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Fijn of niet fi jn, aan alles komt een 
einde en begin augustus mocht ik naar 
die mooie withouten school op het 
Putseplein. De school voerde in vier 
jaren acht klassen. Er werd dus elk half 
jaar een klas samengesteld met nieuwe 
leerlingen. Elk half jaar een kans om 
over te gaan of te blijven zitten. Voor 
een aantal telkens weer spannend.
Toen de school in 1930 in gebruik werd 
genomen, zaten we al dik in de crisisja-
ren en zodra je binnen de muren van je 
school verbleef, nam het instituut je op 
en voelde dat beschermend. We waren 
allemaal arbeiderskinderen uit diverse 
wijken, meest in Zuid en beschikten 
thuis niet over warmwaterapparatuur of 
douches. Ook daar was rekening mee 
gehouden. Er was een afdeling met 
twaalf douches en eenmaal per week 
ging men klassikaal met eigen hand-
doek verplicht de douche in.
 
Opvoedkundig
In de gangen van de school was het, 
wanneer je iets voor de lerares moest 
wegbrengen, indrukwekkend stil en als 
je geen rubberzolen onder je schoenen 
had, klonk elke stap zo dat je vanzelf 
probeerde zo zachtjes mogelijk te lopen. 
Je kon directrice juffrouw De Boer wel 
eens tegenkomen en die wilde altijd we-
ten voor wie en waar je heen ging. Dat 
was niet vervelend, wel kreeg je altijd 
het advies weer snel naar de les te gaan. 
Wanneer de directrice op haar tocht 
door de gangen jassen zonder of met 
een kapotte lus zag hangen, kwam zij 
ermee het lokaal in en vroeg van wie 
die mantel was. Je moest de volgende 

dag laten zien dat dat weer in orde was. 
Opvoedkundig naar zowel de leerling 
als de moeder. Maar altijd met een 
gesprekje over netheid en het behoud 
van kleding door onderhoud. Als dit je 
overkwam, lag het probleem natuurlijk 
nooit aan je zelf, altijd aan je moeder. 
Erg hè?
 
Huishoudboekje
Er werd les gegeven in alle mogelijke 
vakken. Algemeen vormend onderwijs, 
zang, gym, tekenen, stofversieren, 
patroon tekenen en naaldvakken, 
huishoudles, koken, wassen en strijken 
en alles uiteraard in theorie en praktijk. 
Na twee jaar werd gekozen in welke 
richting je verder wilde leren. Naaldvak-
ken (kostuumnaaien e.d.) of huishoud-
vakken. 
In de zevende klas ging je een week het 
huisje in. Er was in de school een kleine 
woning compleet ingericht, waar je van 
‘s morgens 8 tot 4 uur ‘s middags de 
huishouding regelde. Je kreeg 10 gulden 
huishoudgeld voor de hele week en een 
huishoudboekje om de uitgaven bij te 
houden. De boodschapjes deed je in 
de winkels vlakbij en met de bonnetjes 
hield je dat keurig bij. Tussen de middag 
was er altijd wel een lerares te gast bij 
de warme maaltijd of lunch.

In dat zelfde jaar ging je ook een of 
twee weken naar de peuteropvang. Een 
afdeling waar je normaal bijna nooit 
kwam. Met twee meisjes hielp je daar 
voor de peuters zorgen. Dat waren 
lange, maar erg leuke dagen. Van 8 tot 
half 5. Dan moest het laatste kind zijn 
opgehaald en dat ging soms mis. Om 8 
uur werden ze gebracht  en dan volgde 
het ritueel van schoentjes uit en pantof-
feltjes aan, schortjes aan en wat drinken, 
spelen, fröbelen of in de zandbak. Op 
tijd fruit en de boterham en dan in de 
middag  een dutje op de veldbedjes. Bij 
toerbeurt gingen alle kindjes in bad. Het 
was inderdaad een stukje voorbereiding 
op een opleiding voor kinderverzorging.
 
Serveren
In het eerste schooljaar maakten alle 
leerlingen de kleding die je nodig had 
voor diverse vakken. Het witte schort 
en de kookmuts voor de kookles, het 
geruite schort en hoofddoekje voor 
de huishoudles en het gympakje. Bij 
toerbeurt had je praktijkles; koffi e en 
thee zetten en serveren bij de directrice 
en leraressen in de klaslokalen. Evenals 
dekken en dienen voor alle voorkomen-
de gelegenheden in de leraressenkamer. 
En natuurlijk alles volgens het boekje. 

Ans Schuurs-Geluk

Ik was 11 jaar toen ik van de 
openbare lagere school kwam. 
Ook toen moest er in de zesde 
klas worden gekozen waar je 
verder wilde leren. De meisjes 
uit mijn klas gingen allemaal 
naar de huishoudschool in de 
Dillenburgstraat en dat wilde 
ik ook. Maar nee, mijn ouders 
wilden dat ik naar die nieuwe 
school aan het Putseplein zou 
gaan. En mijn tegenstribbelen 
hielp natuurlijk geen steek. Ik 
was echter nog geen 12 jaar 
en dat betekende dat ik een 
half jaar naar het zevende 
leerjaar op de Hillevliet moest. 
Verschrikkelijk vond ik dat! 

Deze week o.a.:

  Reunie           
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 Diamanten
 huwelijkfeest
 slager-voetballer
 Arie Vermeer

 - Pag 13

 Met 25% korting
 naar Kaap
 Goede Hoop
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   Een schilpadje
 van de
 HoPa-lijn
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Een tientje voor de hele week

- Klas VIII van 1936 in kooktenue die kookles kreeg van mevrouw Dolders -

Vijf dagen feest in Ahoy
Zoals de lezers van ons gewend zijn, viert De Oud-Rotterdammer 
ieder jaar zijn verjaardag met een leuke activiteit voor alle 
trouwe lezers. Dit jaar geen tramritten of Spido-rondvaarten, doch 
een vijf dagen durend feest in Ahoy!

De Oud-Rotterdammer viert zijn vierde 
verjaardag op de 55+ Expo in Ahoy. 
Deze geweldige beurs voor vijftigplus-
sers biedt volop mogelijkheden samen 
met de lezers een gezellig feest te 
vieren.
Op de beurs is een groot paviljoen 
ingericht, helemaal in het teken van 
De Oud-Rotterdammer. Vol stands van 

trouwe adverteerders, die gezamenlijk 
voor een prachtig en gevarieerd stand-
aanbod zorgen.
Natuurlijk geeft De Oud-Rotterdammer 
een geheel eigen karakter aan het pa-
viljoen. Op de beurs komen enkele van 
de populairste rubrieken uit de krant 
tot leven. Zo kunt u deelnemen aan een 
leuke wedstrijd Waar was dat nou? met 
oude foto’s van Rotterdam in alle stands 
op het paviljoen.
Nóg spectaculairder wordt de realisatie 
van Beat aan de Maas. Elke beursdag 
wordt deze rubriek ’s middags tot 
leven gewekt en komen bands, die 
Ed van Helten zo mooi in zijn rubriek 
beschreef, nog eenmaal bij elkaar in 
een grote reünie van oude Rotterdamse 
beatbands, als eerbetoon aan de man die 
hen aan de vergetelheid ontrukte.

Kom dus allemaal van 21 tot en met 25 
oktober naar de 55+ Expo en feest mee 
met De Oud-Rotterdammer!

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



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 vervoer vanaf uw voordeur, vaartocht, koffie met 

wat lekkers, lunch aan boord en groepsbegeleiding.

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

Rondvaart over de Amstel

30
septem-

ber

wat lekkers, lunch aan boord en groepsbegeleiding.

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

Van computers, de dingen die nooit voorbij gaan…

Zoals gemeld had deze om welke reden 
dan ook, kuren. Ik heb allemaal ooit 
keurig op een blaadje geschreven hoe ik 
hem op moet starten , ook hoe ik hem 
uit moet zetten en zo, en ik volg die 
aanwijzingen altijd supernauwkeurig 
op. Ik ben als de dood beelden op het 
scherm te zien verschijnen die ik niet 
thuis kan brengen, of strenge bevelen 
te moeten opvolgen die ik niet begrijp. 
Maar zojuist zat ik met de gebakken 
peren, want ondanks het tot gekwordens 
toe aanklikken van de W van Windows 
bleef het scherm op de beginstand staan. 
Dan ga je op den duur experimenteren, 
en dat is meestal een heilloze weg. Me-
zelf streng toesprekend: “Kom op, elke 
boerenlul is dagelijks met deze dingen 
in de weer, dat laat je toch niet op je 

zitten, je laat je toch niet in de maling 
nemen door een MACHINE!”, begon ik 
allerlei mijns inziens relevante toetsen in 
te drukken. Maar wat ik ook probeerde, 
Mijn Documenten, Deze Computer, 
Help, allemaal titels die mij zeer terzake 
leken, er gebeurde wel van alles, maar 
als puntje bij paaltje kwam zat ik nog 
steeds zonder pagina. Vroeger overviel 
mij dan wel eens een krankzinnige drift. 
Nu niet meer. Ik heb mijzelf tot het 
inzicht weten te brengen, voorwaar een 
bijkans bovenmenselijke prestatie, dat 
woede tot niets leidt, behalve dan tot 
redeloze daden die je alleen maar verder 
de put in helpen. Zo heb ik in het verle-
den wel eens met het hele geval in mijn 
handen gestaan, klaar om het uit het 
raam te donderstralen, waar zorgzame 

huisgenoten me dan sussend van wisten 
te weerhouden. “Nooddruft” heeft mij 
geleerd mij te beheersen, zoals over de 
familie Piggelmee staat geschreven: 
“Voor de wind en voor de regen,
 NOODDRUFT had hen dat geleerd,
 Hadden zij dien stenen pot
Met d’opening naar de grond gekeerd.”

                                                                              
Je wordt dan wel ouder, maar als je 
geluk hebt ook een beetje wijzer. Als 
u nog niet zo ver bent, raad ik u een 
retraite van een week of zo aan in een 
patersklooster in Brabant, om je op 
jezelf te bezinnen, dat is trouwens heel 
erg in de mode. 
Maar goed, op een gegeven moment 
deed het verdomde ding helemaal niets 
meer. Ik kon aanklikken wat ik wou, 
hij wist het beter en hulde zich in een 
hooghartig “dolce far niente”. 
Nou heb ik nòg iets geleerd in mijn 
jonge leven: je moet het kreng nooit zo 
maar uit zetten!
Dat onthoudt ie, en als je hem dan 
weer opstart zit je met een soort Korte 
Hoogstraat zoals die er op 15 mei 1940 
moet hebben uitgezien. Wat te doen? Ik 
zag u in gedachten de komende week, 
inmiddels déze week, al naar de brieven-
bus snellen, of naar de supermarkt, en 

hikkend van de voorpret De Oud- Rot-
terdammer openslaand naar deze pagina 
en tot uw ontzetting ziende dat deze 
rubriek er niet in stond! Uw hele dag 
naar de klote! Dat kon en mocht ik u 
niet aan doen. 
Zoals u ziet staat hij er wèl in. Want ik 
raakte niet in paniek en blééf nadenken. 
Wat kan in deze achterlijke tijd met al 
zijn achterlijke elektronische produc-
ten, waarbij de mens een soort slaaf is 
geworden van zijn eigen innovaties, 
zie ze maar in weer met hun mobiele 
telefoons, op straat, op de fi ets, in de 
branding, van de zee, die, zoals Willem 
Kloos schreef, nog altijd “…klotst 
voort in eindeloze deining”, wat kan de 
aanwijzing zijn die er toe leidt dat de 
dingen gewoon hun loop hernemen? 
En daar zag ik het: ik zag een knop 
met RESET er op!  Dat werkte, en drie 
minuten later kon ik aan mijn stukje 
beginnen. Maar ja, toen was ik vergeten 
waar ik het over had willen hebben…

Ik schrijf deze stukjes op een, tja, ik zal het maar eerlijk be-
kennen, op een computer. Dat wil zeggen, een instrument mij 
ooit door een bevriende relatie toegespeeld, een enorme kast, 
waar ook, ben ik bang, De Harde Schijf in zit, en die gezellig 
bromt en af en toe klokkende en een soort schrapende gelui-
den maakt, en waarmee ik zo-even ongeveer een kwartier ben 
bezig geweest om hem aan de gang te krijgen, want om de 
een of andere reden verscheen er op het beeldscherm ernaast 
maar geen lege pagina zodat ik niet aan het eigenlijke typen 
kon beginnen. Voor mij is het dus een soortement geavanceer-
de typemachine.

Vol bravoure stonden de havenschof-
fi es van weleer rondom de vlaggen-
mast en lieten op commando van ini-
tiatiefnemer Frits Bom hun nagels en 
gepoetste schoenen inspecteren. Maar 
toen even later de ‘Last Post’ door de 
trompet van politieman Robert Dekker 
klonk, werd het doodstil. Daar stonden 
ze dan met hun hand op het havenhart 
en vochtige ogen in hun doorgroefde 

gezichten. Menig traantje werd weg-
gepinkt en neus gesnoten. 
De vlag werd voor de allerlaatste 
keer speciaal voor hen gestreken. 
Oud-leraar Bob Dekker (83) knoopte 
het touw vakkundig rond de kikker 
waarna een spontaan applaus opklonk 
van de 330 oud-leerlingen, partners 
en speciaal genodigden. ‘Hier krijg ik 
echt de bibbers van, wat een prachtig 
moment’ aldus een emotionele Niko 
Kok, secretaris van de Stichting 
Controleurgenootschap Rotterdam & 
omstreken. Ook zijn buurman Henk 
Stolk uit Hoogvliet genoot, net als Luc 
Hofma uit Spijkenisse, zichtbaar van 
de entourage en de ontvangst op zijn 
oude school; ‘ik ben hier meer dan 
40 jaar niet meer geweest, maar het 
is alsof de tijd hier stil heeft gestaan, 
alsof je in een levend museum bent 

binnengestapt’. Oud Havenman van 
het jaar Jan Rijsdijk bleek tijdens de 
reünie een echte Sinterklaas te zijn. 
Niet alleen had hij als hoofdsponsor 
een gulle gift aan de organisatie 
geschonken, ook schudde hij tientallen 
handen van oud havenwerkers die veel 
aan hem te danken hadden.  

Aan boord van het luxe partyschip 
de Majesteit vielen de oud-leerlingen 
van de ene in de andere muzikale 
verbazing. Bij binnenkomst werden 
ze onthaald door JuzTuz, de band van 
oud-leerling Dick Coppens. Daarna 
volgden Lee Towers, Gerard Cox en 
een andere oud-leerling John ‘Ever-
green’ Grootegoed. Met Cox werd ook 
de band met De Oud-Rotterdammer 
aangehaald want dankzij deze krant 
wist het organisatiecomité honderden 

namen van oud-leerlingen te achter-
halen. De columnist van deze tot in 
Nieuw Zeeland bekende krant wist de 
sfeer aan boord naar een nog hoger 
niveau te brengen. Zijn muzikale Rot-
terdamse moppies gingen erin als de 
vele drankjes en het gesponsorde buf-
fet. Over Nieuw Zeeland gesproken, 
vanuit deze verre uithoek liet oud-
leerling 1956-1958 Dik van Straten 
weten dat hij het spijtig vond dat hij er 
niet bij kon zijn. ‘Maar ik lees het wel 
op de site van de Oud-Rotterdammer 
wat ik allemaal heb gemist’ aldus Van 
Straten.

Een ander kippenvelmoment voor de 
330 gasten was het voorbij varen van 
de Havendienst-10 die het gezelschap 
met spuitende waterkanonnen een 
eresaluut bracht. Dagelijks bestuurder 

van de deelgemeente Charlois Lionel 
Martijn en directeur Eric Hietbrink 
van de stichting Transport College 
spraken over de bouw van een nieuwe 
school op nagenoeg dezelfde plek als 
waar de ‘Professor Rutten’ nu staat. 
Met oude foto’s, adressen van oude 
maten, talloze herinneringen en een 
door het Havenbedrijf geschonken en 
door Lee Towers persoonlijk gesig-
neerde CD, gingen de oud-leerlingen 
uren later voldaan van boord. ‘Dit 
was de beste reünie van de beste 
havenvakschool van de hele wereld’ 
zo sprak een tevreden Frits Bom na 
afl oop. 

Joop van der Hor

Kippenvel, tranen en bibbers bij stoere havenarbeiders 
Emotionele momenten 
tijdens grote HVS reünie
Het werd een feest der herkenning. De grote jubileumreünie van de Havenvakschool gaat de ge-
schiedenisboeken in als ‘de beste van de beste’ of zoals Lee Towers op die gedenkwaardige 12e 
september later zou zingen: ‘Simply the best’. Toen de inmiddels op leeftijd geraakte oud-leer-
lingen zich op de binnenplaats van hun oude school aan de Waalhaven rondom de vlaggenmast 
hadden verzameld, herleefden oude tijden. - Ben Hofs inspecteert bij de oud-leerlingen of ze schone nagels hebben -

- Frits Bom (l) en Gerard Cox (r) -



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

Van maat 36 t/m 52

Kom naar Bensmode 
voor een mooie collectie

Mantels en Jacks

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

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!

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

epilennium.nl

Epilennium Rotterdam
Naast Ikazia ziekenhuis

Strevelsweg 740 
tel. 010 – 481 44 93

KLINIEK voor HUID- OEDEEMTHERAPIE
en

VERANTWOORD AFVALLEN

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

C A M O U F L A G E

Epilennium Maassluis
Medisch Centrum “Docwerk”

De Vloot 206 c
tel. 010 – 24 67 660

Sinds 1999



Het was een pittige wandeling voor een 
ventje van zeven, want wij woonden 
in de Joubertstraat in de Afrikaander-
buurt. Van daar kwamen we, voor mij, 
interessante dingen tegen, zoals het 
grote rangeeremplacement van NS met 
de locomotievenloods aan het eind 
van de Hilledijk én de lange schut-
ting van kolenhandel Kieboom aan de 
2e Rosestraat. Als er treinen aan het 
rangeren waren, waardoor de overweg 
gesloten was, was mijn dag helemaal 
compleet. We pakten dan de loopbrug 
over het spoor, waaronder de treinen 
door  sissende- en stoomwolken uitbra-
kende locomotieven een paar keer heen 
en weer gereden werden en meestal 
bleef ik een tijdje staan genieten. Even 
verderop was een overweg van het 
trammetje van de RTM naar Oost-
voorne. Daarna kwamen we langs het, 
toen nog bestaande station Feijenoord 
en zo verder de Rosestraat in langs de 
Rose-Spoorstraat.” 

Wim Winters: “De Rosestraat met op 
de achtergrond de (nu verdwenen) 
kerk op het Stieltjesplein. Links van 
de weg waar havenopslag zichtbaar is, 
staat nu de Paperclip. Ik heb nogal wat 
over deze straat met z’n kinderkopjes 
gereden met m’n Puch. Op weg van 
mijn ouderlijk huis in Vreewijk naar 
mijn werk aan de Paradijslaan. Achter 
de huizen rechts liep bovengronds de 
spoorbaan van Centraal Station naar het 
zuiden. Nu gaat de trein ondergronds 
en komt bovengronds zo’n beetje op de 
plek waar de foto genomen is.”

W. van der Meulen: “Deze straat ligt 
langs het gemeentelijk handelsterrein, 
in de wijk Feijenoord. Links op de 
achtergrond is duidelijk de  Rooms Ka-
tholieke kerk van de Heilige Martelaren 
van Gorinchem te zien, met daarvoor 
de pakhuizen van het vrij entrepot 
terrein. Eens was daar een grote brand 
in dat pakhuis, zodat de thee onder  de 
deuren uit stroomde. Daarnaast zie ik 
het perron van RTM naar de Zuidhol-
landse eilanden. Zelf heb ik op het 
kleuterschooltje op de hoek van de 
Entrepotstraat bij de zusters gegaan van 
de Rooms Katholieke school Agnes. 
Een tijd om nooit te vergeten.”

M.N.Immerzeel, Geleedststraat 27, 
3253 BE Ouddorp: “Dat was volgens 
mij de Rosestraat, met het oude gebouw 
waar het RTM-station in gevestigd 
was. En links daarvoor de zijkant /
achterkant van het douane-entrepot met 

de reclameborden erop. Al was ik een 
noordeling, deze straat was ook aan de 
andere zijde erg bekend. Ik heb  daar 
heel wat voetstappen liggen. De roots 
met de stad blijven ook in mijn persoon 
aanwezig tot het eind.”

René van der Bie (Oosterland (Zld.)): 
“Op deze foto herken ik de Rosestraat, 
die in mijn tijd al niet meer zo was. 
Wel in de tijd van mijn ouders, want 
zij bezochten het welbekende café van 
Rob Bens. In mijn tijd stonden nog wel 
wat panden overeind, voordat ook deze 
tegen de vlakte gingen. Aan de linker-
kant, waar ooit het muurtje was van de 
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, 
verrees de bekende en nog bestaande 
Paperclip. Het (stations)gebouw van de 
RTM bestaat nog. De kerk op de ach-
tergrond is de R.K. Stieltjespleinkerk, 
die wegens bouwvalligheid helaas is 
gesloopt. Het enige dat nu nog bestaat 
van de raadfoto, is het Entrepotgebouw 
op de achtergrond. Dit gebouw maakt 
nu deel uit van ‘de Kop van Zuid’.”

Piet Taalman (Spijkenisse): “Ik ben een 
geboren Feijenoorder, die zijn jeugd 
heeft doorgebracht in de Oranjeboom-
straat, ter hoogte van bakker Jansen. 
In de Rosestraat had je de eindhalte 
van het Moordenaartje bij de Entrepot-
straat. Dit was de RTM-tram, die van 
Rotterdam via de Groene Kruisweg 
naar Oostvoorne ging; in Oostvoorne 
was het lopen geblazen naar camping 
Het Gors. Mijn vader laadde aan het 
begin van de zomer houten balken in 
het Moordenaartje en gaf de conducteur 
dan wat extra; hij ging daarna op de 
brommer naar Oostvoorne. Hij was er 
dan eerder dan het treintje om daar alles 
weer uit te laden en op de brommer lo-
pend aan de hand de planken mee te ne-
men. Wij moesten dan ook mee helpen 
dragen. Deze balken waren bestemd om 
zomerhuisjes van te bouwen.
Verder heb ik herinneringen aan de 
kinderkopjes uit de Rosestraat waar ik 
wel eens onderuit ging als het had gere-
gend. Aan het eind zie je de oude kerk 
van het Stieltjesplein, waar we zondags 
naartoe gingen. Wat een tijd was dat; 
iedereen was gezellig tegenover elkaar 
en je kon met een ‘loper’ (een sleutel) 
bijna bij iedereen naar binnen.”

Jan Weda (Maassluis): “Gelukkig is 
deze opgave wel thuis te brengen, 
van de vorige – nummer 98 – kon ik 
niets maken. Beeldschermbreed is de 
foto een stuk duidelijker dan op het 

krantenpapier. Het is de Rosestraat  en 
we kijken naar het noorden, met op de 
achtergrond de – gesloopte – RK Kerk 
van de Heilige Martelaren van Gorcum. 
De havenkranen staan op het terrein 
van het - opgeheven - Vrij Entrepôt bij 
de Entrepôthaven.
De tram- of spoorverbinding met ‘de 
eilanden’ had hier zijn begin/eindpunt, 
maar daar is op de foto niets van te 
zien, op de loodsen aan de linkerkant 
na.  Wanneer je met de trein van of naar 
de Hefbrug reed, had je uitzicht op de 
achterkant van de woningen aan de 
Rosestraat. Aan de andere kant zag je 
de veranda’s van de Oranjeboomstraat.
In de vijftiger en zestiger jaren stuiterde 
je op de fiets of brommer over de 
keien door de Rosestraat op weg naar 
familie ‘op zuid’. Het beeld zoals op 
de foto is niet meer terug te vinden, er 
is veel gesloopt en opnieuw gebouwd, 
stratenpatronen lopen anders, kortom 
alles is anders.”

