- De voor die tijd moderne productiehal waar voornamelijk vrouwen de producten 
verpakten in de bekende busjes en blikjes -



Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

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

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van 
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.  
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe 
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande 
prothese bent u bij ons aan het goede adres. 

Behandeling bij u thuis mogelijk!

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Kom vr. 21 en za. 22 
augustus de prachtige 

nieuweherfst/
winter collectie bekijken.

Van maat 36 t/m 52.
Ook een uitgebreide collectie mantels en jacks

Kom naar de gezellige
MODEPREMIEREDAGEN

bij Bensmode

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”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

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

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

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

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

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



Iedere inzender herkende direct de 
Abtsweg in Kleinpolder-Oost. Voor 
mij was de foto zeer bekend terrein; 
tussen januari 1966 en november 1971 
woonde ik in de Ameidestraat. Eerst 
op nummer 14, ná 1968 op 35. De 
Abtsweg was voor ons gezinnetje dé 
winkelstraat. Zelfs de geboortekaartjes 
voor mijn in 1970 geboren dochtertje 
kwamen van de hoek Abtsweg/Rug-
geweg. Toen ik, na jaren, afgelopen 
zondag weer op de Abtsweg kwam, 
viel mij direct op dat alles nog min 
of meer hetzelfde is. OK, de winkels 
van toen hebben nu andere namen, de 
kinderhoofdjes zijn asfalt geworden en 
de kruising is nu (ook) een rotonde.

De oplossing die ik nu plaats, heeft een 
toelichting nodig. Ada van Noordwijk 
beschrijft haar (jeugd)herinneringen als 
kind van een gereformeerd school-
hoofd, zoals ik over mijn herinneringen 
heb gesproken als kind van heilssol-
daten. Ik las haar brief en zei tegen 
mezelf “Je bent echt de enige niet” en 
besloot haar gehele brief te plaatsen!
Ada van Noordwijk (Rijsbergen): 
“Deze foto is heel makkelijk voor mij. 
Wat heb ik veel voetstappen gezet 
in deze winkelstraat, de Abtsweg in 
Overschie-oost. Daar liep ik vijf dagen 
per week om naar mijn lagere school 
te gaan en mijn broertje en ik moesten 
er de boodschappen doen. Ik weet de 
volgorde van de meeste winkels nog. 
Op de hoek op nummer 20 was de ijs- 
en patatwinkel van de fa. Hijnenkamp, 
waar ik een traumatische herinnering 
aan overgehouden heb. Als dochter van 
het gereformeerde gezin van school-
hoofd Krijn van Noordwijk van Ds. 
G.A. van der Hooftschool en wonend 
aan de Eskampstraat 9c maakte ik een 
uitwisselingsweekend mee van de 
Gereformeerde Jongeren Vereniging 
(GJV) Overschie met die van Boskoop. 
Wij kwamen ‘s zaterdagsavonds bij 
Hijnenkamp terecht voor een patatje en 
ook om dat zeer ongezellige uitwisse-
lingsweekend nog een beetje dragelijk 
te maken. Ongemerkt werd het mid-
dernacht. Vijf minuten na 00.00 uur 
werd de winkeldeur ruw opengeduwd 
en stampvoette mijn vader boos naar 
binnen. Ten overstaan van de aanwezi-
gen werd ik gesommeerd te vertrekken, 
omdat  ik op ‘De Dag des Heren’ in 
een winkel geld aan het uitgeven was. 
Verschrikkelijk natuurlijk en zo werd 
ik afgevoerd.
Naast de patatwinkel zat op 24 

Keijzer’s Vishandel. De eigenaar deed 
in de ijsblokken om vis te koelen een 
malletje om ijslolly’s te maken in 
verschillende kleuren limonadesiroop. 
Dat waren tweelingijsjes; twee stokjes 
aan elkaar. Die kon je kopen voor 
een dubbeltje en doorbreken wanneer 
je met z’n tweeën was of een halve 
kopen wanneer je maar een stuiver te 
besteden had. Je moest daarvoor wel 
aan de achterzijde van de winkel zijn. 
Daarnaast waren op 26 twee etalage-
ruiten van een kruideniersfiliaal van de 
Co-op, waar ik als kind niet zo veel te 
zoeken had. Wel daarnaast op 28 in de 
tweedeurige winkel van J.A. van der 
Knijff’s Slagerijen NV, die op nummer 
50 ook een winkel had, alsmede een 
filiaal aan de Van Noortwijckstraat 
44. Bij Van der Knijff moest ik dus 
wel boodschappen voor ons gezin 
kopen. Het boodschappenbriefje van 
toen ken ik nog uit mijn hoofd: 1 
pond soepvlees, half pond hard vet, 
een stukje varkensvlees van zes ons, 
1 pond gehakt half om en een ons bo-
terhamworst. Dat lijstje varieerde wel 
wat, maar nooit veel. Bij de slagerij 
kon je aan de ene kant naar binnen 
en bij de andere deur er weer uit. Dat 
was handig wanneer je verderop nog 
boodschappen moest doen. 
Naast de slagerij was op 32 Het Ta-
bakshuis van H. van de Hoeven waar 
ik zware Van Nelle moest halen voor 
vaders dagelijkse sjekkie. Daar was op 
36 ook de schoenenwinkel van Z. van 
Harte, waar ik mijn zeer onmodieuze 
schoenen moest kopen. Dat waren 
beslist geen meisjesschoenen; niet 
mooi, maar lomp en bruin met veters. 
Maar de eigenaar was gereformeerd, je 
kreeg er een spaarkaart voor korting en 
dus moesten we daar onze christelijke 
schoenen kopen. Op dat rijtje zat ook 
C. Jamin, daar kocht ik graag van die 
kleine rijstsnoepjes; manna. Vooral op 
zaterdag, want dan kon ik er ‘s zondags 
een ketting van rijgen, om die later bij 
het verplichte kerkbezoek op te eten, 
zodat je, wanneer je na het kerkbezoek 
weer naar huis wandelde, alleen het 
vieze en kleverige touwtje om je hals 
had.
Dan was er nog apotheek Schanswijk 
van ir. K. Ouweleen aan de Abtsweg 
40. Daar heb ik vakantiewerk gedaan 
als poedervouwster. Dat vond ik als 
aanstaand kleuterleidster een leuk 
werkje. Ik moest een hoeveelheid 
poeder op het papiertje leggen en dat 
volgens een bepaald patroon dichtvou-

wen. Ik werkte tot half zes en kreeg 
per dag uitbetaald. De vrouw van de 
apotheker was zeer streng en ze was er 
nooit om half zes zodat ik door moest 
werken tot zes uur. Zodoende had zij 
een half uur onbetaalde arbeid extra en 
ik kreeg thuis op mijn donder omdat ik 
te laat was voor het avondeten.
Als volgende twee winkelpanden had 
je de Rin-Tin, afkorting van Rineke en 
Tineke, de eigenaressen van die tijd. 
Later is de supermarkt overgenomen 
door meneer De Zwart. In zijn winkel 
liet ik ons Maggiflesje vullen. Dat spul 
vond (en vind) ik zo lekker smaken 
dat ik het flesje nooit echt vol thuis 
afleverde.
Op 42 had je woninginrichting Woltex 
van G. Osseweijer waar mijn ver-
schrikkelijk kriebelende kousen van-
daan kwamen. Die moesten gedragen 
worden met een jarretelgordeltje. Ze 
waren verkrijgbaar in de fantastische 
kleuren beige en grijs, echt niet leuk 
voor een jong meisje. Op 44 had je, als 
laatste van het rijtje de twee etalages 
van drankenhandel Otto & Jansen. 
Daar werd sterke drank en limonade 
gehaald.
In het volgende blok waren de eerste 
twee panden van levensmiddelenbe-
drijf P. de Gruyter & Zn. waar de losse 
koffie die je kocht werd gemalen waar 
je bij stond. Hoewel ik nog steeds geen 
koffie lust, vond ik die versgemalen 
koffie erg lekker ruiken. Ook kochten 
we daar Lodaline, afwasmiddel waar 
een knikker in de hals van de fles zat. 
Bij de kassa kon je ‘het snoepje van de 

week’ kopen (of krijgen?).
Naast De Gruyter waren twee panden 
van een groenteboer. Daar haalden we 
de verse soepgroenten. Alle gevraagde 
ingrediënten gingen in een krantje op 
de halfronde weegschaal. Er werd dan 
een mooi pakketje van gevouwen, dat 
zo in je boodschappenmandje kon. 
Op datzelfde rijtje was op 54 kolen-
handel Interlokale van Joh. Klijnsmit. 
Daar kochten we onze (eier)kolen, 
die werden thuisbezorgd door Piet 
Klijnsmit. Ik was bevriend met dochter 
Dicky Klijnsmit. Mijn toenmalige 
vriendinnetje Willy en ik mochten 
door de winkeldeur naar binnen lopen. 
Wanneer dan de deurbel klonk, riepen 
we luid: “Blijf maar!”en liepen door 
naar de achterkant van de winkel om 
daarna met z’n drieën naar school te 
wandelen.
Naast de kolenwinkel had je Stout’s 
Kleding, de mannenkledingzaak van 
de familie Stout, ook gereformeerd. 
Stout had een filiaal aan de Burge-
meester Baumannlaan. Natuurlijk 
werd bij hem de mannenkleding voor 
ons gezin gekocht. Zo liepen we op 
gereformeerde schoenen, we droegen 
christelijke kousen, we werden gere-
formeerd warm gehouden en we waren 
keurig christelijk gekleed. Ook ons 
ondergoed was christelijk, want naast 
de kledingzaak van Stout was op 58 de 
lingeriewinkel van mevrouw Van Oort, 
later werd haar zoon Nick de eigenaar. 
Daar kwamen moeders onderbroeken 
vandaan, die toen nog directoires heet-
ten. Ook daar heb ik eens als vakan-

tiehulpje gewerkt. Ik deed dit zo goed, 
dat ik daar best had mogen werken na 
het behalen van mijn mulo-diploma. 
Maar ik wilde kleuterleidster worden, 
dus dat feest ging niet door. Als laatste 
zat op 76 in twee panden een filiaal van 
de brood- en banketbakkerij Van Meer 
& Schoep. Of die ook gereformeerd 
waren weet ik niet, maar daar werd ons 
brood gekocht. Zo, dit was wel zeer 
uitgebreid boodschappen doen.” 
Fred de Groot (namens zijn ouders): 
“De Abtsweg, dat kan niet missen. 
Gezellige winkelstraat. Aan het eind 
van dit gedeelte zat Otto & Jansen, 
de slijterij die ik, Wim de Groot, van 
1958 tot 1969 beheerde. Collega-
winkeliers waren o.a. Woltex tapijt, 
Djempel rijwielen, drogist De Goede, 
Café Schanswijk, schoenenwinkel Van 
Harten. Ook veel namen van klanten 
die regelmatig voor een borreltje of 
frisdrank kwamen komen weer boven. 
Familie Remijse, Whitmore, Pot (vader 
van de voetbaltrainer Cor Pot). We 
woonden boven de winkel (Cronestein-
straat 33) en het kwam wel eens voor 
dat men op zaterdagavond aanbelde 
om nog wat flesjes bier te kopen.”

Ik beloof u een keer terug te komen 
met een deel van de honderden oplos-
singen. Desnoods koop ik advertentie-
ruimte!
De attentie gaat naar  Carla Jocker, 
Kleinpolderkade 30, 3043 CX Rot-
terdam

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 97”  

Nieuwe opgave no. 99
Toen fotograaf Jan Roovers in oktober 1962 deze straat in wandelde, 
was de vuilnisman net geweest. Een zeer schone huisvrouw schrobde 
haar vuilnisbak schoon, voordat deze weer op de veranda achter het 
huis zou worden geplaatst.
De aardappel/groenteboer verscheen met zijn handel vlak voor de deur 
en het wegdek bestond uit de welbekende kinderhoofdjes.
Verder een kerktoren en een enkele havenkraan.

Waar was dat nou? 
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij 
www.ditisrotjeknor.nl 
of www.deoudrotterdammer.nl .
 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar ge-
dachten gaarne vóór 31 augustus 2009 per post zenden aan 
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is     waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moei-
lijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
 Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

Er zijn bijna 100 ‘Waar-was-dat-nou-foto’s’ geplaatst 
en dus zijn er 97 maal tientallen/honderden/duizenden 
oplossingen bij De Oud-Rotterdammer ontvangen.
Ik kwam er nooit onderuit, als mij gevraagd werd uit 
welk stadsdeel altijd de meeste oplossingen kwamen, 
te antwoorden dat dit uit Zuid was. En het maakte niet 
uit of het een (verdwenen) straatje of een brede winkel-
boulevard was, de lezer op Zuid liet zich horen. Maar het 
‘kampioenschap van ‘de meeste reacties’ heeft Zuid nu 
echt verloren aan het dorp dat tot augustus 1941 een 
zelfstandige Zuid-Hollandse gemeente was: Ouwe Schie 
(10e eeuw) of te wel Overschie.
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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 
®

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

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

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

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

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

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

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

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

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

€ 595,00 p/set 
gratis bezorgen en monteren

   Relax fauteuils  
   met opstahulp  

v.a. € 795,00 

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
  Bezemschoon-oplevering van de woning

  Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning

  Opleverings schoonmaak

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

•  Eendags-behandeling: implanteren 
    + plaatsen prothese/kroon/brug in 
    één dag.

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

implantaten
Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak 
voor een klikgebit en ontvang een elektrische 
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel
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Naarmate mensen ouder worden hebben ze op een gegeven moment hulp, verzorging of zelfs verpleging nodig. Mede daardoor is de zorgsector de grootste ‘industrie’ van Nederland geworden. Met als 
gevolg nogal veel bureaucratie. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave behandeld 
 en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
 of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Weg vinden in bureaucratie van zorg en verpleging

Het regeringsbeleid is helemaal erop 
gericht mensen zoveel mogelijk 
thuis persoonlijk te helpen met 
huishoudelijke hulp, verzorgenden 
of verpleegkundigen. De afgelopen 
jaren is daarom het aantal speciale 
zorgwoningen (levensbestendig, 
aanleunhuizen, zorgappartementen, 
enz.) met effi ciënte voorzieningen 
sterk gegroeid. Er zijn in Rotterdam 
en Den Haag grote instellingen 
die dergelijke ouderenhuisvesting 
bieden. Ook op de luxe – wat klein-
schaliger - particulierenmarkt zijn er 
mogelijkheden.
Voor al deze functies is echter eerst 
een indicatiestelling nodig als men 
gebruik wil maken van de gesubsidi-
eerde hulp. De huishoudelijke hulp 
valt onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) die door de 
gemeenten wordt uitgevoerd. Alle 
overige verzorging en verpleging 
vallen onder de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Overigens de kosten hiervan en de 
premies daarvoor lopen al jaren – 
mede door de vergrijzing – behoor-

lijk uit de pas. Maar dit terzijde.
We hebben al eens eerder gepro-
beerd deze ‘ouderenbegeleiding’ in 
hoofdlijnen in kaart te brengen. Dat 
is ons nauwelijks gelukt door de 
ingewikkeldheid van de materie en 
de bureaucratie in de zorg. Ouderen 
die een beroep willen doen op een 
van de voorzieningen zien vaak door 
de bomen het bos niet meer en laten 
alles maar over zich heen komen.

Wachttijden
Hoewel sommige instellingen bezig 
zijn precies aan te geven hoeveel 
wachtenden er voor elk onderdeel 
van hun diensten zijn, is er geen 
algemeen beeld te geven van de 
situatie in de regio’s Rotterdam en 
Den Haag.
Gesteld kan worden dat, als er een 
actuele slechte toestand voor iemand 
bestaat, er met kunst en vliegwerk 
wel ergens een plaatsje in een 
verzorgings- of verpleeghuis is te 
vinden. De wens van een betrok-
kene (of van familie) om opgenomen 
te worden in een voorziening in 

de nabije buurt is vaak niet snel te 
realiseren.
Flinke wachttijden zijn er zeker voor 
mensen die langzaamaan minder 
worden en die zelf graag in een zorg-
centrum mét verblijf willen opgeno-
men worden. In de regio Rotterdam 
zijn ons voor deze ‘lichte gevallen’ 
inschrijvingen bekend van meer dan 
een jaar. Het probleem is namelijk 
dat slechtere gevallen (mensen 
met een duidelijke somatische of 
psychogerontologische aandoening) 
een hogere indicatie krijgen. Mensen 
die nog enigszins in goede doen 
zijn, moeten zoveel mogelijk thuis 
worden opgevangen.
In de gemeente Rotterdam zijn er 
(cijfers 2008) volgens het Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek vijftig 
verzorgings- en bejaardenhuizen 
(alle dus mét verblijf!) en dertig 
verpleeghuizen. In de omliggende  
gemeenten zijn er waarschijnlijk ook 
nog enkele tientallen instellingen 
met verblijf. In de hele regio Den 
Haag gaat het ook om meer dan 
honderd vestigingen voor verzorging 

en verpleging. In beide gemeenten 
neemt het aantal ‘servicewoningen’ 
zeer snel toe. 

Industrie
De ouderdomsbegeleiding – die ver-
schillende fases kent – is eigenlijk de 
grootste ‘industrietak’ van Nederland 
geworden en zeker ook de banenmo-
tor van deze en toekomstige tijden. 
In heel Nederland bedraagt het aan-
tal mensen dat werkt in de thuishulp 
en totale gezondheidszorg (inclusief 
artsen en ziekenhuizen) 1,2 miljoen.
Het aantal verblijfplaatsen in verzor-
gings- en verpleeghuizen, die onder 
de AWBZ vallen, is ruim 161.000 
(cijfers CBS over 2007) waarvan het 
overgrote deel betreft 65-plussers. In 
de regio’s Rotterdam en Den Haag 
zijn er naar schatting tienduizenden 
plaatsen. De zorg bij mensen thuis 
(huishoudelijke hulp, persoonlijke 
verzorging en verpleging) betrof in 
2006 overigens al 600.000 personen.
Deze cijfers overziend zou je dus 
zeggen dat er ‘keus genoeg’ is bij 
de toenemende vergrijzing en bij 
behoefte aan zorg mét verblijf. 
Maar dát is juist het probleem. Of 
de instellingen zitten overvol, óf de 
indicatie is niet in overeenstemming 
met de vrijkomende plaatsen (vaak 
door overlijden).
Het is voor u als lezer van De Oud-

Rotterdammer te hopen dat u niet 
terechtkomt in deze mallemolen van 
de laatste fases in uw leven. Je krijgt 
dan namelijk te maken, afhankelijk 
van de fase waarin u verkeert, met 
de huisarts, zorgverzekeraar, indica-
tieorgaan, zorgadviseur, zorginstel-
ling, soms ook gemeenteambtena-
ren, zorgregelaars en in sommige 
gevallen ook nog met specialisten, 
psychologen of psychiaters en 
ziekenhuizen.
Probeer hierin maar eens een dui-
delijke weg te vinden. Soms moet 
je je maar helemaal overgeven en je 
erbij neerleggen dat anderen over je 
beslissen.
Wie zich daarin toch verder wil ver-
diepen, raden we aan te beginnen op 
de site van het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (CIZ) te kijken. Want 
dat is bij vrijwel alle procedures de 
eerste stap waarmee men te maken 
krijgt. Op deze site (www.ciz.nl) zijn 
ook de beleidsregels indicatiestel-
ling AWBZ in te zien die voor de 
beroepswereld zijn bedoeld. Het is 
een meer dan 200 pagina’s tellend 
rapport dat een ontstellend beeld 
geeft van wat er allemaal aan te pas 
komt als u in een verzorgingshuis 
of verpleeginrichting moet worden 
geplaatst.
   

Vroeger konden ouderen, die nog enigszins behoorlijk ter been waren, na een eenvoudig ad-
vies van de huisarts in een zogenoemd ‘bejaardentehuis’ worden geplaatst. Of als ze er min-
der goed aan toe waren in verzorgings- en/of verpleeginstellingen. Tegenwoordig is er voor 
deze AWBZ-voorzieningen een ingewikkelde en speciale procedure waarbij in eerste instan-
tie een indicatiestelling door het regionale indicatieorgaan wordt gesteld. Jaarlijks worden 
in Rotterdam en Den Haag daarvoor tienduizenden mensen, voornamelijk ouderen, ‘getest’.

Erf- en schenkingsrecht

Alles naar dochter,
zoon uitsluiten
Ik heb een zoon van 50 jaar, met wie 
ik al jaren geen contact heb. Hij is 
getrouwd en heeft  twee kinderen. 
Ook met hen heb ik nooit contact. Als 
mij wat overkomt (ik ben 80 jaar), 
wil ik mijn zoon en die kinderen 
niets nalaten. Ik heb ook een dochter 
van 45 jaar die kinderen heeft en 
waarmee ik heel goed contact heb. 
Hoe moet ik regelen dat alleen mijn 
dochter en kleinzoon recht hebben op 
mijn erfenis?

U kunt dat in een testament bepalen. 
De zoon met wie u geen contact meer 
hebt, kan na uw overlijden nog een 
beroep doen op zijn legitieme portie 
(een minimaal erfdeel), maar het kan 
ook zijn dat hij zich bij uw uiterste 
wilsbeschikking neerlegt. Wilt u het 
naadje van de kous weten, laat u deze 
zaak dan uitleggen door een notaris 
die toch al nodig is om uw testament 
op te stellen dat overigens alleen 
maar zin heeft als u wat na te laten 
hebt.