Harry Collignon (Oosterhout): “Hoewel 
wij zelf op het Noordereiland woonden, 
gingen wij in de Oranjeboomstraat 
naar de Leonardus van Veghelschool. 
(De meisjes naar de onderliggende St. 
Agnesschool). Later naar de Don Bosco 
mulo in de Heer Daniëlstraat. Wij fiets-
ten altijd via het Stieltjesplein, Rose-
straat en Beijerlandselaan naar de Heer 
Daniëlstraat. Behalve de Rosestraat 
zie je herkenbaar op de achtergrond 
onze parochiekerk HH Martelaren van 

Gorkum/O.L. Vrouw van Lourdes. Ook 
is nog goed zichtbaar het pakhuis de 
Vijf Werelddelen, waar ik zelf ook een 
paar jaar heb gewerkt.”
Gerard Gaanderse: “In deze straat 
waren het station en kantoor van de 
toenmalige RTM. Vanaf dat station 
heb ik, samen met mijn moeder, in de 
vijftiger en zestiger jaren vele reizen 
naar de Hoekse Waard gemaakt (eind-
bestemming Mijnsheerenland). Wij 
gingen om de week op zaterdagmid-
dag naar mijn grootvader en tante in 
Mijnsheerenland. Wij vertrokken vanuit 
Hillegersberg met lijn 10 naar de Blaak, 
stapten over op lijn 2 om op Zuid te 
komen, vervolgens gingen we met de 
stoomtram - ook bekend als de Moor-
denaar - naar de Hoekse Waard. Daar 
moesten we op de Blaakse Dijk wéér 
overstappen, dit keer op een bus van 
de RTM die ons dan uiteindelijk naar 
Mijnsheerenland reed. Het voorgaande 
wekt de indruk, dat je op een vrij mak-
kelijke manier vanuit Hillegersberg 
naar Mijnsheerenland kon reizen, maar 
niets is minder waar. Het was soms een 
getob om op tijd in de Rosestraat te 
komen, omdat de RET trams niet altijd 
op tijd reden. Soms hadden we de pech 
dat de Koninginnebrug open stond. Ik 
herinner me, dat mijn moeder en ik vele 
malen moesten rennen om op tijd in de 
stoomtram te komen. Ook de toenma-
lige Barendrechtse brug over de Oude 
Maas vormde een flink obstakel, want 
die brug was eveneens om de haverklap 

open voor het scheepvaartverkeer. Of 
er was weer eens een ongeluk gebeurd 
op die brug, waardoor de tramrails 
waren geblokkeerd met als gevolg een 
flinke vertraging en het missen van de 
aansluitende bus. 
Die stoomtram was in de winter 
vreselijk koud, de verwarming deed 
het amper en vooral als we ‘s avonds 
terug gingen kon het bar koud zijn op 
de Blaakse Dijk. Voor passagiers was 
er geen wachtruimte. Je moest buiten 
in de loeiende, koude wind wachten op 
dat stoomtrammetje, terwijl binnen in 
het stationsgebouw het personeel van 
de RTM lekker warm bij de kachel zat. 
Over klantvriendelijkheid gesproken! 
In de stoomtram was het ook slecht 
gesteld met de verlichting. Het licht 
werkte op gas en als de conducteur 
geen zin had de gaskousjes aan te 
steken, zat je dus de hele reis in het 
donker. Later verbeterde de verbinding, 
toen er een dieseltram ging rijden, die 
reed sneller en was betrouwbaarder 
dan de stoomtram. Overstappen op 
de Blaakse Dijk bleef echter een pro-
bleem, doordat de bussen meestal veel 
te laat arriveerden, zodat je lange tijd 
moest wachten op de aansluiting. Later 
werd de tramverbinding opgeheven en 
vertrokken er vanuit de Rosestraat uit-
sluitend bussen naar de Hoekse Waard 
en andere bestemmingen.”
 
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 99”  

Nieuwe opgave no. 101
Naar mijn mening is deze ‘Waar-was-dat-nou-
foto’ een goede start van opnieuw een reeks 
van 100 foto’s.
We zien een zeer besneeuwde locatie, weinig 
auto’s en (wat lijkt) een brede verkeersweg. 
Verder rechts nog wat ‘arbeiders’woninkjes; 
duidelijk is dat we buiten de stad zijn.
De foto is uit 1962, dus nog niet eens zo lang 
geleden.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien 
bij www.ditisrotjeknor.nl of 
www.deoudrotterdammer.nl . 
  
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 28 september 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 moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

Het zat er dik in, dat iedere inzender gelijk de Rose-
straat noemde. Dat is namelijk dé oplossing van de 
WWDN-foto nummer 99. W.Y.Faber  (Hellevoetsluis): “Aan 
de Rosestraat van deze raadfoto heb ik goede herinne-
ringen. In de jaren dertig liep ik aan de hand van mijn 
vader bijna elke zondagochtend  naar mijn opa in de 
Rosestraat, die (het nummer weet ik ook nog) op 230 
woonde.
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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

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
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Hoe ouder, hoe rijker, is een uitdrukking die slechts voor een deel van onze lezers geldt. Naast pensioenen is uitgesteld vermogen in de vorm van een lijfrente een regeling die vooral vanaf de jaren ’80 in de 
vorige eeuw in zwang is gekomen. In deze rubriek de (on)mogelijkheden van deze aanvullende uitkering.

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’.

Lastige beslissingen over lijfrente-uitkering

Echter, nu ze tot uitkering komen, 
vallen ze rechtstreeks in box 1 van 
de inkomstenbelasting hetgeen 
betekent dat door 65-plussers mini-
maal 15,6 procent en maximaal 52 
procent belasting en premies moet 
worden betaald. Veel mensen staan 
daar niet bij stil. Het is dan ook niet 
écht een belastingvoordeel geweest, 
maar deels uitstel van betaling van 
inkomstenbelasting.
Het is voorts ook vrijwel onmogelijk 
een opgebouwd lijfrentekapitaal in 
één keer op te nemen. De verzeke-
raar is namelijk wettelijk verplicht 
het in jaarlijkse termijnen uit te 
betalen aan de polishouder en/of zijn 
nabestaanden. Alleen van een oude 
regime polis (van vóór 16 oktober 
1990) kan in één keer het totaal 
opgebouwde kapitaal worden opge-
nomen, maar dan betaalt u fi scaal 
ook de hoofdprijs. 
Als het kapitaal voor uitkering (in 
termijnen) ter beschikking komt, is 
het natuurlijk zaak het zo gunstig 
mogelijk te laten doen. U bent niet 

per se gebonden aan de verzekeraar 
waarbij u de lijfrente heeft afgeslo-
ten. De uitkering mag iedere andere 
verzekeraar of fi nanciële instel-
ling doen die arrangementen voor 
lijfrente-uitkeringen bieden.
Het valt dus aan te bevelen enkele 
offertes aan te vragen hoeveel u – in 
gelijksoortige situaties – per jaar 
uitbetaald gaat krijgen. Van uw 
verzekeraar zult u waarschijnlijk 
vanzelf al een voorstel krijgen. Bij 
andere zult u zelf een offerte moeten 
aanvragen.
In sommige gevallen kunnen er 
inderdaad grote verschillen ontstaan, 
waarbij moet worden aangetekend 
dat u wel op gelijkwaardige basis 
moet gaan vergelijken. In weerwil 
van vergelijkingssites op internet 
menen wij dat de verschillen tussen 
de grote aanbieders heus niet zo 
groot zijn als soms door fi nanciële 
deskundigen (krijgen zij provisie?) 
wordt gesuggereerd. Het scheelt 
vaak maar een paar euro per maand.
Als voorbeeld noemen wij een direct 

ingaande maandelijkse lijfrente-
uitkering uit een opgebouwd kapitaal 
van 10.000 euro voor de rest van 
uw leven vanaf omstreeks 65 jaar, 
waarbij de uitkering voor 100 pro-
cent overgaat op uw zes jaar jongere 
partner na uw overlijden. De meeste 
aanbieders zitten tussen de 41 en 43 
euro per maand aan uitkering.
Over vele jaren gerekend kan dat 
natuurlijk nog wel aanzienlijk 
schelen, maar het moeilijke van uw 
keuze is om ook de kwaliteit van de 
uitbetalingen en de kleine lettertjes 
erbij te betrekken. Wij kunnen u ook 
niet adviseren welke aanbieder in z’n 
totaliteit de beste is.
Het enige dat wij u nog willen mee-
geven is dat als de uitkering meer 
dan vijf euro per maand gaat schelen 
een overstap te overwegen valt, 
waarbij wij aanraden uw huidige 
verzekeraar of fi nanciële instelling 
dat aan te kondigen. U kunt nog wel 
eens voor verrassingen komen te 
staan dat u alsnog een betere offerte 
krijgt!

Mensen beseffen vaak ook niet dat 
lijfrente-uitkeringen die vóór de 
65ste verjaardag worden gedaan, ook 
grote consequenties kunnen hebben 
op het inkomen. Immers als mensen 

een bijstandsuitkering (WWB) heb-
ben  - en soms misschien ook wel 
met de vermogenstoetsvrije  IOAW, 
IOAZ en IOA -  de lijfrente-uitke-
ring rechtstreeks wordt gekort op de 
bijstand. 
Dreigt dat bij u, dan valt het aan te 
raden bijtijds te onderzoeken of de 
lijfrente-uitkering niet kan worden 
opgeschoven tot na de 65ste verjaar-
dag of dat vanwege de onontkoom-
bare vermogenstoets er toch geen 
andere (ingewikkelde) alternatieven 
zijn, die (moeilijk) voorkomen dat 
uw mogelijke bijstandsuitkering 
wordt gekort.
Voor mensen met erg veel vermogen 
zal het waarschijnlijk niet zoveel 
uitmaken. Zij komen sowieso niet 
in de bijstand. Zij (of hun fi scale 
adviseurs) zullen vooral gefocust 
zijn op zo gunstig mogelijke belas-
tingtarieven.

Voordat u gaat onderzoeken hoe u 
zo voordelig mogelijk uit bent bij 
een lijfrente-uitkering, moet u al een 
aantal kernbeslissingen nemen. 

Hierbij het volgende checklijstje:
- Wilt u een direct ingaande uitke-

ring per maand, per kwartaal of 
per jaar of wilt u de uitkering nog 

enkele jaren opschuiven (vaak 
mogelijk)?

- Wilt u een tijdelijke uitkering 
(minimaal vijf jaar)?

- Wilt u dat na uw overlijden een 
partner of andere begunstigde de 
uitkering krijgt en tegen welk per-
centage? Het moge duidelijk zijn 
dat dit van zeer grote invloed is 
op de hoogte van de uitkering aan 
u. Ook de leeftijd van de partner 
speelt een rol.

Bij het maken van al deze, soms 
moeilijke, beslissingen moet u 
beseffen dat de rentevergoeding en/
of het feit dat u uw kapitaal kunt 
storten in een meer of minder  risi-
colopend beleggingsfonds essentiële 
gevolgen heeft voor de hoogte van 
uw uitkering, nu of in de toekomst.
Voor de liefhebbers: op internet zijn 
talloze sites die u meer informatie 
kunnen geven. Maar pas op voor 
de commerciële aanbieders die u zo 
snel mogelijk willen strikken!  

Steeds meer lijfrentepolissen komen – met het ouder wor-
den – tot uitkering of zoals dat in vaktaal heet, tot ‘expira-
tie’. Ze zijn vaak in het verleden uit fiscale overwegingen 
– de premies of koopsom leverden een behoorlijk belasting-
voordeel op – afgesloten.

Sociale voorzieningen

Sollicitatieplicht ook voor 
ouderen
Per september ben ik als medewerk-
ster ontslagen bij een werkgever, 
waar ik per week vijf dagen vier uur 
werkte. Ik heb mij gemeld voor een 
werkloosheidsuitkering waarbij ik 
te horen kreeg dat ik een sollicitatie-
plicht heb. Ik ben vrijwilligster bij 
een voetbalclub en er is mij verteld 
dat ik dan niet hoef te solliciteren. Is 
dat juist?

Indien u een werkloosheidsuitkering 
hebt, bent u verplicht - ook als u tot 
de ouderen behoort – betaalde arbeid 
te zoeken. Dus u houdt een sollicita-
tieplicht.
Bovendien had u uw vrijwilligers-
werk al, naar we aannemen. Vrijwil-
ligerswerk in plaats van betaald werk 
zoeken wordt soms wel geaccepteerd 
als na langdurige bijstand het een 
hopeloze zaak is dat iemand nog aan 
de slag kan komen.

AOW en pensioen

Ingewikkelde betaling na 
scheiding aan ex 
Ik ben in 1985 gescheiden. Toen is 

overeengekomen dat ik 1/23ste deel 
van mijn  ouderdomspensioen op 
65 jaar aan mijn ex moet betalen. 
Dat doe ik nu al zes jaar! Als ik het 
tijdelijke met het eeuwige verwissel, 
moet mijn huidige echtgenote dan dit 
blijven betalen? Als we allen blijven 
leven, hoe lang duurt de betaling dan 
nog?

Bij uw scheiding is uw ouderdoms-
pensioen, opgebouwd tijdens uw 
huwelijkse periode, gedeeld met uw 
ex. Wij weten niet wat er destijds 
in het echtscheidingsconvenant is 
afgesproken. Maar het zou kunnen 
zijn dat als u overlijdt uw ex ook nog 
recht krijgt op het nabestaandenpen-
sioen (meestal is dat 70 procent van 
het deel dat u of uw pensioenfonds 
nu rechtstreeks betaalt aan uw ex).
Het kan ook zijn dat uw ex na uw 
overlijden niets meer krijgt. Wij kun-
nen dat zo niet beoordelen.
Pensioenbetalingen aan exen lopen 
door totdat de betalende partij is 
overleden. Het kan echter ook zijn 
dat bij de echtscheiding een pensi-
oenverevening overeengekomen is 
dat de ex een zelfstandig recht op 
ouderdomspensioen krijg (op zijn of 
haar 65ste). In dat geval stopt de pen-
sioenbetaling als de ex is overleden.

Uw vragen lijken eenvoudig, maar 
zitten dus wat ingewikkelder in el-
kaar. In het  echtscheidingsconvenant 
kunt u precies teruglezen waartoe u 
verplicht bent. Loopt de verevenings-
bijdrage via het pensioenfonds dan 
heeft u daar helemaal geen omkijken 
meer naar. Vandaar ook dat tegen-
woordig vrijwel altijd bij echtschei-
ding dit soort regelingen rechtstreeks 
via het pensioenfonds lopen.
U kunt ook met uw pensioenfonds 
afspreken dat uw pensioenbetaling 
voor het deel aan uw ex ook recht-
streeks wordt uitgekeerd. Dan heeft 
uw (huidige) nabestaande die voor u 
waarschijnlijk nabestaandenpensioen 
krijgt ook geen verplichtingen meer, 
overigens voor zover die er zijn.

Discriminatie in oude pen-
sioenenregelingen 
Ik ben in de jaren ’50 gaan werken, 
maar als jonge vrouw mocht ik pas 
later in de pensioenregeling bij be-
drijven,  terwijl mannen al vanaf hun 
25ste daarin werden opgenomen en 
als zij getrouwd waren zelfs eerder. 
Ik ben (nog steeds als alleenstaande) 
benadeeld. Ook buitenlanders krijgen 
van de staat nu AOW. Waarom trekt 
de staat niet eerst de pensioenen van 
de gediscrimineerde oudere op?

U hebt volkomen gelijk dat in 
vroegere bedrijfspensioenregelingen 
vrouwen werden gediscrimineerd. De 
werkgevers hadden daar indertijd alle 
belang bij, omdat zij ook geen premie 
hoefden op te brengen voor zover 
vrouwen niet in pensioenregelingen 
werden opgenomen. Overigens had-
den ook vrouwen een (klein) voor-
deel, omdat zij geen eigen premie 
hoefden te betalen.
In de jaren ‘70 is deze discriminatie 
op pensioengebied eruit gehaald. 
Voorts is de AOW geïndividualiseerd. 
Dat betekent dat een man of een 
vrouw een eigen (gelijk) recht krijgt 
op AOW (het basispensioen van de 
staat).
Wat betreft de door uw genoemde 
‘buitenlanders’ zit u echter verkeerd. 
Zij krijgen slechts AOW naar rato 
dat zij in ons land gevestigd zijn 
geweest. Is hun AOW, inclusief ander 
pensioen, niet toereikend, dan kunnen 
zij een beroep doen op de bijstand, 
met alle gevolgen van dien, zoals 
ook alle andere mannen en vrouwen 
in Nederland kunnen doen die niet 
aan het bestaansminimum komen. 
Dus van positieve discriminatie van 
buitenlanders in pensioenen of uitke-
ringen is geen sprake.

Kan partner beter stoppen 
met werk? 
In mei 2012 word ik 65 jaar. Mijn 
vrouw wordt in april van dat jaar 62 
jaar. Is het dan beter dat zij stopt met 
werken? Zij werkt nu nog vijftien uur 
per week. Ik zit thans in de vut.

Hoe de situatie in 2012 zal zijn, 
kunnen we niet beoordelen. Maar op 
grond van de huidige AOW-regeling 
kan een partner (jonger dan 65 jaar) 
fi nancieel gezien veel beter blijven 
werken. Want als de AOW’er thans 
gaat bouwen op de toeslag voor de 
partner – die geen of weinig inkom-
sten uit arbeid heeft - gaan ze samen 
netto er behoorlijk op achteruit. Er 
kunnen natuurlijk andere beweegre-
denen zijn dat de partner liever wil 
stoppen met werken. Dat is aan een 
ieder zelf. De maximale toeslag voor 
gehuwden is thans circa 695 euro 
bruto. 
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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
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
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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
Zij blijven prachtig, die elftalfoto’s van vroeger. Hier is er een uit 1962 en wel van een club die grote bekendheid genoot in 
Rotterdam. Herkent u de club en mogelijk bepaalde spelers?

Oplossing foto 1 september 2009
Huldigingen, de meeste sporters kunnen er geen genoeg van krijgen. Het was geen gemakkelijke opgave om te zien wie hier in september 
1962 de eer te beurt viel, maar er waren toch weer lezers die hem herkenden. Zo schreef René Pauwels (verzorger van het kampioenselftal 
van Zwart-Wit ’28 in 1971): ‘Deze sportman is Cees Koch, kogelstoter en discuswerper bij de Rotterdamse Atletiekvereniging Pro Patria 
aan het Langepad in Kralingen’.  Inderdaad hebben we hier te maken met de in 1936 in Rotterdam geboren Cornelis Koch, die door het 
bezoeken van de Libanon HBS ging volleyballen en daarna verzeild raakte in de atletiek. De boomlange Koch groeide uit tot de trots van 
Pro Patria. Zowel met het kogelstoten als met het discuswerpen werd hij velen malen Nederlands kampioen. Met de kogel bezat hij het 
Nederlands record van 1956-1965; met de discus niet minder dan 28 jaar. Zijn verste worp was 58,05 meter. En met de discus behaalde hij 
ook internationale successen. Het absolute hoogtepunt in zijn loopbaan was zijn zilveren medaille op de Europese Kampioenschappen in 
Belgrado in 1962. De huldiging die we op de foto zien, is dan 
ook vanwege het behalen van deze medaille.   
Eveneens als discuswerper werd Cees Koch afgevaardigd 
naar de Olympische Spelen van 1960 (Rome) en 1964 
(Tokio). In Rome eindigde hij als 22ste , in Tokio dacht hij 
ver te komen maar door een blessure kwam hij niet door de 
kwalifi caties.
Alhoewel Koch al geruime tijd in Heemstede woont, mag hij 
zich met afstand de beste Rotterdamse kogelstoter en discus-
werper ooit noemen. 

Voor de technisch leiders van de 
KNVB was dat aanleiding de aanval-
lende spil af te schaffen en met de 
vertegenwoordigende elftallen over te 
stappen op het stopperspilsysteem. Dat 
was het begin van het tijdperk Henny 
Möhring, Rien Terlouw, Cor van der 
Hart enzovoort.
Omdat Arie Vermeer geen enkele 
schuld had aan de gevoelige nederlaag 
- in de Nederlandse pers kreeg hij zelfs 
een dikke voldoende - is de Excelsior-
speler in de jaren daarna nog vele ma-
len naar zijn herinneringen gevraagd. 
Dat wij hem nu ook nog een keer voor 
het voetlicht plaatsen heeft weinig of 
niets met voetbal te maken. Nee, Arie 
viert 21 september zijn diamanten 
huwelijksfeest. Hij is dan zestig jaar 
getrouwd met Ida Cunes.

Slager
Arie Vermeer mag men rustig een 
legendarische Rotterdammer noemen. 
Zijn  naam moet vele duizenden Rot-
terdammers bekend in de oren klinken. 
Niet alleen vanwege zijn sportpresta-
ties, maar ook doordat hij 61 jaar in 
het slagersvak zat. Eerst als knecht , 
later als zetbaas en tenslotte als eige-
naar van zijn zaak aan de Mathenes-
serweg, een echte Sparta-buurt.
Hoewel hij in Zuid is geboren - in de 

Stampioenstraat , een zijstraat van 
de Oranjeboomstraat - voelt hij zich 
een echte Kralinger. Het zal velen 
ongeloofwaardig in de oren klinken 
als hij met zijn eeuwige glimlach 
vertelt dat hij met zijn ouders in zeven 
verschillende straten heeft gewoond: 
eenmaal in de Lambertusstraat, drie 
keer in de Aegidiusstraat, tweemaal in 
de Siondwarsstraat en een keer in de 
Adamshofstraat. Mensen die de crisis 
in de dertiger jaren bewust hebben 
meegemaakt zullen begrijpen hoe zo 
iets mogelijk was. Arie geeft zelf de 
verklaring. “In die jaren veranderde 
men al gauw van huisbaas. Als die 
beloofde dat je bij een verhuizing een 
nieuw behangetje cadeau kreeg, hapte 
je al gauw toe.” 

Terugbetalen
Dat hij als voetballer bij Excelsior 
terecht kwam, zal niemand verbazen. 
Oud-eerste elftal speler en later geres-
pecteerd scheidsrechter Jaap Bijleveld 
ontdekte hem bij het schoolvoetbal in 
de buurt van de voormalige renbaan op 
Woudestein.
Omdat Arie al als veertienjarige 
jongen moest gaan werken, is zijn 
juniorentijd erbij ingeschoten. Hij is 
begonnen bij slager Maters aan de 
Siondwarsstraat. Het eerste wat deze 

bij Arie’s sollicitatie vroeg was: “Heb 
je een wit slagersjasje.”  Nee, dat had 
hij niet. “Dat kan mijn moeder niet 
betalen.” moest hij antwoorden  “Ga 
dat dan maar gauw kopen”, was de 
reactie van zijn eerste baas. “Hier heb 
je een rijksdaalder. Die moet je wel 
terugbetalen. We spreken af dat ik tien 
keer een kwartje van je loon inhoud.”
Als achttienjarige debuteerde Arie 
bij de senioren van Excelsior in het 
negende elftal. Het volgende seizoen 
werd hij al goed genoeg bevonden 
voor het derde en toen Rien Bal, de 
latere sportredacteur van Het Parool, 
in een van de eerste oorlogsjaren voor 
de Arbeitseinsatz werd opgeroepen om 
in Duitsland te gaan werken, kwam 
er een plaatsje vrij in het eerste team. 
Zijn eerste trainer? Maarten Grobbe, 
de eerste speler van Excelsior die - 
eind jaren twintig – uitverkoren werd 
voor het Nederlands elftal.

Amateurs
Dat de Oranjecarrière van Arie Ver-
meer tot die ene memorabele wedstrijd 
in Huddersfi eld beperkt bleef, had 
diverse oorzaken. In de eerste plaats 
aan de verandering van de spelsyste-
men en ten tweede aan zijn werkzaam-
heden in de slagerijen waardoor hij 
zich moeilijk voor het voetballen kon 

vrijmaken.
Het amateurisme vierde in 1946 nog 
hoogtij in het Nederlands voetbal. 
Voor de trip naar Huddersfi eld moest 
hij vijf vakantiedagen opnemen en het 
zakgeld dat de spelers in Engeland 
ontvingen (drie pond ofwel 32,10 
gulden) moesten zij later terugbetalen. 
Deden ze dat niet dan werden ze door 
de bond geroyeerd. Arie is zelfs een-
maal van baas veranderd, omdat die 
het bezwaarlijk vond dat hij vanwege 
het voetballen zo vaak weg moest.
De 1.87 meter lange spil is Excelsior 
altijd trouw gebleven, hoewel hij een-
maal op het punt heeft gestaan over-
schrijving aan te vragen naar Sparta. 
Dat was in zijn huwelijksjaar toen hij 
bij schoenmaker Willem Appelo, een 
Excelsiorbestuurder, aanklopte voor 
een lening van 500 gulden. “Toen dat 
verzoek werd afgewezen, heb ik uit 
teleurstelling de telefoon gegrepen en 
Sparta gebeld. Rinus van der Stoep, 
Henk Burgmans en Flip van Gelder 
hebben me al snel weer omgepraat.”

Geen profijt
Van de invoering van het betaald 
voetbal in november 1954 heeft Arie 
Vermeer slechts twee jaar kunnen 
profi teren. Profi teren is een groot 
woord. In die tijd kregen de spelers 
van Excelsior voor een overwinning 
35 gulden, voor een gelijkspel 15 gul-
den en voor een nederlaag 5 gulden. 
Die laatste premie werd al heel gauw 
afgeschaft. Omdat de combinatie werk 
- trainen- voetballen hem te veel werd 
en hij in een wedstrijd tegen Ajax een 
sleutelbeen brak, hield hij het al gauw 
voor gezien en nam hij verder genoe-
gen met optredens bij de veteranen. De 
postbode in Ommoord zal rond 21 sep-
tember handen te kort komen om alle 
felicitaties aan het diamanten paar op 
hun adres aan de Albert Schweitzer-
plaats te bezorgen. 

Diamanten huwelijksfeest 
slager-voetballer Arie Vermeer
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 
beslissende 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

- Arie en Ida in hun slagerij -
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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

     

ZANUSSI WASMACHINE
6 KG TROMMELINHOUD
1600 tpm, centrifuge

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

• Zuinigste energieklasse A+
• Zeer laag waterverbruik: 46 liter
• 20 programma’s  (voor alle gangbare 
   soorten textiel)
• Vulgewicht van 6 kg, voldoende voor
   een grote lading wasgoed

Normaal € 699,-

U betaalt

499,-

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

Klassiek Bankstel 
3-1-1 • 100% mohair
Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.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.

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (46)

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.

Johannes Albertus (Jan) Blaauw is zonder over-
drijven de bekendste politieman in Nederland die 
het Rotterdamse korps heeft gediend. Gediend, 
letterlijk, want de uitdrukking ‘diender’ is een 
door hem geliefkoosd woord. Op 2 april 1928 
werd Jan Blaauw geboren in Nieuw-Buinen in 
Drenthe. Hij beëindigde zijn actieve politie-
loopbaan in mei 1988 als hoofdcommissaris en 
plaatsvervangend korpschef. Na zijn pensione-
ring ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerd 
publicist. De 81-jarige Jan Blaauw heeft twaalf 
indrukwekkende boeken op zijn naam staan, 
vooral over geruchtmakende moordzaken uit het 
verleden. Ook speelde hij een rol in de afwikke-
ling van de beruchte Puttense moordzaak.
In 1950 begon Jan Blaauw zijn carrière als 
fietsagent op het politiebureau aan de Charloisse 
Kerksingel. In die periode raakte hij meer dan 
eens slaags met flanerende en relschoppende 
jongeren op de Boergoensestraat. Ongeveer tien 
jaar later stapte de ‘gentlemenpolitieman’ over 

naar de zedenpolitie. In 1971 was hij de eerste 
Nederlander die een opleiding volgde bij de FBI 
in Amerika. Ook werkte hij voor de kinderpolitie 
en bij de afdelingen narcotica en moordzaken. 
Jan Blaauw gaf in 1963 leiding aan het team dat 
de moord op de Zuidwijkse sigarenwinkelierster 
Babs van der Hoff en haar achtjarige zoontje 
Marcel onderzocht, de zogeheten Brekelsveld-
moorden. Uiteindelijk werd hij aangesteld als 
hoofdcommissaris en plaatsvervangend korps-
chef. Blaauw stond bekend als een functionaris 
van de harde lijn. Ooit pleitte hij voor het instel-
len van werkkampen om daar voetbalvandalen 
op te sluiten. Gevoelig als Blaauw voor kritiek 
was, zwakte hij ‘werkkampen’ met zijn geestige 
woordgebruik af tot ‘inspannings- en opvangcen-
tra voor stenenverplaatsende voetbalsupporters’.
Blaauw is nog steeds een man die de publiciteit 
en openbaarheid niet schuwt. Op zaterdag komt 
hij vanuit zijn Noordrandgemeente nog steeds 
graag naar de Centrummarkt in Rotterdam.

Jan Blaauw

Jan had al 20 jaar ervaring achter de 
werkbank en was als jongen van 14 
jaar begonnen bij trouwringenfabrikant 
van het merk Constant. Hij leerde het 
vak overdag in de praktijk en volgde 
‘s avonds aan de avondvakschool 
in Schoonhoven de opleiding voor 
Edelsmid. Hij behaalde daar ook 
het meestertekendiploma. Daarnaast 
doorliep hij alle afdelingen bij de 
Constant-fabrieken; van de armban-
den- tot de trouwringenafdeling. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat hij heel 
veel werkzaamheden zelf doet.
Al snel werd het vakmanschap van Jan 
van Tellingen behoorlijk bekend; de 
klanten kwamen overal vandaan. Wat 
vooral erg leuk was en nog steeds is, 
dat de klanten zo trouw waren en nog 
steeds zijn.

Verhuisd
In januari 1984 verhuisde Van Tel-
lingen van de Harkulo naar de Slinge 

159. Heel veel klanten bleven Van Tel-
lingen Juweliers trouw en kwamen met 
evenveel  vertrouwen naar dit nieuwe 
adres. Na de militaire dienstplicht te 
hebben vervuld kwam zoon Richard in 
1988 in het bedrijf van Jan en Magda. 
Ook hij volgde de opleiding tot Edel-
smid, evenals schoondochter Cynthia, 
die als verkoopster het bedrijf kwam 
versterken. In maart 1996 namen zij 
het juweliersbedrijf van Stutvoet op de 
Keizerswaard over. Juwelier Stutvoet 
had eveneens een zeer goede naam en 
was al jaren bezig in dit vak.
In alle jaren hebben Jan en Richard 
voor veel juweliers en groothandels 
reparaties uitgevoerd. Hun specialisa-
tie in het vermaken van trouwringen 
leverde hen wijd en zijd een grote 
naamsbekendheid op.

Atelier
Hun vakbekwaamheid is voor iedereen 
te zien op de Slinge, waar het atelier 
gevestigd is achter de winkel. Vanuit 
de winkel kan men Jan en Richard aan 
het werk zien. Zoals een goede slager 

laat zien hoe hij zijn vlees afsnijdt, zo 
kunnen de klanten ook Jan en Richard 
op de vingers kijken. Dat heeft als 
groot voordeel dat een klant die snel 
een sieraad wil kopen, maar niet de 
juiste maat kan vinden, kan wachten 
terwijl het sieraad ter plekke op maat 
gemaakt wordt. Vrijwel geen enkele 
reparatie wordt uitbesteed, maar door 
Jan en Richard zelf uitgevoerd, zodat 
een sieraad het bedrijf nooit verlaat en 
de kans op verlies dus nihil is.
Als ervaren edelsmid kunnen de 
twee op basis van hun vakmanschap 
uitstekend beoordelen of ze producten 
van hoge kwaliteit inkopen en daarmee 
kunnen de klanten ervan op aan dat zij 
iets goeds kopen, waarvan men lang 
plezier kan hebben. Van Tellingen 
Juweliers gaan drie maanden lang 
spectaculaire acties houden voor de 
klanten, want per slot van rekening 
hebben zij dit 30-jarig bestaan te dan-
ken aan het vertrouwen van de klanten, 
waarvoor zij nu graag iets terugdoen.

De tentoonstelling vertelt verha-
len van en over bewoners van dit 
bewogen Rotterdamse stadsdeel. Joop 
de Jong van het Historisch Museum 
Rotterdam verzamelde hiervoor 
foto- en filmmateriaal van professio-
nals en amateurs en brengt hiermee 
anderhalve eeuw geschiedenis tot 
leven. Door het gebruik van digitale 
technieken maakt hij het mogelijk 
een groot aantal foto’s en films te 
laten zien, die recht doen aan de rijke 
geschiedenis van Zuid.
Aansluitend op de opening van ‘Ziet 
zuid’ volgt een optreden van The 

Amazing Stroopwafels. Vanaf 19.30 
uur worden in de openluchtbioscoop 
op het binnenplein naoorlogse films 
vertoond uit de Afrikaanderwijk. ’t 
Gemaal op Zuid is een initiatief van 
TENT, Kosmopolis Rotterdam en het 
Historisch Museum Rotterdam en 
wordt ondersteund door Pact op Zuid 
en woningbouwvereniging Vestia. 
‘Ziet zuid’ is te bezichtigen tot 25 
november van woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor 
info: www.historischmuseumrotter-
dam.nl of www.gemaalopzuid.nl

Van Tellingen Juweliers 
30 jaar in Rotterdam Zuid

Rein Wolters opent 
expositie ‘Ziet zuid’ 
in ’t Gemaal’

Jan en Magda van Tellingen 
zijn 26 september 1979 met 
een Goud- en Zilversmederij 
begonnen op de Harkulo 28, 
om de hoek van de Asterlo. 
Velen dachten toen: ‘Dat 
word niks in dat hoekje’, 
doordat het niet in de loop 
van de Asterlo lag, maar het 
tegendeel bleek waar.

DOR-redacteur Rein Wolters opent vrijdag 25 september om 
17.00 uur de expositie ‘Ziet zuid’ in ‘gebouw ’t Gemaal aan 
de Pretorialaan 141. Rein is geboren en getogen op Zuid, is 
auteur van 34 boeken over Rotterdam en werkte ruim veertig 
jaar als journalist voor Het Vrije Volk en daarna het Rotter-
dams Dagblad. Sinds zijn afscheid van de krant is hij actief bij 
De Oud-Rotterdammer.

- Jan van Tellingen in zijn atelier met zoon Richard -

- Deze foto van Dirkslandstraat in Pendrecht siert de uitnodigingskaart 
en is te bezichtigen op ‘Ziet zuid’. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet -
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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.

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

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
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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

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

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

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

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

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL
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De slijperij opende in 1937 zijn deuren 
in de Oleanderstraat op Zuid. Op-
richter was de heer Van Veen, die het 
bedrijf in de jaren zestig overdeed aan 
C. de Ruiter. Eind jaren zestig kwam 
G. van Kooij in dienst en het zette het 
bedrijf in 1972 voort, toen mijnheer 
De Ruiter zijn activiteiten staakte.
De zaken gingen in die jaren voor-
spoedig en dat noopte Van Kooij te 
verhuizen naar de Sint Andriesstraat. 
Van lieverlee kwamen er meer mede-
werkers, waaronder de schoonzoon 

van Van Kooij, J. van Kooten en op-
nieuw werd er verhuisd. Ditmaal naar 
de Kraaijenstein in Zuidwijk, waar de 
beschikbare ruimte verviervoudigde.

Familiebedrijf
Huco Gereedschapslijperij is nog altijd 
een familiebedrijf. Sinds 1998 is het 
echtpaar Van Kooten eigenaar en vanaf 
2007 leert ook zoon Ron het vak. Hij 
ontmoet regelmatig klanten die al van 
oudsher klant zijn en zijn moeder en 
zelfs zijn opa nog gekend hebben.
Natuurlijk is het bedrijf in de loop der 
jaren veranderd; met de tijd meege-
gaan. Waar vroeger een buurvrouw 
kwam om een handvat aan een pan 
te laten lassen of een medewerker op 
de fi ets langsging bij de slagerijen en 
andere bedrijven om slijpwerk op te 
halen, is het nu uitgegroeid tot een mo-
derne slijperij. Met computergestuurde 
machines en een wekelijkse haal- en 

brengservice voor bedrijven.
Ook particulieren kunnen er altijd 
terecht. Bijvoorbeeld om de grasmaai-
machine te laten slijpen. Die wordt 
dan ook meteen schoongemaakt, 
ingevet en nagekeken.

Geschiedenis
Klanten die voor het eerst in de 
slijperij komen, kijken tegenwoordig 
hun ogen uit bij het zien van de vele 
machines die nodig zijn voor het 
slijpwerk. Die zijn nodig voor de tal-
loze materialen die geslepen worden. 
Van zagen, boren en beitels tot frezen, 

schaatsen, messen en maaimachines.
De huidige eigenaren zouden erg graag 
meer over de geschiedenis van hun 
bedrijf willen weten. Zij zijn daarom 
benieuwd of er mensen zijn die meer 
kunnen vertellen over de oude slijperij 
en wat ze vroeger nog meer deden dan 
alleen slijpen. kunt u meer vertellen? 
Neem dan contact op met:

Huco Gereedschapslijperij
Kraaijenstein 21
3085 DP Rotterdam
010-4815624
info@slijperij-huco.nl

Gereedschap slijpen een bijzonder vak

‘Tegels uit 
Rotterdam’ 
in boekvorm

Gereedschapslijperijen zijn er niet zoveel meer. Waar vroeger 
in elke straat wel een ‘scharensliep’ langs kwam, zie je die 
tegenwoordig nauwelijks meer. Maar het is nog altijd mogelijk 
je gereedschap weer vlijmscherp te laten slijpen. Bijvoorbeeld 
bij Huco Gereedschapslijperij, dat al meer dan zeventig jaar 
ervaring heeft in dit bijzondere vak.

In Rotterdam zijn van begin zeven-
tiende eeuw tot aan 1866 vele miljoenen 
tegels gebakken. Deze gigantische 
productie varieert van de welbekende, 
‘Delfts blauw’ beschilderde tegeltjes 
met bijvoorbeeld kinderspel, ambachten 
en Bijbelse voorstellingen tot aan zeer 
fraaie en bijzondere tegels en indruk-
wekkende tegeltableaus. Een fl ink 
deel ervan was bestemd voor export. 
Rotterdamse tegels pronken in Franse 
kastelen, Duitse paleizen, Spaanse en 
Portugese kerken en zelfs in het Topkapi 
paleis in Istanbul.
Over deze tegelproductie is een fraai 
naslagwerk verschenen: ‘Tegels uit 
Rotterdam’, gebaseerd op de omvang-
rijke collectie tegels in het Historisch 
Museum Rotterdam. Twee conservato-
ren van het museum geven respectie-
velijk een breed overzicht van, en een 
gedetailleerd inzicht in deze specifi eke 
Rotterdamse productie. Daarbij komen 
aspecten als techniek, kosten, bedrijfs-
voering en export aan de orde. 
Daarnaast bevat het boek een apart 
katern met de beste stukken uit de 
collectie van het Historisch Museum 
Rotterdam en drie artikelen die op 
deelonderwerpen ingaan: de bijproduc-
ten uit de tegelbakkerijen, zoals borden, 
plaquettes en siervoorwerpen, de 
sprookjesachtige tegeldecoraties in de 
paleizen van de keurvorst van Keulen 
in Brühl, en het reilen en zeilen van de 
laatste tegelbakkerij in Rotterdam. 
Dit geheel wordt gecompleteerd met een 
dvd met daarop het uit 1920 daterend 
basisboek De Rotterdamsche plateel- 
en tegelbakkers en hun product en al 
het beeldmateriaal van Rotterdamse 
tegelbakkerijen in de collectie van het 
Gemeentearchief Rotterdam.
De auteurs zijn drs. Ingrid de Jager en 
drs. Nora Schadee. De Jager is conser-
vator bij het Historisch Museum Rot-
terdam, Schadee is senior conservator 
bij het Historisch Museum Rotterdam. 
Het boek bevat bijdragen van dr. Jan 
Daan van Dam, Wilhelm Joliet, en dr. 
Johan Kamermans. Van Dam is al jaren 
conservator aardewerk bij het Rijks-
museum Amsterdam. Joliet is expert 
op het gebied van betegelingen en hun 
restauratie. Kamermans is conserva-
tor bij het Nationaal Tegelmuseum in 
Otterlo en redacteur van het tijdschrift 
Tegel.‘Tegels uit Rotterdam, Rotterdam-
se tegelproductie van 1609 – 1866’ be-
vat 230 pagina’s en is rijk geïllustreerd. 
ISBN 978.90.5994.244.8. Prijs: 39 euro. 
Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel 
of bij uitgeverij Aprilis.

-  De voormalige eigenaren G. van Kooij (l) en C. de Ruiter (r) voor hun slijperij -

-  De jongste generatie, Ron, 
aan de modernste apparatuur -

In de tijd, dat Rotterdam bezig was 
met het bouwen van de grootste en 
modernste haven van Europa, was 
Schiedam vooral bezig zichzelf te blij-
ven: de gezellige, kleine, historische 
havenstad bij de grootste haven van 
Europa. 

Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 
september kunt u dat met eigen ogen 
bekijken en vooral beleven tijdens de 
Brandersfeesten. Dit jaar organiseert 
Schiedam de 25e moderne editie 
van het feest dat de stokers van de  
jeneverbranderijen al in de middeleeu-
wen vierden, naar aanleiding van de 
vers aangevoerde nieuwe graanvoor-
raden waarvan de jenevers en likeuren 
werden gestookt die ook vandaag nog, 
tot ver over onze grenzen bekendheid 
genieten. 

Het leukste nazomer stads-
feest van Nederland
Drie dagen lang bruist Schiedam van 
de activiteiten en zet de stad haar 
deuren open voor iedereen die van een 

ouderwets gezellig stadsfeest houdt. 
Het programma biedt voor elk wat 
wils: themamarkten, wandelroutes, 
vaartochten, een taptoe, optredens, 
concerten, excursies, exposities, ha-
vens met honderden schepen…… En 
overal muziek, op terrassen en door de 
stad verspreide podia.

Lezers van 
De Oud-Rotterdammer 
krijgen streepje voor
Onder het motto “een goeie buur is 
beter dan een verre vriend” heeft de 
Stichting Promotie Schiedam drie 
arrangementen samengesteld waarmee 
de lezers van De Oud-Rotterdammer 
op bijzondere wijze kunnen kennisma-
ken met de brandersachtergrond van 
Schiedam.

Branderstour 
per fluisterboot
Op zaterdag 26 en zondag 27 sep-
tember kunt u voor de Branderstour 
door de oude Schiedamse havens en 
grachten aanmonsteren op de fl uister-

boot. Onder begeleiding van een gids 
vaart u, buiten de drukte en temidden 
van vele versierde vaartuigen, een 
route langs historische monumenten en 
branderijen.

Brandersfeesten “by night”
Op vrijdagavond 25 september bekijkt 
u Schiedam van z’n mooiste kant 
door deel te nemen aan een feeërieke 
vaartocht door schilderachtig verlichte 
grachten waarbij een troubadour aan 
boord zorgt voor een romantisch tintje.

De Brandersroute
Op zaterdag 26 of zondag 27 septem-
ber kunt u ook deelnemen aan een 
wandeling door het historische cen-

trum met een VVV-gids. De wandeling 
voert u langs de grootste molens van 
de wereld en aan de hand van anek-
dotes en historische feiten vertelt de 
gids over de geschiedenis van de stad. 
Wanneer u de bon uit deze krant  (pa-
gina 28) meeneemt krijgt u een aardige 
korting op deze stadswandeling.

Voor meer informatie over de Bran-
dersfeesten kunt u naar 
www.brandersfeesten.nl 
Voor informatie, reservering en kaart-
verkoop kunt u bellen of langskomen 
bij VVV Schiedam, Buitenhavenweg 
9 (vlakbij Broersvest), telefoon: 010 – 
426 26 54.  

Terug naar Schiedam op 25, 26 en 27 september

Schiedamse Brandersfeesten 
Het kan niet anders of als oud-Rotterdammer moet ook u heer-
lijke herinneringen hebben aan Schiedam. Wie is er niet uitge-
gaan? Wie heeft er niet gewinkeld in de gezellige Hoogstraat, 
wie bezocht niet de bioscoop in de Passage? En wie heeft er 
niet langs de binnenhavens geslenterd of ooit een “Hollandse 
Nieuwe” geblust op een gezellig terras met een glaasje jenever 
uit de stad waar die is uitgevonden?   

-  Overschie -
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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!

    

Mevrouw Vogels vertelt graag over 
haar positieve ervaring met Venrooy 
Tandtechniek:

“Jarenlang had ik veel pijn in mijn 
mond en kon ik alleen zacht voedsel 
eten. Ik dacht dat dit normaal was 
voor mensen met een kunstgebit. 
Venrooy Tandtechniek bewees het 
tegendeel. Erik en Danny gaven mij 
een perfect passende prothese en 
regelden alles met de verzekering. 
Ik kan eindelijk weer van mijn eten 
genieten!”

Mevrouw Vogels (68)

“Ik kan eindelijk weer van mijn eten genieten!”

Goed kunnen kauwen is essentieel voor een 
goede gezondheid en een prettig leven. Toch 
hebben veel mensen een kunstgebit waarmee 
zij niet alles kunnen eten of pijn hebben bij 
het kauwen. Veelal wordt dit veroorzaakt door 
een verouderd of slecht passend kunstgebit. 
Venrooy Tandtechniek verhelpt deze klachten 
voor u en ondersteunt hiermee de kwaliteit 
van uw leven.

Open dag op zaterdag 19 september
van 10.00 - 15.00 uur

Venrooy Tandtechniek is een familiebedrijf dat 
veel waarde hecht aan optimale service en 
individuele aandacht. Zo heeft de patiënt altijd 
inspraak in het uiterlijk van de prothese. Erik 
en Danny Venrooy hebben ruime ervaring in 
het vak en zijn beiden erkend tandprotheticus. 
Ook Venrooy senior is met 55 jaar ervaring 
nog steeds actief binnen de praktijk.

U kunt bij Venrooy Tandtechniek 
terecht voor: 
• kunstgebitten; 
• klikgebitten op implantaten;
• frames; 
• plaatjes; 
• reparaties; 
• vrijblijvend en gratis advies. 

Het kunstgebit en het klikgebit vallen 
nog steeds onder de basisverzekering en 
Venrooy declareert alles rechtstreeks bij uw 
zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten loopt u dan vrijblijvend bij 
ons binnen tijdens de open dag. 
U kunt ook contact met ons opnemen
010- 411 7870 

U bent in ieder geval van harte welkom op de 
Oudedijk 151b in Rotterdam

Venrooy Tandtechniek
Tandprothetische praktijk
Oudedijk 151b, 3061 AB Rotterdam
Tel. 010- 411 7870

*Als aanbieding ontvangt u van ons een gratis elektrische 
tandenborstel na behandeling van een klikgebit.

van 10.00 - 15.00 uur *Gratis Philips electrische tandenborstel

Tandprothetische praktijk

Knol
Reparaties en vervanging van

gebitsprotheses
Behandeling volgens afspraak

Fazantstraat 36, 2902 JA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 450 57 12, www.tppknol.nl

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630
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Verkiezing 
Rotterdammer 
van het Jaar
Dit jaar organiseert de Stichting Ons 
Rotterdam, samen met De Oud-
Rotterdammer en het Straat Magazine 
voor de 31ste keer de verkiezing  van 
de ‘Rotterdammer van het Jaar’.
Rotterdammer van het Jaar, een pres-
tigieuze titel en een hele eer. Voor die 
titel komen in aanmerking personen, 
instellingen, clubs, verenigingen of 
andere groepen personen die, op vrij-
willige basis, zich op enigerlei wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
stad, voor een wijk of een buurt of een 
groep mensen in Rotterdam.

Denkt u iemand, groep of club te 
kennen die aan de criteria voldoet, dan 
kunt u de kandida(a)t(en) schriftelijk 
aanmelden bij de Verkiezingscommis-
sie Rotterdammer van het Jaar, Post-
bus 53281, 3007 HG Rotterdam of via 
e-mail naar info@onsrotterdam.nl  
Bij aanmelding graag vermelden 
waarom de kandidaat wordt voorge-
dragen, evenals naam en adres van 
de inzender en het telefoonnummer 
waar nadere informatie kan worden 
ingewonnen. Uit de aangemelde kan-
didaten nomineert de Verkiezingscom-
missie vier kandidaten, die via de pers 
en internet bekend gemaakt worden en 
op wie kan worden gestemd.

De bekendmaking van de uitslag en de 
benoeming tot Rotterdammer van het 
Jaar vindt plaats op de Rotterdamse 
Dag in de St. Laurenskerk op zaterdag 
28 november a.s. om 16.00 uur. 