Executeur wil bijna
alles zelf regelen
Ben ik als executeur en mede-erfge-
naam handelend in volledige 
overeenstemming met de andere 
erven (alle handelingsbekwaam) 
bevoegd om de afhandeling van de 
nalatenschap zelf te regelen zonder 
de hulp van een (dure) notaris? Er 
moet ook een huis worden verkocht.

U mag natuurlijk bij afhandelingen 
van nalatenschappen en de verkoop 
van een huis als executeur zoveel 
mogelijk zelf doen. Echter, u moet er 
wel rekening mee houden dat u voor 
sommige onderdelen - het maken van 
aktes en voor verkrijging van een 
verklaring van erfrecht - een notaris 
nodig heeft. In bijzondere situaties 
(zoals bij curatele) is een notaris ook 
verplicht. Vooral bij (verwachte) 
onenigheid tussen de erfgenamen valt 
aan te bevelen een notaris heel nauw 
bij de zaak (kan ook als adviseur) te 
betrekken.
U als executeur moet er ook rekening 
mee houden dat u al uw handelen 
schriftelijk moet kunnen verantwoor-
den aan de andere erfgenamen. Het 

regelen van de successierechten (bij 
bezittingen geen eenvoudige zaak) 
is eigenlijk het beste centraal door 
de executeur te regelen. Maar ook 
hierover kan bij anderen confl ictstof 
doen ontstaan. Daarom is het ook 
goed hierover van tevoren duidelijke 
afspraken te maken. Het kan ook dat 
een ieder zelf opgave van successie 
doet.  

Financiële kwesties

En/of-rekening met verre 
buitenstaander
Mijn zus van 82 jaar - al enige jaren 
weduwe - heeft aardig wat geld. Een 
neef van een vriendin van haar staat 
haar in administratie, belastingen 
en fi nanciën bij. Deze man heeft 
samen met haar geld op drie en/of-
rekeningen geplaatst omdat per bank 
maximaal een ton wordt gegaran-
deerd per rekeninghouder. Ik denk 
dat hij wel te vertrouwen is, maar ik  
vind het een vreemde constructie. Wat 
is uw mening?

Is bij de drie en/of-rekeningen goed 
geregeld wie eigenaar van het geld 

is? Wij zijn niet zo’n grote voor-
stander van een en/of-rekening als 
het niet om eigen kinderen of de 
(huwelijks-)partner gaat. Dat maakt 
het allemaal wat lastig en zal bij  (an-
dere) wettelijke erfgenamen achter-
docht kunnen opwekken. Terwijl als 
iemand een ander wil inschakelen om 
betalingen te doen of om geld op te 
nemen, een machtiging ook kan vol-
staan. Dan is ook wat gemakkelijker 
te achterhalen waarom de gemach-
tigde bedragen heeft opgenomen. 
Bovendien zijn drie en/of-rekeningen 
volstrekt overbodig. Als er genoeg 
kapitaal is, kan dat handiger en voor-
deliger op een spaarrekening worden 
gezet van de eigenaar zelf!

Ex stopt met 
de pensioenverdeling
Na een scheiding in 1988 is overeen-
gekomen dat mijn ex een deel van 
zijn pensioen aan mij zou afstaan 
toen hij 65 jaar werd. Dat is met veel 
pijn en moeite een paar jaar gelukt.  
Hij weigert echter sinds zeven maan-
den de betalingen te doen. Bovendien 
is hij verhuisd naar Indonesië. Kan ik 
bij zijn pensioenfonds in Nederland 

beslag laten leggen op het deel van 
het pensioen dat mij toekomt?

U schetst inderdaad de enige 
juiste weg om uw ex aan te pakken. 
Namelijk een incassoprocedure. 
Neem daarover contact op met een 
incassobureau, maar misschien ook 
met een echtscheidingsadvocaat die 
u kan adviseren hoe u het beste te 
werk kunt gaan. U zult wel bewijzen 
moeten kunnen overhandigen dat 
uw ex verplicht is een deel van zijn 
pensioen aan u af te staan. Het zijn 
geen gemakkelijke kwesties; daarom 
adviseren we u in zee te gaan met 
deskundigen. Wellicht kan het pen-
sioenfonds hierbij ook een rol spelen 
voor u. Informeer daar als eerste.
U kunt ook contact opnemen met 
bureaus die zich hebben gespeci-
aliseerd in incassoprocedures bij 
alimentaties en pensioenverevenin-
gen. Er zijn er meerdere. Wij wijzen 
op het Landelijk Bureau Alimentatie 
Incasso (CBAI). Vraag eerst advies 
op tel. 088 007 1500. 
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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

● 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

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
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Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende 
foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn 
omvangrijke archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee 
weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of u het bij het goede 
eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
Deze foto uit 1956 toont weliswaar geen Rotterdamse familie maar bepaalde leden hebben wel veel met Rotterdam van doen 
gehad. Herkent u bepaalde personen?

Oplossing foto 4 augustus 2009
De kleding van dit voetbalelftal uit 1957 heeft velen op het verkeerde been gezet. Vaste lezer A. Riper uit Barendrecht schrijft: “Ik herken 
Rinus Terlouw en Tonny van Ede, maar dit is niet het Spartatenue, maar dat van het Rotterdams Elftal.” Voetbalkenner Loe van der Hoeven 
weet zeker dat het – ondanks het afwijkende shirt – wel om Sparta gaat. Hij verklaart: “Sparta speelde die dag, denk ik gezien de volle 
tribunes, vriendschappelijk tegen Leeds United met de grote spits John Charles. In 1957 speelde Sparta ook nog tegen Blackpool met de 
legendarische rechtsbuiten Stanley Matthews.” Cor Sluimer, die al jaren de wedstrijden van Sparta bezoekt, meldt: “Hier zitten zo een stuk 
of zes spelers bij die nu nog bij de top zouden horen.” 
Hier de namen van de spelers die dat jaar het elftal vormden. Staand v.l.n.r.: Koos Verbeek, Pim Visser, Joop Schop, Andries van Dijk, 
Rinus Terlouw en Hans de Koning. Zittend v.l.n.r.: Tonny van Ede, Tinus 
Bosselaar, Ad Verhoeven, Wim van der Gijp en Peet Geel. Het was een 
elftal met veel voetballers van naam. De opvallendste is Rinus Terlouw. 

Hij bracht het tot 34 interlands, waarvan negen als DCV’er. Loe van der Hoeven herinnert zich nog goed de duels die ‘Rinus de Rots’ in 
Oranje en het Rotterdams Elftal uitvocht met de Belgische middenvoor en visboer Rick Coppens. Het was een attractie op zich. Tinus 
Bosselaar was goed voor zeventien interlands en Tonny van Ede kwam twee keer voor Oranje uit. Wim van der Gijp speelde eenmaal in 
Oranje. Minder bekend is dat Peet Geel een interland achter zijn naam heeft staan. Als SVV’er speelde hij in 1955 voor Oranje in de wed-
strijd Ierland-Nederland. De sympathieke Schiedammer speelde achtereenvolgens bij SFC, SVV, Profclub Amsterdam, Sparta en AGOVV. 
Later was hij nog trainer. Ondanks het prima elftal reikte Sparta in het seizoen 1956-1957 niet verder dan de achtste plaats. In oktober 1957 
kwam Sparta wel uitgebreid in het nieuws. Eerst was er ‘de kus van Jayne Mansfi eld’ (Terlouw leek van streek en Sparta verloor thuis 
kansloos van DOS) en later in de maand was er het overlijden van Bok de Korver, de grootste Spartaan ooit.

De volgende dag bleek dat de schrijver 
niet had overdreven. De tribunes 
puilden uit van de toeschouwers. In 
die tijd stonden er nog geen hoge hek-
ken rond het terrein en op oude foto’s 
is te zien dat kinderen voor de oude 
staantribune aan de lange zijde - het 
terrein was toen nog geen kwartslag 
gedraaid - voor de reclameborden in 
het gras mochten plaatsnemen.
De Tweede Wereldoorlog was nog in 
volle gang. In de eerste jaren van de 
Duitse bezetting werd er in Neder-
land gewoon doorgevoetbald. Nou 
gewoon......dat  woordje is eigenlijk 
niet op zijn plaats. De clubs waren aan 
allerlei beperkingen gebonden, enkele 
moesten op last van de Duitsers hun 
naam veranderen, omdat ze naar Juli-
ana en Wilhelmina waren vernoemd, 
stadions werden door de Duitsers 
in beslag genomen, joden werd het 
onmogelijk gemaakt als speler of 
scheidsrechter aan de competities deel 
te nemen en vele spelers waren naar 
Duitsland gedeporteerd.

Opzienbarend
Op het hoogste niveau werden ADO 
(1941 en 1942), Heracles (1943) en De 
Volewijckers (1944) landskampioen, 
maar in de lagere regionen moesten in 
die roerige jaren nogal wat beslissin-
gen worden uitgesteld. Dat was ook 
het geval met de beslissingswedstrijd 
tussen Neptunus en HVV, die pas in 
april 1944 werd gespeeld, hoewel de 
drietanders al in het seizoen daarvoor 

kampioen waren geworden.
Dat er in die moeilijke periode ruim 
24.000 toeschouwers naar het Kasteel 
kwamen, mag gerust opzienbarend 
worden genoemd. Men zou verwach-
ten dat de Rotterdammers in die tijd 
wel wat anders aan hun hoofd hadden 
dan voetbal. Aan het bezoek van be-
langrijke voetbalwedstrijden waren in 
die tijd grote gevaren verbonden, om-
dat de bezetters bij massabijeenkom-
sten om de haverklap razzia’s hielden, 
waarbij ze het vooral voorzien hadden 
op joden en andere onderduikers.  

Geruchtmakend
De meest geruchtmakende razzia in 
Rotterdam vond plaats op 10 en 11 
november 1944 toen 50.000 Rot-
terdammers tussen de zeventien en 
veertig  jaar als slaven werden weg-
gevoerd, zogenaamd om in Duitsland 
in het kader van de Arbeitseinsatz 
in de fabrieken te gaan werken. 
Later werd duidelijk dat het ook een 
maatregel was om te voorkomen dat 
ze de oprukkende geallieerde troepen 
bij de bevrijding van Nederland steun 
zouden kunnen verlenen.
Na de wedstrijd Neptunus-HVV vond 
een soortgelijke razzia plaats, zij het 
een van mindere omvang . Hoewel ik 
nog geen tien jaar oud was, herinner 
ik me nog goed dat ik achterop de fi ets 
bij mijn vader vanuit de Bergpolder-
straat naar Spangen ben gereden. In de 
Nicolaas Beetsstraat stelden vriende-
lijke bewoners  ons in de gelegenheid 

die fi ets bij hen in de gang te stallen. 
Zo’n fi ets was in die tijd een kostbaar 
bezit, net als een radio, want alles wat 
los en vast zat werd door de moffen 
gevorderd. Doordat mijn vader en ik 
na de wedstrijd snel een veilig heen-
komen zochten heb ik van de razzia 
weinig of niets gezien.

Verkleed
Dezelfde ervaring had Jan Visser, 
een neef van Henk van Spaendonck, 
toen woonachtig in Tussendijken, nu 
al jaren in Epse (gemeente Lochem). 
“Als jongetje van twaalf ben ik me 
niet echt bewust geweest van wat zich 
precies afspeelde. Ik heb wel Duitse 
soldaten met helmen gezien, maar 
wat ze precies op het Kasteel kwamen 
doen, heb ik toen niet begrepen.”
Dat was maar goed ook, want er 
hebben zich volgens andere getuigen 
verschrikkelijke tonelen afgespeeld. 
Landwachters werden door de op 
drift geraakte menigte onder de voet 
gelopen, toeschouwers vluchtten in 
de catacomben van het Kasteel en een 
speler van Neptunus, Arie Luyten, 
moest zich in vrouwenkleding hullen 
om ongemerkt het stadion te kunnen 
verlaten.
Jan D. Swart, archivaris van Neptunus, 
vertelde me onlangs dat Arie Luyten 
de enige nog levende speler is van het 
kampioensteam. Na een kort verblijf 
bij  Feyenoord verhuisde hij naar 
Australië, waar hij voor Wilhelmina 
ging spelen. Hij is inmiddels 88 jaar 

en woont daar nog steeds.
Swart legt op het ogenblik de laatste 
hand aan wat hij zelf noemt een 
‘familiefi lm’ van Neptunus, Daarin 
komen, naast een heleboel bekende 
Neptunianen, ook beelden voor van de 
wedstrijd tegen HVV, die op verzoek 
van Leen Vente door cineast Tony de 
Bok zijn gemaakt. Vente was toen zelf 
geblesseerd. Op die fi lm is o.a te zien 
hoe Wim Landman, de enige echte 
Zwarte Panter, Henk van Spaandonck, 
Jan Everse e.a. na de 3-1 zege op de 
schouders van de uitgelaten supporters 
van het veld werden gedragen, terwijl 
buiten de hekken de Landwachters 
jacht maakten op onderduikers.

Wonderdokter
Aanvankelijk zag het er niet naar uit 
dat Neptunus zou gaan winnen. Hoe-
wel Landman een strafschop stopte, 
stond Neptunus bij rust toch met 0-1 
achter. Nadat Arie Luyten gelijk had 
gemaakt, zorgde de Haagse invaller 
Leroy voor het keerpunt. Tot ontstelte-
nis van doelman Dankelman, de latere 
wethouder van Den Haag, schoot hij 
de bal in eigen doel. Een foto van dat 

moment stond de volgende dag in 
Sport en Sportwereld met als kop en 
bijschrift: ‘Leroy wat doe je nou...’
Interim-trainer van Neptunus was in 
die periode de legendarische Richard 
Dombi, die twee maanden voor de 
beslissingswedstrijd op verzoek van 
het bestuur de leiding van de training 
had overgenomen. Volgens de reporter 
van het Rotterdams Nieuwsblad kon 
hij in die korte tijd slechts een ding 
doen: het uithoudingsvermogen van 
de spelers opvoeren. Techniek hadden 
ze genoeg.
‘Bij de laatste lichte training voor den 
groten strijd, liepen de Neptunianen, 
verzwaard nog door korte sprints, 
25 rondjes rond het veld,’ schreef de 
verslaggever vol bewondering voor 
de Hongaars-Oostenrijkse ‘wonder-
dokter.’ Zijn wedstrijdverhaal begon 
hij met het krachtige huldebetoon: 
“Hoeden af voor trainer Dombi...” De 
magiër ontbreekt helaas op de kampi-
oensfoto’s.

Duitse razzia verstoorde Neptunus-feest
Zaterdag 29 april 1944 stond op de sportpagina van het Rotterdamsch Nieuwsblad het vol-
gende verhaal: “Het Spangensche Kasteel behoort tot de terreinen met de beste en grootste 
accommodatie. Het bordje UITVERKOCHT wordt er zelfs bij belangrijke wedstrijden niet vaak 
gebruikt. Morgen echter zou het de capaciteit van een stadion, groter nog dan dat van 
Feijenoord, moeten hebben om al de menschen, die getuige willen zijn van de derde en be-
slissende ontmoeting tusschen Neptunus en HVV te kunnen opnemen. Men weet vooruit: een 
mooie wedstrijd wordt het niet, maar men kan ervan verzekerd zijn dat het een gevecht wordt 
op leven en dood. Een kans als deze om eerste-klasser te worden krijgen deze twee ploegen 
niet spoedig nog eens.”

Dick van den Polder

- Neptunes 1 (1944) promoveert naar de eerste klasse, dtaanse v.l.n.r.: Cor Pols, Dick Boere, 
Ab Hogedoorn, Wim Landman, Charles Sens, Henk van Seijen, Jan Gorissen, Lies Dufourné en 
Leen Vente. Midden v.l.n.r.: Kees Koster, Jan Everse, Bram de Cocq en Job van Druenen. Zitten 

v.l.n.r.: Gerrit Batsleer, Henk van Spaandonck, Arie Luyten, Wim Lucas en Piet v.d. Berg. -
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Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

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

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

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

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

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

579,00
SPECIALIST PRIJSJE

259,00

SPECIALIST PRIJSJE

529,00

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

SPECIALIST PRIJSJE

329,00

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

GRATIS INBOUWRAAM

Bezoek onze volledig 
vernieuwde inbouwafdeling 

in de Zwartjanstraat 80 
te Rotterdam

•  riant 4 kamer appartement
•  levensloopbestendig
•  Humanitas zorg mogelijk
•  150m² woonopp. / 3e etage
•  groot balkon

€ 828,04 p.m. excl. per direct

NIEUW!!
Over ruim een maand gaat onze vernieuwde 

website online waarop u met 1 muisklik direct 

het koop en huur aanbod kunt bekijken met 

levensloopbestendige en voor senioren geschikte 

woningen. 

GRATIS E-MAIL SERVICE
Op onze site kunt u zich kosteloos aanmelden 

om op de hoogte te blijven van nieuw aanbod.

SENIORKEUR 

MAKELAAR
Een seniorkeur makelaar geeft advies 

hoe u langer in uw eigen woning kunt 

blijven wonen en begeleid u bij een 

aankoop, huur en/of verbouwing. 

Wel zo prettig om verzekerd te 

zijn van een deskundige blik om 

latere fi nanciële tegenvallers te 

voorkomen.

Match Makelaars Rotterdam

Provenierssingel 1A

3033 ED Rotterdam

T 010 – 233 01 01

E rotterdam@matchmakelaars.nl

Match Makelaars Gouda

Hoge Gouwe 3

2801 LA Gouda

T 0182 – 54 84 84

•  Gestoffeerd 2k appartement
•  Levensloopbestendig
•  Servicecomplex met restaurant
•  66m² woonopp. / 1e etage
•  Humanitas zorg mogelijk

€ 475,- p.m. excl. per direct

•  Zeer luxe 2k dubbel appartement
•  Residence Essenburgh biedt veel 

services
•  24 uur zorg mogelijkheid
•  100m² woonopp. / 2 balkons
•  Nieuw gestoffeerd, luxe 

badkamer en keuken

€ 3150,- p.m. incl. service kosten

GEDEMPTE ZALMHAVEN – HOGE HEREN
ROTTERDAM – SCHEEPVAARTKWARTIER

•  Ruim 3 k. app met heerlijk balkon
•  Levensloopbestendig
•  Prachtig uitzicht op scheepvaart
•  101m² woonopp./ 5e etage
•  Humanitas zorg mogelijk

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

•  Nieuw 3 kamer app. incl eigen pp
•  Levensloopbestendig
•  Gebruik van Humanitas Akropolis
•  Riant balkon op het oosten
•  87m² woonopp. / 5e etage

Koopsom € 239.000,- v.o.n.

Kijk voor de voorwaarden, uitgebreide informatie en foto’s op matchmakelaars.nl

TE HUUR TE HUUR

TE HUUR TE HUUR

TE KOOP TE KOOP

•  Verzorgd 4k appartement
•  Geliefd bij 50 plussers
•  Veel faciliteiten zoals zwembad, 

fi tness
•  125m² woonopp. / 12e etage
•  Top uitzicht over de stad

€ 1224,- p.m. excl. per direct

ZANGLIJSTERSTRAAT 50
ROTTERDAM – CHARLOIS

VARNASINGEL 656
ROTTERDAM – OOSTERFLANK

LOUISE DE COLIGNYLAAN 388+390
ROTTERDAM – KRALINGEN

PRINS HENDRIKSTRAAT 447
HOEK VAN HOLLAND

JUPITERSTRAAT 34
ROTTERDAM – HILLEGERSBERG
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (44)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk 
was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in 
Capelle aan den IJssel. Eind 2009 verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt 
lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Bij velen staan twee extra strenge winters diep 
in het geheugen gegrift: 1944 en 1963. Die van 
1944 staat bekend als ‘de oorlogswinter’ en 
die van 1963 van de fameuze Elfstedentocht 
die op 18 januari werd gewonnen door de toen 
31-jarige bij leven al legendarische Reinier 
Paping uit Dedemsvaart. Hij schaatste de barre 
tocht over tweehonderd kilometer uit in 10 uur 
en 59 minuten. Velen volgden zijn verrichtingen 
op de televisie, maar minstens evenveel anderen 
beleefden op andere wijze ijs- en winterpret. 
Overal waren de vaar- en andere waterwegen 
dichtgevroren. Het was mogelijk tussen vlijm-
scherpe schotsen te wandelen over de Nieuwe 
Maas tussen Charloisse Hoofd en Parkkade. Dus 
nu eens niet door de voetgangerstunnel, maar 
er overheen. Een enkeling voltooide het niet 
van gevaar ontblootte waagstuk. Ook de Rotte 
lag dicht met een ijsvloer die sterk genoeg was 
om tractors en andere voertuigen te dragen. Dat 
was een uitdaging, want in Nederland capriolen 

maken met een tractor op natuurijs, was nog 
nooit eerder gebeurd. De Rotte had de primeur 
met ringsteken op het ijs voor tractorrijders. 
Over het ijs werd van oever naar oever een draad 
gespannen met de bekende ring. Wie winnaar is 
geworden van het daarna nooit meer vertoonde 
ijsspel is onbekend.
De winter van 1963 veroorzaakte veel overlast. 
Brandstof voor de kachel was schaars. Voor 
loodgieters was het een ‘gouden’ tijd vanwege 
bevroren of gesprongen waterleidingen. Daar-
entegen voor schippers een ramp doordat ze niet 
konden varen. Voor het Rotterdamse drinkwa-
terbedrijf was het ook een slechte periode, want 
uit de kraan kwam afschuwelijk smakend zout 
water. Bij bedrijven met een eigen waterwel, 
als de brouwerijen Heineken en d’ Oranjeboom, 
Rotterdamsche Melkinrichting en Goudsche 
Wasscherij, stonden dagelijks lange rijen mensen 
met een emmer of kan om goed drinkwater af te 
halen.