Vrijwilliger worden 
bij Home-Start?
Humanitas Home-Start biedt onder-
steuning aan gezinnen waar het even 
niet goed loopt. De ondersteuning 
wordt geboden door vrijwilligers 
met opvoedingservaring. Home-Start 
biedt  trainingen en begeleiding, 
en een reiskostenvergoeding voor 
vrijwilligers. Het werk is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend. De training 
bestaat uit 4 bijeenkomsten en start 
weer in oktober. Spreekt dit u aan, 
bel dan voor informatie naar R’dam 
Noordrand : 010-265 39 30 of  R’dam 
Zuid: 010-4196193 of kijk op www.
humanitasjeugdhulpverlening.nl of 
www.home-start.nl 

“Je wordt er af en toe heel vrolijk 
van als je ziet hoe mensen opfleuren 
van de behandelingen”, besluit Wim 
van Deventer, voorzitter van de Raad 
van Bestuur, een lang interview over 
de metamorfose van zijn Reuma 
Verpleeghuis. “Het is erg plezierig te 
constateren dat je inspanningen vruch-
ten afwerpen.”
Lang voor deze conclusie schetste de 
voorzitter kort de geschiedenis van het 
RRR, die begon in de jaren zestig.
“Het initiatief kwam van mevrouw 
Brouwer, die behandeld werd voor 
reumatische klachten’, aldus Van De-
venter. “Zij heeft zich heel erg ingezet 
voor de realisatie van een reumaver-
pleeghuis, maar zei er altijd bij ‘Als ik 
er zelf maar zo lang mogelijk uit kan 
blijven’.”
“In de beginjaren was dit echt een 
eindstation. Wie hier belandde kon bij-
na niets meer. De behandelmethoden 
zijn in de loop der jaren evenwel dus-
danig verbeterd, dat invaliditeit door 
reuma vrijwel niet meer voorkomt. 
Daarmee is ook de populatie van ons 

verpleeghuis veranderd. Natuurlijk 
verplegen we nog altijd mensen met 
ernstige reumaklachten, zij zijn veelal 
gelijktijdig getroffen door verschil-
lende ziekten waar reuma er één van 
is, maar daarnaast zijn we begin jaren 
negentig begonnen met revalidatie 
van mensen die bijvoorbeeld door een 
beroerte waren getroffen of een ampu-
tatie hebben moeten ondergaan. Van 
daaruit is eigenlijk stilaan het huidige 
revalidatiecentrum gegroeid. We zijn 
sinds vorig jaar door alle zorgverze-
keraars erkend, waardoor we nu ook 
de financiële middelen hebben om bij-
voorbeeld een fulltime revalidatiearts 
te betalen en zo’n modern revalidatie-
centrum hebben kunnen inrichten.”

Vernieuwend
Voorafgaand aan het gesprek showde 
Van Deventer al trots de moderne 
voorzieningen waarover zijn centrum 
beschikt. Top of the bill is zonder eni-
ge twijfel de schitterende fitnessruimte 
met allemaal aangepaste apparatuur, 
maar zonder het wat opgefokte nar-

cistische sfeertje met alom glanzende 
spiegels. Hier kan iedereen, ongeacht 
de fase van het herstelproces, in alle 
rust werken om het lichaam weer aan 
de gang te krijgen.
“Inderdaad hebben we een zelfde 
functie als het wat bekendere re-
validatiecentrum Rijndam”, erkent 
revalidatiearts Josemiek Pesch. “Dus 
iedereen kan hier revalideren, maar 
wij hebben ons wel gespecialiseerd in 
de wat oudere doelgroep. Bij Rijndam 
ligt het accent veelal op terugkeer in 
het arbeidsproces, wij proberen men-
sen meer te helpen goed te (blijven) 
functioneren in hun thuissituatie.”
“We zijn daarin vernieuwend bezig”, 
vervolgt zij. “Wij kiezen bijvoorbeeld 
voor een andere start van de behande-
ling. Voor ons is niet de diagnose rich-
tinggevend voor de behandeling, maar 
juist de gevolgen van die diagnose. 
Wat betekent het voor een patiënt als 
die straks na de revalidatie terugkeert 
in zijn eigen huis? Kun je bijvoorbeeld 
nog op een trapleer klauteren om de 
ramen te lappen, of moet je daarvoor 

een andere oplossing bedenken. De 
behandeling beperkt zich daarom niet 
tot het fysieke gedeelte. We besteden 
ook aandacht aan de psychische ge-
volgen, aan voeding, veiligheid, rouw 
en verlies. Alles in de overtuiging dat 
fysiek herstel mede bepaald wordt 
door iemands psychische gesteldheid. 
We voeren daarover groepsgesprek-
ken in kleine groepjes. Hooguit vijf 
deelnemers, bij voorkeur bij elkaar 
passend qua leeftijd”, besluit Josemiek 
haar korte uitleg over de aanpak van 
het RRR.

Aanvaarden
Ofschoon het RRR gespecialiseerd is 
in ouderen, is leeftijd niet bepalend 
om in het RRR te kunnen revalideren.
“Iedereen kan bij ons terecht”, ver-
klaart bestuurslid Tom Bank. “Vaak 
wordt die beslissing in het ziekenhuis 
voor je genomen, maar je kunt zelf je 
voorkeur uitspreken voor een revali-
datiecentrum. Overigens is het niet per 
se noodzakelijk alleen na een ongeval 
te revalideren. Ouderen die inactief 
worden, kunnen wij ook helpen weer 
beter en meer te gaan bewegen. Het is 
beslist niet zo dat je, als je eenmaal 70 
of 80 bent, maar moet aanvaarden dat 
je weinig of niets meer kunt. Door een 
goede behandeling kunnen we voorko-
men dat iemand hulpbehoevend wordt 
en dat scheelt weer in de zorgkosten.”
“Leeftijd is feitelijk geen criterium”, 
neemt Wim van Deventer het nog 
even over. “Sommige mensen zijn 
op hun 80ste nog zeer actief, terwijl 
anderen bij 70 al stil vallen. Ik sprak 
hier pas een dame van 87 die voor het 
eerst in het fitnesscentrum was. Ze zei 
mij ‘Ik lijk wel gek, op mijn 87ste aan 
zo’n apparaat’. Maar na een paar keer 
is ze helemaal enthousiast en vindt 
ze het erg leuk. Kijk, dat zijn nou van 
die ervaringen waar ik zo vrolijk van 
word”, besluit hij opgewekt.

Niet luieren, maar kuieren
‘Niet luieren, maar kuieren’ 
is het credo van het centrum 
voor Reuma en Revalidatie 
Rotterdam (RRR). Bedacht 
door revalidatiearts Jose-
miek Pesch als Nederlandse 
variant op het Engelse ‘Use 
it or lose it’, wat zoveel 
betekent als ‘Wanneer je je 
functies niet gebruikt, gaan 
ze verloren’. Zij brengt dat 
credo dagelijks in praktijk 
in het RRR dat de laatste 
jaren een forse gedaante-
verwisseling onderging. Van 
een Reuma Verpleeghuis 
als eindstation voor patiën-
ten met ernstige reuma, 
naar een modern uitgerust 
revalidatiecentrum waar ook 
mensen met andere aandoe-
ningen dan reuma terecht 
kunnen om te herstellen. -  V.l.n.r.: Tom Bank, Josemiek Pesch en Wim van Deventer -
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De
Kijk op www.rotterdampas.nl voor de voorwaarden 

Rotterdampas bestaat 20 jaar een zoekt 
de trouwste fan. De persoon die het langst 
aaneengesloten de Rotterdampas heeft. 
Bent u dat? Dan maakt u kans op een 
Rotterdampas voor het leven! Wat moet u 
doen? Vertel hoeveel jaar achtereen u de 

Rotterdampas al koopt en waarom dé Pas 
voor u zo geweldig is. Stuur uw verhaal 
voorzien van naam, adres en telefoonnummer 
voor 7 oktober 2009 naar Rotterdampas via 
info@rotterdampas.nl of Postbus 1024, 3000 
BA Rotterdam, o.v.v. ’20 jaar’.

De Rotterdampas
zoekt!

Onder leiding van een gids wordt u 
gebracht naar bijzondere locaties op 
de Kaap. De voorstelling start in de 
Tolhuistraat 107, in het voormalig 
KSV gebouw. Een plek waar veel 
Katendrechters als kind kwamen voor 
de verschillende clubs of om Sinter-
klaas of Kerst te vieren. Hier wordt u 
getrakteerd op een heerlijke maaltijd 
en echte Katendrechtse klassiekers. 
Daarna begint de reis over de Kaap. 
Via bezoeken aan onder meer een 
Antilliaanse familie maakt u met een 

amfi bievoertuig een spectaculaire 
tocht over land en water rondom de 
Kaap met speciale aandacht voor de 
SS Rotterdam. In de Steinwegkantine 
beleeft u opnieuw de roemruchte 
tijden van dancing Walhalla. De avond 
wordt afgesloten met een bijzondere 
Chinese verrassing. 
Kortom Kaap Goede Hoop: een voor-
stelling over, door en voor oude en 
nieuwe Katendrechters en mensen die 
de Kaap willen leren kennen!

Speeldata
Oktober: do 8 en vr 9 (try out), za 10 
(première), zo 11, do 15, vr 16, za 17, 
do 22, vr 23, za 24, do 29, vr 30, za 
31 en november do 5, vr 6 en za 7. De 
voorstelling begint om 19.00 uur en 
eindigt rond 22.30 uur

Startpunt Kaap Goede Hoop: Tolhuis-
straat 107 

De Tolhuisstraat in Katendrecht is 
goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer. 
Metro: halte Rijnhaven, 10 minuten 
lopen. Bus 77: vanaf Zuidplein rich-
ting Katendrecht, halte Rechthuislaan, 
3 minuten lopen. Ook met de auto is 
de Tolhuisstraat goed bereikbaar.

Kaartverkoop
Kaarten á € 15,00 (inclusief maaltijd!) 
kunt u uitsluitend reserveren bij de 
kassa van Theater Zuidplein (Zuid-
plein 60), telefonisch: (010) 203 02 
03. (kassabalie geopend van maandag 

t/m vrijdag van 12.00 uur – 17.00 uur) 
of www.theaterzuidplein.nl

Nuttige informatie
- De maaltijd voorziet ook in 
 vegetarisch eten
- De voorstelling is niet geheel 
 rolstoeltoegankelijk

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Rotterdams Wijk-
theater op (010) 423 01 92 of www.
rotterdamswijktheater.nl

Locatietheatervoorstelling: 
Kaap Goede Hoop
Na de succesvolle locatievoorstelling Verhalen uit de Droogdok op Heijplaat over de RDM 
presenteert het Rotterdams Wijktheater een tweede locatietheatervoorstelling, ditmaal 
over Katendrecht: Kaap Goede Hoop. Via een theatrale tour beleeft u oude en nieuwe 
‘Kaapse’ tijden.

KORTINGSBON: KAAP GOEDE HOOP
Als lezer van De Oud Rotterdammer ontvangt u 

25 % korting 
bij aankoop van een entreekaart voor Kaap Goede Hoop. 

U kunt deze bon inleveren bij de kassa van Theater Zuidplein of 
bel 010 - 203 02 03 o.v.v. actie Oud-Rotterdammer.

LET OP: in verband met het beperkte aantal plaatsen is reserveren verplicht. 
Op de avond van de voorstelling is geen kaartverkoop.

De bon is geldig tot 31 oktober 2009 en voor max. 4 personen.
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-- Er op uit! Kalender --

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

Fototentoonstelling Zuidwijk
Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84, za & zo 13.00 - 17.00 uur

September,
oktober, november

Feestelijke opening Evenemententerrein Zuiderpark 
en Sportplaza Zuiderpark 
Zuiderpark – 13.00-18.00 uur

19 september

Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg 
Verschillende locaties Schiebroek-Hillegersberg – Het boekje dat voor de 
route is uitgekomen, is verkrijgbaar bij de bibliotheken, de deelgemeente 
en diverse winkels op de Peppelweg, Kleiweg en Bergse Dorpsstraat, 
alsmede Cultureel Centrum Castagnet aan de Larikslaan 20 óf 
kijk op.www.kunstfestival.nl - € 2,50

19 en 20 sept.

25 september

Boekenmarkt Binnenrotte
Binnenrotte, Rotterdam – 10.00-17.00 uur - gratis

27 september

Vijftienjarig Jubileum Stichting Historisch Charlois 
Oude Kerk Charlois, Charloisse Kerksingel – 13.00-17.00 uur

26 september

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

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

30 sept.

Appelmarkt in de Prinsekerk 
Prinsekerk, Schepestraat 69 – 14.00-17.00 
(alleenkledingverkoop)/18.00-21.00/10.00-15.00

 
24, 25 en 26 sept.

Kruistocht in spijkerbroek de musical   
Oude Luxor Theater - 19.30 uur -  € 20 / € 17 / € 13 kinderen t/m 12 jaar € 17,50 / 
€ 14,50 / € 10 Kaarten zijn te reserveren via www.luxortheater.nl of via 010 – 484 33 33. 
De kassa is elke dag geopend van 12.00 tot 18.00 uur.

Documentaire: Helden van de tweede wereldoorlog 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

27 september

De dag van de Zelfmaak mode 
Vrij Entrepot Rotterdam, toegang gratis. 18 september
Een ouderwetse beurs met alles op het gebied van zelfkleding,
vanaf 10.00 uur demo’s. Workshops en presentaties van de Nieuwe 
Herfstcollectie  Modeshows vanaf 16.00 uur.
Info: Jacques Stoffen, 010-4232098

Boekenmarkt weer op Binnenrotte
Kenners en andere liefhebbers komen er van heinde en verre op af. Zondag 27 september is er weer 
de Boekenmarkt op de Binnenrotte, naast de Centrale Bibliotheek. Met zo’n zestig kramen waar anti-
quaren en boekhandelaren uit het hele land een unieke collectie boeken en prenten op velerlei gebied 
presenteren. De doorgewinterde verzamelaars zullen zich zeker al voor 10.00 uur melden, het uur 
waarop de Boekenmarkt van start gaat. Tot 17.00 uur kan het publiek weer speuren en neuzen tussen 
de antiquarische en tweedehands boeken; op zoek naar juist dat speciale deeltje uit een reeks of die 
felbegeerde 1e editie. Een tip is om daarbij zeker ook de speciale kraam van Bibliotheek Rotterdam te 
bezoeken.
De toegang tot de Boekenmarkt is gratis. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.rotterdam.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

 
 
 
 
 

 *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  

 
 
 

 
 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

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

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

 

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

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

 

 
 
 

 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  
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  3 nachten € 196,50  p.p 
  4 nachten            € 256,--    p.p.  
  5 nachten            € 312,50  p.p.  
 

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

 

  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
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www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 
 

 
 

 

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffi e/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met  013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

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

4 oktober a.s.
           Brunchvaart

U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
op onze boordtelefoon 06 53 290 223 
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.

Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Leuke rondvaart door de Rotterdamse 
Havens van 12.00 t/m 15.00 uur met; 
Koffie en iets lekkers, brunch buffet, 
koffie /thee buffet, muzikale omlijsting.

Volwassen: 
     € 29,50  

Kinderen:    
     € 14,75
Opstappen: 
Noordereiland

Probeer maar eens
boven de stilte

uit te komen.

Rust, ruimte en natuur gecombineerd met vakantiecomfort. 
Luxe landhuizen, bungalows en camping.
Kijk voor meer informatie op:  www.timmerholt.nl 
Landgoed Het Timmerholt, Gagelmaat 4, 9431 KT,  Westerbork, Tel.: 0593 - 332 641 
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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

 
Even voorstellen… 
 
Seniorenhulp Nederland is het bedrijf van  
Barbara en Kris Jirka. Zij richten zich op  
verhuizingen en woning ontruimingen voor  
ouderen en nabestaanden. 

,,Wij onderscheiden ons door onze zorgvuldige 
en volledige manier van werken in combinatie 
met plezier in het werk. We laten onze klant zo 
min mogelijk ervaren van de verhuizing en  
zorgen voor een nieuw thuisgevoel: De plantjes 
in de vensterbank, de kast nagenoeg identiek 
ingericht, schilderijen aan de muur, lampen aan 
het plafond, de televisie aangesloten en  
geprogrammeerd en uw bed netjes opgemaakt. 
 
Bij ontruimingen werken we samen met  
stichtingen zodat achtergelaten inboedel een 
nieuwe bestemming krijgt. Wij geven een  
garantie op onze werkzaamheden: de woning 
wordt gegarandeerd geaccepteerd door de  
woningbouwmaatschappij, makelaar of  
verhuurder. Wij werken secuur, discreet en 
leveren kwaliteit met een glimlach.’’ 

Wilt u meer informatie over  
Seniorenhulp Nederland? Kijk dan op 

www.seniorenhulp.com of bel 
 010 – 888 22 15 voor een brochure.  
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Ruim tweekamerappartement
Servicecomplex Nieuw Verlaat

Laurens Wonen is de woningcorporatie van Laurens. Bij ons kunt u een mooie, ruime woning 
huren. Onder andere in woongebouw Nieuw Verlaat, waar wij regelmatig gerieflijke tweeka-
merwoningen te huur kunnen aanbieden.

  Wat heeft Nieuw Verlaat u te bieden?
 Aantrekkelijke, gunstig gesitueerde appartementen, die – 

naast woon- en slaapkamer – zijn voorzien van een ruime 
open keuken, een badkamer met douche en toilet, een 
eigen bergruimte en een balkon. De woningen zijn geheel 
voorzien van dubbel glas.

 De huurprijs bedraagt met ingang van 1 juli 2009 – inclu-
sief de voorschotten service- en stookkosten – €  627,41 
per maand. Huurtoeslag behoort tot de mogelijkheden.

 Een actieve bewonerscommissie, die regelmatig allerlei 
 activiteiten organiseert in de gezellige recreatieruimte.
 Een fulltime huismeester.
 Een logeerkamer voor uw gasten, een gezamenlijke fietsenberging, een kapsalon, een 

pedicure en een bibliotheek.
 Diverse winkels en het metrostation Nieuw Verlaat op een steenworp afstand.
 Wonen met zorg en diensten. Er bevindt zich in het gebouw een zorgpunt van Laurens. 

Wilt u vrijblijvend een woning bezichtigen, of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met:

Laurens Wonen 
Wilma Rikkers, Joyce Sookhlall of Lenneke Spanjaard
Sinclair Lewisplaats 20
3068 EC Rotterdam
T 010 407 07 07 / 010 407 07 15 / 010 407 07 18
E  w.rikkers@laurenswonen.nl / j.sookhlall@laurenswonen.nl / 
    l.spanjaard@laurenswonen.nl wonen

TE HUUR IN ZEVENKAMP

Laurens biedt het beste op het gebied van wonen, zorg en 
diensten in de regio Rotterdam. Een prettige woonomgeving, 
passende diensten en betrouwbare zorg is wat wij bieden. 
Met locaties verspreid over de stad is Laurens altijd dichtbij. 
Onze klanten staan er nooit alleen voor.

1000 
KLOKKEN OP VOORRAAD

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
  

GECERTIFICEERD TAXATEUR
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Vrijdag koopavond. 
Gratis parkeren in het centrum.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

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

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
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van Beethovenlaan 60 Tel  010 278 12 78 secretariaat@rrr.nl

3055 JD  Rotterdam Fax  010 278 12 00 www.rrr.nl 

 

Welkom in het RRR
Wanneer u wat ouder wordt en u 
merkt dat u beperkt wordt door 
uw lichaam is het nog maar de 
vraag of dat onvermijdelijk is. 
Beter eten en meer bewegen zijn 
dan heel belangrijk. Maar u heeft 
ook een steuntje in de rug nodig 
en deskundige begeleiding en 
advisering. De oorzaak van de 
beperking kan heel verschillend 

zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms 
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u 
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in 
slechte conditie bent komen te verkeren.

Om welke problemen gaat het?
De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten, 
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt 
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo 
goed.

Voor wie is dit bedoeld?
Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers 
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in 
de directe omgeving.

Wat moet u doen?
Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een 
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die 
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt be-
paald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang 
is. 

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in 
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijde-
lijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het 
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor 
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht 
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to 
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefe-
ningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies 
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is 
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven. 

Wat kost het?
U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen, 
zelfs geen eigen bijdrage. 

Bereikbaarheid.
Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van 
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEB-
site raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Grijs, fit en wijs. 
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het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

kijk op monuta.nl of bel met 
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10 of 

Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        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  
 

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! 

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

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

 

Ga actief uw klachten te lijf

Bel (010)4430090

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

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

Met OCA Rotterdam heeft u:

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.
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The Fab was in de jaren zestig onmiskenbaar een van de populairste Rotterdamse 

beatgroepen. De band werd in 1965 opgericht door de broers Gerard (zanger) en 

Hans Visser (sologitaar), Arie Hordijk (slaggitaar), Gerard Strotbaum (basgitaar) en 

Richard van Aalst (drums). Een naam voor de band was snel gevonden: Fab, simpel-

weg de afkorting van het Engelse fabulous.

De band kende in haar bestaan 

enkele personele wijzigingen. Zo 

maakte Van Aalst plaats voor drum-

mer Sjef Siemons en verving Ockie 

Huysdens (ex-Mega’s) later gitarist 

Hordijk.
De eerste repetities van de groep 

waren in een lokaal van een school-

gebouw op Katendrecht. “Daar was 

de vader van Arie Hordijk conciërge 

en die had de repetitieruimte voor 

ons geregeld. Maar we moesten 

steeds de instrumenten en appara-

tuur naar die school sjouwen en dat 

ging ons vervelen”, herinnert Sjef 

Siemons zich. De jongens waren blij 

dat ze later in een gebouwtje van een 

padvindersvereniging in de Spaanse 

Polder terechtkwamen. Daar kon de 

muziekinstallatie blijven staan.

The Fab speelde in eerste instantie 

hoofdzakelijk in de destijds bij jon-

geren bekende gelegenheden zoals 

De Spes op de Dordtsestraatweg en 

De Grot op de Doklaan op Zuid en in 

buurthuizen aan de andere kant van 

de Maas. “Ik herinner me de naam 

van buurthuis Piet Hein en ook een 

zaal in Hoogvliet, De Zevensprong 

heette die geloof ik.” 

Manager

Ook in Schiedam was de band 

regelmatig te zien en te horen, onder 

meer in zaal Tivoli. Dat kwam 

ongetwijfeld doordat de Schiedamse 

concertorganisator Martin Green de 

eerste manager was van de groep. 

Green’s beatconcerten vonden plaats 

op zaterdagavond en zondagmid-

dag. Later ging The Fab in zee met 

manager Jan Vis. Daarop volgden 

regelmatig ook boekingen buiten de 

Rotterdamse regio.

Op het repertoire van de Rotterdamse 

beatband stonden hoofdzakelijk co-

vers van Engelse beatgroepen zoals 

The Kinks, Them, The Pretty Things 

en The Rolling Stones. “The Rolling 

Stones, daar waren bepaalde jongens 

in de band helemaal gek van”, aldus 

Siemons. “De meeste nummers die 

we speelden waren dan ook Stones-

vertolkingen.” Eigen nummers com-

poneren was er bij de muzikanten 

van The Fab niet bij. “Nee joh, daar 

hadden we niet voldoende creativiteit 

voor.”

Single
The Fab bracht in die jaren een sin-

gle in eigen beheer op de markt. “Die 

hebben we opgenomen in een zaaltje 

van een kerk. Maar dat stelde niet al 

te veel voor hoor”,  aldus Siemons. 

“Het geluid was heel erg slecht. Vol-

gens mij zijn er niet veel exemplaren 

van dat plaatje verkocht.”

Gevraagd naar zijn dierbaarste herin-

neringen aan The Fab, zegt Siemons 

zonder na te denken: “De optredens 

waar veel publiek bij aanwezig was. 

Dat was met name toen we in Rotter-

dam in het voorprogramma stonden 

van de The Scorpions.” Deze Britse 

beatformatie had een wereldhit 

gescoord met ‘Hello Josephine’. 

“Dat optreden was in een zaal van 

een verzamelgebouw in de buurt 

waar nu de centrale bibliotheek staat, 

in het verlengde van de Hoogstraat. 

En we hebben ook met The Sandy 

Coast, de band van Hans Vermeulen, 

op het podium gestaan”, aldus de 

oud-drummer van The Fab.

The Fab ging medio 1968 ter ziele. 

Een aantal bandleden, onder wie 

Siemons, ging nog even verder in de 

muziek. Zij speelden daarna onder 

meer in de begeleidingsband van de 

Rotterdamse zangeres Patricia Paay. 

Heeft u een bijdrage voor deze 

rubriek of wilt u reageren?  Het 

adres is: ‘Beat aan de Maas’, Postbus 

28059 3003KB in Rotterdam. Of 

mail: ed.vanhelten@hotmail.com.

The Fab

Na veertig jaar worden ze 

weer in de schijnwerpers 

gezet in De Oud-Rotter-

dammer: de Rotterdamse 

beatgroepen die in de jaren 

zestig danszalen, buurt-

huizen en dergelijke in de 

Maasstad op z’n kop zetten.

De oproep in het vorige nummer van 

de krant, om herinneringen aan die 

periode kenbaar te maken, was niet 

aan dovemansoren gericht. Er werd 

massaal op gereageerd. Het waren niet 

alleen veel oud-beatmuzikanten, maar 

tevens fans en andere tieners-van-toen 

die hun verhalen opstuurden, vaak met 

uniek fotomateriaal. 

 “Een fantastisch idee”,  was de reactie 

van Joop den Ouden uit Overschie, die 

zich zijn eerste concert van Roadrun-

ner Sect nog goed kan herinneren: 

“Oktober 1965, in het Clemenshuis in 

de Gruttostraat. Ik was stik jaloers op 

die lange haren van die gasten, want 

als mijn haar in m’n nek begon te 

groeien, moest ik al naar de kapper!” 

Overigens kwam het allemaal goed 

met Den Ouden, want hij speelde 

later in de beatband The Hooks, zodat 

uiteindelijk z’n droomwens in vervul-

ling ging.

Walhalla

In alle wijken in Rotterdam waren 

ze te vinden in die turbulente jaren: 

zalen waar vrijwel elk weekeinde een 

beatband optrad. “Als je ergens veel 

 etsen en brommers van het merk 

Puch, Tomos of Kreidler voor de deur 

zag staan, dan moest je daar wezen. 

Dan trad er een band op”, liet Corrie 

van Beveland weten. “Ik woonde in de 

Van Geelstraat in het Westen en m’n 

vriendin en ik wisten precies welke 

band waar speelde. Het maakte ons 

niet uit waar we heen moesten. Was 

er een band in de Spes op Zuid, dan 

stapten we op zaterdagavond om zeven 

uur op de  ets, lieten ons met  ets en 

al door de roltrap naar de  etstunnel 

onder de Maas brengen en kwamen 

aan de overzijde weer met de roltrap 

naar boven. Het was dan nog een klein 

kwartiertje trappen en we waren in het 

walhalla. Het  etsen terug was altijd 

een race tegen de klok, want ik moest 

als 16-jarig meisje wel voor twaalven 

weer thuis zijn.”

Tudor
‘Ik was in 1964 en 1965 chauffeur 

van The Fab en Road Runner Sect”, 

mailde oud-Rotterdammer Ed Pieete 

vanuit z’n woonplaats Gorinchem. “Ik 

reed in een oude bestelbus overal met 

de bands naar toe. Die bus was zo oud 

en slecht onderhouden dat ik in de 

Maastunnel twee rijbanen nodig had 

vanwege de speling in het stuur.” 

Tot slot een reactie van Ruud van der 

Stee: “ Ach ja, de jaren zestig: dat 

waren nog ’s tijden! Ik heb ze allemaal 

gezien, die Rotterdamse beatbandjes. 

In buurthuizen en in dancings zoals de 

Tudor op de Nieuwe Binnenweg en in 

De Wiek op de West-Blaak. Eddy Nel-

son and the Eddysons en The Tremors: 

ik stond er ademloos naar te kijken. 

Voor mij deden ze niet onder voor The 

Beatles of The Rolling Stones.”

In dit nummer van De Oud-Rotter-

dammer leest u de eerste a evering 

van ‘Beat aan de Maas’, van oud-

muzikant en redacteur Ed van Helten. 

In deze serie worden de Rotterdamse 

beatbands  -op papier- weer tot leven 

wordt gewekt. En daar doen we blijk-

baar op voorhand al veel lezers een 

groot genoegen mee.

Lezers reageren massaal op oproep in De Oud-Rotterdammer 

Jaren zestig: “Dat waren nog ’s tijden!”

-  The Fab: zittend Gerard Visser (links) en Arie Hordijk. Daarachter van links 

naar rechts: Hans Visser, Gerard Strotbaum en Sjef Siemons. -

deel 1
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Ed van Helten meldde zich ruim twee 
jaar geleden spontaan bij mij. Hij was 
weg van de krant, genoot van de nos-
talgische verhalen uit zijn jeugd en 
dacht dat hij misschien wel voor een 
leuke aanvulling kon zorgen. Vanuit 
zijn jonge jaren had Ed nog veel 
contacten in de muziekwereld en dan 
met name onder de talloze toenma-

lige beatbands die wekelijks optraden 
in buurthuizen en kleine theaters in 
Rotterdam, maar soms ook in de wijde 
omgeving en af en toe zelfs over de 
grenzen.
Hij stelde voor wat spitwerk te ver-
richten en al die oude bandjes nog 
eens voor het voetlicht te halen, om 
de herinnering aan die prachtige jaren 

levend te houden.
“Wij, babyboomers, hebben in 
onze tienerjaren toch allemaal staan 
springen en dansen op de opzwepende 
beatmuziek van al die groepjes. Bijna 
iedereen heeft daar herinneringen aan. 
Het waren bijzondere avondjes uit, 
waarop je een meisje probeerde te ver-
sieren in de hoop dat je haar ’s avonds 
thuis mocht brengen en wie wist wat 
er dan soms voor je in het vat zat. Wij 
volgden alles wat er destijds in de 
omgeving te zien was en reden stad en 
land af om een groep te volgen. Op je 
brommertje, lopend of met openbaar 
vervoer, maar we wilden er per se bij 
zijn. Ik kan daar leuke verhalen over 
schrijven en die bandjes nog eens aan 
de vergetelheid ontrukken”, aldus de 
voormalig journalist.

Onorthodox
Dat aanbod was niet aan dove-
mansoren gericht. Zo’n rubriek zou 
ongetwijfeld een groot succes worden, 
want, zoals gezegd, wij hebben, als 
babyboomers, állemaal herinneringen 
aan die ‘wilde’ jaren.
We hadden het niet verkeerd gezien. 

Met zijn rubriek Beat aan de Maas 
raakte hij onmiddellijk de goede snaar. 
Direct na de eerste afl evering, waarin 
hij een oproep deed aan voormalige 
bandleden om zich te melden met hun 
herinneringen, begon het reacties te re-
genen. Ed zat meteen tot zijn oren tus-
sen de stapels brieven, foto’s mailtjes 
en telefoontjes en had direct voldoende 
voorraad om een langlopende rubriek 
te vullen. Zo verscheen iedere veertien 
dagen van zijn hand een afl evering met 
meer of minder succesvolle beatbands 
uit de jaren zestig. Hij schreef in totaal 
58 afl everingen en was nog niet aan 
het einde van zijn Latijn. Helaas heeft 
Ed zijn werk niet mogen afmaken.
Ed is altijd een beatnik gebleven. Hij 

leidde een wat onorthodox leven. Be-
paald geen huisje, boompje, beestje. 
Hij was gehecht aan zijn vrijheid en 
woonde in een tot enorme camper 
omgebouwde stadsbus, waarmee 
hij soms maandenlang door Europa 
trok. Hij genoot van die trips en de 
momenten als hij ’s avonds ergens aan 
een warm strand met anderen muziek 
kon maken. Maar waar hij ook was, 
‘zijn’ Beat aan de Maas bleef hij trouw 
doormailen, want die rubriek was zijn 
leven.

We zullen hem heel erg missen

Fred Wallast

Ed is altijd een beatnik gebleven
Enkele uren na het drukken van de krant van 1 september kregen wij het droevige bericht dat 
Ed van Helten (60) op 31 augustus om acht minuten over acht was overleden. Drie weken eerder 
was hij getroffen door een ernstige hersenbloeding, naar later bleek het gevolg van een tumor in 
zijn hersenen. Ed kwam deze, en later ook nog een tweede, hersenbloeding niet meer te boven 
en werd zaterdag 5 september op Hofwijk gecremeerd. Een groot verlies uiteraard voor zijn 
naasten, maar ook voor De Oud-Rotterdammer.

The Cheeta’s

- The Cheeta’s. Van links naar rechts: 
Jan Warbie, Bob Kesting, Frans 

Delmee (zittend), Wim v.d. Bunt en 
Ton v.d. Meer. -

Kesting was gitarist in de band, 
die verder bestond uit Jan Warbie 
(sologitaar en zang), Wim v.d. Bunt 
(gitaar), Ton v.d. Meer (basgitaar) 
en Frans Delmee (drums). 
Bijna alle jongens kwamen uit 
Schiebroek (“Behalve Frans, die 
woonde op de Noordsingel”), dus 
het lag voor de hand dat de eerste 
optredens van The Cheeta’s in die 
wijk plaatsvonden. En later in het 
Noorden. Kesting: “Zalen zoals De 
Pater, De Brandaris, Het Gelderse 
Dorp en de kantine van voetbalver-

eniging Leonidas waren voor ons op 
een gegeven moment vaste adres-
sen. Daar traden we regelmatig op.” 

Togo Bar
Beatgroepen hadden in die tijd wei-
nig aanzien. Zo kon het gebeuren 
dat de politie een optreden in De 
Brandaris stil legde. Kesting: “Maar 
we lieten ons niet uit het veld slaan, 
vertrokken naar Het Gelderse Dorp 
aan de Gordelweg, om daar vrolijk 
verder te spelen.”
De leukste herinneringen bewaart 

Kesting aan de concerten in de altijd 
bomvolle kantine van Leonidas. 
“Daar traden ook internationaal 
bekende groepen op, zoals The Tee 
Set en The Motions.” The Cheeta’s 
sleepten later ook onder meer een 
maandcontract in de wacht in de 
roemruchte Togo Bar van oud-
Sparta-trainer Toon v.d. Enden in 
de Tiedemanstraat. “Daar kreeg je 
weliswaar een grijpstuiver voor, 
maar dan had je wèl aanzien. Alle 
beginnende groepen wilden daar 
dolgraag spelen.”
Gitarist Kesting fungeerde ook als 
manager voor de band. “Ik werkte 
destijds op een expeditiekantoor en 
daar was ik meer met werkzaamhe-
den voor de band bezig, dan voor 
het bedrijf. Daar werd ik natuurlijk 
op een dag op aangesproken.” 
Zodoende kregen The Cheeta’s ook 
werk buiten de Maasstad. Ze ston-

den op podia in Twello, Oudenbosch 
en Zundert. Ze speelden ook over de 
grens: in Remouchamps in België. 

Stunt
Platen hebben The Cheeta’s nooit 
gemaakt, hoewel een affi che voor 
een optreden van de Rotterdam-
mers in Zundert anders moest doen 
geloven. Daarop werd de band 
aangekondigd met de mededeling: 
’bekend van hun platen’. Kesting: 
“Dat was gewoon een stunt van 
de zaaleigenaar. Die wilde zoveel 
mogelijk publiek naar binnen halen. 
We hebben nooit een platenstudio 
van binnen gezien, we konden zelfs 
geen noot lezen…”

The Cheeta’s hebben vijf jaar op 
de planken gestaan. In 1966 ging 
de groep ter ziele. Van alle musici 
is destijds alleen Jan Warbie verder 
gegaan in de muziek. Hij belandde 
daarna in de succesvolle Rotter-
damse formatie The Swinging Soul 
Machine.
De inmiddels 65-jarige Bob Kesting 
speelt nog uitsluitend voor zichzelf 
en iedereen die het maar horen wil. 
“Ik speel ook keyboard en heb me-
zelf de laatste jaren tevens saxofoon 
leren spelen”, zegt hij.  

Dit was de 58ste en laatste afl eve-
ring van deze rubriek van de hand 
van Ed van Helten.

deel 58

Het moet begin zestiger jaren in huize Noorlander in Over-
schie een muziekschool hebben geleken, want zo’n beetje het 
hele gezin speelde een instrument. Ook de broers. Ruim veer-
tig jaar later vraagt Bob Kesting zich nog steeds af hoe het 
mogelijk was dat de repetities nooit problemen in de buurt 
gaven: “Bovendien zaten er soms wel twintig andere jongelui 
in de kamer naar ons te luisteren. Maar kennelijk kon dat al-
lemaal in die tijd.” 

- Ed van Helten -

- Op 20 februari 
2007 verscheen 
de eerste “Beat 
aan de Maas”. 

Hieronder staat 
de 58ste en 

tevens laatste 
deel van deze 

populaire 
rubriek  -
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Airconditioning

Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136

24-uurs info • 0880 - 102030

Keuze uit diverse 
modellen of 
kanalensysteem voor de 
perfecte klimaatbeheersing!

Dealer van:

Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nl

Last van de warmte? 
Tijd voor airco!
Last van de warmte? 
Tijd voor airco!

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

MEGA OPRUIMING

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%
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Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils   

KORTINGEN TOT WEL 70%

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

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! 

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op pag. 30 of 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro 
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

Voor een liefhebber te koop aangeboden:
Het boek Rotterdamse Cafés,deel 2 van Joris Bod-
daert uitgegeven mei 2009 van 49,50 voor 35 euro. 
Het boek Korps Mariniers 1942 tot heden. Tevens 
zeven prentbriefkaarten van ontwerpen van zeven 
architecten voor het nieuwe Rotterdams Stadhuis, 
anno 1910. Jos Perry: Jongens op kostschool. 
Marieke Hilhorst: Bij de zusters op kostschool 
Geschiedenis van het dagelijks leven op RKpensio-
naten van 1920 tot 1960.  t.e.a.b.

H.J. van Beeren, Laurahoeve 28,
2804 JH Gouda, 0182-530419

FOTO’S

VERZORGING

BOEKEN

VAKANTIES

ABONNEMENTEN

 
 
 
 
 

 
Diverse aantrekkelijke acties 

MSG Watersport, Ambachtweg 28 F,  
Moordrecht, 0182-375110 

 
 
 

    
 
 
 

WATERSPORT

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Gastvriendelijk familiehotel 
2 nachten halfpension € 119,00  

www.hofvandalfsen.nl 
telefoon 0529-431818 

 

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362
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Een schildpadje van de HoPa-lijn

Nadat Gerrit de leerschool van Piet 
Smit doorlopen had, ging hij in 1955 
varen bij VNG op schepen als de 
Alchiba, Aldabi, Alnati, Anne Chris-
tina, Deneb, Gemma en Markab. 
Als Ger op de vaart was, schreven 
wij brieven. Toen ik geschreven had 
dat ik een poëziealbum had, heeft 
hij prompt een versje gemaakt en bij 
thuiskomst in mijn album geschre-
ven. Ik herinner me dat we altijd via 
de scheepvaartberichten in de krant 
bijhielden waar hij was. Hij heeft op 
de HoPalijn gevaren en als hij dan 

van Buenos Aires de rivier op ging 
naar Asuncion hadden we heel lang 
geen contact meer. Dat was 1600 
kilometer varen over Rio Parana en 
Rio Paraquay.

Bezoek
In 1960 is Thea samen met de vrouw 
van kapitein Van der Gast negen 
maanden meegevaren. De bemanning 
werd rond de vijf maanden afge-
lost, maar bij gebrek aan offi cieren 
waren die soms anderhalf jaar van 
huis. Daarom mochten de vrouwen 
overkomen. Ze moesten in Amerika 
iemand hebben die borg stond en 
konden met het vliegtuig naar New 
York, maar de dames wilden ook wat 
van het land zien en voeren met de 
Asterope naar Norfolk en daarna drie 
dagen per Greyhoundbus naar New 
York. Daar werden ze opgewacht 

door Black Diamond (het agent-
schap van NVG) en naar een hotel 
gebracht. Na tien dagen kwam de 
Anne Christina binnen en vertrokken 
ze naar Buenos Aires (drie weken va-
ren) en de rivier op naar Asuncion. In 
de droge tijd was de waterstand erg 
laag en konden ze niet in Asuncion 
komen. Ze moesten regelmatig de 
sloep strijken en meten of ze konden 
doorvaren. Ze zijn ook eens, ondanks 
twee loodsen aan boord, vastgelopen 
en hebben veertien dagen op een 
eiland vastgezeten. Ze moesten los-
sen en laden in Villa Oliva. Er was 
geen kade, geen kraan en de trossen 

moesten aan de bomen vastgemaakt 
worden. De bewoners hielpen met 
lossen en laden. Er waren geen 
kantoren, alleen een douanegebouw-
tje (een hutje met een rieten dak). 
Meestal lagen ze er twee weken en 
had Ger de tijd de hoofdmachine na 
te kijken en alle mankementen te 
repareren.

Vertier
‘s Nachts en zondags werd er niet 
gewerkt. In de rivier zwommen 
piranha’s en krokodillen, dus zwem-
men was geen optie; er waren geen 
auto’s of fi etsen alleen paarden en 
ezels, dus wandelen of paardrijden 
of een barbecue in het dorp of een 
biertje bij bar El Marino was het 
enige vertier. Soms kwam er iemand 
van het kantoor uit Asuncion met een 
vliegtuigje naar Villa Oliva, hij vloog 
dan over het schip en dan werden 
snel de koeien uit het weiland ge-
haald zodat hij kon landen. Een hele 
bezienswaardigheid voor de locals.
De burgemeester van Villa Oliva 
nodigde kapitein Piet,1e stuurman 
Cees en 1e machinist Ger uit voor 
een diner bij hem thuis. Ze namen 

een krat Heineken mee als cadeau 
en mevrouw had een heerlijke pan 
Paraquaysoep gekookt. Ze schepte 
voor allemaal een bord op, maar tot 
hun schrik zagen ze talloze beestjes 
in de soep zwemmen.
Cees dacht: uit beleefdheid moet ik 
het opeten, dus vlug eten dan ben 
ik er maar vanaf. Als eerste had hij 
zijn bord  leeg, maar hoorde toen 
tot zijn schrik Ger en Piet tegen de 
gastvrouw zeggen: onze collega vindt 
de soep zo lekker, mag hij misschien 
nog een bordje. Bij het afscheid 
hebben ze hartelijk bedankt voor de 
levendige soep. 

Heimwee
Van diverse reizen nam hij weesdie-
ren mee. Een vogeltje Caracas, een 
schildpad Tobias en een hond Sniffi e 
die aan de kade mishandeld werd. 
Het dier kon de eerste weken niet op 
straat lopen, doordat hij hout gewend 
was. Toen het stel eenmaal kinderen 
had, is Thea nog wel eens met hun 
oudste zoon Marcel meegevaren 

van Marseille naar Rotterdam. Hun 
jongste zoontje Arthur had echter 
veel problemen met zijn gezond-
heid en lag om de haverklap in het 
ziekenhuis. Ger heeft toen besloten 
een baan aan de wal te zoeken. Op 
de monsterrol stond; ‘Ger stopt in 
verband met ziek kind, zijn vrouw 
kan het niet meer aan’. Achteraf 
bleek dat Arthur enorme heimwee 
naar zijn vader had en daar doodziek 
van was. Aan de Anne Christina 
bewaarde hij de beste herinneringen 
en samen met Thea gingen ze altijd 
naar de reünies van VNG waar ze 
weer eens heerlijk over hun reizen 
konden praten (bv. over de sinaasap-
pelshow). Zijn hart ging altijd uit 
naar de vaart en toen hij in 2005 
(nog geen 73 jaar oud) overleed 
stond er een schip van Van Nievelt 
Goudriaan op zijn rouwkaart. Eens 
een zeeman........

Francien de Leede van Driel
ariedeleede@kpnplanet.nl
010-4200789  

Laatst had ik het met mijn tante Thea over Van Nievelt Goudiaan (VNG), het bedrijf waar 
haar man Gerrit de Vrije (mijn oom Ger) met zoveel plezier gevaren heeft. Wat een toeval 
dat er in De Oud-Rotterdammer van 21 juli een stukje over die maatschappij stond. Ik heb 
haar gebeld en we vonden het leuk zijn belevenissen met de lezers van De Oud-Rotterdam-
mer te delen.

Als ketelbinkie het zeegat uit 

Ik moest zes keer per dag eten halen 
voor de bemanning. Om naar de kok 
te gaan, moest ik met de etensbalies 
langs twee luikhoofden lopen. Er za-
ten geen deksels op, dus ging dit al-
leen goed als er geen deining stond, 
want anders kon het gebeuren dat ik 
hete soep over m’n armen kreeg. 
Het werk bestond verder uit kooien 
opmaken, schoonhouden van hutten 
en messroom en natuurlijk afwassen. 
Met het schoonmaken van kleren 
verdiende ik vijftig cent per emmer. 
Toen ik hier eens mee bezig was, 
zag ik een walvis omhoog springen. 
Zoiets zie je maar eens in je leven.
Het schip zou een aantal havens aan-
doen op die kust. Toen we eindelijk 
bij de eerste havenplaats Recive Bra-
zilië aankwamen, mochten we van 
de kapitein niet de wal op, omdat er 
veel slechte vrouwen waren. Daar 
had je je bij neer te leggen. De mooi-
ste haven vond ik Rio de Janeiro. 
Dat was een prachtig gezicht met dat 
Christusbeeld op die berg, die ze het 
Suikerbrood noemen. 

Schraalhans
De laatste haven op de kust was 
Buenos Aires. Daar bleven we drie 
weken liggen. In de havens werd 

geen wacht gelopen en hoefde ik 
minder naar de kombuis om eten 
voor de bemanning te halen, doordat 
in de havens de luiken open lagen. 
Er lag dus veel aan dek waarover je 
je benen kon breken. Bovendien was 
vlakbij de kade een hele goede eet-
tent. Daar gingen we ‘s avonds veel 
naartoe. Ze verkochten alleen bief-
stuk met stokbrood en het bier was 
er heel goedkoop. Onze scheepskok 
had dus niet zoveel te doen. Dit was 
wat anders dan die zeekost van hem. 
Wij stonden aan boord op streng 
rantsoen. De hardewijkers die wij 
om de week als ontbijt kregen, 
waren vaak nog half bevroren en die 
gingen meestal gelijk over de muur. 
Als je die hardewijkers kreeg, was 
er meestal ook geen kaas of worst 
en aten we maar jam en stroop, want 
daar was aan boord genoeg van. 
Nee, het was schraalhans keuken-
meester. 

Sloepenrol
Op een ochtend in Buenos Aires 
moest iedereen naar het sloependek 
voor een oefening. Een sloepenrol 
dus. De sloepen waren van hout en 
helemaal uitgedroogd. Toen ze na 
een klein uur in het water lagen, 

stonden ze in een mum van tijd vol 
water. Na een uur werden ze weer 
boven de waterlijn gehesen. Toen het 
water eruit was, ging een matroos 
de ladder af om de proppen erin te 
draaien. Voor de oefening moest 
natuurlijk ook geroeid worden. Als 
je dat zag, leek het wel een lachfi lm. 
Wat een chaos. Gelukkig heeft er 
zich op zee nooit een noodsituatie 
voorgedaan, want anders hadden we 
allemaal een zeemansgraf gekregen.
Op zee leerde ik van de matrozen 
splitsen en steken leggen en ‘s mid-
dags leerde ik soms sturen op het 
kompas.
Tijdens de oversteek viel de motor 
wel eens uit. Gelukkig niet met 
slecht weer, want dat is natuurlijk 
bloedlink. Terug in Europa deed het 
schip eerst nog een aantal dagen 
Antwerpen aan en ging dan naar 
Rotterdam. Het afmonsteren viel 
mee. Ik kreeg nogal wat fooi. Ook 
van de bootsman. 
Dit was mijn eerste reis als ketelbin-
kie. Het was echt een avontuur als je 
zestien bent. 

Toon Groeneveld
Wolvepad 28 
3075 MS Rotterdam 

Ik was zestien toen ik aanmonsterde op het vrachtschip MS Algenib van rederij Nievelt 
Goudriaan voor mijn eerste reis naar Zuid-Amerika. De reis zou drie maanden duren. 
Net buiten de pieren van Hoek van Holland werd ik al zeeziek. 

moesten aan de bomen vastgemaakt Heimwee

Een schildpadje van de HoPa-lijn

Ger in New York toen Thea aan boord kwam

de HoPalijn gevaren en als hij dan 

feestje aan boord van de Alchiba

Als ketelbinkie het zeegat uit 
Vliegtuigje met waterklerk Aldam

van Marseille naar Rotterdam. Hun 

Krokodillen in de rivier gevangen

een krat Heineken mee als cadeau 

de Anne Christina

Bar El Marino in Villa Oliva(Paraquay)
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De Stromen Kalender

De Stromen is onderdeel van De Stromen Opmaat Groep

Thuis met De Stromen
Informatie van De Stromen Opmaat Groep     september/oktober 2009

donderdag

24  SEPT

donderdag

17  SEPT

zaterdag

26  SEPT

dinsdag

6  OKT

dinsdag

13  OKT

woensdag

28  OKT

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, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

Wij staan voor u klaar in één van onze verzorgings- en verpleeghuizen in Rotterdam 
en Ridderkerk, maar ook bij u thuis bieden wij graag goede zorg. Vanuit de visie dat 
mensen hun eigen leven willen leiden, op hun eigen manier, in hun eigen omgeving 
is onze zorg klantgericht en op maat. 

Als uw huis schoon en op orde houden niet meer vanzelfsprekend is, zijn wij er voor 
u. Wij nemen graag huishoudelijke taken van u over zoals stofzuigen, ramen lappen 
of uw badkamer schoon houden. Met elkaar zorgen we dat u zolang mogelijk prettig 
thuis kunt wonen.

Heeft u vanwege uw gezondheid moeite met de dagelijks terugkerende 
handelingen? De Stromen biedt dan uitkomst. Wij ondersteunen u graag bij het eten 
en drinken, douchen, aankleden of het aantrekken van steunkousen. Wij zijn er voor 
u op de afgesproken tijd tot u het –eventueel- weer zelf kunt.