Sinds maart vorig jaar woont 
mevrouw Hoogendijk-Van Hees op 
De Magistraat. Geboren en getogen 
in Vlaardingen, voelt ze zich een 
echte Vlaardingse. Ze groeide op in 
een groot en druk gezin waar ze een 
belangrijke rol had in het huishouden. 
Later legde ze zich toe op boekhou-
den. Samen met haar man verhuisde 
ze naar Hellevoetsluis waar ze elf 
jaar woonde. Ieder jaar gingen ze 
een paar weken op vakantie naar 
landen als Oostenrijk, Sauerland in 
Duitsland, Italië en Spanje. Verder is 
zingen echt een passie voor mevrouw 
Hoogendijk-Van Hees. Ze vond het 
altijd heerlijk om met een koor te 
zingen. Na het overlijden van haar 
man verhuisde ze terug naar haar 
geboorteplaats Vlaardingen. 

Waarom heeft u voor 
wonen op de Magistraat 
gekozen ?
“Ik woonde in m’n eigen woning tot 
ik wat hulp nodig kreeg en zo in de 
reguliere zorg terecht kwam. Daar 
lag ik op een kamer met drie andere 
bewoners. Ik had erg behoefte aan 
privacy en een eigen plek. Mijn nicht 
is toen gaan zoeken en kwam via het 
internet bij De Magistraat terecht. Ik 
was direct enthousiast. Het leukst aan 
wonen op De Magistraat vind ik het 
personeel en in het bijzonder, als ik 
dat mag zeggen, de nachtbroeder.”

Heeft u ook zorg nodig?
“Ik krijg huishoudelijke hulp en hulp 

bij het douchen. Het aan- en uitkle-
den gaat nog praktisch helemaal zelf 
behalve mijn steunkousen, daar helpt 
één van de verpleegsters me dagelijks 
mee. En alle maaltijden worden voor 
iedereen door de chef-kok verzorgd, 
dat is erg makkelijk.”

Hoe ziet uw dag er uit?
“Ik gebruik alle drie de maaltijden in 
mijn eigen appartement. ‘s Ochtends 
rond negen uur wordt mijn ontbijt ge-
bracht. Als ik daarmee klaar ben, ga 
ik douchen en mezelf aankleden. Als 
het mooi weer is, wil ik na de lunch 
nog wel eens beneden in onze mooie 
tuin gaan zitten. En verder kijk ik 
aardig wat televisie en ik telefoneer 
regelmatig met bekenden of familie.”

Worden er ook activiteiten 
georganiseerd?
“Ik doe niet zo vaak mee met de 
spelmiddagen of georganiseerde uit-
stapjes. Laatst was er een themadag 
met een bruidsmodeshow waar ik 
wel naartoe gegaan ben. Dat was echt 
een heerlijke middag! Binnenkort is 
er een leuk uitstapje met de Andante 
(fluisterboot) in Vlaardingen en aan-
gezien ik een echte Vlaardingse ben, 
heb ik me daar direct voor opge-
geven. Toen ik nog in Vlaardingen 
woonde zag ik de Andante altijd 
vanuit mijn huis voorbij varen.”

Kijk voor meer informatie 
op www.domusmagnus.nl

Wonen op de Magistraat 
Iedere maand vertelt een bewoner van ‘de Magistraat’, 
de particuliere vijfsterrenwoonzorgvoorziening aan de 
Henegouwerlaan in Rotterdam, over zijn of haar leven. 
Waarom kozen zij ervoor hun oude dag door te brengen 
op deze plek?

Advertorial

Tractorringsteken

Waarom aandacht voor senioren in 
het Jongerenjaar 2009? Rotterdam is 
de afgelopen veertig jaar behoorlijk 
veranderd. Stadsvernieuwing, sloop, 
nieuwbouw, veel nationaliteiten in de 
oude, vertrouwde buurt. Daar is op 
zichzelf niets mis mee. Maar het ‘ons 
kent ons’ van vroeger, dat is er niet 
meer. Het lijkt erop dat iedereen in zijn 
eigen wereldje leeft. Veel oudere Rot-
terdammers zijn in hun wijk blijven 
wonen, maar ze voelen zich daar niet 
altijd nog echt thuis. Dus trekken ze 
zich terug, gaan alleen met familie en 
oude bekenden om. Ze staan niet meer 
midden in de maatschappij. En dat, 
terwijl die maatschappij hen zoveel 
verschuldigd is! Zij hebben immers 
een groot aandeel gehad in de weder-
opbouw van hun stad in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. 
En dan de nieuwe Rotterdammers. 
Daar zijn inmiddels ook veel senioren 
bij, die de beste jaren van hun leven 
in een voor hen nieuwe, vreemde 
omgeving hebben doorgebracht. Ook 
zij voelen zich niet altijd thuis, blijven 
in hun eigen kring. Maar ook zij zijn 
burgers van deze stad.

Onderzoek 
In een onderzoek van het Sociaal 

Platform Rotterdam, dat februari dit 
jaar verscheen, nemen de onderzoe-
kers het op voor deze soms ‘vergeten 
groep’. Dat heeft ertoe geleid dat een 
groepje enthousiaste Rotterdammers 
de Stichting Seniorenjaar Rotterdam 
heeft opgericht. Zij vonden wethouder 
Jantine Kriens, verantwoordelijk voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Maat-
schappelijke Opvang, aan hun zijde. 
Hun idee: na Rotterdam Culturele 
Hoofdstad, Jongerenjaar 2009, ook 
een Seniorenjaar, voor alle oudere 
Rotterdammers! Dat eist nogal wat 
voorbereiding, maar in 2012 moet dat 
lukken. En als voorproefje zijn er nu 
de seniorenweken, van 5 september tot 
en met 29 november. Onder het motto: 
activiteiten voor en mét de Rotterdam-
se Jeugd van Vroeger. Die moeten de 
oudere Rotterdammer uitdagen weer 
deel uit te maken van onze samenle-
ving en hem en haar het ouderwetse 
Rotterdamgevoel teruggeven.

Website
Wat er allemaal op het programma 
staat, blijft nog even een verrassing. In 
De Oud-Rotterdammer van 1 septem-
ber vindt u meer over het programma. 
Een tipje van de sluier:
• De check-in bus; omgebouwd tot 

bioscoop, waar we kennis maken 
met oudere Rotterdammers uit een 
ander land. 

• De ‘dynamic duo’s van het 
Euro+songfestival, gevormd door 
senioren en aanstormend jong talent.

• Gratis uierboord en zure zult en 
andere Rotterdamse hapjes onder 
het motto ‘de smaak van vroeger’.

• High tea en diner dansant als afslui-
ting van de seniorweken.

Waar, hoe laat, wanneer? Let op de 
aankondigingen in deze krant, de huis-
aan-huisbladen en op Radio-Rijnmond. 
Binnenkort gaat er ook een website de 
lucht in. Daar kunt u op de hoogte blij-
ven van o.a. alle activiteiten die zich in 
uw wijk en buurt gaan afspelen. 
Aan de seniorenweken werken mee: 
Stichting Seniorenjaar, Pluspunt 
(expertisecentrum voor senioren en 
participatie) en het Euro+ Songfes-
tival. De gemeente Rotterdam heeft 
subsidie verleend.

Seniorenweken voor alle oudere Rotterdammers

Rotterdamse Jeugd van 
Vroeger in het zonnetje
Rotterdamse senioren, opgelet! Zet de datum van 5 september 
vast in uw agenda. Want op die dag geeft wethouder Jantine 
Kriens het officiële startschot voor de Seniorenweken – voor de 
Rotterdamse jeugd van vroeger. Iedere senior is welkom bij de 
start, om 13.00 uur in het Zeemanshuis aan de Willemskade 13. 
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel 

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

     

PANASONIC 42” 
107 cm FLATSCREEN

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

107 cm FLATSCREEN

U betaalt

699,-

• 100 Hz - HDMI - Scart - Teletekst

• Met 3 jaar garantie

Normaal € 999,-
Minimale inruil voor
uw oude televisie  € 300,-

domus magnus
de luxe van ouder worden

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

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 
rondleiding of een brochure: 
Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!

    

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

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

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

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

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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



Wim kwam ter wereld boven de 
slagerij van Borkus, die zijn winkel 
had aan de Goudseweg 48, ongeveer 
tegenover de Warmoezierstraat. Op de 
Goudseweg woonden diverse ooms en 
tantes. De buurt was gemoedelijk en de 
vele winkels in de omgeving zorgden 
voor plezierige drukte. Wim herinnert 
zich de groentewinkel van Wielhouwer 
en drogist Engelenburg, die het nogal 
druk had met het verzorgen van allerlei 
ongelukjes die zich in de buurt voor-
deden. Naast drogist was Engelenburg 
ook EHBO’er. Op de hoek met de 
Lange Warande zat een café, naar Wim 
meent, van eigenaar Wout Vos.
Later verhuisde het gezin Willemsen 
naar een nieuw pand tegenover deze 
Lange Warande en woonden daar tot 
aan het bombardement. Beneden in het 
pand zat het warenhuis van Slijk en 
daarnaast de groothandel St. Homobo-
nus. Van een deel van de familie had 
Willem daarom de bijnaam Homobo-
nus aangemeten gekregen. Weer ande-
ren noemden hem Willem Wegloop, 
omdat hij al zwervend door de stad 

eens voor enige tijd van de aardbodem 
verdwenen leek.

Heerlijk oord
Vlakbij de woning waren de boekhan-
del van Dunk en de slagerij van Leezer 
wiens zoon Wim bij Wim in de klas 
van de Willem de Zwijgerschool in 
de Jan van Loonslaan zat, net als hun 
vriendje Toon Sprangemeijer. Zijn va-
der was dakdekker. Ook boezemvriend 
Kees Heijermans volgde er de lessen 
in de klas van meneer Blok die tevens 
schoolhoofd was. 
Schuin tegenover zijn woonhuis waren 
de parfumeriezaak van Tournier, de 
heerlijke winkel van Baljon, waar wel 
eens taartjes werden gekocht en, niet te 
vergeten, de pret- en feestwinkel van 
Frans Moret. Meer naar de Goud-
sesingel was een mooie winkel van 

grootgrutter Piet de Gruijter met aan 
de muren prachtige schilderingen.
Als Wim vanuit het woonhuis naar het 
Goudsepleintje liep, was daar eerst de 
fotozaak van Ruter en even later de 
waterstokerij van Van Wijnen, waar 
buurtgenoten op maandag heet water 
voor de was haalden. Wim besteedde 
er zijn wekelijkse cent aan snoep dat 
uitgestald lag op een tafeltje. Hij herin-
nert zich nog heel goed de plek waar 
zijn tante woonde, op nummer 21. 
Zij had een huis boven een poort die 
toegang gaf tot een binnenstraatje met 
de mooie naam Hendrieka Sarahofje. 
Hier woonden enige gezinnen, waaron-
der dat van ene Hofland, en er was een 
metaalbedrijf van Perdijk gevestigd. 
Ook de aanpalende Nieuwe Oosterkerk 
had hier een uitgang en vlak daarnaast 
had een schilder zijn opslagplaats. Het 

was voor Wim en buurtkinderen een 
heerlijk oord om te spelen. Verkeer 
was er niet en er viel zat te beleven.

Hofjes
De Goudseweg had een aantal hofjes. 
De meeste naamloos, maar andere 
waren zeer bekend, zoals het Wilhel-
minahofje waar een mooi ornament de 
gevel sierde. Gelukkig is dat bewaard 
gebleven tegenover de plaats waar het 
vroeger zat. Daar vlakbij zat ook een 
melkwinkel van de Rotterdamsche 
Melk Inrichting (RMI). Wim haalde 
er melk in een pan en voordat hij 
die thuis had afgeleverd, had hij met 
zijn vinger de dikke laag room er al 
afgesnoept.
De Goudseweg was al eeuwen oud 
en lang voordat men er huizen ging 
bouwen was dit een uitvalsweg naar 
Gouda, vandaar de naam. Vanuit de 
Goudseweg kwam je op het Goudse-
plein. In de oorlogsdagen stond daar 
een schuilkelder. Op het plein zaten 
veel bekende winkels en op de hoek 
met de Goudse Rijweg was de salon 
van Wim’s kapper. Liet hij er zijn 
haar knippen, dan kreeg Wim een cent 
cadeau, die hij onmiddellijk bij Van 
Wijnen in snoep omzette. Na het bom-
bardement heeft dit stukje gespaard 
oud-Rotterdam nog lang bestaan, maar 
nu is alles afgebroken en slechts een 
zeer klein stukje van de eeuwenoude 
weg ligt op de oorspronkelijke plaats.
Wim hoopt met dit brokje van zijn her-
innering die van anderen naar boven te 
halen en kijkt uit naar reacties via zijn 
e-mailadres winwim@kpnplanet.nl
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Twee belangrijke momenten 
in het leven van Wim Wil-
lemsen speelden zich af op 
de Goudseweg in Crooswijk. 
Het eerste moment was zijn 
geboorte in 1931. Negen 
jaar later was het tweede 
helaas minder positief: de 
vlucht uit de brandende 
buurt na het Duitse bom-
bardement op 14 mei 1940. 
Daar tussenin groeide Wim 
van baby naar kleuter en tot 
straatschooiertje die, als 
de school hem niet opeiste, 
heerlijk buiten kon spelen.

Wim Willemsen 
denkt vaak aan zijn 
‘goeie oude Goudseweg’

- De Goudseweg in 1931 gezien vanaf de Goudsesingel met links op de hoek café De Windhoek van W.P. Offermeijer. Foto ‘Rotterdam door de tijd- deel 
5’ uitgeverij Arnoud Voet Capelle aan den IJssel -

- Het Goudseplein gezien van de Van der Werffstraat in de richting van de Goudse Rijweg in 1953 vastgelegd door stadsfotograaf Jan Roovers. Foto 
‘Rotterdam door de tijd- deel 5’ uitgeverij Arnoud Voet Capelle aan den IJssel -

- Wim Willemsen denkt niet 
alleen vaak terug aan de buurt 

van zijn jeugd. Hij schreef er 
ook een boek over voor zijn 
kleinkinderen ‘De driekwart 

eeuw van een opa – 
herinneringen van een 

geboren Rotterdammer’, 
waarvan vijf exemplaren 

zijn gedrukt. Foto Rein 
Wolters-

Nieuw Terbregge 
verder uitgezocht!
Misschien herinnert u zich dat wij in 
een van de vorige edities van De Oud-
Rotterdammer meldden dat wij kopie 
van een landkaart hebben verkregen 
waarop heel duidelijk het voormalige 
wijkje Nieuw- Terbregge stond. Na 
de oproep in De Oud-Rotterdammer 
kregen we talloze leuke reacties.
We kwamen zelfs in de gelukkige 
omstandigheid een oud- bewoner 
van het voormalige wijkje Nieuw 
Terbregge (Nieuw Terbregseweg 
nummer 79) te mogen interviewen. De 
- inmiddels hoogbejaarde - Frans van 
der Giessen weet nog met verve leuke 
verhalen te vertellen. Jammer genoeg 
kan Frans heel slecht zien, waardoor 
hij moeilijk de details op de kaart 
goed kan bestuderen. Wij wisten het 
ook niet, maar er was feitelijk geen 
sprake van een wijkje, maar meer van 
een soort lintbebouwing, weliswaar 
met een hoek erin van 90 graden. Van 
een wijkje met straten en daarop weer 
dwarsstraten was geen sprake. Wel 
van een woonwagenkamp, een kerkje 
en een politiepost! In 1930 kreeg men 
er elektriciteit!
Bekende namen uit Oud- Nieuw 
-Terbregge zijn: de tuinders Herman 
Alblas, Kleij, Jan de Waard en Van 
Bommel en de families De Bruin, 
Stigt Thans, Pijpers, Van der Torre en 
de kroeg van Henk Jongeneel (in gele 
steen gebouwd) en waterstoker Fok 
van der Meer. 
Verder kon Frans zich nog goed de 
vrachtwagens herinneren van de firma 
Breijs met een forse kettingaandrij-
ving buiten de wagen gemonteerd, de 
wagens reden op massieve banden.
Ook herinnert Frans zich ene Dirk Sol 
die een erfenis had gehad. Dat geld 
niet gelukkig maakt, moge blijken 
uit het feit dat Dirk zich later heeft 
opgehangen in de schuur van Alblas. 
Verder herinnerde Frans zich nog 
heel goed dat Dirk een heus geweer 
bezat, voorwaar geen sinecure en iets 
waarmee je aanzien had in de buurt. 
Verder bleek dat rond die tijd de Zaag-
molenbrug nog een ophaalbrug was 
(hetgeen je nu niet meer in de brug 
kunt herkennen). En ook bleek dat er 
in die tijd een pontje ging dat mensen 
voor 2 cent overzette naar de begraaf-
plaats Crooswijk. Er waren in de tijd 
meer pontjes, zoals het pontje van 
Suikerbuik. Was dat niet het pontje bij 
het Baarsje waar stond?: “hier zet men 
koffie….. en over”.
Heeft u ook zo’n verhaal? Neem dan 
s.v.p. contact met ons op, wij zijn 
elke tweede donderdagmiddag van 
de maand tussen 14.00 en 16.00 uur 
te vinden in de Verenigingsruimte 
van Terbregge’s Belang onderin de 
Alexanderkerk. Overigens zitten wij 
nog te springen om foto’s uit dit ge-
biedje, dus als u ons kunt helpen?
Namens de Historische Commissie 
van de Bewonersorganisatie Terb-
regge’s Belang

Bert Wagemans
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Hotel “De Lochemse Berg” 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Schitterend gelegen vriendelijk familiehotel, voorzien van alle 
comfort op 100 meter afstand van het prachtige 

Saint George strand op het Griekse Naxos. 
Op loopafstand van de gezellige havenstad Charos.

Saint George Beach - 84300 Naxos Town - Cyclades- Griekenland
Tel: +30 22850 24854 - Fax:+30 22850 25003

www.hotelspiros.com - info@hotelspiros.com

at Saint George Beach

WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

010 - 4373770 OF  0181 - 326774 

WWW.TUINCORRECT.NL

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

VAN KLEINE RENOVATIE 
TOT 

COMPLETE AANLEG

***ONTWERP***

***AANLEG***

***ONDERHOUD***

***SCHUTTINGEN***

***ONDERHOUD***

***BLOKHUTTEN***

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

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a

a n d e v
a a r t . n

l

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

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

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

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

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

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
 • vanaf  € 290,00 p.p.

Bridge - Klaverjas midweek “Compleet verzorgd”
 • vanaf  € 265,00 p.p.

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

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

www.hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek

geheel compleet 
verzorgde vakantiereis

halen/brengen

excursies

gezellig avondprogramma

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

w w w . h o t e l a a n d e v a a r t . n l

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

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

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

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

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

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

6-daagse Midweek " Compleet verzorg ". € 350,00 pp.
 • vertrek 31 aug., 7, 14 + 21 sept., 5 + 12 okt.

8-daagse vakantieweek " Uw mooisteweek " v.a. € 445,00 pp.
 • vertrek 29 aug., 5 + 12 sept., 3 + 10 okt.

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

www.hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek
geheel compleet 

verzorgde vakantiereis
halen/brengen

excursies
gezellig avondprogramma

Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

Op werkdagen kunt u belegde 
broodjes en (overwerk)maaltijden 
bestellen. Bij grote bestellingen 
kunt u gebruik maken van 
onze bezorgdienst.

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

Zaterdag’s is het eetcafé alleen 
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email:  aphap2@xs4all.nl
EETCAFE/PETIT RESTAURANT

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras
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Als kenniscentrum van de stad organiseert Bibliotheek Rotterdam op zaterdag 29 augustus voor de 
vierde keer De Rotterdamse Cursusmarkt van 12.00 tot 16.30 uur in de hal van de Centrale Biblio-
theek. De Cursusmarkt is een opmaat naar de landelijke manifestatie ‘het Festival van het leren’ dat 
van 12 t/m 18 september plaatsvindt. Op de Cursusmarkt staan zo’n vijfendertig aanbieders van cur-
sussen om het publiek in de Centrale Bibliotheek te informeren over uiteenlopende vrijetijdsbestedin-
gen, zoals:  anders leren denken, fotograferen, schilderen, techniek, computercursussen, Frans of reiki. 

Meedoen
De cursussen richten zich niet alleen op vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling. Zo is er veel aandacht 
voor cursussen op het gebied van participatie. Daarmee wordt het belang van ‘meedoen’ met de 
moderne maatschappelijke ontwikkelingen bedoeld. Behulpzaam hierbij zijn onder meer computer- en 
taalcursussen, inburgeringscursussen en cursussen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. 