Onze verpleegkundige teams verrichten uiteenlopende handelingen zoals 
wondverzorging, insuline injecteren en ze zien toe op verantwoord medicijngebruik. 
De Stromen heeft ook gespecialiseerd verpleegkundigen op het gebied van diabetes 
en COPD.

Als u zelf of als mantelzorger geconfronteerd wordt met geheugenverlies of 
dementie dan staan onze medewerkers van het Psychogeriatrisch Team klaar om u 
te ondersteunen bij het opbouwen van een zinvolle dag, maar ook bij het regelen 
van extra voorzieningen.

Naast bovengenoemde zorg biedt De Stromen nog een breed scala aan zorgdiensten 
waaronder de uitleen en verkoop van zorghulpmiddelen, personenalarmering, 
dagbehandeling, nachtzorg, voedingsvoorlichting, dieetadvisering en herstel in ons 
ZorgHotel.

Een ZorgAdviseur van De Stromen informeert u graag geheel gratis en vrijblijvend 
over de mogelijke zorgverlening van De Stromen in Rotterdam en Ridderkerk. 
Als u onderstaande bon invult, nemen wij contact met u op voor een persoonlijk 
gesprek bij u thuis. Voor het maken van een afspraak kunt u ook bellen naar Zorglijn 
Rotterdam op werkdagen bereikbaar op nummer 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.].

Nostalgische modeshow
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om onder het genot van koffi e met wat 
lekkers te 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.

55PlusBeurs
In LCC Castagnet aan de Larixlaan 200 in Hillegersberg/Schiebroek wordt 
deze beurs voor het eerst georganiseerd. De offi ciële opening door 
portefeuillehouder Anton Stapelkamp is om 10.30 uur. Tot 15.30 uur kunt u de 
informatiemarkt bezoeken, exposities van kunstenaars bekijken of meedoen 
aan een quiz met leuke prijzen. Verder is er live muziek, gratis poffertjes, een 
proeverij en een ‘spreekuur’ van een notaris. Loopt u gezellig even binnen!

Burendag
Op de landelijke burendag is De Stromen op meerdere locaties actief. Zo 
staan onze deuren van Schiehoven- Wilgenplas aan de Hamakerstraat 77 
in Schiebroek wijd voor u open! Voor jong en oud is er van alles te doen. 
Er is een informatiemarkt, een quiz met leuke prijzen, een scoot- en 
rolstoelparcours, u kunt gratis crêpes eten, uw rollator laten nakijken of 
uw bloeddruk en bloedsuiker laten meten. Op deze gezellige dag is er live 
muziek en zijn er multiculti hapjes. Ook kunt u écht in contact komen met uw 
buurtgenoten. Loopt u tussen 11.00 en 16.00 uur zeker even binnen! 
Langskomen kan ook in Ridderkerk vanaf 10.00 uur. Achter het park van de 
Reyerheem is naast informatiekramen, een springkussen, demonstraties, 
spelletjes en live muziek tevens een kinderrommelmarkt aanwezig.

Opfriscursus rijbewijs
Tijdens de BROEMdag in Meerweide aan de Grote Hagen 98 in Rotterdam 
IJsselmonde krijgt u de mogelijkheid om uw praktijk- en theoriekennis op te 
frissen. Het programma duurt van 8.30 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 16.30 
uur en bestaat uit een rijvaardigheidsrit, een gehoor-, ogen- en reactietest en 
voorlichting over –de nieuwste- verkeersregels. Deelname bedraagt € 5,- per 
persoon en aanmelden kan bij Linda de Jong van Veilig Verkeer Nederland op 
nummer [0184] 685 317.

Dameskoor ‘De Vrolijke Noot’
We verwelkomen u graag in Grand Café/Restaurant De Zuiderkroon, aan het 
Vlissingenplein 108 in Rotterdam Pendrecht tijdens dit spetterende optreden 
met Nederlandse én zeemansliederen. Het optreden duurt van 20.00 tot 22.00 
uur en de entree is gratis [consumptie is verplicht].

Weense avond met Die Papendörfer Musikanten
Tijdens de Weense avond treden tijdens een heerlijk diner “Die Papendörfer 
Musikanten” op tussen 18.00 – 21.00 uur. Deze groep van 18 muzikanten laten 
u graag kennismaken met Egerländer muziek: gezellige polka’s, meeslepende 
walsen en pittige marsen. Wilt u komen genieten tijdens deze gezellige avond? 
Reserveer dan tijdig bij de kassa van Grand Café/Restaurant De Zuiderkroon 
aan het Vlissingenplein 108 of via telefoonnummer [010] 481 02 02. Voor het 
diner betaalt u € 15,- exclusief drankjes. Ja, ik maak graag vrijblijvend een afspraak met 

 een ZorgAdviseur bij mij thuis. 

Voorletter[s] / Naam:    M / V

Adres:

Postcode / Woonplaats: 

Telefoonnummer:

Het betreft een advies voor:

        mijzelf              een ander
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In de jaren negentig van de 
twintigste eeuw werd het gebouw 
verkocht aan de horecafamilie 
Veelenturf, die op dat moment al 
ongeveer dertig jaar café-restaurant 
en zalencentrum Rustburcht in het 
Verzamelgebouw aan de Strevels-
weg exploiteerde.
Onder leiding van broer en zus 
Veelenturf werd ’t Slag een 
modern zalen- en partycentrum en 
het nieuwe onderkomen voor car-
navalsvereniging De Keilebijters. 
Dertig jaar zat de gerenommeerde 
club in Spes Bona aan de Dalweg. 
In de jaren negentig verwierf 
machinefabriek Van Zetten het 
feestgebouw in eigendom als aan-
vulling op het al eerder in bezit ge-
kregen voormalige broederklooster 
van de parochie van de Heilige 
Kruisvinding aan de Beukeldaal. 
Carnaval paste niet in het concept. 
Na enige jaren waren de Keilebij-
ters ook niet meer gewenst in ’t 
Slag en sindsdien houden ze hun 
feesten in buurthuis De Brink.
Gebouw ‘t Slag was jaren achter-
een thuishaven van winkeliers-
vereniging Boulevard-Zuid voor 
omvangrijke Sinterklaasfeesten 
en een trefcentrum voor toneel- of 

cabaretvoorstellingen. Op de plek 
waar ‘t Slag werd gebouwd lag ooit 
een keerlus voor tramlijn 13 naar 
de Wilhelminakade aan het eind 
van de Parallelweg.
Naast de Sandelingpleinkerk 
werd in het mobilisatiejaar 1939 
een schuilkelder gebouwd. In de 
Tweede Wereldoorlog was die 
toevluchtsoord als het luchtalarm 
de komst van vliegtuigen meldde. 
Tussen kerk en pastorie was 
een onderaardse gang gegraven. 
Met behulp van een kaars als 
verlichting kon men er kruipend 

doorheen.
P. Mulder heeft van 1944 tot 1948 
gewoond in de pastorie aan de 
Strevelsweg 5. Zijn vader was 
predikant in de Sandelingpleinkerk. 
Daarna kwam de bekende dominee 
dr. E. Masselink in het huis te 
wonen. Tijdens de laatste decennia 
van het bestaan werden op zijn 
gezag in de kerk fi lms gedraaid 
om te voorkomen dat gerefor-
meerde jongeren naar de bioscopen 
Harmonie (Gaesbeekstraat), Metro 
(Wolphaertsbocht) en Colosseum 
(Beijerlandselaan) gingen. Het 
fi lmdoek stond voor de preekstoel. 
De overigens erg onschuldige fi lms 
waren zo in trek dat er al spoedig 
op zaterdagavond twee voorstel-
lingen waren. Nog weer later werd 
in de kerk dansles gegeven en dat 
veroorzaakte veel opschudding bij 
de gereformeerde kerkenraad. Een 
van de organisten in die periode 
was Floor Ippel, die ook les gaf op 
het instrument. 
De kerk met elfhonderd zitplaat-
sen van architect H. Sutterland 

is in augustus 1921 ingewijd. De 
aanneemsom bedroeg 112.000 
gulden. De laatste dienst was op 10 
november 1968. Na opnieuw een 
grote brand op 21 mei 1970 is de 
kerk gesloopt. De brand verwoestte 
ook de haringkraam die een vaste 
standplaats had op het kerkpleintje 
bij de halte van buslijn 52. 
P. de Ruiter was in de Sandeling-
pleinkerk meer dan 25 jaar koster. 
Af en toe kreeg hij assistentie van 
koster P. den Ouden van de Polder-
straatkerk in Hillesluis. Kleinzoon 
H. de Ruiter heeft heel wat uurtjes 
in de kerk doorgebracht bij zijn 
grootouders. Hun woonruimte was 
boven de kerkenraadkamer, achter 
de preekstoel en onder het orgel.
De zoon van Den Ouden vond 
het als knul van vijftien heerlijk 
om op het kerkorgel te spelen. 
Later hoorde hij op zijn ronde als 
postbesteller in Bloemhof sirenes 
van brandweerwagens. Al snel was 
duidelijk dat ‘zijn’ kerk in de fi k 
stond. Als lid van de vrijwillige 
brandweer hielp hij met blussen, 
maar er was geen redden meer 
aan. Voor de slopers, die toch al 
bijna op de stoep stonden, was het 
daarna een fl uitje van een cent de 
muren om te trekken.
De straathoek bleef braak liggen 
tot 2 oktober 1981. Wethouder mr. 
E.M.A. Schmitz, de latere burge-
meester van Haarlem, sloeg er die 
vrijdag op de gewijde grond de 
eerste paal voor 94 wooneenheden 
voor schipperskinderen.
In de jaren vijftig en zestig kon 
het er in de omgeving behoorlijk 
druk zijn. Niet alleen vanwege het 
bezoek aan een van de maar liefst 
vier kerkdiensten op zondag, maar 
ook door de talrijke supporters van 
Feyenoord die naar De Kuip gin-
gen of er vandaan kwamen. Nog 
niet veel mensen waren toen in het 
bezit van een auto.

- De gereformeer-
de Sandelingpleinkerk 

op de hoek Strevelsweg en 
Sandelingstraat is verdwenen. 

Een kopie is de Breepleinkerk op de 
hoek van de Randweg Foto’s verzameling 

Rein Wolters -

Als onplezierige datum voor de gereformeerde kerkgemeenschap van Bloemhof en 
Vreewijk staat 7 maart 1959 te boek. Die zaterdag raakte hun godshuis op de hoek 
Sandelingplein/Strevelsweg door een uitslaande brand behoorlijk beschadigd, die 
gelukkig hersteld kon worden. Veel meer vreugde beleefde dezelfde gemeenschap 
op maandag 4 april 1960. Burgemeester mr. G.E. van Walsum kwam naar ’t Slag voor 
het officieel openen van het gelijknamige jeugdhuis, schuin aan de overzijde van de 
ondertussen weer herstelde kerk. Zuid had er een feestzaal van twee verdiepingen 
bij voor ook grotere bruiloften en partijen. Voor vereniging De Graskauwers werd het 
de residentie voor de jaarlijkse carnavalsfeesten.

Tweede brand 
legde Sandeling-
pleinkerk definitief in de as
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Senioren welkom op 3e 
Charlois’ Songfestival
Het Charlois’ Songfestival is voor jong en 
senior. De derde editie van het spraakma-
kende festival start zondag 18 oktober met 
de eerste van vier voorronden. De andere 
voorronden zijn op de zondagen 1, 8 en 15 
november. De halve fi nale is 22 november 
en de Grande Finale zondag 29 november. 
Aanvang steeds om 17.00 uur in haven-
café Wereldhaven aan de Sluisjesdijk 2 in 
Rotterdam-Charlois.
In eerdere edities gooiden senioren hoge 
ogen met repertoire naar eigen keuze.
Zangeres/entertainster Rita Young uit 
Vlaardingen presenteert het 3e Charlois’ 
Songfestival. Er zijn geldprijzen te verdie-
nen van 100 tot 300 euro, bekers en een 
door de deelgemeente Charlois beschik-
baar gestelde wisselbeker. Een deskundige 
jury beoordeelt de kandidaten. De geluids-
techniek is in handen van beroepsmusicus 
Edwin Moens. De deelnemers krijgen na 
elke ronde inzage in de jurycijfers, even-
als een gratis foto van het optreden. Het 
festival van 2007 werd gewonnen door het 
duo Lindy van Wanum en Angelique Ver-
bruggen uit Rhoon en dat van 2008 door 
Rotterdammer Bob van Niekerk. Kandida-
ten kunnen zich kosteloos inschrijven via 
010-7863728, 0654-283758 of 
e-mail: reinw@telfort.nl

Feestavond
De onderafdeling Rotterdam organiseert 
voor de leden van het Contact Oud Mari-
niers de jaarlijkse feestavond op vrijdag 
27 november 2009 in de Johan de Wittzaal 
in de Van Ghentkazerne, Toepad 120 te 
3036 NJ Rotterdam. De commandant van 
de kazerne heeft wel een maximum aantal 
deelnemers vastgesteld. Reageer dus snel 
als je erbij wilt zijn. Aanvang: 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Mocht deze datum 
i.v.m. de verbouwing van de Van Ghent-
kazerne, veranderen, wordt u daarvan op 
de hoogte gebracht.
De toegangsprijs bedraagt € 17,50 per 
persoon. Hiervoor ontvangt u bij bin-
nenkomst koffi e (thee) met cake, een 
maaltijdbon voor een koud buffet (met 
warme beenham) en twee consumptiepen-
ningen per persoon. Natuurlijk is er gezel-
lige live muziek en een grandioze loterij. 
Aanmelden doet u door vòòr 31 oktober 
2009 € 17,50 p.p. over te maken op 
Girorekening 401632, t.n.v. Contact Oud 
Mariniers afd Rotterdam, Brasem 292, 
2986 HC Ridderkerk onder vermelding 
van Feestavond COM 2009 en uw naam. 
Zorg voor tijdige opgave en betaling (voor 
31 oktober 2009).

Verdere informatie:
J.J. Looten, 010 – 482 99 56

- De Strevelsweg vanaf het viaduct Groene Hilledijk met rechts de Sandelingpleinkerk en 
in de verte de St.-Theresiakerk op de hoek van Lange Hilleweg en eveneens afgebroken -

- Keerlus van tram op ’t Slag met boven de bebouwing uit nog net de torenspits van de 
Sandelingpleinkerk -

De fi nalisten van het laatste festival waar 
Bob van Niekerk (staand vijfde van links 
en met naast hem Lindy van Wanum) de 

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING
 
VAN MOURIK BV

 
 

 
  




  






































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.

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Peter Langhout Reizen meer weten of boeken? bel 0900 0991 (0,15 p/m) of kijk op peterlanghout.nl
Boek via peterlanghout.nl en bespaar tot € 10,- reserveringskosten. Alle prijzen zijn p.p.

OUDROT38

De mooiste vakanties boek je bij Peter Langhout Reizen!

We hebben een interessant excursieprogramma 
opgesteld waarbij we u zowel Duitsland, Oosten-
rijk als Tsjechië laten zien. En bezoek historische 
steden als Salzburg, Cesky Krumlov en Passau.  
Reiscode: BE33165

Ga mee met onze gezellige kerstreis voor singles 
naar het Bergische Land, waar we verschillende 
bezoeken brengen aan o.a. de kerstmarkt in Düs-
seldorf, Centro, de stad Mettmann en het Hopfg-
arten Park. Reiscode: BE33180

U vindt hier prachtige natuur, mooie kuuroorden 
en overblijfselen van oude vulkanen. Vanuit het 
historische stadje Altenahr in het Ahrdal nemen 
we u mee op prachtige excursies naar o.a. de 
Vulkaaneifel. Reiscode: BE30544

Geniet op dit luxe cruiseschip, met veel facilitei-
ten, van een heerlijke reis langs Italië, Spanje en 
Marokko. Bij diverse mooie plaatsen kunt u van 
boord gaan voor een bezoek aan de stad. Reis-
code:  BE33189

Praag is een wereldstad. Er zijn straten, buurtjes, 
wijkjes waar de tijd vijfhonderd jaar lijkt stil te 
hebben gestaan. U raakt er niet uitgekeken! Ook 
de omgeving van Praag is ruimschoots de moeite 
waard.  Reiscode: BE30556

Tijdens deze reis ziet u de overgebleven Neder-
landse invloeden in Duitsland. Zo bezoeken we 
Dillenburg, de geboorteplaats van Willem van 
Oranje. Ook nemen we u mee naar Nassau, Keu-
len en Koblenz.  Reiscode: BE30546

Een schitterende bestemming in het mooie en 
natuurrijke Tirol. Incl. diverse excursies o.a. de 
Grossglockner-tour, de watervallen bij Krimml, de 
Swarovski Kristallwereld, Zell am See en nog veel 
meer!  Reiscode: BE30562

naar Tsjechië 

Praag en omgeving
7 dagen Hotel Ludmila
o.b.v. halfpension
vertrek 17 oktober

 

v.a. 349

naar Italië 

Middellandse Zee Kerstcruise
11 dagen MSC Fantasia
o.b.v. volpension
vertrek 21 december

 

v.a. 969

Top 10 Last-minutenaar Duitsland 
Alleenstaande Kerstreis 
Bergische Land
6 dagen Best Western 
Hotel Mettmann ****
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december

 

v.a. 469

naar Duitsland 

Eifel en Rijndal 
5 dagen Hotel Weissen Kreuz 
o.b.v. halfpension
vertrek 19 oktober

 

v.a. 239

naar Duitsland 

Oranjeroute
5 dagen Ramada Hotel Siegen
o.b.v. halfpension
vertrek 12 en 19 oktober

 

v.a. 249

Kerstreis 3 Landen-reis
12 dagen Ferienpark Altreichenau 
o.b.v. halfpension
vertrekdatum 22 december

naar Duitsland 

 

v.a. 699

naar Oostenrijk

Tirol
8 dagen Hotel Brixnerwirt
o.b.v. halfpension
vertrek 17 oktober

 

v.a. 349

Nederland – 
Leeuwarden  
3 dgn autoreis stad en wad Leeuwarden 
o.b.v. logies en ontbijt 
aankomst elke vrij. en za.  Reiscode: BE32858

3 v.a. 119

Turkije - Marmaris  

8 dgn vliegreis 

Marmaris Htl Hawaii 2 o.b.v. logies en ontbijt

vertrek 3 okt.  Reiscode: BEA7231

4 v.a. 389

Spanje – 
Santa Susanna   
10 dgn vliegreis Santa 
Susanna – Apt. Odissea Park o.b.v. logies 
vertrek 16 okt. Reiscode: BEA6767

5 v.a. 149

Mallorca    
8 dgn vliegreis 
hoogtepunten van Mallorca incl. excursies    
o.b.v. halfpension 
vertrek 24 okt.  Reiscode: BE32978

6 v.a. 599

Italië – Rimini 
8 dgn vlieg-bus 

excursie Rimini  o.b.v. logies en ontbijt

vertrek 26 sept.  

7 v.a. 399

Oostenrijk - 
Munster  
8 dgn autoreis Munster Gasthof 
Astner*** o.b.v. halfpension aankomst 
lke za. t/m 10 okt.   Reiscode: BEA7499

8 v.a. 179

Italië – Gardameer   
8 dgn autoreis 
Gardameer – Parkhotel Jolanda ***  
o.b.v. halfpension 
aankomst elke za. t/m 3 okt. 

9 v.a. 199

Duitsland – 
Cochem
8 dgn Rijn en Moezelcruise naar Cochem  
o.b.v. volpension  
vertrek 10 okt.  Reiscode: BE33212

10 v.a. 399

Nederland – Emmen  
3 dgn autoreis dierentuin-

arrangement Emmen o.b.v. logies en ontbijt

div. vertrekdata Reiscode: BE33001

2 v.a. 99

Duitsland - Berlijn
3 dgn autoreis Htl Ramada 

Globus Berlin*** o.b.v. logies en ontbijt

div. vertrekdata Reiscode: BEA7441

1 v.a. 65

Vraag nu de nieuwe
najaar/kerst/winter 

brochure aan!

Ga naar peterlanghout.nl
of bel 0900-0991 (€ 0,15 p.m.)
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door Aad van der Struijs

Rotterdam, 
de stad die nooit af is
Ik heb al eerder in mijn spionnetje gekeken en gezien, dat het af en toe…eh…zeg 
maar regelmatig, een zooitje is in onze stad. Is vandaag straat A opgebroken, mor-
gen komen daar dan de straten B en C bij. Mag je vandaag van links naar rechts 
rijden, volgende week kan je daar een bekeuring voor krijgen, want is rechts naar 
links dé rijrichting. Eén ding scheelt: je blijft zeer attent en ziet de stad voor je ogen 
veranderen. Maar of het allemaal zo logisch is, moet je niet vragen. Ook dien je je-
zelf niet af te vragen, waarom sommige werkzaamheden in het ene deel van de stad 
niet aansluiten op de werkzaamheden in een ander deel.

Eén ding is in de loop der jaren in 
goede zin veranderd: de communica-
tie tussen de uitvoerende diensten en 
‘de burger’. (Even tussen twee haak-
jes: communicatie is in de 21e eeuw 
zo’n mooi woord geworden. Vroeger 
vertelde mijn baas wat ik moest 
doen. Tegenwoordig communiceert 
de werkgever met zijn werknemer. 
Vroeger kon je in rechtbankversla-
gen lezen wie en waarom iemand 
voor de balie was verschenen, nu 
communiceert de persrechter op 
radio en televisie waar het allemaal 
over gegaan is. En als de communi-
catie dan ook nog transparant is, zie 
je alleen maar tevreden gezichten. 
Jammer is alleen, dat wat de één 
transparant noemt voor de ander 
een ondoorzichtige brei is. Maar wij 
communiceren wel!).
Goed, de communicatie tussen 
Gemeentewerken Rotterdam en ‘de 
burger’ verloopt prachtig. Bij grote 
(straat)werkzaamheden worden er 
kleurrijke folders in een zeer ruime 
omgeving uitgezet. Deze folders 
zijn vaak ook bij kantoren van de 
(deel)gemeente en bibliotheken 
verkrijgbaar. Eén van de recentste 
folders gaat over het afsluiten van 
de Westzeedijk tussen Droogleever 
Fortuynplein en Vasteland.
De Westzeedijk krijgt op dit deel een 
geheel nieuw wegdek; ’t is vanzelf-
sprekend dat de dijk daarom voor 
alle gemotoriseerd verkeer geheel 
wordt afgesloten. ’t Stond duidelijk 
in de folder: Vanaf het Droogleever 
Fortuynplein kunt u niet de Westzee-
dijk op. Daarom koos ik ’s morgens 
een andere route, om uiteindelijk bij 
het Kralingseplein (en verder) uit te 
komen.
Toen ik ’s avonds weer vanaf het 
Kralingseplein naar huis reed, kon 
ik natuurlijk wel gewoon Maasbou-
levard-Boompjes-Vasteland-West-
zeedijk volgen. En wat zag ik aan de 
andere kant op de Westzeedijk? Daar 
reed gewoon verkeer. Weliswaar 
over één rijbaan, maar de weg was 
helemaal niet afgesloten!
Eerder had ik de folder met kaartje 
al goed opgenomen. Volgens mij 
klopte er geen snars van de voorge-
stelde omleidingsroutes. Men liet 
verkeer afslagen nemen, waar grote 
verbodswoorden juist verhinderen 
dat je dat doet. Op de kaart laat men 
het verkeer ‘spookrijden’; in de tekst 
bij de kaart adviseert men om toch 
maar de aanbevolen routes te rijden. 
De afgedrukte kaart laat je echter 
ook (glim)lachen: met zwarte pijlen 
is aangegeven hoe je, ondanks de 
afsluiting, naar de Boompjes en ver-

der moet rijden. Dat je op de kaart 
echter op de hoek Schiedamsedijk/
Vasteland weer richting DF-plein 
wordt gestuurd, zal wel op een ‘mis-
verstandje’ berusten.
In de folder staat ook, dat men bij 
op- of aanmerkingen een dame kan 
bellen bij het bureau Communicatie 
van Gemeentewerken; haar naam en 
telefoonnummer staan in de folder 
vermeld. Deze dame hoorde mijn 
opmerkingen aan en antwoordde 
toen: “Wat wilt u nu dat er gebeurt? 
Dat we nieuwe folders gaan ma-
ken?” Uiteraard zei ik ‘neen’, maar 
vroeg haar wel of er binnen het 
Gemeentewerkenapparaat iemand 
is, die een folder ook op praktische 
zaken beoordeelt. “Neen”, was haar 
antwoord, “degene die de folder 
maakt en de kaart tekent, weet het 
het allerbeste!” Ik heb toen maar 
vriendelijk gedag gezegd.