Workshops
Ook vinden er 9 workshops plaats waar iedereen gratis een voorproefje kan nemen van een cursus. Zo 
is er o.a. een workshop Visagie, Effectief opruimen of Didgeridoo. Meer informatie over de work-
shops en de Rotterdamse Cursusmarkt: www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Rotterdamse Cursusmarkt 2009

-- Er op uit! Kalender --

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

Pleinbioscoop
Lloyd Multiplein, Schiehaven -  21.00 uur - gratis

19, 21 en 24 aug.

Tango salon 
Belasting & Douane Museum - 13.00 uur – gratis (reserveren verplicht)23 aug.

Paradie Overschie  
Sidelingepark, Overschie - 16.00–24.00 uur - gratis
 

21 aug.

Het Bruisende Park aan de Rotte 
Het park wordt twee dagen lang dé plek in Rotterdam waar je heerlijk 
kunt genieten van muziek, kunst, cultuur, entertainment en eten. 
Er zijn optredens van lokale talenten en nationale acts. 
Noordplein - gratis

29 en 30 aug.

27 aug.

Gergiev Festival
Diverse locaties rondom het nieuwe Luxor Theater - www.gergievfestival.nl

29 aug. 
t/m 

6 sept.

Cursusmarkt 
Centrale Bibiliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 – 12.00-16.30 uur - 
www.bibliotheek.rotterdam.nl

29 aug.

Dagtrip Rond het IJsselmeer (inclusief boottocht, koffie, lunch en diner) 

Reserveren en informatie SnelleVliet Dagtochten 078-6920110 
& www.snellevliet.nl

30 sept.

Heerlijk Rotterdam 
Laat de smaakpapillen prikkelen door culinaire heerlijkheden van 
vele toprestaurants. Parklaan - 13.00-23.00 uur -  € 12,50 / vvk € 10,-

 
27 t/m 30 aug.

Wandeling Centrum Architectuur  
Gilde Rotterdam - 14.00 uur -  € 3,50 (Vooraf aanmelden)

Op zaterdagavond 29 augustus geeft Valery Gergiev het startschot voor zijn eigen Gergiev festival: dan 
dirigeert de maestro het OVG Veerhavenconcert. Een uniek en gratis openluchtconcert in de sfeervolle, 
historische Veerhaven van Rotterdam. Dobberende bootjes, een prachtig transparant podium gefl an-
keerd door antieke zeiljachten en een toegankelijk operaprogramma door wereldtoppers zijn dé ingre-
diënten van het OVG Veerhavenconcert. Gergiev dirigeert het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en 3 veelbelovende jonge 
solisten van het Mariinsky theater uit Sint Petersburg. Zij ver-
tolken mooie fragmenten uit opera’s van o.a. Rimsky-Korsakov, 
Tsjaikovsky, Prokofi ev en Mussorgsky. Van 19.45 tot 21.15 uur 
kan iedereen gratis, vanaf de kade of een eigen bootje, genieten 
van het exclusief voor deze avond samengestelde programma. 

Maestro Gergiev dirigeert OVG Veerhavenconcert

Mps. Rigoletto - Comfort Royale
Reisnr. 78: 1 t/m 4 oktober 2009
* Do. 1 okt: Inschepen in Keulen om ca. 16.00 uur
            aansl. vertrek richting Andernach
* Vr. 2 okt: Andernach - Rüdesheim
* Za. 3 okt: Rüdesheim - Cochem - Winningen
* Zo. 4 okt: Winningen - Keulen
            ontschepen na het ontbijt

Reissom p.p.: Normaal    Nu
* Hoofddek   € 349,- € 249,-
* Bovendek  € 399,- € 299,-

Inbegrepen:
* Verblijf in luxe hut met televisie, telefoon, minisafe,         
 haardroger, airconditioning en ruime badkamer
*  Volpension, vanaf het diner op de 1ste dag t/m 
 het ontbijt op de 4e dag.
*  Welkomstcocktail, captains-dinner, avondsnacks.

Busservice
* Naar Keulen  € 45,- per persoon
* Vanaf Keulen  € 45,- per persoon

Toeslagen:
Alleengebruik 2-persoonshut 45%

Cruisen in
eigen land

Lang weekend
Rijn & Moezel

010-4118660
  

Mps. Princess - Comfort 
Reisnr. 24: 24 t/m 29 oktober 2009
* Za. 24 okt: Inschepen in Rdam om ca. 16.00 uur
                                     aansl. vertrek richting Arnhem
* Zo. 25 okt: Arnhem - Deventer
* Ma. 26 okt: Deventer - Kampen - Hoorn
* Di. 27 okt: Hoorn - Volendam
* Wo. 28 okt: Volendam - Amsterdam
* Do. 29 okt: Amsterdam - Rotterdam
              ontschepen na het ontbijt

Reissom p.p.: Normaal     Nu
* Hoofddek   € 569 € 445,-
* Bovendek   € 619 Uitverkocht

Inbegrepen:
* Verblijf in comfortabele hut met televisie, telefoon,    
 minisafe, haardroger, airconditioning en badkamer
* Volpension, vanaf het diner op de 1ste dag  t/m het 
 ontbijt op de 6e dag.
* Welkomstcocktail, captains-dinner, avondsnacks.

Toeslagen:
Alleengebruik 2-persoonshut 45%

 Nu 

€ 100,-
korting 

p.p.

 Nu 

€ 124,-
korting 

p.p.

WT Cruises nieuwsGeachte WT Cruiser

Een heerlijk winter gevoel

De fotogenieke Donau reis

Op de Donaucruise van 11 t/m 20 juni met het Mps. Elegant Lady zijn de meest prachtige foto’s gemaakt door reisleider Carlos. 
Al gedurende de reis hebben de passagiers  tijdens een presentatie kunnen genieten van alle mooie kiekjes. Carlos blijkt dus ook over een groot talent voor fotografie te beschikken! 

Bent u ook benieuwd naar de mooie foto’s? Ga dan naar www.wtcruises.nl om een selectie van de foto’s te bekijken.

Ook op uw cruise zul-len er zich ongetwijfeld weer vele prachtige foto momenten voordoen.
WT Cruises biedt u de kans om ook thuis, na uw cruise, nog even heerlijk na te genieten! 

U ontvangt na afloop van uw Kerstcruise een fotoboek ter waarde van € 49,- met de leukste en mooiste kiekjes van uw eigen vakantie.

De zomer loopt al weer bijna tegen het einde aan. We hopen dat u een fijne zomer heeft gehad 
en dat u ook een hele fijne herfst en winter zult hebben. Wat het weer betreft hebben we goede 
hoop. Het zou, net als de afgelopen jaren, zo maar weer een heerlijke herfst kunnen gaan 
worden!  Daar gaan we bij WT Cruises wel van uit, vandaar dat we ook weer aantal prachtige 
reizen in het programma hebben staan. In deze nieuwsbrief vindt u als vanouds een aantal 
aantrekkelijke aanbiedingen alsmede onze wintercruises. Er zal ongetwijfeld weer een reis naar 
uw wens tussen zitten! 
Met vriendelijke groet, 
Cor Giljam
Directeur    

Ook in de winter is het maken van een riviercruise de ideale manier van vakantie! Op een zeer 
comfortabele wijze ontdekt u de leukste Kerststeden in Duitsland tijdens onze Kerstcruise en 
Kerstmarktcruises. Dit jaar voeren we deze reizen uit met de Premium schepen Mps. Switzerland 
en Mps. Serenade II. U zult zich helemaal thuis voelen op deze prachtig versierde schepen. Geniet van de sprookjesachtige winterlandschappen langs de Rijn en proef de ultieme kerst-
sfeer die deze regio uitademt. U maakt kennis met de wereldberoemde Duitse kerstmarkten in 
bijvoorbeeld Keulen, Düsseldorf en Koblenz, waar u de leukste kerstcadeautjes kunt vinden en 
kunt genieten van typische winterlekkernijen zoals Glühwein en Weihnachts- Pfannkuchen. Tijdens onze kerstcruises geniet u van de uitstekende verzorging, heerlijke kerstdiners en  
uiteraard de gezellige sfeer aan boord. Of u nu (alvast) Kerstinkopen wilt doen, wilt smullen van 
de heerlijke maaltijden of gewoon wilt genieten van de Kerstsfeer en gezelligheid. Onze Kerst-
cruise is voor iedereen een geweldige en onvergetelijke ervaring!

Met gepaste trots presenteren wij u het Mps. Switzerland. Dit zeer sfeervolle premium schip zal in de zomer van 2010 wekelijks vanaf Rot-terdam vertrekken en zal  reizen door Neder-land, België en Duitsland gaan maken.  
De Switzerland is in Nederland gebouwd en vaart onder Zwitserse vlag. Desondanks is de Nederlandse sfeer aan boord absoluut be-waard gebleven mede dankzij de Nederlandse kapitein, hotel manager en andere beman- ningsleden. Hun vriendelijkheid en inspan-ningen, en de voortreffelijke keuken, zullen ongetwijfeld  een groot aantal van u tot vaste klant van dit prachtige schip maken. 

Wilt u alvast proeven van de Switzerland en ge-nieten van de unieke kerstsfeer van de Rijn? Meld u dan nu aan voor de Kerstmarktcruise van 14 t/m 18 december of bezoek de Switzer-land in Rotterdam tijdens de open dagen van 6 t/m 8 november.

Rotterdam - augustus 2009

Gratis fotoboek bij uw cruise!

Nu met  
gratis  

fotoboek!!

WT Cruises verwelkomt Mps Switzerland

Één van Carlos’ prachtige foto’s.

010 - 4118660

Maak nu voordelig kennis met de meest comfortabele manier van  
vakantie vieren! Stap aan boord en maak kennis met de avontuur- 
lijke wereld van de riviercruises. Wie kiest voor een riviercruise  
kiest voor een reis waarin werkelijk alles zit wat men zich kan wen- 
sen. En het leukste daarbij is, dat u zelf bepaalt wat u er uit haalt. Om 
het helemaal makkelijk voor u te maken, de meeste reizen van WT 
Cruises beginnen gewoon in Rotterdam!

“WT Cruises nieuws” najaar 2009 
is uit en staat weer bol van de leuke  
cruises met flinke kortingen! Zo kunt u nu  
bijvoorbeeld al vanaf € 249,- een 
lang weekend cruisen(en shoppen) in  
Duitsland. Het tweetal reizen hier afge-
beeld is slechts een kleine greep uit onze 
aanbiedingen. Wilt u op de hoogte zijn van 
al onze spectaculaire aanbiedingen vraag 
dan onze nieuwsbrief aan door de onder-
staande bon in te sturen of te bellen met 
onderstaand nummer.

 WT Cruises - Stieltjesstraat 156
 3071 JX Rotterdam 
 T: 010-411 8660 
 I: info@wtcruises.nl 
E: www.wtcruises.nl

WT Cruises - antwoordnr 3244 - 3000 WB - Rotterdam (geen postzegel nodig)

Naam:    

Adres:

Woonplaats:   Postcode:

Telefoonnr:   Email:

Sail with a smile!

Woonplaats:   Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:Postcode:      Postcode:   

Kortingen vermeld zijn geldig vanaf 18 augustus t/m 30 september 
2009. Druk en zetfouten onder voorbehoud.
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Kasteelbank in 
leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met 
bijpassende fauteuil

Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Slaapboulevard Kwakernaat
maakt slapen graag gemakkelijk!

dikant CalgaryLed
lusief 2 nachtkastjeInInInclclc
s 160/180 x 200 cmPrPrPrPrijijijijiji € 1495,

s.
€ 1495 -

Comfort ledikant Kasper
Electrisch verstelbare latten-
bodem en comfortabele 5-zone 
pocketveringmatras.
Setprijs € 595,-
Bijpassend nachtkastje € 180,-Deelbaar ledikant Alpen

Leverbaar in diverse kleuren.
Prijs excl. bodems en matrassen.
Vanaf € 1198,-
Nachtkastje, per stuk vanaf € 295,-

setprijs

595,-

vanaf

1198,-

160 x 200cm

1495,-

Blaaksedijk
(Ind.terrein Heinenoord)

4000m2

2 etages

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond
Vanaf de Heinenoordtunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl

Adressen en telefoonnummers:

Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek, 
Centrum Passage 55, 
tel.: 010-4588170

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84, 
tel.: 0180325234

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen

* 
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> STERREPARATIE

> AUTORUIT VERVANGEN

> VOORRUIT POLIJSTEN *

> KENTEKEN GRAVEREN

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

Sterretje
gezocht! 

U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x 
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare 
breuk.

Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit 
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en 
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen 
kosten voor u.

Reparatie of vervanging van uw voorruit….. 
ook op locatie.



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 18 augustus 2009 pagina17

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80   Internet www.zitwel.nl

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

vanaf

495
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

OUD ROTTERDAMMERTJES

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

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

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op pag. 22 of 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 
euro per jaar ontvangt u 
De Oud-Rotterdammer thuis.

VAKANTIEWONINGEN

FOTO’S

VERZORGING

ABONNEMENTEN

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

bijRUURLO
Luxe vakantiewoningen met
veel privacy. Wandelen, fietsen
in ongerepte natuur. 18 holes
golfbaan op 3 km.
Info verhuur: (0573) 46 12 21
www.sikkeler.nl - info@sikkeler.nl

De insteek van de kennismakings-
bijeenkomst is laagdrempelig. De 
bedoeling is de eerste ‘knoppenangst’ 
te overwinnen en de nieuwsgierigheid 
naar de computer en het internet te 
prikkelen met behulp van voorbeelden 
en makkelijke oefeningen. Het plezier 
staat voorop tijdens deze bijeenkomst. 
Onder het genot van een kopje koffie 
en een gebakje worden de mogelijk-
heden van internet gepresenteerd. De 
deelnemers krijgen zelf de mogelijk-
heid om te oefenen op de laptops die 
door Stichting TOER-IP speciaal voor 
deze gelegenheid ter beschikking 
zijn gesteld. Er is voor het bijwonen 
van deze bijeenkomst geen enkele 
voorkennis van computers of internet 
nodig. Tijdens de bijeenkomst zijn 
voldoende vrijwilligers van Senior-
Web aanwezig om de deelnemers te 
begeleiden bij deze eerste kennisma-

king. Iedere deelnemer mag het boekje 
‘Kennismaken met de computer en in-
ternet’ na afloop mee naar huis nemen 
om nog eens na te lezen.

In Laurens Nijeveld is een e-leercen-
trum ingericht waar al langere tijd 
computercursussen worden verzorgd 
door SeniorWeb en Laurens Actief. Er 
zijn nog steeds veel senioren ‘nonli-
ners’, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn 
dat het te moeilijk voor ze is of omdat 
ze er het nut en de mogelijkheden 
(nog) niet van inzien. Om senioren 
te laten zien dat de computer en het 
internet vele (leuke) voordelen biedt, 
heeft Laurens het initiatief genomen 
voor deze bijeenkomst. 

De kennismakingsbijeenkomst wordt 
gehouden in Laurens Nijeveld, G.B. 
Shawplaats 100, 3068 WD Rotterdam. 

De bijeenkomst is op woensdag 26 
augustus en begint om 9.30 uur en zal 
tot circa 12.30 uur duren.
Vijftigplussers die ook graag willen 
kennismaken met de computer en 
internet kunnen zich voor 24 augustus 
aanmelden op 010 – 479 86 97. 
Aanmelding vooraf is verplicht, er zijn 
slechts een beperkt aantal plaatsen.

Deze vierdaagse en tweedaagse is voor 
nordicwalkers en wandelaars een groot 
evenement. Bob Sjouwerman, Nordic 
Walking-instructeur, wandelde reeds 
met een groep drie dagen in de omge-
ving van Barendrecht als voorbereiding 
op Vierhouten. Bob wil het nordiccen 
en wandelen flink promoten. Het is 
natuurlijk goed voor de mens buiten in 
beweging te zijn. Je kunt je ook voor 

één dag inschrijven voor de afstanden 
10-15-20 kilometer. Informatie en in-
schrijving is te vinden op www.nordic-
walkingvierdaagse.nl De inschrijvings- 
en startlocatie is hotel de Foreesten, 
Gortelseweg 8, Vierhouten. Kijk ook 
voor algemene informatie www.nordic-
walkingbarendrecht.nl of e-mail www.
nordicwalkingbarendrecht.nl
tel.nr. 06 22 40 45 52

Gratis kennismaken 
met computer en internet

Nordic Walking Barendrecht 
Wandelen 
in Vierhouten

SeniorWeb en Laurens bieden senioren de gelegenheid om de vele mogelijkheden van internet 
te verkennen tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Voor veel senioren die nog nooit het ‘we-
reldwijde web’ hebben bekeken, is deelnemen aan een internetcursus vaak net een te hoge 
drempel. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die internetten vaak het gevoel hebben ‘er weer bij te 
horen’. Vrijwilligers van SeniorWeb begeleiden de senioren daarom bij hun eerste stappen op de 
computer in het leercentrum van Laurens Nijeveld. Iedereen kan zich gratis aanmelden voor deze 
bijeenkomst op woensdag 26 augustus van 9.30 uur – 12.30 uur door te bellen met Laurens, 010-
4798697. Er is geen enkele voorkennis van computers of internet nodig.

Van woensdag 26 t/m zaterdag 29 augustus kan men meelopen 
en genieten midden in het hart van de Veluwe. Wandelen over 
de uitgestrekte heidevelden en bossen. Langs de schilderach-
tige dorpjes in deze omgeving komt men geheel tot rust. 
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fauteuils

bankstellen

0181 - 452 321

• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken
• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete 
• woonprogramma’s

Wegens enorm 
succes verlengen 
wij deze actie tot 
31 augustus 2009

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

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

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist !!

Senioren bankstellen, blank en donker eiken dressoirs, kleinmeubelen, senioren ledikanten eventueel met elektrische bodem 
mogelijk, eettafel eventueel uitschuifbaar ,relax /opsta fauteuils, senioren stoelen ook met elektrische bediening mogelijk, 
gordijnen, vitrage, tapijt, vinyl, laminaat, smyrna tafelkleden, gewatteerde bedspreien, matrassen  

VOOR DE THUISBLIJVERS!!! SPECIALE KORTING! 
NU OP DE MEESTE EET-SALONTAFELS IN MASSIEF 

BLANK EN DONKER EIKEN 25% KORTING!!!!
GRATIS BEZORGD EN OP=OP! 

KOM GERUST EENS LANGS EN VERBAAS U NAAR ONZE COLLECTIE SENIOREN MEUBELEN!!

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET 

   

Wilhelm Tellplaats 24-32 
Wijk oudeland, Hoogvliet 
Tel. 010 – 438 12 22  
www.tmgcentrumhoogvliet.nl 

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

TMG

Uw tapijt, vinyl, 
gordijnen en 
vitrage binnen 1 
week gemeten 
en geplaatst! 

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

 
 

 
  




  




































 AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 18 augustus 2009 pagina19

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

Snoep is later verkocht aan de familie 
Pultrum. Goedwillende amateurs die 
niet uit het vak kwamen en het op 
termijn niet gered hebben. Daarna heeft 
niemand het nog aangedurfd die zaak 
voort te zetten. Hakman ging onver-
droten voort en deed volgens mij heel 
goede zaken. Ik kan mij nog herinneren 
dat de verpakte vleeswaren hun intrede 
deden, van Unox dacht ik. Een sensatie. 
Niet meer wachten op het snijden en 
gelijk nog verpakt ook. Er bleef hierdoor 
weer iets meer tijd over om lekker (nog 
meer) te roddelen. Tijd, en zeker geduld, 
hadden we in die tijd immers meer dan 
nu. Er was ook nog een groenteboer aan 
de kant van Hakman, tegenover Snoep. 
Als mijn moeder wel eens iets opmerkte 
over zijn fruit, dat er niet altijd helemaal 
fris uit zag, zei hij steevast “op de rijke 
dames uit Den Haag zit ook wel eens 
een plekje”.
Na jaren is de winkel van Hakman 
verkocht aan de schoonzoon, Steef v.d. 
Haterd, die de zaak op een modernere 
manier ging aanpakken. De verkoop 
van warmwater werd gestaakt door de 
opkomst van de boiler en men kon in-
middels ook al elektrische wasmachines 
huren voor enkele uren of een hele dag, 
bij gespecialiseerde bedrijven die de 
machine, met de kerrie, thuis afleverden. 
Het merk was Hoover. Hierdoor kon de 
heetwaterketel uit de winkel gesloopt 
worden en was er meer ruimte voor 
uitbreiding van het assortiment. 

Roddels
Ook wanneer zijn klanten gingen ver-
huizen bleef Steef v.d. Haterd hen bedie-

nen. Toen ik 16 was verhuisden wij naar 
de Struitenweg op Charlois, maar Steef 
v.d Haterd bleef onze boodschappen 
gewoon leveren. Wekelijks kwam hij bij 
ons op vrijdagavond, met z’n Renault 
Dauphine, een volle tas brengen en nam 
dan gelijk de nieuwe opdracht mee voor 
de volgende wekelijkse boodschappen. 
Continuïteit van zijn handel was dus re-
delijk verzekerd. Niet onbelangrijk was 
ook het uitwisselen van de roddels uit de 
straat natuurlijk. Al na een paar jaar is 
Steef ermee gestopt vanwege de toene-
mende concurrentie. Later kwam ik hem 
tegen bij een garagevloerreinigerde-
monstratie bij Spoormaker, de Opel- en 
Pontiacdealer, aan de Coolhaven, waar 
ik als leerling monteur werkte. Volgens 
mij was zijn demonstratie zo overtui-
gend, dat hij door de grote vervolgorders 
er rustig van is gaan leven. Ik heb Steef 
nooit meer gezien.

Ruimte
In die jaren ‘hingen’ de mensen uit 
het raam, ook in onze straat dus. Men 
kon zo goed volgen wat er allemaal 
gebeurde, en de buitenspelende kinderen 
in de gaten houden. Wij speelden allerlei 
spelletjes met de andere kinderen. Er 
was toen meer dan genoeg ruimte. In 
onze straat stond toen ter tijd meestal 
maar één auto, een Skoda Octavia Com-
bi, zonder zijruiten, met reclame erop 
van Keune Haarverzorgingsproducten. 
Vanuit de open ramen, met de mensen 
die eruit hingen, klonken de radio’s met 
de pick-up en 78 toeren platen, die dan 
vaak ‘iets’ harder werden gezet om an-
deren mee te kunnen laten genieten. De 
hits van o.a Perry Como’s ‘Mandolins In 
The Moonlight’  Dean Martin’s ‘Return 
To Me’ etc. klonken door de straat 
en werden, meestal geheel fonetisch, 
meegezongen. Ook bij mij thuis was die 
muziek razend populair. Als mijn vader 
een borreltje dronk moest ik meestal 
deze platen op de platenwisselaar (ja, 
heel modern voor die tijd), leggen, 
nog aangevuld met The Platters, Andy 
Williams, Johnnie Jordaan, Tante Leen 
en nog veel meer. Wij woonden in een 
benedenhuis. Bij goed weer kwamen de 

mensen dan buurten aan het open raam 
en stonden soms uren te praten met mijn 
ouders. 

Verhuizen
De kleuterschool heb ik gedaan in de CP 
Tielestraat. De schoolfotograaf maakte 
een foto van iedereen uit de klas, ook 
van mij dus. Die foto van mij, mooi 
ingelijst, heeft maandenlang in de gang 
gehangen, omdat men mij zo’n lekker 
ventje vond (vindt mijn vrouw nu nog 
steeds) in m’n matrozenpakje. Verderop 
in dezelfde straat ging ik op de lagere 
school bij juffrouw Jongsma. Ze woonde 
aan de Wilgenlei in Schiebroek. Na ruim 
een jaar moest ik alweer verhuizen naar 
een andere school, in de Jagerstraat. 
Door een enorm aanbod van leerlingen, 
veroorzaakt door de Babyboom, maar 
dat noemden we toen nog niet zo, werd 
er nogal eens geschoven. Ik had toen 
meneer Van Minnen, hij woonde in het 
Gelderlandflat in Overschie, en juffrouw 
Wisse, die elke dag ‘helemaal’ uit de 
Goudenregenstraat in Den Haag kwam 
met haar Morris Minor. In die tijd kwam 
ik regelmatig Jules Deelder tegen op 
de Hooidrift. Hij had altijd ‘mannetjes’ 
om zich heen die precies deden wat hij 
wilde en hem een soort van bescher-
ming boden. Jules had ook meestal een 
bamboe stok(je) bij zich. Overigens ben 
ik nog steeds fan van hem. Als teenager 
ging ik naar Jero, de ijssalon om de 
hoek op de Middellandstraat en naar Het 
Smulhuis, een snackbar, aan de over-
kant. In allebei stonden juke boxen met 
de tophits van toen. Op hetzelfde rijtje 
van Het Smulhuis was een winkel van 
Von Burg, een radiozaak, die eens per 
jaar enorm stuntte tijdens de opruiming. 
Sommige radio’s en pick-ups werden 
dan voor 1 cent of iets meer, aangebo-
den met schreeuwende teksten op de 
winkelruit. De mensen lagen een dag, of 
langer, voor de zaak in een slaapzak om 
iets te kunnen bemachtigen. Niemand 
deed iets vervelends. 
Allemaal solidair de nacht(en) trotse-
rend. Totaal ongevaarlijk. Wijkagent 
‘Speknek’, een rasechte dienstklopper, 
hield een oogje in het zeil.

Evupan
In die tijd was er de opkomst van 
Evupan aan de Claes de Vrieslaan. Zij 
trokken van het gebit, of wat er nog van 
over was, in één keer alles eruit en direct 
daarna het nieuwe kunstgebit erin, alles 
onder volledige narcose. De oorlog en 
daardoor de armoede, hadden duidelijk 
hun sporen achtergelaten in de gebit-
ten. Soms zag ik mensen met bebloed 
gezicht, nog half verdoofd, in een taxi 
geduwd worden na behandeling, om 
vervolgens, na het doorstaan van de 
hevige napijnen, enkele maanden later 
te constateren dat het gebit, wegens (te) 
veel ruimte, nogal klapperde. Niet echt 
prettig voor de mensen in hun directe 
omgeving. Een heel veel voorkomend 
probleem bij de Evupan patiënten.
Tegenover Evupan is de Schermlaan. 
Daar zat Abas, de paardenslager. Wij 
haalden daar altijd paardenbiefstuk 
tartaar. Dat schiet mij zo te binnen na 
dat bloed van de Evupan patiënten. Bij 
Abas om de hoek, op de Claes de Vries-
laan, was onze huisarts Dr. Leichmann 
en apotheek Kugel. Haaks daarop, op 
het Middellandplein, zat de dames en 
heren (gala) kledingzaak van Olierhoek. 
Mijn zus was een vriendinnetje van 
dochter Loes. Zij had toen al een eigen 
pick-up op haar kamer, een portable 
van Braun. Daar draaiden we toen dé 
hit Buona Sera van Louis Prima op. 
Heel veel keren achter elkaar. Ik kan mij 
herinneren dat haar vader, die in de zaak 
stond, elke dag zo rond vier uur een 
schaaltje met blokjes kaas verorberde, 
met een straffe borrel erbij. Dat vond ik 
heel bijzonder. Wij deden dat toen (nog) 
niet thuis. Bij Olierhoek heb ik nooit iets 
gekocht, omdat ik dat niet kon betalen. 
Die versnaperingen, zoals de blokjes 

kaas en borrels, moesten tenslotte 
ergens vandaan komen. Verderop in de 
Middellandstraat zat de herenmode zaak 
van Brijs. Daar kocht ik mijn overhem-
den van El Mior en Kenmore, met dat 
merkje op de manchetten. Geweldig. 
Toen al zo’n beetje het begin van de 
merkenidentiteit.

Dancings
Mijn vrouw, nog steeds dezelfde, jawel, 
heb ik in 1965 ontmoet in Tabaris, 
samen met De Wiek, dé dancings, aan 
de West Blaak, in die tijd. In Tabaris 
trad regelmatig de band van Andy Star 
And The Stripes op. Zij speelden live 
voornamelijk covers, zoals o.a. ‘You’ve 
Got Your Troubles, ‘Here It Comes 
Again’ van The Fortunes, en nog veel 
meer hits uit die tijd. Een geweldige 
band en dito sound, heel professioneel. 
Wij hebben ook een keer in Tabaris een 
live uitzending van de Wereld Omroep 
meegemaakt, zo populair waren zij, 
ook over de grens. In Tabaris was het 
altijd erg vol en druk en moeizaam bin-
nenkomen, lange rijen voor de ingang, 
dus vreselijk balen. Ik had na enige tijd 
een pasje waardoor ik, zonder in de 
rij te staan, direct naar binnen mocht. 
Allemaal vriendjeswerk en uiteraard ook 
door de nodige uitgaven aan alcoholi-
sche versnaperingen die ik daar deed. 
Helaas was dat vaak van het geld dat 
ik van mijn zus geleend had. Ik hoop 
trouwens niet dat ze dat geld ooit zal 
opeisen. 

Fred Velders
fred.velders@hotmail.com
Walmolen 72, 3352AP Papendrecht
078 – 615 62 15 

Alles eruit en het nieuwe gebit erin
In een oude De Oud-Rotterdammer las ik een leuk verhaal over wijk(politie)agent ‘Speknek’ en 
enkele winkels/bedrijven in de Van der Poelstraat en omgeving, dat mij erg aansprak. Ik heb van 
1948 t/m 1962 in de Van der Poelstraat gewoond. Wij waren ook klant bij Suijker en woonden 
recht tegenover Hakman, de waterstoker, waar je voor 2 cent een emmer heet water kreeg, aan 
onze kant zat zijn concurrent  Snoep. In die tijd kwam je voor je boodschappen bij Hakman of bij 
Snoep, vanwege de roddels over en weer. Een beetje Coronation Street-achtig. 

- Genieten van de zon in de achtertuin -

- Spelen in de sneeuw -
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KLASSIEKE MEUBELEN

Rein Kool zit inmiddels 34 jaar in het vak meu-
belstoffeerderij. Hij kreeg het stofferen als het
ware met de paplepel 
ingegoten, zijn leermeesters hadden immers
het ambachtelijke stofferen tot in de puntjes
van hun vingers.
Na een korte carrière als leerkracht op de MTS
waar hij leerlingstoffeerders het vak in de
praktijk leerde, ging de 
inmiddels 50-jarige Rein terug naar de werk-
plaats.
Daar waar zijn hart lag... het restaureren &
stofferen van de meubelen.
‘En zo vaak zijn de meubelen een tweede kans
meer dan waard’, aldus de sympathieke
Delftenaar.

Het stofferen van meubelen is gegroeid vanuit een bepaalde
mate van zuinigheid. Zeker vroeger kocht men meubelen voor
het leven. Deze waren vaak op redelijk eenvoudige wijze te
stofferen. Met het verstrijken der tijd veranderde niet alleen
de kwaliteit van de meubelen, maar ook de wijze van bou-
wen; lang niet alles kon ‘zomaar’ even gestoffeerd worden.
Slechts een kleine groep ambachtelijke vaklieden die het stof-
feren tot in de finesse beheerste bleef over, later verenigd in
Sofatex een exclusieve stoffeerdersgroep.

Natuurlijke materialen

Oude meubelen uit grootmoeders tijd worden gelukkig weer
meer & meer gewaardeerd. Klassieke meubelen als fauteuils
en sofa’s.
Alle meubelen zijn te stofferen. Vroeger werden de meubelen
gemaakt met natuurlijke materialen: ganzenveren, paarden-
haar, jutte en uiteraard metalen veren. Nog steeds worden al
deze materialengebruikt bij klassieke meubelen om het meu-
bel in oorspronkelijke staat te herstellen.

Stoffen

Begin van het proces is het uitzoeken van een stof. In de win-
kel liggen honderden boeken en daarmee zijn er dus vele dui-
zenden mogelijkheden  om te combineren.
Kool voert zo’n twintig collecties. Uiteraard zijn deze stoffen
niet alleen te koop voor het te bekleden meubel, maar kunt u
hier eveneens stoffen uitzoeken voor een bijpassend kussen,
gordijnen en andere accessoires.

Ambachtelijk werk

Eerlijkheidshalve willen we vermelden dat een meubel stoffe-
ren niet het goedkoopste van het goedkoopste is.
Toch is het absoluut de overweging waard om een meubel,
waar u erg aan gehecht bent, te laten stofferen.

De kwaliteit van het stofferen is absoluut goed. Niet te verge-
lijken met een meubelstuk van de eerste de beste meubel-
boulevard.

De prijs van het stofferen gaat  op in de vele manuren.
Niets gaat machinaal. Het strippen van de stoel, het opmeten
van de stof, vullingen en eventueel te vernieuwen veringen.

Het naaien van de hoezen... het is allemaal handwerk. In een
stoel zit gemiddeld zo’n twee tot drie mandagen werk. Werk
dat tot uitdrukking komt in een kwalitatief goed stuk werk
dat weer vele jaren een pronkstuk in uw kamer zal zijn.
Maar wel een kostbaar stukje werk.
Kool geeft u vooraf een eerlijke offerte, zodat u precies weet 

waar u aan toe bent en niet voor vervelende verrassingen
achteraf komt te staan.

Service

Kool biedt u de service van halen & brengen van uw te stof-
feren meubelen.

Uitzondering hierop zijn eetkamerstoelen.

Bent u werkelijk helemaal verknocht aan dat mooie stoeltje dat ooit van
oma was, maar is de bekleding vervaald...

Een chaise longue waar de kat zich vreselijk op heeft uitgeleefd.... 
Een nare zithobbel in uw verder nog prachtige bank...

Gun uw meubelen
een tweede kans!

Meubel/projectstoffeerderij R. J. Kool
Ampèreweg 12 (zijstraat rechts voor Makro Delft) 2627 BG Delft - Tel. 015-212 62 10
Lid Sofatex

Openingstijden
Meubel/projectstoffeerderij

R.J. Koolis geopend op
Maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 16.45 uur

en op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur

Klassieke meubelen

Mededeling: BATENBURG STOFFERING Capelle a/d IJssel

Wij zijn
 met onze stoffeeractiviteiten gestopt en hebben ons volledig toegelegd op

Nautisch zit- &
 Slaapcomfort.

Onze stoffeerwerkzaamheden zijn overgegaan naar een zeer gerenommeerde collega in Delft.

Kool Meubelstoffeerderij - A
mpereweg 12 - 2627 BG, 015-2126210 www.rjkool.nl

U kunt bellen voor een vrijblijvende prijsopgave.



Destijds was de metroremise aan 
de Hilledijk in aanbouw en vanuit 
de CWOZ waarschuwden we 
de jeugd voor de gevaren bij het 
betreden van de bouwterreinen bij 
de Afrikaanderwijk en de stroom-
geleidingsrails van de metro. De 
RET was daar dankbaar voor en 
ik probeerde dat voor de CWOZ 
te gelde te maken. Het lukte vijf 
zaterdagen ’s morgens op kosten 
van de RET fi lmtheater Colosseum 
aan de Beijerlandselaan af te huren 
om er voor de jeugd als beloning 
voor hun goede gedrag leuke fi lms 
te draaien. De organisatie werd 
een succes, al ben ik er nooit bij 
geweest doordat ik op zaterdag 
altijd moest werken. In die periode 
stapte ik van buurtvereniging Be-
vrijding over naar buurtvereniging 
De Stokroos in de gelijknamige 
straat en omgeving. Daar was de 
secretaris opgestapt en ik werd 
aangezocht als zijn opvolger. 
De Stokroos was een bekende ver-
eniging waar mannen als Jan Sjerp, 
Piet Versluis en Piet Rodenburg 
(allen overleden) al een paar dagen 
na het beëindigen van de Tweede 

Wereldoorlog de koppen bijeen 
staken. Het was vrede, dat wilde 
men vieren. Materiaal was schaars, 
maar vindingrijk als Jan Sjerp was, 
wist hij ere-poorten te bouwen van 
lege kaakblikken. Veel stelde de 
eerste straatversiering niet voor, 
maar dat was niet het belangrijkste.

Meer van betekenis was de 
groeiende saamhorigheid en de 
roep voor het oprichten van een 
buurt- en straatvereniging. Die 
kwam er al snel voor de Stokroos-
straat en omgeving  met als naam 
De Stokroos - en met als doelstel-
ling het vieren van straatfeesten op 
Koninginne- en Bevrijdingsdag, 
jaarlijks een grote feestavond en 
het organiseren van kinderkampen 
en andere clubhuisactiviteiten voor 
jong en oud. Roodenburg was 
gekozen als secretaris, Sjerp kreeg 
de voorzittershamer en Versluis 
moest als penningmeester op de 
centen passen.
Jaren achtereen waren ploegen van 
noeste werkers van de buurtvereni-

ging in de eerste maanden van het 
jaar bezig met ontwerpen, zagen, 
schroeven, timmeren en schilderen. 
Elk jaar breidde de straatversiering, 
en al snel ook de verlichting, uit. 
Op de hoek met het Ericaplein en 
de Kameliastraat kwamen meters-
hoge scheepsboegen te staan met 
heuse gangway naar de muur-
zijde en een prachtige boog over 
de zijstraat heen tussen de twee 
boegen. Het waren boegbeelden, 
die het enthousiasme van bestuur 
en medewerkers typeerden en 
symboliseerden.

De competitie tussen de diverse 
straten op Zuid en in andere delen 
van Rotterdam in het versieren en 
verlichten was groot. Vooral in de 
jaren zestig probeerde men elkaar 
de loef af te steken bij de jaarlijkse 
wedstrijd ‘versieren en illumineren’ 
van het Comité Nationale Belangen 
en de Rotterdamse Centrale voor 
het Buurtverenigingwerk (RCB). 
Ook van deze organisatie was ik 
bestuurslid en redacteur van Het 

Mededelingenblad.
In 1970, het jaar van 25 jaar be-
vrijding, sleepte De Stokroos alle 
ereprijzen in de wacht. In de straat 
hing een heus werkende vuurtoren 
en ook twee nagebouwde vliegtui-
gen die voedselpakketten uitwier-
pen. De enige smet was dat, nadat 
de straat opgebouwd was, een 
chauffeur van een te hoge vracht-
wagen een deel van de versiering 
en verlichting aan fl arden trok.
In de jaren zeventig had de ver-
eniging bloeiende clubafdelingen 
voor tafeltennis, klaverjassen, 
biljarten, wandelen en noem maar 
op. Ook was er een eigen disco 
op de verenigingszolder van de 
(later afgebroken) school aan het 
Ericaplein 13. Koos Nowee had 
als voorzitter van een jeugdbestuur 
de leiding van disco ’t Zoldertje 
en hij trad op als diskjockey Willie 
Wortel. Het waren sfeervolle avon-
den voor jongeren van 15 tot 20 
jaar, die steeds minder argwanend 
werden bekeken door het hoofd-
bestuur. De vrees voor uitwassen 
van losbandigheid en vechtpartijen 
bleek ongegrond. Nowee en de 
zijnen hadden het allemaal prima 
in de hand.

In naam bestaat de Stokroosstraat 
nog steeds, maar daar is het verder 
wel mee gezegd. Natuurlijk zijn 
er volop herinneringen en foto’s 
aan al het goede dat De Stokroos 
organiseerde. Koos Nowee wil 
die graag ophalen op zaterdag 7 
november op een grote reünie in 
de kantine van voetbalvereniging 
DHZ aan de Olympiaweg 272. Hij 
hoopt op een grote opkomst en 
wil graag vooraf vernemen wie er 
komt. Deelnemen kost 7,50 euro 
en daar zijn drie consumpties en 
hapjes bij inbegrepen. Aanmelden 
kan via: kpnowee@hotmail.com of 
a.bruin3@kpnplanet.nl
 

- Kinderen uit de 
Stokroosstraat ver-

maakten zich uitstekend op 
Koninginnedag met kinderspelen 

en op de clubs van de buurtvereniging 
(Foto’s verzameling Koos Nowee) -

In de jaren zestig en zeventig was ik als vrijwilliger actief in het Rotterdamse buurt- 
en speeltuinverenigingswerk. Enige jaren was ik secretaris van de Contactcom-
missie Wijk Oud Zuid (CWOZ), een koepel van clubhuizen en buurt- en speeltuinver-
enigingen op de zuidelijke Maasoever. Voorzitter van de club was (de veel te jong 
overleden) Jan van den Dries van buurtvereniging Tweebosstraat en penningmees-
ter Wim Oostdijk van speeltuinvereniging Bloemhof. Ik was bestuurslid en afgevaar-
digde van buurtvereniging Bevrijding van de Polderstraat en omgeving.

Oud-leden 
buurtvereniging De Stokroos 
gaan elkaar treffen op reünie
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Expositie over 
Jamin in De Tamboer
In het Crooswijkse wijkgebouw De Tam-
boer aan de Pijperstraat 37 is tot en met 
woensdag 2 september een foto-expositie 
over de voormalige Jaminfabriek in de 
wijk te zien. Deze stond tussen 1887 en 
eind jaren zeventig op de plaats van het 
woonblok tussen de Hugo de Grootstraat 
en de Generaal van der Heijdenstraat. Vele 
duizenden Crooswijkers en andere Rot-
terdammers werkten er aan de productie 
van koekjes, snoep, ijs en chocolade. De 
expositie laat zien hoe de fabriek groeide, 
tijdens de oorlog werd gebombardeerd en 
na de oorlog weer opbloeide tot ze in de 
jaren zestig naar Brabant verhuisde. De 
geschiedenis van de fabriek is ook deel 
van de geschiedenis van Crooswijk, want 
het was de grootste werkgever in de wijk. 
Pas in 1980 werd het pand, dat na het ver-
trek van Jamin nog een aantal jaren voor 
andere doelen werd gebruikt, gesloopt. 
Daarmee verdween een deel van het oude 
Crooswijk, en begon de bouw van een 
nieuwe wijk.

Vrijwilligers gezocht
Unie Van Vrijwilligers (UVV) heeft 
diverse vacatures in Spijkenisse. De Unie 
van Vrijwilligers (UVV) is op zoek naar 
bezoekvrijwilligers voor een verzorgings-
huis. De werkzaamheden bestaan o.a. uit 
het maken van een wandelingetje met de 
bewoners, een praatje maken en iets leuks 
ondernemen. 