Snippers
In dit Spionnetje neem ik wat 
reacties van DOR-lezers op, die naar 
aanleiding van eerdere Spionnetjes 
of WWDN-foto’s bij mij zijn bin-
nengekomen.
Enkele weken geleden liet ik u de 
oude P. de Gruyter & Zn-gevel 
zien, aanwezig boven een moderne 
Surinaamse winkel op de Schie-
damseweg. Een lezer reageerde en 
liet weten gedacht te hebben, dat 
De Gruyter altijd op een straathoek 
zat. Maar in dit geval zat op de hoek 
Schiedamseweg/Jan Kruyfstraat/
Noordschans een filiaal van de 
Spaarbank te Rotterdam.
Van de heer J. van Rees kreeg ik de 
nodige details van deze vestiging: 

“Het kantoor had de publieksdeur 
aan de zijde van de Schiedamseweg. 
De publieksruimte had een bank, 
met de rug tegen de wand van de Jan 
Kruyfstraat. Tegenover deze bank 
was een wand, deels glas, waarach-
ter twee afzonderlijke ruimten, elk 
met een eigen toegangsdeur, een 
balie en een bediende. De toegangs-
deuren konden alleen vanaf de balie 
of van binnenuit worden geopend; 
aan de kant van de publieksruimte 
was geen deurknop. Vermoedelijk 
was er achter de balie nog een 
ruimte, omdat er een deur in de ach-
terwand zat, maar die heb ik nooit 
geopend gezien. Of het bijkantoor 
nog meer personeel dan deze twee 
baliebedienden had, is mij niet 
bekend. 
Zo één keer in de maand ging ik met 
mijn moeder mee naar de bank en 
ik kan mij nog het blikken bruine 
spaarbankboekje herinneren, waarin 
je als kind spaargeld kon doen. Dat 
boekje werd dan met een sleuteltje 
door een van de bedienden geopend. 
Overigens was het ook met een vei-
ligheidsspeld thuis te openen.”
Bij het lezen van de brief, gingen 
bij mij de herinneringssluizen 
open. Naar mijn mening klopte de 
beschrijving helemaal, alleen dat 
blikken bruine spaarbankboekje kon 
ik niet plaatsen. Toen zag ik nog iets 
geschreven staan: “Deze informatie 
is uiteraard van circa 70 jaar gele-
den. Ongetwijfeld zal de inrichting 
na afloop van de oorlog in 1945 wel 
zijn veranderd.” En dat was het: het 
blikken spaarbankboekje was 60 
jaar geleden een glimmend, metalen 
spaarbusje geworden. Oók met een 

slot, dat óók voor een veiligheids-
speld niet veilig was. Maar met mijn 
spaarbusje en dat van mijn zussen 
kon ik op het vloerkleed heerlijk 
‘treintje’ spelen.

En wat dat altijd op een straathoek 
van De Gruyter gevestigd zijn 
betreft, geef ik u ook deze reactie: 
“Met betrekking tot het onderdeel  P. 
de Gruyter & Zn aan de  Schiedam-
seweg wil ik aangeven, dat naar mijn 
mening er ook een winkel van de 
Gruyter op Nieuwe Binnenweg zat 
tussen de Claes de Vrieselaan en de 
s’ Gravendijkwal en ook niet op een 
hoek !? Luyendijk zat op de nieuwe 
Binnenweg naast Kreymborg, vlak 
bij de Lage Erfbrug !? A. Admiraal 
(Oud-Beijerland)”

Arnold Tak heeft nu toch echt de 
plaats gevonden, waar hij onbekende 
Rotterdamse prentbriefkaarten én 
foto’s van een juiste omschrijving 
kan voorzien. Enkele weken geleden 
plaatste ik voor hem een ‘onbe-
kende’ foto. De foto liet zomaar 
een straat zien, een militaire auto 
die tot verhuisauto was verbouwd, 
een fietsenstalling en wat lachende 
mensen. De gevelwand liet mij zeg-
gen, dat dit misschien ‘ergens’ in het 
Liskwartier was.
Nu, die conclusie had ik juist. Vele 
antwoorden voor Arnold stroomden 
binnen; de brief van  Ans Schuller-
Boer pikte ik eruit om ook u te laten 
meelezen: “Ik weet bijna zeker dat 
deze straat de Van den Hoonaard-
straat is, een zijstraat van de Berg-
weg. Wij woonden op de Bergweg, 
precies tegenover deze straat. Mijn 

jeugd heb ik daar doorgebracht tot ik 
in 1964 trouwde. Op de hoek van de 
Bergweg en de Van den Hoonaard-
straat zat toentertijd een drogisterij. 
Vooraan, waar het bordje ‘rijwielen’ 
hangt, was een fietsenstalling. Wij 
stalden daar ook onze fietsen. Ik kan 
me nog herinneren dat het doodeng 
was als je daar ´s avonds je fiets 
in het donker binnen moest zetten. 
Er ging een hol naar beneden naar 
de kelder en een hol naar boven. ´t 
Was heel schaars verlicht en vooral 
beneden (waar mijn fiets stond) was 
het aardedonker. Op een gegeven 
moment is daar in die stalling een 
vrouw verkracht en vermoord. Dat 
zal rond 1959/1960 geweest zijn. 
Wij kenden die vrouw van gezicht, 
ze woonde ook ergens in de buurt. 
Ze werd ´s morgens in de stalling 
gevonden. Daarna hebben wij onze 
fietsen daar niet meer gestald.”

Nieuwsgierig
Ik zit regelmatig op Internet te 
struinen naar (on)belangrijke Rot-
terdamse zaken. Bij die speurtochten 
vergeet ik nooit de site van Hennie 
Schoonewil te bezoeken: www.rot-
terdam010.nl. Als ik nu ga vertellen, 
wat daar allemaal te zien is, kom ik 
ruimte te kort.
Op de site staan ook oproepjes; 
deze vond ik heel bijzonder: “Wie 
kent dit meisje, of weet wie zij is? 
Ik heb deze foto, begin jaren zestig 
gemaakt. Op de achtergrond het 
Groothandelsgebouw. Ik moet haar 
gekend hebben, anders had ik deze 
foto nooit kunnen maken, maar 
de naam is mij helaas ontschoten. 
Wie helpt mij?” Deze oproep was 
getekend door Sjors Gooijer.
Daar Arnold Tak altijd succes heeft 
met zijn vragen, ben ik benieuwd of 
u deze keer ook Sjors (soms Gosse) 
kunt helpen. Het gaat om dit meisje 
(’t is geen bakvis, maar een dakvis):

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl



✂

Naam : ...............................................................................................

Adres : ...............................................................................................

Postcode : ...............................................................................................

Woonplaats : ...............................................................................................

Emailadres : ...............................................................................................

Wanneer  u de bon invult en in een enveloppe (met postzegel) tot 4 weken na 
het verschijnen van deze krant  toestuurt naar De Oud-Rotterdammer, 

postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel, worden de door u aangevraagde 
reisgidsen rechtstreeks door de reisorganisaties naar u toegestuurd.
De reisgidsen kunt u ook aanvragen via www.deoudrotterdammer.nl.  

KOM IN VAKANTIESTEMMING 
MET HET AANVRAGEN 

VAN DE DE GIDSEN MET DE 
LEUKSTE NAZOMER-, HERFST-,

KERST EN WINTERREIZEN 
EN UITSTAPJES

   Dock C  Cruisevakanties 
   ACSI Kampeerreizen 
   Vacantievreugd Recreatiecentrum Besthmenerberg
   Vacantievreugd Recreatiecentrum Samoza
   Vacantievreugd Camping en Jachthaven De Meeuw
   Vacantievreugd Bungalowpark Euverem
   WT Cruises met de mooiste najaars- en kerstreizen
   Pharos Reizen met de mooiste seizoensvakanties van herfst tot lente
   Fitál wintervakanties 
   Snelle Vliet Dagtochten

   Voor het maken van een keus uit alle mogelijkheden wil ik graag alle 
 reisgidsen toegestuurd krijgen.
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Beleef het 
anders!

De Stichting Promotie Schiedam heeft drie arrangementen samengesteld waarmee op u 
op een bijzondere wijze kunt kennismaken met de brandersachtergrond van Schiedam.

Zaterdag 26 en zondag 27 september: 
Branderstour per fl uisterboot
Onder begeleiding van een gids vaart u 
temidden van versierde vaartuigen langs 
historische monumenten en branderijen.
Afvaarten om 12.00 – 13.30 – en 15.00 uur.
Startpunt: Molen de Nieuwe Palmboom.
Prijs p.p.€ 6,50.

Zaterdag 26 en zondag 27 september: 
Stadswandeling “Brandersroute” met aardige korting
Wandeling met VVV gids door het historische centrum. Wandelingen om 11.00 en 13.00 
uur. Startpunt: VVV kantoor. Prijs p.p. € 4,50. Tegen inlevering van onderstaande 50 Plus-
bon betaalt u p.p. slechts € 3,50 (max. 2 pers. per bon).

50 Plus kortingsbon
Brandersroute stadswandeling 

Tegen inlevering van deze bon kunt u profi teren van een aardige korting op de prijs voor 
de Brandersroute Stadswandeling. Wanneer u zich daarvoor telefonisch opgeeft (op uiter-
lijk donderdag 24 september) betaalt u geen € 4,50 maar € 3,50 p.p. (max.2 pers. per bon).

Vrijdag 25 september om 20.00 uur: 
Brandersfeesten “by night”
Romantische vaartocht met troubadour 
aan boord door feeërieke en schilderach-
tig verlichte oude havens en grachten.
Startpunt: Molen de Nieuwe Palmboom
Prijs p.p. € 8,50.

TIJDIG RESERVEREN AANBEVOLEN
• Het aantal deelnemers aan de drie bijzondere Brandersroutes is beperkt is. Aan te raden is het dus om tijdig te reserveren.
• Kaarten voor de fl uisterboot en de stadswandeling  kunnen op de dag dat u heeft gereserveerd tot 1 uur voor vertrek   
 worden afgehaald op het kantoor van de VVV.
• Deelnemers aan de romantische vaartocht “Brandersfeesten by night” kunnen op 
 vrijdag 25 september tot uiterlijk 17.00 worden opgehaald. 
Voor meer informatie over de Brandersfeesten kunt u naar www.brandersfeesten.nl 
Voor informatie, reservering en kaartverkoop kunt u bellen of langskomen bij VVV Schiedam, Buitenhavenweg 9 (vlakbij 
Broersvest), telefoon: 010 – 426 26 54. 

Milieubewust 
recreëren...
nabij het verstedelijkt 
gebied van Rotterdam

Tel. 06 53333049 of 0318 457 420
www.parcdeijsselhoeve.nl

Eco-woningen op eigen grond
Prijzen v.a. € 199.500,- 
incl. grond excl. btw

Interesse? Kom een kijkje nemen bij 
onze Open Huis Dagen op 18, 19 en 20 
september In Nieuwerkerk a/d IJssel.

Topparken bouwt op Parc De IJsselhoeve, 
in een verleidelijk natuurgebied, een 
aantal fraaie Steen hoeves. Eco-woningen 
met een zee aan ruimte, luxueus ingericht 
en duurzaam ont wikkeld conform de 
laatste bouwnormen.

Topparken bouwt op Parc De IJsselhoeve, 

KOM NAAR 

DE OPEN HUIS 

DAGEN OP 18, 19 

EN 20 SEPTEMBER

Barometers & klokken

Productie en
reparatieatelier.
Eigen glasblazerij.
Tevens inkoop en
verkoop 
van antieke 
kwikbarometers.

H.N. Rose
Schie 21  Schiedam
Tel. 010 4262902

www.rosebarometers.nl

NISSAN PIXO

NISSAN NOTE

NU BIJ VISSCHER NISSAN:
VEEL RIJPLEZIER VOOR WEINIG GELD

NISSAN MICRA

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010 - 456 33 33

www.uwnissandealer.nl

    VANAF

€    .800
     

   VANAF

€ 7.999

   VANAF

€  6. 75     

Het kan misschien nóg wel scherper! 
Kom naar de showroom voor onze 

speciale voorraadacties!

11

1            1          

Profi teer van maximaal €1.750,- slooppremie voordeel!

RecReatiecentRumbesthmeneRbeRg

RecReatiepaRk samoza

camping en jachthavende meeuw

bungalowpaRk 
euveRem

vraag nu de brochure aan van 1 van de parken van vacantievreugd!

Vacantievreugd

 4 
 verschillende  parken 
  op  unieke locaties

• kamperen • bungalows • bos of strand • zwembaden • horeca • recreatie 
 

van tent tot luxe villa
www.vacantievreugd.nl 

Begin de vakantie 
met het aanvragen van 
de leukste reisgidsen

De Oud-Rotterdammer zorgt 
ervoor dat de reisgidsen 

rechtstreeks naar u 
worden toegestuurd

50 plus

Reisgidsenservice

www.prinsesbeatrixfonds.nl 

Giro 969

DaaDkracht 
                         voor

Spierkracht

gratis advertentie
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De langste straat!
De langste straat in Rotterdam is on-
getwijfeld de Aelbrechtskade. Menig 
stadgenoot denkt dat de kade bij het 
Aelbrechtsplein begint, maar dat is 
niet zo. Huisnummer 1 ligt ergens an-
ders: zo’n vijftig jaar geleden begon 
lijn 1 van de RET op het Aelbrechts-
plein; die aanduiding was niet juist, 
want de Aelbrechtskade liep door tot 
aan de spoorbrug over de Schie. Net 
voor de steenhouwerij van Van der 
Wel liep een koolaspad naar rechts. 
Dit pad heette ook Aelbrechtskade 
en het liep langs de spoorlijn door tot 
aan de Statentunnel, waar dus het 
begin was. Aan dit pad stonden ver-
scheidene woonhuizen van NS-per-
soneel, de families Dammen en Van 
der Kaaij woonden daar en er stond 
ook een aantal loodsen. Ter hoogte 
van het RFC-terrein had Blazer er een 
stal waar een paard stond. Voor de 
oorlog brachten Lenie Burger en ik 
vaak aardappelschillen en oud brood 
naar het paard...! Gemeten van de     
Statentunnel tot aan de Lage Erfbrug 
over de Schie bedraagt die afstand 
ruim drie kilometer en ik ken in Rot-
terdam geen straat die langer is...!’

Jaap van der Kooij 
jaapvanderkooij@chello.nl

----------------------------------------------
Pond Appeltjes
Wie herinnert zich nog Katendrecht? 
De VVV-weken op het Deliplein 
en de Chinese drakendansen, de 
speeltuin achter de volksbond en de 
eetzaal in de Tolhuisstraat voor een 
bak grutten of capucijners. Het kool-
asvoetbalveld waar de zomeravonden 
werd gestreden door de verschillende 
straatclubs, zoals DKL, Mooldijk en 
Casius. De KSV en het patronaat in 
de Tolhuisstraat en in de Atjehstraat 
was Fien de Bels en Casius, Wendel, 
Zoutewelle, Van Buren de smederij. 
Het Walhalla, Popey en zwarte Toos, 
Schele Ida in de Sumatrastraat, de 
waterstoker en Freeke en Chong Kok 
Low de vette hap, Koos de Kap-
per, taxi’s Meekes en Blitterswijk. 
De kolentip, het stille straatje en de 
Molukken voor de jonge stelletjes. De 
cafés De Punt, De Pijp, Het Veerhuis 
en Bouma. Ach ja, ga zo maar door, 
dat was het gezellige en veilige 
Katendrecht,  bewaakt door wijkagent 
Pond Appeltjes.

Wim van Orden
Paganinihof 111
Spijkenisse

----------------------------------------------
Evipan of Evupan? 
Natuurlijk, het - destijds - enige(?) 
adres waar je in een wip van je oude 
gebit was verlost en hup een nieuw 
erin. Het was aan de Claes de Vriesel-
aan en als je toevallig in die buurt 
moest zijn, liep je er stil, nieuwsgierig 
of je soms een glimp van een en ander 
op kon vangen, langs. Je zag er ook 
nooit drommen van mensen, het ging 
allemaal heel discreet. 
De behandeling ging onder narcose 
weliswaar, maar door onbevoeg-
den toegediend, zodat er weleens 

ongelukken gebeurden die soms 
fataal afliepen. De namen ‘van Wijk’ 
en ‘Schetselaar’ stonden weliswaar 
alleen met de voorletter in de krant, 
maar iedereen wist wel zo’n beetje 
over wie het ging. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig betere 
adressen om een ‘snelbehandeling’ 
te ondergaan. Onbevoegd narcose 
toedienen is er niet meer bij. Zelf had 
ik jaren geleden ook een zeer slecht 
gebit en op aanraden van vrienden 
(die het ook hadden laten doen) ben 
ik ook naar zo’n instituut gegaan, 
met lood in de schoenen weliswaar, 
maar het was een behandeling die ik 
iedereen later aanraadde.  
Je bent de eerste dag wat ‘dizzy’ en 
het eten wil nog niet zo vlotten (bang 
dat er toch iets gebeurt). Maar voor 
de tandarts-angsthazen (zoals ik) zijn 
deze instituten een uitkomst. En onbe-
voegd uitoefenen van de geneeskunst 
is er al lang niet meer bij!

 
J.F. de Jong 
Rua Praça da Matriz 8 
68448 000 Murucupi (Barcarena) 
Para Brasil

----------------------------------------------
De Planta affaire van 1960
Ik heb een leuke herinnering aan de 
Planta affaire van 1960. Ik werkte 
bij Transito Veem en wij hadden 
juist een nieuwe loods geopend aan 
de Waalhaven pier 2 toen de Planta 
affaire uitbrak. Wij noemden dat de 
pukkeltjes boter.
Wij kregen opdracht van Unilever 
deze margarine op te slaan in onze 
nieuwe loods. Tot onze verbazing 
was dat niet alleen Planta, maar ook 
diverse andere merken, die werden 
bereid bij boterfabriek Van de Bergh 
aan de Nassauhaven. Onder deze 
merken was ook Gouda’s Glorie en 
dat was een verrassing, omdat op 
ieder pakje een zegel zat ter waarde 
van 5 cent. Je kon deze inleveren of 
cadeaus voor kopen. 
Omdat deze boter vernietigd moest 
worden, hebben wij geholpen de 
zegels er vast af te halen. Dat deden 
wij tijdens de pauze, maar ook in de 
baas zijn tijd. Hoeveel zegels ik heb 
vergaard weet ik niet, maar ik weet 
wel dat wij er leuke cadeaus van 
hebben besteld,  zoals een kinderstoel 
voor ons eerste kind en vele andere 
cadeaus. En dat allemaal dankzij die 
pukkeltjesboter. Zo zie je maar; de 
ene pukkel geeft jeuk en de andere 
zegels.

J. van ‘t Hof 
Langenhorst 93  
3085 hb rotterdam 
e-mail j.hofvant@hetnet.nl

----------------------------------------------
Oud-Mathenesse
Verrassing: ik krijg De Oud-Rotter-
dammer van 18 augustus onder ogen 
en zie de straat waar ik het grootste 
deel van mijn jeugd heb doorgebracht 
op de voorpagina. In 1952 verhuisden 
wij vanuit Spangen naar het linker-
blok huizen en woonden daar bovenin 
rechts waar één raam van te zien is. 
Beneden is niet te zien het manu-

facturenwinkeltje, maar wel, met de 
luifels, de groenteboer Abma, en het 
café van Zeegers. Ons huis lag op het 
noordoosten en ‘s winters bij vorst 
was het er extreem koud. De kolen-
kachel stond dan volle capaciteit te 
branden: mijn ouders en ik eromheen: 
één kant van het lichaam bloed-
heet, de andere kant ijskoud. Toch 
waren wij heel blij met de woning, 
bestaande uit huiskamer, eetkamer, 
slaapkamer mét wasbakje, keuken, 
hal en toilet. Slapen deed ik in de 
eetkamer, waar in een kast een uit-
klapbed was gebouwd. Uit het voor-
raam hadden wij een prachtig uitzicht 
(zie de foto) over het Witte Dorp, 
naar het Marconiplein, en rechts de 
trams op de Rotterdamse dijk en 
daarachter de Gasfabriek. Ik was toen 
9 jaar en was, totdat ik naar de hogere 
school ging, altijd na schooltijd en in 
de weekenden aan het buiten spelen. 
Vrienden en vriendinnen waren de 
directe buurtbewoners, zoals Geert-
Jan Krastman, Frans van Putten, Ben 
Roobol, Hennie .., en later Hans en 
Theo Nicodem, en Tineke Lüneburg, 
waar ik altijd mee rolschaatste, Mar-
jan Koster en Ineke Poldervaart. Wat 
zou er van hen geworden zijn? Aan de 
overkant bij de flat stond het Noorse 
kerkje en een kleuter-/basisschool met 
ernaast een grote schoolspeelplaats. 
Hier organiseerden we hardloopwed-
strijden, er werd gerolschaatst en 
gevoetbald (later vooral op het grote 
grasveld tegen de dijk aan). Juut !!, 
dan snel bal weg, anders kon je hem 
ophalen op het politiepostje op het 
Marconiplein. Verder waren we vaak 
aan het tollen, knikkeren, bussietrap-
pen en speelden diefje met verlof of 
schuilee. Om buiten te komen moest 
ik zeven trappen af; sport vond ik dan 
(waarschijnlijk niet de buren) om in 
zeven sprongen rond de centrale buis 
in het trapgat naar beneden te sprin-
gen. Was het wat minder weer, dan 
speelden we vaak op een trapoverloop 
met een soort ganzenbord het Tour 
van Nederland spel. Hele competities 
van de Tour de France met gevestigde 
namen als Louison Bobet, Fausto 
Coppi, André Darrigade en Wim v. 
Est, Wout Wagtmans en Jan Nolte 
werden er afgespeeld.
Later gingen wij, in tegenstelling tot 
Cor de Waard uit de Deense straat, 
meestal naar Centrum Rotterdam, 
zoals naar de bioscopen Prinses en 
Capitol, vooral voor de cowboyfilms. 
Ook werd daar naar school gegaan en 
weer later ook gewerkt. Halverwege 
de jaren zestig zijn wij verhuisd naar 
Ridderkerk.
Heer de Waard, hartelijk dank dat 
u bij mij deze leuke herinneringen 
weer eens naar boven bracht door uw 
verhaal.

Rob Vrolijk
‘s-Gravendeel

----------------------------------------------
Oud-Mathenesse (2)
Wat een leuk stukje van Cor de Waard 
over Oud-Mathenesse. Wij hebben 
in 1960 de winkel van kruidenier 
Meuldijk overgenomen. Waarschijn-

lijk was Cor de Waard er toen al 
weg, maar zijn moeder kwam nog bij 
ons in de winkel. Het was een heel 
gezellige buurt, net een dorp, en onze 
winkel was maar 20 vierkante meter 
maar we hebben er tot 1990 gezeten 
en een mooie tijd gehad. Het was nog 
bediening en alles werd met de hand 
gedaan, zoals suiker en peulvruchten 
afwegen. We sneden kaas en vlees-
waren waar de klanten bij waren. Het 
was heel gemoedelijk en behoorlijk 
druk. Ook was er nog geen kassa dus 
alles gewoon tellen. Ook was het een 
sociaal punt. Piet kun je even een 
nieuwe TL erin doen of ik krijg mijn 
geiser niet aan. Je kreeg van alles te 
horen en te doen. We verkochten ook 
van alles. Ze zeiden wel eens “vraag 
het maar in het winkeltje”. In 1990 
zijn wij vertrokken nadat er vijf maal 
in een half jaar was ingebroken. Er 
zullen vast nog mensen zijn die zich 
ons herinneren.

Piet en Wil Janse.
w.e.janse@hetnet.nl 
P.Cardinstr.26, 3059 MC Rotterdam

----------------------------------------------
Van Linschoten
Voordat we verhuisden naar Pernis 
woonde ik met mijn ouders, broers en 
zus in de Lambertusstraat in Kralin-
gen in een veel te kleine woning. We 
hadden het, als zovelen in de zestiger 
jaren, in alle opzichten niet breed! 
Mijn ouders kochten hun brood bij 
bakker Van Linschoten, die met een 
bakfiets in de buurt brood bezorgde. 
In een van de strenge winters vroeg 
de bezorger ons mee te helpen de 
bakfiets door het pak sneeuw te 
ploegen; vooral aan het eind van 
zijn wijk als hij de hol op moest naar 
de Boven Oostzeedijk en vandaar 
naar de Admiraliteitskade. Daar was 
de ingang van de kelder waar de 
bakfietsen gestald werden, nadat het 
overgebleven brood in een verza-
melhok was gestort. Met dit afrijden 
van de helling hadden we de grootste 
lol. Uiteindelijk waren we kind aan 
huis en gingen we ‘s woensdags vaak 
met hun hond Pluto wandelen rond 
de Kralingseplas. Die hulpvaardig-
heid werd beloond met overgebleven 
lekkers, zoals krentenbrood en, als we 
geluk hadden, gebak dat het transport 
niet had overleefd. Thuis was dat een 
feestmaal en een afwisseling op de 
pelpinda’s die aan tafel boven een 
oude krant gepeld werden. 