Voor een nieuw project dat in de zomer 
van start gaat, zijn wij op zoek naar 
gastvrouwen/-heren op de huiskamer, 
assistenten voor diverse activiteiten en 
begeleiders tijdens vervoer van bewoners 
naar locatie. Er is een inwerkperiode, 
goede begeleiding, prettige werksfeer, 
reiskostenvergoeding en werktijden zijn in 
overleg. Wilt u zich inzetten voor mensen 
die uw hulp goed kunnen gebruiken belt 
u dan voor meer informatie over deze en 
andere vacatures met 010-4130877 of 
info@uvvrotterdam.nl

Vrijwilligers 
Humanitas
Humanitas Home-Start biedt ondersteu-
ning aan gezinnen waar het even niet goed 
loopt. De ondersteuning wordt geboden 
door vrijwilligers met opvoedingserva-
ring. Home-Start biedt  trainingen en 
begeleiding om dit werk bewust te kunnen 
doen. Tevens is er een reiskostenvergoe-
ding. Daarnaast is er jaarlijks een uitje e.d. 
Het werk is vrijwillig maar niet vrijblij-
vend. In september start er een basistrai-
ning. Spreekt dit u aan, bel dan voor infor-
matie naar R’dam Noordrand :010-265 39 
30 R’dam Zuid: of 010-4196193 

- Het jeugdbestuur van discoclub ’t Zoldertje van buurtvereniging De Stokroos met 
voorzitter Koos Nowee op de voorste rij in het midden -

- Op Koninginnedag waren de straathoe-
ken van de Stokroosstraat opgevrolijkt 

met kleurrijke scheepsboegen-

- Het bouwen van de nieuwe Veemarktbuurt was 
al begonnen voordat in 1980 de Jaminfabriek werd 

gesloopt  Foto Jamin-expositie) -
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Voorletter[s] / Naam:    M / V

Adres:

Postcode / Woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Hierbij machtig ik De Stromen Opmaat Groep om de contributie van 
€ 9,25 af te schrijven van mijn rekeningnummer:

Handtekening rekeninghouder:

De Stromen Kalender

De Stromen is onderdeel van De Stromen Opmaat Groep

Prettig wonen met De Stromen
Informatie van De Stromen Opmaat Groep     September 2009

donderdag

27 AUG

woensdag

9  SEPT

TIP

donderdag

17  SEPT

zaterdag

19  SEPT

vrijdag

25  SEPT

dinsdag

8  SEPT

Postbus 8604 - 3009 AP Rotterdam 
T 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]

E info@de-stromen.nl
I  www.de-stromen.nl

Hier leest u een selectie van de activiteiten die De Stromen de 
komende weken aanbiedt. Voor meer informatie over deze én 
andere activiteiten kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
bellen naar de Zorglijn Rotterdam 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.].

Stuur de ingevulde coupon in een envelop zonder postzegel naar: 
De Stromen Opmaat Pas, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

De huizen van De Stromen zijn goed vertegenwoordigd in Rotterdam. In diverse 
wijken hebben wij verzorgings- en verpleeghuizen waar gezelligheid, huiselijkheid 
en persoonlijke aandacht centraal staan. Sommige huizen liggen in een groene 
omgeving, sommigen midden in de stad. Alle huizen zijn goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Wij vinden het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben en 
zich thuis voelen, daarom organiseren we talloze activiteiten in de huizen. 

Als u kiest voor een huis van De Stromen krijgt u meer dan alleen een dak boven uw 
hoofd. We organiseren allerlei activiteiten zoals schildercursussen, zangmiddagen 
en een internetcafé. Maar u kunt bij ons ook naar de kapper, de pedicure of uw 
kleding laten stomen. Uw familie en gasten zijn altijd welkom. Ook tijdens het 
eten. Dan bestelt u gewoon een maaltijd extra. En bent u gewend aan hulp van uw 
familie, dan kan dat bij De Stromen gewoon doorgaan.

Welk huis van De Stromen bij u past, hangt af van uw wensen en behoeften. 
De keuze is aan u. Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden. 
Voor meer informatie óf het maken van een afspraak kunt u bellen naar de 
Zorglijn Rotterdam 0900 206 06 60 [0,10 p.m].
  
Ook als u nog prima thuis kunt wonen, maar hulp nodig heeft bij de verzorging 
van uw huis of van uzelf, biedt de Stromen talloze diensten aan huis aan. 
U blijft thuis in uw vertrouwde omgeving, maar kunt naar behoefte gebruik 
maken van ons aanbod. Dit loopt uiteen van huishoudelijke hulp tot verpleeghulp 
en maaltijdservice. Met De Stromen Opmaat Pas profi teert u optimaal van ons 
uitgebreide aanbod aan leuke activiteiten, diensten aan huis en cursussen waar 
u exclusief of met korting gebruik van kunt maken.

Ja, ik word voor € 9,25 houder van De Stromen Opmaat Pas 
 2009 en profi teer dit jaar van een korting van 50%. 

Italiaans buffet met live muziek
In Grand Café/Restaurant Zuiderkroon, aan het Vlissingenplein 108 serveren 
wij u van 18.00 tot 21.00 uur een Italiaans buffet met live muziek door zanger 
Dino Casulli. Hij zingt een volledig Italiaans repertoire met nummers van 
Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Zucchero en andere Italiaanse 
artiesten. U betaalt voor dit Italiaanse buffet € 15,- exclusief drankjes. 
Aanmelden kan bij de kassa of via telefoonnummer 010 - 481 02 02.

De Stromen Pubquiz
Een spektakel vol herinneringen en leuke prijzen van 20.00 tot 22.00 uur 
in Grand Café/Restaurant De Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108 
in Pendrecht! Duik in uw geheugen om antwoord te geven op vragen als 
‘Wie presenteerde het programma Open het Dorp?’, ‘In welk jaar trouwden 
Beatrix en Claus?’ en ‘Wie zong het nummer ketelbinkie?’. De entree is gratis. 
Aanmelden kan bij de kassa of via telefoonnummer 010 - 481 02 02.

Creatief edelsmeden
Onder vakkundige begeleiding maakt u zelf één of twee zilveren bedeltjes. 
U krijgt naast uw zelfgemaakte sieraad in een mooie verpakking tevens een 
zilveren jasseron armband en een zilverpoetsdoekje cadeau: leuk voor uzelf 
óf fantastisch om cadeau te geven! De workshop vindt plaats aan het 
IJsselmeer 30 in Zwijndrecht vanaf 19.00 uur. De kosten bedragen € 45,- maar 
houders van De Stromen Opmaat Pas betalen € 35,- per persoon. Inschrijven 
kan door te mailen naar pas@destromenopmaatgroep.nl of door te bellen 
naar de Opmaat Zorglijn op nummer 0900 8664 [€ 0,10 p.m.].

Warme maaltijden aan huis
Naast koel- en vriesverse maaltijden kunt u vanaf nu ook bij De Stromen 
terecht voor heerlijke warme maaltijden. Het uitgebreide assortiment biedt 
dagelijks de keuze uit soep, zeven hoofdmaaltijden en twee desserts. 
De maaltijden worden tussen de middag ‘warm’ thuis bezorgd. Uiteraard 
bent u vrij om maaltijden te bestellen wanneer u dat wilt. Er is dus geen 
sprake van verplichte afname. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend 
contact opnemen met de Zorglijn.

Nostalgische modeshow
Onder het genot van een kopje koffi e met wat lekkers kunt u genieten van 
kleding uit de jaren 1850 tot 1950. De modeshow is in Meerweide aan de 
Grote Hagen 98 in IJsselmonde en vangt aan om 14.15 uur. De entree bedraagt 
€ 7,50. Houders van De Stromen Opmaat Pas betalen € 5,50. U kunt zich 
aanmelden via de Zorglijn.

High Tea
Geniet van 14.00 tot 16.00 uur in Schiehoven-Wilgenplas aan de Hamaker-
straat 77 in Rotterdam van een uitgebreide high tea mét muziek van toen en 
nu. De entree bedraagt € 12,50, maar De Stromen Opmaat Pashouders betalen 
€ 9,-. U kunt zich aanmelden via de Zorglijn Rotterdam.

Visbuffet & Shantykoor
We verwelkomen u graag in Grand Café/Restaurant De Zuiderkroon, aan 
het Vlissingenplein 108 in Pendrecht. Wij serveren een uitgebreid visbuffet 
mét live muziek van het ‘Shantykoor Albatros’ van 18.00 tot 21.00 uur. 
De kosten bedragen € 15,- per persoon, exclusief drankjes. U kunt zich 
aanmelden bij de kassa of via het telefoonnummer van Grand Café/
Restaurant De Zuiderkroon 010 - 481 02 02. 
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door Aad van der Struijs

En hier is nummer 100!
Op 18 oktober 2005 kon ik bij het schrijven van een column in de pas verschenen De 
Oud-Rotterdammer niet bevroeden, dat ik bijna vier jaar later nog iedere 14 dagen in 
mijn spionnetje zou kijken. In de 99 voorgaande Spionnetjes heeft de lezer mij op alle 
manieren leren kennen: ik was de chagrijnige oude zeur, maar ook de zich zeer jeug-
dig voelende bon-vivant. Ik presenteerde me als wereldburger, maar liet ook merken 
aan mijn Delfshaven verknocht te zijn. Ik toonde me een ‘zielige’ weduwnaar, maar 
liet ook merken open oog te hebben voor ‘de vrouw’ om mij heen. Ik bekritiseerde 
medelanders, om in een ander Spionnetje voor hun rechten op te komen. Ik richtte de 
schijnwerper op het doen en laten van ‘de politie’, fout van mij was om de door een 
enkeling gemaakte fout te projecteren op het gehele politiekorps.

Ik liet u ‘meegenieten’ van mijn me-
dische escapades, maar ook getuige 
zijn van de door mij ondervonden 
(visuele) verbeteringen. De DOR-
lezer kon lezen waar ik met vakantie 
was geweest en welke ‘avonturen’ ik 
dáár weer had meegemaakt. Men las 
van restaurantjes, bistro’s en andere 
eetgelegenheden waar ik genoten 
had, maar bezorgmaaltijden aan 
huis sloeg ik ook niet over. Ik liet 
weten waar ik mijn boeken kocht 
en vergat ook niet de (op)komst van 
de Tegelman te vermelden. Als je 
de voorgaande Spionnetjes allemaal 
nog eens leest, rest maar één vraag: 
Waar heeft Spionneur eigenlijk niet 
over geschreven?
Dat ik het, met bijzonder veel 
plezier, ‘volgehouden’ heb, komt 
door u, de lezer! Zoveel woorden ik 
schreef, zoveel reacties kreeg ik bin-
nen. Men was het juichend eens met 
mij of men brak mijn standpunt tot 
de onderste steen af. Maar de lezer 
en ik communiceerden; zowel in de 
krant als via e-mail, telefoon of zelfs 
persoonlijk. En in de afgelopen vier 
jaar heb ik bij geen enkel contact een 
vijand achter gelaten!
Was alles dan koek en ei? Neen!! 
Ik heb fouten, zelfs blunders, 
gemaakt. Maar altijd zat tussen mijn 
toetsenbord en de krantendrukker 
een man, die even mijn stukjes las. 
Binnen de krantenwereld heet zo 
iemand een hoofdredacteur; bij ons 
noemen we hem Fred Wallast. Hij 
is het verschillende keren met me 
oneens geweest en legde dan zijn 
bezwaren aan mij voor. In het daarop 
volgende gesprek was ik het (altijd!) 
met hem eens; door het weghalen 
van een woordje of het verplaatsen 
van een komma, stond er ineens 
iets anders. Nooit heeft Fred mij 
expliciet verboden iets te schrijven, 
hij adviseerde mij wel het anders te 
doen. O nee, toch niet: hij heeft me 
verboden iets over de gebeurtenis-
sen rond het vierjarig bestaan van 
De Oud-Rotterdammer te schrijven. 
Bestaat er binnen deze krant dan 
toch censuur?

Een ezel stoot zich in ’t gemeen….

Voor ik aan het onderwerp begin, wil 
ik even kwijt dat het ‘Oud Holland-
sche’ spreekwoord “Een ezel stoot 
zich in ’t gemeen, niet tweemaal 
aan dezelfde steen” door 85% van 
de Nederlanders verkeerd gebruikt 
wordt. Wanneer iemand tweemaal 
dezelfde fout maakt, roept bijna 
iedereen “Hij is toch geen ezel”? 
Nee, zo iemand is geen ezel, want 
een ezel stoot zich niet tweemaal aan 
dezelfde steen.
Goed, het onderwerp: Toen ene 
Jantje Smit een ander vriendinne-
tje koos, berichtten dag, week- en 
maandbladen er uitgebreid over. Op 
televisie werden er speciale nieuw-
sprogramma’s uitgezonden, zelfs de 
minister-president had commentaar 
op het gebeuren. De oplage van 
Story en Privé steeg huizenhoog; hét 
nieuws kwam uit Volendam. Zelfs 
kwaliteitskranten schreven erover, 
alsof Wereldoorlog III op uitbreken 
stond. Maar in uw echt Rotterdamse 
krant, deze krant, werd er met geen 
letter over gerept.

Later bleek, dat mijn collega’s 
allemaal gedacht hadden dat ik 
in het Spionnetje het tumult wel 
zou hebben gezien. En daarom 
verwachtte men van mijn tikvinger 
een ‘in memoriam van de liefde 
Jantje Smit’. Dat ik Jantje alleen 
kende als zangertje van Omaatje lief 
en Heintje, maakte me mikpunt van 
de (on)gein van de redactie. Maar ik 
heb het overleefd!
Toen enkele weken later het nieuws 
de wereld overvloog dat Michael 
Jackson door geen/weinig/genoeg/

te veel/verkeerde medicijnen (door-
halen wat niet van toepassing is) 
was hemelen gegaan, dacht ik “Zo, 
dat is voorpaginanieuws voor De 
Oud-Rotterdammer”. Daar gaat de 
artiest binnen onze redactie wel over 
schrijven; natuurlijk dacht ik aan 
Gerard Cox.
Maar wat stond er op de voorpagina 
of op pagina 3? Juist, niets over 
Michael Jackson. Niets over zijn 
gebleekte huid, zijn neusoperaties, 
zijn gevoelens voor ‘anderen’, zijn 
achteruit vooruitlopen en zelfs nog 
minder nieuws over zijn huisarts.
We kregen wel via de media 
verdachtmakingen te horen over 
de huisarts en mochten via CNN 
rechtstreeks beelden uit een 300 
meter hoog vliegende helikopter 
zien, waarbij getoond werd dat zeer 
kleine poppetjes op de grond een 
huis in- en uitliepen. In het commen-
taar hoorden we, dat dit FBI-agenten 
waren die huiszoeking deden bij de 
huisarts. Het NOS-journaal, RTL-
nieuws, NOVA, RTL-Boulevard en 
Twee Vandaag lieten in hun uitzen-
ding gelukkig de CNN-beelden nóg 
een keer zien. We waren daarmee 
gelukkig volledig op de hoogte! De 
Oud-Rotterdammer zweeg weer in 
alle talen.

Nu verleden week plotseling het 
nieuws van alle nieuwsen zich in 
Nederland afspeelde, zat ik er boven 
op. Deze keer doet deze krant met 
alle (onzin)verhalen mee. We maken 
er nog net geen extra pagina’s voor 
vrij, maar alle kolommen op deze 
pagina kan ik voor het grote, alles 
overheersende nieuws gebruiken.
Ga zitten…..houd u vast…..roep as-
sistentie….zet water en kalmerings-
tabletten klaar: Cornelia en Hans 
zijn uit elkaar. Ze waren 23 jaar 
getrouwd en nu is hun huwelijks-
bootje gestrand. Erg hè?
Wat ziet u nu te kijken? Waarom 
denkt u ‘Waar heeft-ie het over’? Ik 
heb het over Cornelia Jacoba (Con-
nie) Witteman en Hans Breukhoven. 
Op 11 augustus 2009 werd bekend 
gemaakt, dat het derde huwelijk van 
Cornelia, die bij voorkeur Connie 

wordt genoemd, beëindigd was. 
Weliswaar was de scheiding al 
geruime tijd een feit, maar nu mocht 
de buitenwereld het weten.
Alle media zijn Jantje Smit en 
Michael Jackson gelijk vergeten: 
Connie (Vanessa) en Hans (direc-
teur Free Record Shop) zijn hét 
nieuwsitem in deze komkommertijd. 
Gelukkig mag Connie de achter-
naam Breukhoven blijven voeren en 
blijven Connies/Hans’ geadopteerde 
kinderen ook gewoon Breukhoven 
heten. Dat Cornelia voor de naam 
van haar gescheiden echtgenoot 
kiest, begrijp ik niet. Ik vind de 
naam Witteman veel belangrijker; de 
Witteman die ik ken, doet tenminste 
iets voor zijn (duur betaalde) kost. 
Dat de geadopteerde kinderen hun 
achternaam niet verliezen, lijkt mij 
logisch. Of behoren die kinderen 
wettelijk niet tot het echtpaar Breuk-
hoven/Witteman?
U ziet het: Spionneur laat hersens 
werken, waar anderen een glossy 
kleurenfoto plaatsen.
Maar is het eigenlijk al die aandacht 
waard? Duizenden mensen besluiten 
in Nederland jaarlijks hun huwelijk 
te verbreken. In 2007 legden 32.600 
echtparen hun huwelijksbootje 
definitief op het droge. Wat is er 
zo belangrijk aan ene mevrouw en 
mijnheer Breukhoven? Zijn het de 
miljoenen  op hun bankrekening? 
Als dat zo is, maakt dat het andere 
spreekwoord meer dan waar ‘Geld 
maakt niet gelukkig’!

Voorgaande regels zijn illustratief 
begeleid door twee karikaturen, 
getekend door sneltekenares Christel 
Schot uit, schrik niet, Amsterdam. 
Christel tekent niet alleen bekende 
personen, maar maakt een levens-

echte karikatuur van elke foto of 
ieder ‘model’. Zij is een graag 
geziene gaste op bruiloften, partijen 
en bedrijfsbijeenkomsten. Wat voor 
haar oog komt, vertaalt ze in een ka-
rikatuur die niets te wensen overlaat. 
Voor een zeer aannemelijk bedrag 
(€ 250,00) komt zij twee uur bij u 
(receptie of anderszins) en laat haar 
tekenstiften het werk doen. Belang-
stelling? Bel dan 020 - 7740176 of 
06 – 24311637. O ja, ze heeft niets 
met Ajax te maken!

Uitvinding
In het vorige Spionnetje schreef 
ik over een uitvinding, die TNO 
onlangs gedaan zou hebben. Mijn 
opmerking was helemaal fout, want 
de heer Ir. L.P.M. Wensing liet me 
weten “Uw opmerking in DOR van 
4 augustus, dat NS misschien de 
stoomlocomotief gaat uitvinden, be-
rust naar mijn mening op een ondui-
delijke vermelding in het persbericht 
van NS over wat men in Deurne en 
Oisterwijk blijkbaar gedaan heeft. 
Er staat: “Dat concludeert TNO op 
basis van proeven die hiermee (met 
het aanbrengen van een hekwerk 
onder spoorbomen) zijn gehouden 
in Deurne en Oisterwijk.” Waar-
schijnlijk had die zin beter kunnen 
luiden: “Dat concludeert TNO op 
basis van een onderzoek in Deurne 
en Oisterwijk naar het verschil in 
gedrag van voetgangers en fietsers 
als er wel of niet een hekwerk onder 
de spoorbomen is aangebracht.”
U merkt over de spoorbomen in de 
Rose-Spoorstraat op: “Duidelijk is, 
dat bij gesloten stand iemand niet 
eventjes onder de afsluitbomen door 
glipt.” Ik kan u verzekeren, dat ik 
toch herhaaldelijk mensen dit type 
spoorbomen heb zien oplichten om 
er onder door te gaan. Het oplichten 
kostte niet veel kracht. Door het 
contragewicht was de boom prak-
tisch in evenwicht.”

Luuk, bedankt voor deze reactie. 
Tussen de regels door meen ik jouw 
knipoog gezien te hebben.

Spionneur
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Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam

Tel: 010-4334442
Fax : 010-4120498

Zaanse juweliers is een bedrijf dat al bijna 
100 jaar in Rotterdam gevestigd is en zich 
gespecialiseerd heeft in antieke en retro 
sieraden, zo ook in zilver en zilveren 
gebruiksvoorwerpen! Bijna al onze sieraden 
en gebruiksvoorwerpen zijn daarom éénmalig, 
steeds weer nieuw en steeds weer andere!

Experts zijn wij met het maken van zegelringen met 
familie wapen gravure, altijd handgemaakt en gegraveerd!

Tevens voeren wij taxaties uit voor alles wat goud en zilver is , en
natuurlijk ook horloges!

Zoals een 100 jarige betaamd, is alle kennis op 
het juweliers gebied aanwezig en nodigen wij 

een ieder uit voor vrijblijvend en gratis advies!

 www.zaansejuweliers.nl

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

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

Een boekje open in Parijs, 
vanaf € 545,- p.p. 

Altijd al eens lekker op reis willen gaan met andere
dames? Pharos Reizen van ANWB organiseert sinds 
dit jaar speciale reizen uitsluitend voor dames. 
Speciaal voor de nazomer en herfst hebben wij 2 extra 
reizen ingekocht naar Parijs. Prachtige inspirerende
reizen, voor dames met belangstelling voor lezen. 

U reist, onder begeleiding van een Nederlandse reis-
begeleider/gids, met de Thalys naar Parijs. Ter plekke 
wandelt u met uw gids door de kunstenaarswijken 
van Parijs. Van het Quartier Latin tot Montmartre. 
U volgt het spoor van de Da Vinci Code, maar ook 
van de boeken van bijvoorbeeld Remco Campert en 
Philip Freriks. 

Onderweg ziet u ook tal van leuke boetiekjes en 
delicatessenzaakjes, en hoort u vele verrassende 
anekdotes. Een prachtige reis voor dames met 
belangstelling voor lezen! Laat u inspireren door 
Parijs! 

Sophia is een initiatief van:

Reismagazine aanvragen & Reserveringen: sophia.pharosreizen.nl, 
of bel 071-365 00 65 (ma.-vr. 10-13 uur) of bezoek een ANWB reiswinkel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

       Prijs     Prijs
Vertrek       ANWB-leden    niet-leden
25 oktober
8 november

Korting indien u uw kamer deelt met een 
reisgenote: € 120,00 p.p.
Nog geen ANWB-lid? Het lidmaatschap van 
de ANWB kost slechts € 16,00 per jaar.
De reis gaat door bij min. 20 deelneemsters. 
Er kunnen max. 25 dames mee op deze reis.

Inbegrepen:
• vervoer per Thalys vanuit Rotterdam of Den  
   Haag (indien gewenst ook mogelijk vanuit 
   Schiphol en Amsterdam)
• ANWB-reisbegeleiding c.q. Nederlandse 
   gidsen 
• 3x overnachting in tweepersoonskamer voor 
   alleengebruik, met ontbijt 
• 3x driegangendiner in Parijse restaurants 
• 1x entree en rondleiding Louvre 
   alle metrokaartjes 
• 4x stadswandeling met Nederlandse gids, 
   incl. o.a. bezoek Notre Dame, begraafplaats 
   Montparnasse en Jardin de Luxembourg 
• het boek ‘Meridiaan van Parijs’, door Philip 
   Freriks 

Prijzen in €, per persoon per arrangement, 
o.b.v. hetgeen beschreven staat onder inbe-
grepen. Pharos Reizen publiceert conform de 
code Reisaanbiedingen.

Meer Sophia-reizen? Kijk op sophia.pharos-
reizen.nl

Uw verblijf
U verblijft in All Seasons Gare de l’Est Château 
Landon, in het centrum van Parijs. U verblijft in een 
nette kamer, met o.a. badkamer met bad of douche 
en toilet, föhn. In de omgeving zijn veel winkels en 
de metrohalte is op 50 m. 

Kort dagprogramma 

Dag 1
Om ca. 13.35 arriveren we met de Thalys in Parijs. 
We gaan met de metro naar ons hotel, waar we 
ons kunnen opfrissen. Daarna bezoeken we met 
onze reisbegeleider/gids de beroemde ateliers van 
Montmartre. De wandeling eindigt in stijl, met een 
diner in een bistro.

Dag 2
Na het ontbijt bezoeken we samen met onze gids 
het Louvre. We bewonderen de Mona Lisa en andere
 plekken uit de Da Vinci Code. Na de lunch kunt u 
zelf op pad gaan of met de gids wandelen langs 
o.a. het Palais Royal en andere plekken uit het boek 
De nulmeridiaan van Parijs, door Philip Freriks. 

Dag 3
Na het ontbijt wandelen we met onze gids door het 
Quartier Latin en Saint Germain, in het spoor van 
beroemde schrijvers en hun boeken. Na de lunch bij 
Jardin du Luxembourg, toont onze gids ons andere 
‘petits secrets’ van Saint-Germain en Montparnasse, 
en bezoeken we de laatste rustplaats van o.a. Sartre 
en De Beauvoir. 

Dag 4
’s Ochtends hebt u tijd voor een bezoekje aan de 
warenhuizen van Parijs. We arriveren rond 18.43 in 
Amsterdam. 

Wie is Sophia? 
Sophia is een assortiment begeleide groepsreizen 
voor dames. Voor vitale, actieve, geïnteresseerde 
dames. Dames kunnen op deze reizen doen wat ze 
écht leuk vinden. De reizen zijn primair ontwikkeld 
voor alleenreizende dames. Maar een vriendin, zus 
of buurvrouw mag altijd mee!

Kerst met Sophia! 
Een prachtige kerstreis maken met Sophia? Vraag 
de Sophia-kerstfolder aan op: pharosreizen.nl 

• 545,00
• 545,00

• 595,00
• 595,00

Sophia
Op reis met

Chocola en Straffe Madammen: drie dagen Gent

High tea voor het kasteel: tuinreis Cornwall

Boeken komen tot leven: drie dagen Parijs 

En nog 3 groepsreizen voor dames!

Op reis met

Alphons

Uit de fabriek het circuit op: vier dagen Duitsland

De weg naar vrede: Ieper, de Somme en Normandië 

Het erfgoed van België: treinen en mijnen

Whisky, kilt en stoere mannen: zes dagen Schotland

Vraag het magazine gratis aan
op sophia.pharosreizen.nl/brochure

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Beste Dick,
Vanaf 1963 t/m ’65 speelde ik als con-
tractspeler bij de blauwwitte formatie 
van Hermes DVS. Twee prachtige jaren 
en bovendien zeer succesvol onder lei-
ding van trainer Kees van Dijke. Bij alle 
thuiswedstrijden  mochten wij ons ver-
heugen op een volgepakt Harga. Daarom 
zal ik nooit de wedstrijden vergeten die 
Hermes promotie naar de eerste divisie 
moest opleveren. 
Voor het zover was moest een beslis-
singswedstrijd tegen Xerxes op het 
Kasteel in winst worden omgezet. 
Hermes speelde met meer overleg en dat 
betekende halverwege de eerste helft dat 
De Blok op een voorzet van Kerklaan 
onbereikbaar achter Andries van Dijk 
kon inkoppen. Even voor rust wist Piet 
Kriesch doelman Ton Thie te passeren 
en de Xerxanen met hoop in het hart te 
laten rusten: 1-1.
Diep in de tweede helft kwam het 
geheimzinnige teken van de grijze 
maestro met dat niet minder mysteri-
euze doelpunt van Joepie Slavenburg 
(2-1). Zonder van hoogstaand voetbal 
te spreken had het publiek (15000) toch 
een spectaculaire wedstrijd gezien. In de 
Hermes Kleedkamer heerste een stem-
ming waar elke Limburgse carnavalvier-
der zich opperbest zou thuis voelen. 
Bob Janse daarentegen smeet in de an-
dere kleedkamer woedend zijn schoenen 
tegen de grond. “We hadden aan een 
gelijkspel genoeg. Maar ze willen aan-
vallen. Waarom meer willen dan waartoe 
je in staat bent.”
De daarop volgende beslissingswedstrij-
den tegen Alkmaar, Roda JC en Zwar-
temeer waren minder succesvol voor 
Hermes DVS. Alkmaar promoveerde.
Die twee succesvolle seizoenen van Her-
mes DVS moeten wellicht ook worden 
toegeschreven aan de verzorgers. Want 
wat vele Feyenoordsupporters misschien 
niet weten is dat Feijenoordverzorger 
Gerard Meijer zijn loopbaan bij het 
Schiedamse Hermes DVS is begonnen.
Op de foto vlnr:  Gerard Meijer, Meijer 
senior, Paul Kuipers, Carl Friedel, ONA 
bestuurslid, trainer Kees van Dijke, Aad 
Monster en Nico Roodbergen

C.H.Friedel, c.friedel@kpnplanet.nl
------------------------------------------------
Geachte redactie
Naar aanleiding van een foto, geplaatst 
12 mei 2009 over Bervoets atelier, kreeg 
ik een berichtje uit Zuid Afrika van een 
zusje van een van die meisjes, namelijk 
Annie van Vliet. Zij is helaas overleden, 
maar haar zus schreef mij die brief. Zij 
vond het zo leuk een foto van haar zus 
in de DOR te zien. Ook ik vond het 
erg leuk een brief uit Zuid Afrika te 
krijgen. Zij krijgt DOR opgestuurd van 

haar broer uit Holland. Ik hoop dat dit 
geplaatst kan worden, dan leest zij het 
ook weer in Zuid Afrika. Zo zie je maar 
weer; de DOR gaat de wereld door.

Fam. Bruining-Erkes 
Elbestraat 29, 3207CD Spijkenisse
r.bruining1@kpnplanet.nl

------------------------------------------------
Meubelstraat
Wat leuk een stukje te lezen over de 
Meubelstraat. Ook ik ben daar geboren 
in 1950 en woonde op nr. 10, naast het 
hoge pand. Ik heb daar gewoond tot 
mijn 16e jaar. De drogist heette Bothof 
en had een zoon. Op de andere hoek zat 
een autowinkel. Dan kwam de zuivel-
winkel en waterstoker, met daaronder de 
fietsenstalling, waar altijd ratten zaten! 
Daarna de limonadefabriek van Herpen 
en de groentewinkel v.d. Ka.
Op maandag kwamen altijd de koeien 
door de straat op weg naar het slacht-
huis in de Boezemstraat. Van het hele 
stuk vanaf de Meubelstraat tot aan de 
katholieke kerk is haast niets meer over. 
Jammer.

Ria de Melker-Wielhouwer
Krimpen aan den IJssel.

------------------------------------------------
Voetjesstraat
Wij hebben tussen 1968 en 1980 in de 
Voetjesstraat gewoond, op 46. Er waren 
er inderdaad zes op een trap. Ik ken 
wel een Monie, maar ik weet niet of 
het dezelfde is als Job Janssens in zijn 
verhaal van 7 juli beschrijft. De kinderen 
zaten op de Eland van Soeterwoude-
school. Snel even wat lekkers halen 
bij het kruideniertje op de hoek van de 
Bas Jungeriusstraat, want ze moesten 
om half twee weer beginnen. Je had het 
kleuterschooltje van juf Kannegieter 
ertegenover. Zij kwam twee keer per dag 
door de straat met een rijtje kinderen, 
waarbij ze aansloten naar en van school. 
De drogist op de hoek Mijnsherenlaan 
en op de andere hoek de slager en de 
groenteboer. De speeltuin zorgde voor 
het zwemdiploma, balletles, judo en 
voetbal. Ook kwam daar de eerste 
kinderboerderij. Het was een fijne tijd. 
Ons hart ging open toen wij die foto in 
De Oud-Rotterdammer zagen. 

Mevr. Sens
Zilverschoon 31, 3191 PJ Hoogvliet

------------------------------------------------
Werklozenteam
Ik reageer op het oproepje in DOR num-
mer 14 over het werklozenteam. Ik denk 
niet dat het werklozen geweest zijn. 
Een uitkering bestond toen alleen voor 
gehuwden, mits ze niet konden werken, 
ook voor zelfstandigen of invaliden. Als 
je een baas had, was je voorlopig vrij 
voor Duitsland. Zo niet, dan was het 
puinruimen of naar Duitsland. Zelf heb 

ik menig balletje getrapt in ’42-’43. Het 
veldje was niet zo groot. Het lag tussen 
de Generaal van de Heijdenstraat en 
Goudseweg. Honderd mensen stonden er 
’s avonds altijd. Het was altijd gezellig 
ondanks de oorlog, saamhorigheid ten 
top. Die is nu ver te zoeken. De elftallen 
werden samengesteld uit de buurtkroe-
gen en zelfs uit het westen kwamen 
elftallen. Verkleden deden we in één 
van de cafés. Het ging meestal om een 
paar kratten bier. Er werd hard, maar 
fel gespeeld. De foto moet gemaakt 
zijn naar de kant van Crooswijk of 
naar de loodsen van Jamin, want  op de 
achtergrond zie ik huizen staan. Naar 
de Goudsesingel was alles puin. Wij 
woonden waar het veldje begon. Na het 
bombardement en de brand zijn wij naar 
Crooswijk verhuisd.

H. van der Vreede, 010-4521462
------------------------------------------------
Geachte redactie
Als regelmatig lezer van DOR beleef 
ik steeds veel plezier aan de stukjes 
van Gerard Cox. In een bijdrage van al 
enkele nummers terug, beschrijft hij de 
belevenissen tijdens de oorlog van een 
familielid, dat enige tijd in de Duitse-
straat heeft gewoond, onder vermelding 
dat de naam van die straat na de oorlog 
officieel is omgedoopt in Zweedsestraat. 
Ofschoon die naamsverandering inder-
daad heeft plaats gevonden, is  hier nog 
een aardige kanttekening bij te maken. 
Weinigen zullen namelijk weten dat aan 
die verandering van de oorspronkelijke 
naam in Zweedsestraat, aanvankelijk 
nog een andere naamswijziging is 
voorafgegaan. Enkele dagen nadat in 
1945 in Nederland het Duitse leger had 
gecapituleerd, namen namelijk enkele 
vrienden en ik, allen destijds woonach-
tig in de toenmalige Duitsestraat, het 
initiatief het bordje met Duitsestraat te 
verwijderen en daarvoor in de plaats 
een bordje aan te brengen met de naam 
Canadesestraat.
Alhoewel ik niet meer weet hoe lang 
het heeft geduurd alvorens de gemeente 
onze Canadesestraat omdoopte in 
Zweedsestraat, staat mij bij dat dit pas 
na meerdere weken is geschied. Ze had-
den bij de gemeente in die tijd, zo kort 

na de bezetting, vanzelfsprekend nog 
wel wat anders aan hun hoofd. 

J.Teunissen
Tarwestraat 21, 2989 AV  Ridderkerk  

------------------------------------------------
Amsterdamse lepeltjes?
In aansluiting op het verhaal van Gerard 
Cox van enkele maanden geleden 
over het arrogante optreden van veel 
Amsterdammers, waarin hij vroeg om 
soortgelijke reacties, het volgende.
In 1973 werden in Sportpaleis Ahoy 
de Europese Indoor Atletiekkampi-
oenschappen gehouden. Ik was als 
directeur van Ahoy sterk betrokken bij 
de organisatie. Op zaterdagavondwas er 
voor de buitenlandse VIPS een diner in 
het restaurant van de Euromast en met 
mijn vrouw deelde ik een tafel voor vier 
met de voorzitter van de Duitse Atle-
tiekbond en zijn vrouw. Omstreeks half 
elf reikte een Amsterdams bestuurslid 
van de KNAU aan de buitenlanders 
een herinnering uit in de vorm van een 
lepeltje. De Duitser bekeek het lepeltje 
zeer nadrukkelijk, liet het zijn vrouw 
zien en ook zij keek verbaasd. Ik vroeg 
of ik het lepeltje mocht zien. Het was 
duidelijk dat een Amsterdammer het 
lepeltje had uitgekozen, want het was 
geen KNAU-lepeltje. Het was een lepel-
tje met het wapen van…Amsterdam. Ik 
ben toen rondgegaan, heb alle lepeltjes 
opgehaald en Frans Buijsen, directeur 
van Delbana, thuis opgebeld en het 
verhaal verteld. Ik wist dat zijn bedrijf 
lepeltjes met het wapen van Rotterdam 
verkocht. Hij beloofde mij één van zijn 
mensen te bellen en zo snel mogelijk de 
gevraagde hoeveelheid op de Euromast 
te bezorgen. Omstreeks half twaalf kwa-
men de lepeltjes met het Rotterdamse 
wapen. Onder veel gelach werden deze 
in ontvangst genomen. 

Harry Hofmeester
------------------------------------------------
Feijenoord
In café De Dam heb ik als kind ge-
woond. Ik was negen jaar toen de oorlog 
uitbrak. Ik kan me nog heel erg goed 
de dagen herinneren dat ons café als 
noodhospitaal was ingericht. Rond het 
biljart lagen allemaal veldbedden. Ik zie 
de Duitse dokter nog lopen ijsberen en 

maar steeds zeggen “Als Rotterdam zich 
nu maar overgeeft, anders wordt heel 
Rotterdam plat gegooid.” Het is niet 
heel Rotterdam geworden.
Op dat biljart heb ik later nog gebiljart, 
maar toen was ik wel wat ouder. Naast 
die loopbrug over die spoorweg waar 
zo vaak die bomen van dicht gingen 
was een stuk ondergelopen land, ‘De 
dooie kip’ geheten. We gingen daar in 
de winter schaatsen. Dat heb ik eigenlijk 
nooit echt leuk gevonden. Ik had het 
altijd zo koud. Om het een beetje warm 
te houden, deed je kranten onder je 
kleren. Bij Lou Ekelmans kon je, toen er 
geen ijs of iets anders meer te koop was, 
schuim kopen. Het was stijf geslagen 
eiwit, maar het vulde even de maag. Ik 
vond het leuk weer eens iets over dat 
deel van Feijenoord te lezen.

Lenie van der Meer-Littel
Leyerwaard 552
3078 NG Rotterdam

------------------------------------------------
Blijdorp
Dat de heer Warbie in zijn jeugd 
Blijdorp een kouwe kak-buurt vond is 
zijn interpretatie. Ik heb ook mijn jeugd 
in Blijdorp doorgebracht, maar met een 
hele andere ervaring. Niks geen kale 
kak, maar een nette buurt. Ik ben op de 
kleuterschool bij de Prinsenkerk ge-
weest. De lagere school was in de Hoe-
vestraat (eenvoudiger kan het al niet). 
Wij gedroegen ons zoals het hoorde. Je 
probeerde toen ook uit hoever je kon 
gaan. Langs de deur kwam altijd een 
haringvrouwtje uit Scheveningen in 
klederdracht. Ze liep dan vanaf het sta-
tion Bergweg met haar viskarretje naar 
Blijdorp. Ze maakte de haring voor de 
deur schoon op een plankje dat ze op de 
emmer legde, waarin de haringen lagen. 
Steeds maar roepend “nieuwe haring”. 
De tijden veranderen en dat is misschien 
maar goed ook. Nog steeds tennis 
ik iedere week met een clubje (van 
mijn leeftijd) op tennispark Blijdorp, 
voorheen Nenijto. Daar kon je vroeger 
’s winters ook schaatsen. Geen kale kak, 
maar gewoon leuk en gezellig.

Henny van de Stouwe

Wie was dat meisje?

 0p 7 mei deed ik een oproep in De Oud Rotterdam-
mer over 10 mei 1940. Toen is mijn broer, Harrie Koks, 
doodgeschoten en een meisje gewond geraakt op de 
kruising Putsebocht-Putselaan. Wie was dat meisje? Bin-
nen een week na de oproep kreeg ik verschillende emails 
waarvan een met “Ik was dat meisje”. Na verschillende 
telefonische contacten hebben we afgesproken dat we 
langs zouden komen. Woensdag 5 augustus ben ik met 
mijn vrouw met de lijnbus en metro naar Spijkenisse 
gereisd. Daar stond ze te wachten met haar  auto, dus 
dat ging heel vlot. Bij haar thuis hebben we koffie gedronken en toen kwamen de verhalen los. Zij wist zich alles nog heel goed te 
herinneren. Ze gingen proberen samen met de fietsen nog op hun werk te komen, maar helaas; op weg daar naartoe werd mijn broer 
doodgeschoten en zij in haar arm geraakt. Het schot was van een Hollandse soldaat (volgens hem was het een waarschuwingsschot) 
die was gelegerd in een straat bij het Afrkaanderplein. De soldaat was volgens het meisje helemaal van streek. Zij is toen verbonden 
bij een EHBO-post en is het toen bij mijn ouders komen vertellen. Het meisje van toen is nu 84 jaar. Ze heet H.Seesink en woont in 
Spijkenisse. Deze geschiedenis is bijna 70 jaar geleden gebeurd en wordt nooit vergeten. De Oud-Rotterdammer bedankt voor het 
plaatsen van de oproep.
 
G.Koks, Goes, gkoksedekker@ zonnet .nl, 0113 -212542.

- Mijnheer Koks (l) vond mevrouw Seesink terug dankzij De Oud-Rotterdammer -



Café De Windhoek
Sinds enige tijd doe ik genealogisch 
onderzoek en bij het verzamelen van ge-
gevens over je voorouders horen zoveel 
mogelijk documenten en eventueel fo-
to’s. Mijn opa, H.van Werkhoven, had na 
de oorlog een café op de hoek Oudedijk/
Noordeinde, genaamd De Windhoek. Hij 
heeft die gehad tot eind vijftiger jaren 
en later de vergunning verpacht. Helaas 
heb ik geen foto van het café. Het café 
werd beheerd door mijn oom, Jan van 
Werkhoven, die woonde om de hoek op 
het Noordeinde naast het café boven een 
ijzerwarenzaak waar je spijkers, touw, 
borstels,sponsen en zemen kon kopen. Er 
werkte ook een kelner, Gerrit genaamd. 
Wie kan mij helpen aan een foto van 
het café of een oude ansichtkaart van de 
Oudedijk waar het café op staat. Ik zou 
het geweldig vinden.

J.A.van Werkhoven
Johannahoeve 10
2804 JD Gouda
jan.vanwerkhoven@versatel.nl

-------------------------------------------------
Familie I. Zurel 
en familie Prins
Wie weet iets van familie I. Zurel. 
Zij woonden rond 1940 op de Eerste 
Weenastraat 6. En wie weet er iets van 

de familie Prins? Zij wonen nu in Zuid-
Afrika.