A. W. Bovekerk
Hellevoetsluis

----------------------------------------------
Vakantie 
De Lochemse Berg
Wij hebben onze vakantie doorge-
bracht in hotel De Lochemse Berg 
in Lochem. Het is een prima hotel. 
De omgeving is prachtig, vooral als 
je van wandelen en fietsen houdt. En 
wat het eten betreft, je moet wel op-
passen, anders ga je kilo’s zwaarder 
naar huis. Het allerleukste was dat de 
meeste gasten uit Rotterdam kwamen 
en allemaal door de advertentie in 
De Oud-Rotterdammer. Dus als er 

weer nieuwe mensen kwamen, was 
het eerste wat we vroegen: “Ook uit 
Rotterdam? en ook via de Oud Rot-
terdammer?” Dan werd er weer flink 
gelachen. ‘s Avonds zaten alle Rot-
terdammers bij elkaar, we hadden een 
heel leuke ploeg met aardige mensen 
en ons eigen hoekje. Er werden veel 
verhalen verteld, vooral over het oude 
Noorden, waar mijn man en ik en nog 
een echtpaar zijn opgegroeid. En die 
verhalen lokten weer andere verhalen 
uit. Al met al waren de avonden reuze 
gezellig. Zo zie je maar, als je een 
leuke vakantie wilt hebben, moet je in 
De Oud-Rotterdammer kijken.

Wil Ketting - van Zijl      
---------------------------------------------
Het ‘vergeten’ vliegveld
Natuurlijk hebben we gehoord en 
gelezen over het vooroorlogse vlieg-
veld Waalhaven. Over het algemeen 
wordt aangenomen, dat het huidige 
vliegveld Zestienhoven het eerste 
naoorlogse vliegveld in Rotterdam 
is. Hoewel er in 1953 een Sabena 
helicopterverbinding met Antwerpen 
en Brussel vanaf  Heliport aan de 
Katshoek was geopend, is er weinig 
aandacht geschonken aan het eerdere 
bestaan van een vliegveld op het 
sportterrein aan de Gordelweg in 
Rotterdam Bergpolder.
In de meidagen van 1945 liep ik, 
als 15-jarige, met een vriend op de 
Gordelweg, toen we vlak boven ons 
een klein militair vliegtuig zagen 
cirkelen, dat even later, tot onze grote 
verbazing, op het sportterrein landde.
We waren er als de kippen bij toen 
de luchtmachtpiloot uitstapte en ons 
in onvervalst Nederlands vroeg even 
op zijn vliegtuig te passen omdat 
hij, voor het eerst na de oorlog, zijn 
ouders in de Schepenstraat ging op-
zoeken. Onze oppasdienst werd alras 
overgenomen door een echte politie-
agent. Na verloop van tijd kwam de 
piloot terug, bedankte ons, klom in 
zijn vliegtuig en steeg weer op. Waar-
schijnlijk heeft hij van zijn geslaagde 
tocht verslag uitgebracht in het eerder 
bevrijde zuiden van Nederland, want 
korte tijd later landde er weer een, nu 
iets groter, vliegtuig.
Het sportterrein werd omgetoverd in 
een “echt” vliegveld met landings-
strip, een kantoor, een voorziening 
voor vertrekkende en aankomende 
passagiers en zelfs een windzak. Da-
gelijks landden er vliegtuigen, en er 
was zelfs een regelmatige luchtpost-
verbinding met het zuiden.
Ik weet niet hoe lang dit vliegveld 
bestaan heeft, maar ik neem aan tot-
dat de verbindingen met de rest van 
Nederland weer normaal waren.
Wij hadden kennissen, die vanuit hun 
woning aan de Gordelweg uitzicht 
hadden op dit vliegveld. Zij hadden 
dus uitzicht op alle mogelijke vormen 
van verkeer: wegverkeer (Gordel-
weg), scheepvaart (Noorderkanaal), 
luchtvaart (vliegveld) en rail (Cein-
tuurbaan), werkelijk uniek.

Frans Wijling (Australië)



Geachte redactie
“Tijdens een gezamenlijke vakantie met 
vrienden heb ik van hen (beiden afkom-
stig uit Rotterdam - net als ik) wat de 
Oud-Rotterdammers gekregen. Ik heb ze 
verslonden. Wat een herkenbare stukjes! 
Ik kom zelf van Zuid, ben geboren in 
de Overijsselsestraat en heb daar zeven 
jaar gewoond. Daarna zeven jaar op de 
Bree 47 (Gerard Cox woonde een paar 
huizen verderop).Toen verhuisden wij 
naar Lombardijen (Rousseaustraat 84) 
en de laatste jaren dat ik thuis was op de 
Meiendaal 243 (tuindorp Vreewijk).

Ik ben erg benieuwd wat er is geworden 
van Helma Mengelkamp. Haar vader 
had een kapperszaak op de Bree. Zij 
hadden al een televisie in die tijd en wij 
mochten daar op zaterdagmiddag kijken. 
Ik heb hier nog foto’s van. Ik speelde, 
zoals in die tijd gebruikelijk, veel buiten 
en herinner me Nico Warnaars(?) uit de 
Van Malsenstraat (1e vriendje). Van de 
Rousseaustraat herinner ik me de familie 
Joosten. Met hun zoon damde ik veel. 
Helaas weet ik zijn naam niet meer. In 
de Meiendaal hadden wij leuke buren, de 
familie Ras, vooral met hun zoon Wim 

kon ik het goed vinden.
Ik heb op de kleuterschool en openbare 
lagere school -Provincieschool- aan de 
Hollandsestraat gezeten en daarna een 
jaar op de Huishoudschool aan de Putse-
bocht (vond ik een nare tijd) en was blij 
dat ik naar de ULO - Zuiderhandelsulo- 
aan de Overijsselsestraat kon (van 1961 
t/m 1964). Van de lagere school herinner 
ik me Ria Breiding, voornamelijk omdat 
zij op 9 en ik op 8 december jarig was.
Van de ULO herinner ik me : Wil 
Boelhouwers, Cora Verheezen, Jannie 
? (kwam uit Indonesie), Tineke Spitse 
en de jongens Kees Hitsert, de tweeling 
Kees en ? en Gerda Rosenbrand, waar 
ik sinds de ULO altijd mee bevriend 
gebleven ben. Via haar kreeg ik ook De 
Oud Rotterdammers.
Na mijn schooltijd (aug.1964) ben ik 
bij Van Ommeren aan de Westerlaan 
gaan werken op de afdeling Konvooi 
(douanedocumenten tikken en na een 
paar jaar afdelingssecretaresse) tot eind 
1969 (heel 1970 heb ik in Engeland 
gewerkt en gewoond). Na Engeland ben 
ik naar Amsterdam verhuisd. Sinds die 
tijd heb ik alleen maar in Noord Holland 
gewoond.
Wat zou het leuk zijn, als mensen die mij 
van vroeger kennen, op dit stukje zouden 
reageren. Daar hoop ik echt op!

Loes (Agema) Hemelaar
Laan van Broekpolder 398
1967 KK Heemskerk
06-255 766 24
loesagema@gmail.com

-------------------------------------------------
Leny van den Heuvel
Ik zoek Leny v.d. Heuvel (of van 
Heuvelen). Zij zou nu ongeveer 68 jaar 
oud kunnen zijn. Zij heeft in de jaren 
‘50 in Kaapstad/Ysterplaat gewoond 
samen met haar ouders en is mogelijk in 
1958 naar Nederland teruggekeerd. Zij 
werkte in Kaapstad bij de O.K. Bazaar. 
Haar vader werkte toentertijd bij Cape 
Steel Constructions. Wie kent/kende 
haar en weet hoe ik met haar in contact 
kan komen?

Sylvia Brünner

sylviabrun@gmail.com
-------------------------------------------------
Fennie de Jong
Als verrassing voor mijn moeder C. 
Valk-Bouter (97 jaar) ben ik op zoek 
naar Fennie de Jong. Zij woonde voor 
de oorlog in de buurt van de gasfabriek 
in Kralingen en zal nu ongeveer 85 jaar 
zijn. Wie kan mij iets vertellen over haar 
of wie weet, waar zij nu woont. 

C. de Krom-Valk
Kievit 12 - box 10
5111 HD Baarle Nassau
013-5077431
citrusgold@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Ronald Oud Haarlem
Ik zoek Ronald Oud Haarlem waar-
mee ik in het Vroezenpark (toen nog 
helemaal wild) wekelijks op woensdag-
middag een knikkerkermis organiseerde. 
Alles werd betaald met knikkers, waar 

wij dan ook emmers vol van hadden. We 
hebben toen nog met foto en een hele 
pagina in het Rotterdams Parool gestaan. 
En waarom werd opeens een hele grote 
berg sintels in ons Vroezenpark gestord? 
We waren daar altijd te vinden met een 
half pakje sigaretten en lucifers (en 
naderhand een broek vol). Ja,ja, zo ging 
dat, daar kon je nog lekker ravotten.
En waar is Cokkie gebleven; hij woonde 
in het seinwachtershuisje boven aan de 
brug die nog steeds over het spoor loopt 
ter hoogte van het Zwarte Paadje dat 
achter de Nenijto liep. Wie weet dat, of 
zijn achternaam nog. Ik weet nog vaag 
dat ze naar Canada zouden vertrekken, 
de muziek in of zo. Hij zat ongeveer 60 
jaar geleden bij mij in de klas St. Jozef-
school in de Klein Coolstraat

Bertus Warbie
v.menger@chello.nl

-------------------------------------------------
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Soldaat Peters 
Ik heb in dienst gezeten van april 1959 t/m juli 1960 in kazerne De Witte Berg te 
Garderen bij de afdeling verbindingstroepen. Ik zat daar met soldaat Schollema uit 
Bedum en soldaat  Peters uit Rotterdam. Op de foto zie je ons drieën. Links op de 
foto zie je mijzelf, in het midden staat soldaat Peters en rechts soldaat Schollema. 
Met soldaat Schollema heb ik nog contact, maar met soldaat Peters helaas niet 
meer. Ik zou graag via jullie weer met hem in contact willen komen. Zijn vader had 
toentertijd een volksbond in Rotterdam, waarschijnlijk aan de Parkkade. Ik zou het 
erg fijn vinden als we weer iets van elkaar zouden horen.
 
Kees de Jong
Waardzicht 63, 2922 HM Krimpen aan den IJssel, 0180-511283
pico3945@telfort.nl, 0181-634852 / 06-43223412

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

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

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

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

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

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

De OudDe Oud
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Henry Brinkman Tel: 06 – 51 45 27 80

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

St. Michaëlgroep
Wij zouden graag in contact komen met  iedereen die in de jaren ‘50  lid is geweest 
van de St. Michaëlgroep in de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord. Deze namen 
liggen nog in het geheugen; Loes en Ria Miltenburg, Diny Wessels (als leidsters) en 
de meiden; Corrie en Clara v.d. Heuvel, Bep en Fien v.d. Torre, Henny v.d. Linden, 
Willy Polman, Francien v. Lier, Kitty v. Zijl, Sjaan Meuldijk, Nel v.d. Wielen, 
Doortje Koppens, Joke de Zeeuw en Corry Vonk.
Maar er zijn er nog veel meer. We hadden niet alleen een tamboercorps (1e gidsen-
korps in Rotterdam), maar deden ook veel aan toneelspelen, de naam Repelsteeltje 
(operette) doet vast belletjes rinkelen! En niet te vergeten het kamperen in St. 
Michielsgestel en Berkel!
Iedere reactie die binnenkomt, geeft weer mogelijkheden verder te zoeken en zal 
dus ook beantwoord worden. Mogelijk kunnen wij dan eens een reünie organiseren, 
halen we herinneringen op, want het was een leuke tijd. Laat eens wat van je horen!

Ageeth Groeneweg
Gijzenhoekweg 39, 3233 TN Oostvoorne
0181-485445, agroeneweg@online.nl



Geachte redactie
De jaren 60 was ik chauffeur bij Van 
de Meer & Schoep. Ik  zou graag foto’s 
willen hebben van het wagenpark 
(vrachtwagens) uit die tijd. We zitten 
nu in de aow, dus het is leuk om de tijd 
terug te halen. Misschien zijn er mensen 
of oud-collega’s die ze hebben. Ik zou er 
heel blij mee zijn.

Rein van Gasteren
Lieftinckplaats 143
3066 XA Rotterdam

-------------------------------------------------
Geachte redactie
 Ik zoek oude school- en klasgenootjes 
van de St. Odiliaschool aan de Clingen-
daal 2 in Rotterdam Zuid. Het betreft 
de twee 6e klassen van Rigobertus/Wim 
Tak en juffrouw Donsen uit de school 
jaren 1967, ‘68 en ‘69. Enige namen uit 
die tijd uit onze klassen zijn: Frans de 
Man, Leo van Diest, Tom Hofman, Peter  
van Geenen, Ben Vermeulen, Mark Bos, 

Peter van Heusen, Ciska Delreu, Hennie 
Pijnappels, Henriëtte le Maitre, Erik 
Dam. En ook uit de klas van juffrouw 
Donsen: John v/d Laan, Robbie Tim-
mers, Jule Everaert en Angelique Boel. 
Dit in het kader van een te organiseren 
reünie.

F.Naessens
f.naessens1@hotmail.com
010-4805407
Rotterdam

-------------------------------------------------
Rien Sprui(y)t
Ik ben al heel lang op zoek naar Rien 
Sprui(y)t. Hij woonde op de Aelbrechts-
kade en zat op de HTS. Zijn zus heet 
of heette Lydia Spruit. Hun grootvader 
had een slagerij op de Schiedamseweg. 
Ik praat over de jaren 1950/60. Daarna 
ben ik naar Zuid Amerika gegaan en heb 
daar 40 jaren gewoond.

bettybettina@gmail.com
-------------------------------------------------
Solex
Voor mijn Solex-passie zoek ik perso-
neel dat vroeger bij de fi rma Stokvis 
heeft gewerkt en dan specifi ek de 
Rijwiel - Solex afdeling. Mijn bedoeling 
is een boek samen te stellen met mooie 
verhalen, anekdotes en foto’s uit het 
verleden van de Solex. Ik hoop dat u mij 

kunt helpen met mooie verhalen en/of 
foto’s. Alles is welkom, als het maar met 
Solex te maken heeft (eventueel ophalen 
van materiaal is geen probleem). Uiter-
aard ook de mensen die destijds bij een 
Solex- service station hebben gewerkt of 
gehad hebben, heel graag reageren.
Natuurlijk houd ik iedereen die hier 
aan meewerkt op de hoogte van de 
voortgang van het boek! Alvast hartelijk 
dank !

R.S.A.W v/d Ruit.
Welleweg 3 
3232 AT Brielle
bodegabrielle@kpnplanet.nl 

-------------------------------------------------
Treed naar buiten 
met uw collectie
De Stichting Ons Rotterdam organiseert 
voor de 31ste maal de Rotterdamse Dag 
op 28 november a.s. in de St. Laurens-
kerk. Het bestuur van de stichting nodigt 
particulieren, die een historische col-
lectie bezitten, uit gratis deel te nemen 
aan deze, voor alle Rotterdammers, 
belangrijke en leuke dag. De organisatie 
zorgt voor de mogelijkheden een mooie 
presentatie te verzorgen.
Geïnteresseerden die willen deelne-
men, kunnen contact opnemen met 
Ons Rotterdam via telefoonnummer 

010-4804513 of via e-mail: info@
onsrotterdam.nl
-------------------------------------------------
Reunie Z.A.V.H. 
Weet u nog dat de zendamateur 
vereniging hoogvliet, op 16 Juni 1980 
is opgericht. Wij kregen toen van de 
deelgemeente een locatie toegewezen op 
de Meeuwenplaat een oud schoollokaal 
waar wij het prima naar ons zin hadden. 

Op veler verzoek is er gevraagd een 
reünie te organiseren uit deze tijd. Wij 
willen de bezoekers van toen benaderen, 
en ons hiermee te steunen, dit evene-
ment tot een groot succes te brengen. 
Reacties? Kijk op www.joopteunisse.nl 
of jteunisse@scarlet.nl tel: 010-2160903 
of 0651968005 en geef adres en tele-
foonnummer op. 
-------------------------------------------------
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

78 20 39 31 64 62 83 18 37 3 54 4 73 41 19 7

40 71 35 73 84 43 59 42 60 25 50 76

Horizontaal
1. scheepsjournaal; 7. rusteloos op en neer lopen; 12. ingesponnen rups; 
13. dierentuin in Amsterdam; 14. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 
15. zaterdag (afk.); 17. deel van de hals; 19. soort popmuziek; 21. vorstro 
conto (afk.); 22. vader van Jozef; 24. misdadiger; 27. Stichting Leerplan 
Ontwikkeling (afk.); 28. hoofdstad van Letland; 30. ondergevel; 31. Europe-
aan; 32. rivier in Nederland; 33. stuk doek of stof; 35. lengtemaat; 37. Raad 
voor Economische Aangelegenheden (afk.); 38. onder invloed van drugs; 
41. bedorven; 42. land in Afrika; 44. autoped; 46. smal sportvaartuigje; 47. 
marterachtig roofdier; 48. iets grappigs (scherts); 49. Turkse brandewijn; 
50. insectenetend zoogdier; 52. rivier in Rusland; 54. groente (knolgewas); 
56. kern van sommige vruchten; 58. vrije verdediger die ook mag aanval-
len; 61. eikenschors; 62. wagen op rails; 64. tennisterm; 65. bloedvat; 67. 
deel van week; 68. ogenblik; 70. gelooide huid; 72. smalle ondiepte in zee; 
73. ongodsdienstig; 76. vertragingstoestel; 77. int. autokenteken Denemar-
ken; 78. mannetje van hoenderachtige vogels; 79. karakter (inborst); 81. 
lidwoord; 82. schutsluis; 83. groot hert uit de poolstreken; 84. bid (Lat.); 86. 
iemand die de gezichten van toneelspelers opmaakt; 87. oud en versleten.

Verticaal
1. bezopen (beschonken); 2. grand prix (afk.); 3. mannetjesgeit; 4. organi-
satie van olie-uitvoerende landen (afk.); 5. chemisch element (delfstof); 6. 
pennendoosje; 7. roofdier uit de poolstreken; 8. grote dichtgenaaide zak; 
9. stek (twijg); 10. résponse payèe (afk.); 11. hoofdstad van Cyprus; 16. 
Arabische jongensnaam; 18. plaats in Noord-Brabant; 20. roem (aanzien); 
21. zuivelproduct; 23. eskimohut; 25. in grote kolonies levend insect; 26. lot 
waar geen prijs op valt; 27. Zweeds automerk; 29. rookgerei; 32. gedenk-
waardig; 34. hoofddeksel; 36. naar paring verlangend (bronstig); 37. godin 
van de zee; 39. graansoort; 40. oude drukpers; 42. deel van � ets; 43. bij-
enhouder; 45. schil (vel); 46. frisjes; 51. raar (vreemd); 53. muurholte; 54. 
bedreven (handig); 55. familielid; 56. wapenknecht (dienaar); 57. gokspel; 
59. logé (gast); 60. mens uit de prehistorie; 62. Duitse operacomponist; 
63. staat in Amerika; 66. corpulent; 67. desoxyribonucleic acid (afk.); 69. 
meisjesnaam; 71. plechtige belofte; 73. vruchtbare plaats in de woestijn; 
74. gering (gemeen); 75. in onderaards gesteente gelegen hol; 78. vlees 
van de achterbout van een varken; 80. spoedig; 82. muzieknoot; 85. meis-
jesnaam.

Vorige week bracht De Oud-Rotterdammer alweer de vierde vakantiespecial uit. Ook ditmaal stond deze vol leuke 
verhalen over vakanties van vroeger én met leuke reistips voor de doelgroep. Ook was er weer de reisgidsenservice 
voor iedereen die er thuis nog even lekker voor wil zitten. Voor iedereen die de bon nog niet heeft ingevuld. Deze 
week staat hij er nog een keer in.
De uitkomst van de puzzel was een goede tip die de redactie wil meegeven:

Maak eens een heerlijk uitje dit najaar
De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:

J. Broekman-Luyendijk, Vlaardingen
A. Wols, Hoogvliet
A.M.J. van Marion, Schiedam

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 23 SEPTEMBER 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 

J. Lageweg, Rotterdam
C.D.M. Bal, Rotterdam

Van der Palmstraat
Bijgaande foto is uit de verzameling van mijn moeder, die nu 96 is. De foto is ge-
nomen op Koninginnedag, 31 augustus 1916, voor de waterstokerij van haar vader 
aan de Van der Palmstraat 27. Mijn moeder is daar geboren.
Ik hoop nog dat er van de kinderen op de foto nog mensen in leven zijn, of dat er 
familieleden zijn, die nog iemand herkennen.
 
G.J. Albers
gjalbers@hotmail.com
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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!

Niet naar een traditioneel 
verzorgingshuis?

Humanitas heeft het 
alternatief!

 Ouder worden zonder zorgen in uw eigen huis. 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,- ! 

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)

In De Carnissedreef in Charlois 
zijn nog enkele eenkamerap-
partementen met zorg vrij. Op 
loopafstand van winkelcentrum 
en metrostation Zuidplein. Het 
naastgelegen verpleeghuis 
biedt veel faciliteiten, o.a. ‘n res-
taurant met terras. Huurprijsin-
dicatie: € 425,-, exclusief service 
en verwarmingskosten.

TE HUUR:

Informatie? Bel Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 

0651 - 58 36 34

NASCO-tentoonstelling op
openingsdag al bijna uitverkocht!
Vrijdag 4 september opende 
Hans Becker onder grote be-
langstelling een tentoonstel-
ling van schilderijen, moza-
ieken en objecten.

De tentoongestelde kunst-
voorwerpen uit het Open 
Atelier van de Nico Adriaans 
Stichting zijn gesigneerd met 
NASCO. De tentoonstelling is 
georganiseerd door kunste-
nares Christina Vaugo, die de 
NAS-kunstenaars ook heeft 
begeleid. Dat de werken in de 
smaak vielen bij de bezoekers 
mag blijken uit het feit dat de 
meeste doeken en voorwer-
pen nog diezelfde avond ge-
kocht werden. 
Een van de Humanitasmede-
werkers, Mohamed Amaluan, 
die met zijn mozaïekwerk ook 

vertegenwoordigd was, trad op 
als elegante gastheer. Onder de 
prominente bezoekers bevond 
zich ds. Hans Visser.
De tentoonstelling (inclusief de 
al verkochte werken) is tot en 
met 1 oktober te bezichtigen 
in het atrium van Humanitas-
Bergweg, Bergwegplantsoen 10, 
Rotterdam-Noord. De toegang is 
gratis.
Gastheer Mohamed Amaluan bedient 
ds. Hans Visser

In zeven bijeenkomsten kunt u 
met andere geïnteresseerden 
spreken over de vele aspecten 
van het levenseinde. Respect 
voor elkaars ideeën en levensbe-
schouwing is uitgangspunt.
In Rotterdam komt ‘Praten over 
de dood, hoe doe je dat?’ op 
zeven woensdagen bijeen van 
19.30 - 21.30 uur bij Humanitas-
Akropolis, Achillesstraat 290. De 
data: 14, 21, 28 oktober en 4, 11, 
18 en 25 november. Deze cyclus, 
een gezamenlijke activiteit van 

‘De Kleiweg’ in een nieuw jasje

Na in verband met renovatie 
gastvrijheid te hebben gebo-
den aan de bewoners van De 
Leeuwenhoek is ‘De Kleiweg’ 
sinds maart 2009 een totaal ver-
nieuwd huis. Een aantal Leeu-
wenhoekbewoners bleef achter 

Yarden, Humanitas, het Humanis-
tisch Verbond en de Humanisti-
sche Uitvaartbegeleiding, is géén 
lotgenotencontact of cursus des-
kundigheidbevordering. Kosten 
€ 55,-, incl. uitgebreid werkboek 
en koffie of thee. Leden van bo-
vengenoemde organisaties: 
€ 40,-. Informatie en aanmelding: 
tel. 088 - 927 32 84 of praten-
overdedood@yarden.nl

en is aangevuld met nieuwe ver-
pleeghuisgeïndiceerde cliënten. 
Bewoners en medewerkers lieten 
op woensdag 9 september zien 
hoe trots ze zijn op hun nieuwe 
stek. Er was een spetterend feest 
in de Humanitastraditie.