R. Huizenaar
Ringersplaats 68 
3061 BE Rotterdam
010-4523501

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

Biologische vader
Ik zoek mijn biologische vader. Mijn 
moeder Petronella (Nellie) de Ronde 
voer destijds met haar ouders op het 
schip de Salvator en heeft een broer 
Cas(per). Ik ben geboren in de Tulpstraat 
op het Noordereiland op 18 maart 1953.

Jacqueline Dorchain
06-28847444

-------------------------------------------------
Reünie RVV FSV Pretoria
RVV FSV Pretoria heeft woensdag 
2 september een reünie. Oud-leden 
worden verzocht aanwezig te zijn in de 
kantine van de VTV De Zuiderhof aan 
de Zuiderparkweg, voor het Ahoy-

complex vanaf 13.00 uur. Er wordt een 
foto-expositie verzorgd door medewer-
kers van Ons Rotterdam. Wij zoeken 
nog enkele oud-leden, o.a.: Jan Dalhaus, 
Frans Bakker, Ferry Ebbers, Hennie 
Schildt en Arie van der Speldt.

Cor Pack en Henk van Dongen
010-4802931

-------------------------------------------------
SS Rotterdam
Mijn broer en ik zijn op zoek naar de 
foto van de tewaterlating van de SS Rot-
terdam, die de toenmalige medewerkers 
bij de tewaterlating gekregen hebben. 
Onze vader werkte bij de RDM en was 
dus één van de werknemers en ik ben nu 
bezig met de elektrische installatie op 
het schip. Het verlangen is daarom groot 
deze foto in ons bezit te krijgen. Wie kan 
ons helpen

Leen van der Stoep
M. Haselaarburg 22
2907 HH Capelle aan den IJssel 
06-50902903

-------------------------------------------------
Gijs Schuurman
In De Oud-Rotterdammer van 21 juli 
2009 stond een foto van het CVV-elftal 
met o.a. voetballer Gijs Schuurman. Hij 
zou nu ongeveer 80 jaar zijn. Ook zou 
hij in voetbalclub Overmaas-Varkenoord 
gespeeld hebben. Bij deze doe ik een op-
roep aan familie, vrienden en kennissen 
die weten hoe het hem vergaan is. Ik heb 
met hem gewerkt op de leerschool van 
de ijzergieterij van Wilton Feyenoord 
aan de Feyenoorddijk op Rotterdam-
Zuid. Wij waren in opleiding voor het 
vak handvormer. Bij mijn weten heeft hij 
de opleiding niet afgemaakt. Ik ben hem 
uit het oog verloren. Ik ontvang graag 
een reactie van een ieder die wat weet 
van Gijs.

J.W. van Roon
Burg. Verloopstraat 35
2902 HB Capelle aan den IJssel
010-4513884 

-------------------------------------------------
Bridgeclub CCN 
Bridgeclub CCN zoekt nieuwe leden 
voor haar vrijdagmiddagclub in de 
recreatie van Wooncentrum De Heulbrug 
aan de Schiekade 31. Er wordt gespeeld 

van 13.00 tot 16.30 uur in de maanden 
september tot en met mei. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven en/of nadere 
informatie verkrijgen bij mevrouw Buy-
ing, 010-4651238.
-------------------------------------------------
Kindertehuis Juliana
Mijn vrouw werkte van 1958-1963 
in kindertehuis Juliana in de Prinses 
Julianalaan 78. Mijn vrouw maakte veel 
foto’s van de kinderen die er toen waren. 
Nu, na haar overlijden in 2007, weet ik 
niet wat ik met die foto’s moet doen. 
Mijn vrouw was tante Joke Hordijk. Er 
zijn foto’s van Jan en Frans die naar huis 
gaan, Tineke en Marja in bad, Jantje en 
Carla op het strand en Ronnie, Dickie, 
Wenny en Kees in Madurodam en vele 
andere foto’s. Als iemand interesse 
heeft of zijn/haar naam herkent, kan die 
contact opnemen met mij.

Herman Rietdijk
Graspieperstraat 25
4302 WX Zierikzee
0111-421760

Bowlen
Woensdag 26 augustus 2009 begint het 
bowlingseizoen voor Bowlingvereniging 
Rotterdam Keizershof (BVRK). Deze 
avond is de kennismakings-/openings-
avond voor het seizoen 2009-2010 
(aanvang 20.00 uur) en er worden de 
nieuwe pasjes uitgereikt. Natuurlijk 
kan er deze avond ook voordelig een 
balletje gegooid worden om te kijken 
of we het bowlen niet verleerd zijn. De 
speelavonden voor komend seizoen zijn 
weer vanouds op maandag-, dinsdag- en 
donderdagavond. Vanaf 31 augustus 
2009 vanaf 20.00 uur. Er is nog ruimte 
voor nieuwe spelers en/of teams. Elk 
team bestaat uit minimaal drie spelers.
Kom eens langs op een van de speel-
avonden in partycentrum De Keizershof 
in Rotterdam-Ommoord. Meer info? 
Kijk op onze website: www.bvrk.nl
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Wilton Feyenoord 
Deze foto is gemaakt bij Wilton Feyenoord in 1947. Wil van de Berg zou graag 
willen weten hoe het met haar oude collega’s gaat. Mensen die zich herkennen op de 
foto kunnen schriftelijk reageren naar:

W.F. van den Berg-Rademaker
Breughelstraat 27
3262 TB Oud-Beijerland

Bevrijdingsspel 1945 

Via mijn nichtje Truus Blokland kreeg ik een foto van een bevrijdingsspel, uitge-
voerd in 1945 door de meisjes van buurtvereniging ‘Vrede door Vriendschap’ in het 
Veilinggebouw aan de Fabrieksstraat in Rotterdam, o.l.v. mevrouw Maas en de heer 
de Jonge. De voor mij op de foto herkenbare meisjes zijn: (boven van links naar 
rechts) Annie Benschop, Mien Bolkenbaas, Truus Blokland, voornaam? Gret, Diny 
Velthuizen, Greetje Meling, Nel Vervorst, ?, ?, Annie v.d. Pluym, Bep Berentzen. Op 
de tweede rij alleen herkenbaar Jopie Bink. Op de derde rij Corrie Zegers - Hennie 
van Leeuwen - Rietje Snoek - ? - Sienie Snoei. Voorgrond Marty Hartogs. Misschien 
herken je jezelf op deze foto. Graag reacties naar:

Corrie de Haan-Zegers, 010-4185202, c.haanzegers@upcmail.nl

De OudDe Oud
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid 
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Lou(is) Albers
Ik zoek mijn oud collega Lou(is) Albers, 
die tot 1974 bij Schovert Schoenen in Rot-
terdam werkte; o.a in de Frits Ruijsstraat, 
en de Vierambachtsstraat. Hij was gehuwd 
met Annie en hun grote hobby was de 
pleziervaart. Hij bouwde destijds in een 
loods aan de Fabriekstraat in Rotterdam 
zijn eigen motorkajuitjacht en dit werd in 
de jaren 70 met een grote mobiele kraan 
overgebracht naar de Kralingse Plas; een 
sensatie van de eerste orde. Het zou heden 
ten dage niet meer mogelijk zijn, maar 

hiermee haalde hij de voorpagina van het 
Vrije Volk! Misschien hebben sommige 
mensen nog foto`s van een van de fi lialen 
van Schovert Schoenen in Rotterdam, 
Vierambachtsstraat 84, de Groepstraat 41 
en de Frits Ruijsstraat 44.

Ton van der Wulp
Prikkorf 179, 3192 ZB Hoogvliet Rt
06-50908510
a.wulp15@upcmail.nl

------------------------------------------------
Speeltuin Oudedijk
Ik las de reactie van Wim Heistek, mij 
welbekend. Ik woonde aan de Ramleh-
weg 35 met mijn ouders en vier broers 
en speelde regelmatig met Wim. Er werd 
niet gesproken over de fi rma Suiker, de 
sigarenboer die als een van de eerste een 
sigarettenautomaat aan het hek op de 
Oudedijk had hangen, waar elke avond 
na sluitingstijd een persoon stond met 
een grote geldtas om het papiergeld van 
klanten om te ruilen voor munten zodat ze 
een pakje sigaretten konden trekken uit de 
automaat. Ik wil graag een vraag te stellen 
over de speeltuin aan de Oudedijk,  liggend 
achter de Ramlehweg. Deze speeltuin is 
kort na de oorlog opnieuw geopend met 
veel festiviteiten. Als hoogtepunt werd een 
oude brandweerauto de speeltuin in getrok-
ken met als bestuurder mijn persoontje. 

Er heeft een foto van in Het Vrije Volk 
gestaan. Is er iemand die die foto kent en 
weet hoe ik daar aan kan komen?
Dick van Leeuwen
Kluizeweg 268, 6815 EJ Arnhem
d.leeuwen83@upcmail.nl
------------------------------------------------
Tiny Bohré
Ik zoek mijn goede jeugdvriendin Tiny 
Bohré! Haar zus heet Bep en haar ouders 
hadden in de jaren 50 een sigarenwin-
kel in de Rodenrijselaan, dicht bij de 
Bergselaan. 20 September is er een 
feestje, omdat mijn man en ik dan 50 
jaar getrouwd zijn. Het zou prachtig zijn 
als zij er bij kon zijn! Ik weet dat zij in 
1959 een zoon heeft gekregen. 
Sylvia Peer- Bracht
0186-622091
sylviabracht@hetnet.nl
----------------------------------------------
Kapsalon van Noort
Ik zoek foto’s en leuke verhalen van 
Kapsalon Van Noort (voorheen Polder) 
in de Zaagmolenstraat,  hoek Aelwijn 
Florizstraat in verband met het 100-jarig 
bestaan van deze kapsalon. Ik hoop op 
vele reacties. Vast bedankt

jhsnoeck@kpnplanet.nl
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 5 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

74 31 45 13 83 49 86 33 1 54 48 17 52 26 42 50

10 16 73 30 19 70 21 61 36 58 87 38 78

Horizontaal
1. voortreffelijk; 7. iemand die graag plaagt; 12. rustplaats; 13. voetbalstadion 
van Ajax; 14. haarkrul; 15. middelbaar onderwijs (afk.); 17. zwemvogel; 19. 
dorp in Limburg; 21. toilet; 22. afzonderlijke berg uit de Alpen; 24. plaats in 
Frankrijk; 27. transient ischaemic attack (afk.); 28. tegen elk aannemelijk bod 
(afk.); 30. metaalsoort; 31. Electric Light Orchestra (afk.); 32. calciumsulfaat 
(kalk); 33. mannetjesschaap; 35. Russisch parlement; 37. beteuterd; 38. 
bloem der onsterfelijkheid; 41. hertensoort; 42. mens zonder pigmentkleurstof; 
44. Schotse stam (bende); 46. knevel; 47. in de geest levende voorstelling; 
48. toeschouwers; 49. op deze wijze; 50. ver gevorderd in tijd; 52. schriftelijk 
bewijsstuk; 54. deel van een boom; 56. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 
58. bekende Nederlandse schaatser; 61. bouwland; 62. zaad op brood; 64. 
vaatwerk; 65. meisjesnaam; 67. plaats in Gelderland; 68. lokspijs; 70. cirkel-
vormig; 72. internationaal (afk.); 73. periodiek tijdschrift; 76. jongensnaam; 77. 
militaire rang (afk.); 78. reclameverlichting; 79. rijstbrandewijn; 81. de oudere 
(Lat. afk.); 82. Oxford Englisch Dictionary (afk.); 83. zijn verjaardag vierend; 
84. kerel (vent); 86. tekort aan geld; 87. werelddeel.

Verticaal
1. eiland in Indonesië; 2. Bescherming Bevolking (afk.); 3. waterloop; 4. 
hetzelfde (afk.); 5. plaats in Spanje; 6. familietwist; 7. Spaans gerecht; 8. win-
tervoertuig; 9. duizend kilo; 10. kosten koper (afk.); 11. Spaanse schilder; 16. 
Spaanse uitroep; 18. vochtig; 20. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 21. 
speeltuinattribuut; 23. geparachuteerde soldaat (afk.); 25. knevel; 26. honing-
bij; 27. indianentent; 29. plaats in Spanje; 32. kaap onder Spanje; 34. gietvorm; 
36. zonder eergevoel; 37. Stichting Leerplan Ontwikkeling (afk.); 39. rode 
Bordeauxwijn; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. deel van schip; 43. baldadige 
jongen; 45. voordeel (baat); 46. droog (van wijn); 51. woonboot; 53. booms-
oort; 54. plaats in Spanje; 55. gewei-dragend dier; 56. ontkenning; 57. Zweeds 
automerk; 59. ontuchtige vrouw; 60. dwergstaatje in de Pyreneeën; 62. Euro-
pees land; 63. plaats in Spanje; 66. loot (stek); 67. economisch- en administra-
tief onderwijs (afk.); 69. plaaggeest; 71. landtong (schor); 73. honingdrank; 74. 
kleine gemeente; 75. mevrouw; 78. nieuw (in samenstelling); 80. voertuig met 
twee wielen; 82. openbaar ministerie (afk.); 85. nikkel (scheik. afk.).

Tijdens deze, af en toe zeer warme, zomerdagen is het zaak het hoofd koel te houden. Een plekje in de schaduw, een 
gemakkelijke stoel en wat lekker koele versnaperingen bij de hand moeten voldoende zijn om niet te bezwijken als 
de thermometer weer eens richting 30 graden stijgt. Maar uw gevoelens voor De Oud-Rotterdammer mogen gerust 
oplopen naar het kookpunt, daar zult u geen schade van ondervinden. Natuurlijk hopen wij dat dit zo blijft, vandaar 
de spreuk die ditmaal als oplossing van de puzzel moest worden ingestuurd:

Houd uw hoofd koel, maar niet uw DOR-gevoel 
Het leverde weer een massa oplossingen op, waaruit we onder de goede inzenders vijf prijzen hebben verloot. 
Die gaan ditmaal naar:
Fam. Van der Ham, Krimpen aan den IJssel
H. Bos, Goes
M.W. Vlietland, Ridderkerk

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

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 26 AUGUSTUS opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in 
via de website www.deoudrotterdammer.nl

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

M. Striekwold, Barendrecht
A.H. van Ham, Rotterdam

Hoeveschool
Bijgaand een foto van Rachel van de Berg 
van het afscheidsfeest van de Hoeve-
schoolklas 1959 uit Rotterdam met een 
uitvoering van Eine kleine Nachtmusik, 
in Odeon. Heeft u hieraan meegedaan? 
Kom ook naar de reünie op 17 oktober 
2009. We zoeken nog een klassenfoto met 
meester Den Hartog.
Jan Faasen  Wim Berkel
j.faasen6@chello.nl wmberkel@chello.nl

Ferry Aandeweg en 
Jesus Abal Carvajal 
Ik, Piet Grevel (22-12-1936), zoek varensvrien-
den van vroeger. Ferry Aandeweg, (16-11-1935) 
woonde vroeger met z’n familie aan de Albrecht 
Engelmanstraat. Zijn zus heette Hennie. Wij voeren 
redelijk lang samen op het SS Arkeldijk (circa 1955) 
van de Holland Amerika Lijn van lichtmatroos tot 
volmatroos. Daarna voer ik met één van de eerste 
niet-Nederlanders bij de Oranje Lijn op verschillende 
schepen, Jezus Abal Carvajal. Hij had verkering met een Nederlands meisje (Teresa 
van der Pieterman). Ik hielp hem met brieven schijven naar haar. Ik weet redelijk 

zeker dat hij ook met haar is getrouwd.

Piet Grevel
0180-558919
06-23132045
grevel@hetnet.nl 

Beat aan de Maas
Tot onze grote spijt is Ed van Helten, onze gewaardeerde auteur van de rubriek Beat 
aan de Maas, vorige week maandag getroffen door een ernstige hersenbloeding. Wij 
wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij goed herstelt. U zult begrijpen dat de 
liefhebbers het, hopelijk slechts tijdelijk, zonder deze populaire rubriek moeten doen.
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

Email: info@stichtinghumanitas.nl 
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over 
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel 
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas: wijkzorg!

Humanitas 
zoekt voor haar 

nieuwgebouwde 
dementenhofjes 

gratis schilderijen, 
grafiek etc. Heeft u iets 

over? Bel dan:
010 - 461 53 47.

De schilderijen
kunnen worden

afgehaald.

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!

 Ouder worden zonder ellende. Het is nú de tijd om te kopen!

Een eigen mooie flat  met of zonder zorg en diensten (verpleegster, fysio, restaurant)
is nu al mogelijk vanaf € 135.000,- ! Uiteraard kunt u ook duurder kopen. Waar?

ROCKANJE

In  Swinshoek in Rockanje 
(in aanbouw) zijn 18 le-
vensloopbestendige koop-
woningen (van 83 - 110 m2) 
geprojecteerd.  Swinshoek 
is afgestemd op wensen en 
behoeften van toekomstige 
bewoners met en zonder 
hulpvraag. Op loopafstand 
van centrumvoorzieningen, 
duinen en strand. Koop-
som: € 287.500,- v.o.n. in-
clusief inpandige parkeer-
plaats.

OMMOORD

In  de Gerard Goosenflat 
in Ommoord is een comfor-
tabel levensloopbestendig 
tweekamerappartement 
beschikbaar.  Op loopaf-
stand van winkelcentrum 
en metro en met vele voor-
zieningen in het gebouw.
Vraagprijs: vanaf € 199.000,- 
k.k.

OOSTERFLANK
HET LAGE LAND

HILLEGERSBERG

Luxe driekamerapparte-
menten (85 - 100 m2) met 
service/zorg in Zilverlinde 
in Hillegersberg bij Huma-
nitas-Akropolis met tal van 
voorzieningen.
Vraagprijs: vanaf € 239.000,-  
k.k.

De Oosterwiek in Ooster-
flank, bij NS- en metrosta-
tion en RET-buslijnen 30, 31, 
36 en 37 voor de deur. Er zijn 
nog enkele appartementen 
(64 m2) beschikbaar.
 Vraagprijs: vanaf € 135.000,- 
k.k.

De Prinsenwiek in Het Lage 
Land is 21 etages hoog en de 
woningen bieden een wer-
kelijk schitterend uitzicht. 
We hebben enkele prachtige 
tweekamerappartementen 
(64 m2) vrij.
Vraagprijs: vanaf € 135.000,-  
k.k.

Meer informatie: Harry Scheffers  0623 - 51 76 22

(voor uzelf, uw familie, uw buren, vrienden of kennissen)

Spirituele markt 
in Feijenoord

Op zondag 30 augustus a.s. 
starten Arjen de Slegte en 
Nanda Claesen weer met de 
spirituele markten. Zij begin-
nen dit najaar in De Steen-
plaat. Zoals altijd  zijn er weer 
diverse tafels met o.a. tarot-
kaarten, foto’s lezen, handlijn-
kunde, massage en zandlezen.  
Ook zijn er weer leuke spulle-
tjes te koop zoals o.a. wierook, 
sieraden en stenen.
De entree is gratis, restaurant 
‘De Dansende Dolfijn’ is open 
en u kunt onder het genot 
van een kop koffie even bijko-
men van wat u ervaren heeft. 
U bent van harte welkom van 
10.30 tot 16.00 uur.
Het adres van ‘De Dansende 
Dolfijn’ is Persoonshaven 650,
3071 CL Rotterdam. Voor meer 
informatie: Arjen de Slegte 
0645-796465 of Nanda Claes-
sen 0645-784703.

In De Carnissedreef in Charlois 
zijn nog enkele eenkamerappar-
tementen vrij. Op loopafstand van 
winkelcentrum en metrostation 
Zuidplein. Het naastgelegen ver-
pleeghuis biedt veel faciliteiten, 
o.a. ‘n restaurant met terras.
Huurprijsindicatie: € 425,-.

TE HUUR: TE HUUR: TE HUUR:

Het servicecomplex Nancy Zee-
lenbergflat in Charlois met zijn 
markante gevel, en mooie bin-
nentuin staat aan het groene 
Amelandseplein.  Er zijn nog 
enkele senioren- en zorgplusap-
partementen vrij.
Huurprijsindicatie: € 400,-.

In het complex Jan van der 
Ploeg met zijn gezellige atri-
um met binnentuin, hartje 
stad, midden in het Oude 
Noorden zijn enkele mooie 
seniorenzorgappartementen 
beschikbaar.
Huurprijsindicatie: € 490,-.

De hierboven vermelde huurprijsindicaties gelden exclusief service en verwarmingskosten
Informatie? Bel Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34

Familie Becker 70 jaar samen!
Het echtpaar Gerard (97) en Jeanne (93) Becker, ouders 
van Humanitasdirecteur Hans Becker, vierden vorige week 
maandag hun 70-jarig huwelijksfeest. Zij brengen de Hu-
manitaskernwaarden ‘use it or lose it’ en ‘eigen regie’ wel 
heel nadrukkelijk in praktijk. Zo wonen ze nog steeds zelf-
standig in hun eigen huis en rijdt Jeanne nog in haar pas 
1½ jaar geleden aangeschafte auto. Het jubileum werd o.a. 
opgeluisterd door zangeres Annie de Reuver (die bij Hu-
manitas woont). De familie is altijd fan geweest van Annie. 
Humanitas wenst het paar nog vele jaren samen!
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