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’t Wordt stilaan traditie! In okto-
ber viert de Oud-Rotterdammer 
dat we wéér een jaar ouder zijn 
geworden. Vier jaar zijn we nu al 
overal in Rotterdam en de wijde 
omtrek verkrijgbaar. Daar zijn 
wij heel erg blij mee en naar wij 
hopen onze lezers ook. Reden 
genoeg dus om weer een feestje 
te vieren en dat gaan we doen 
ook. Maar HOE? was ook dit jaar 
weer de moeilijke vraag, want 
we willen steeds iets nieuws 
bieden. Natuurlijk is het verlei-
delijk weer met trams te gaan 
rijden of met Spidoboten door de 
haven te varen. Succes verze-
kerd, zou je zeggen na de vorige 
verjaardagen. Maar we zoeken 
telkens activiteiten waarmee 
we ook weer andere mensen 
van onze lezersgroep aanspre-
ken. Daarom ditmaal een feest 
in Ahoy, waar we van 21 tot en 
met 25 oktober vijf dagen gast-
heer zijn voor al onze lezers.
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Vier onze verjaardag mee in Ahoy

- xxx -

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid 14ct korting 

op LPG

10ct korting 
op overige 
brandstof

Servicestation D.B. Baris, Charloisse Lagedijk 638

Service aan de pomp 
vanaf 10.00 uur

Alléén tegen inlevering van deze waardebon bij de 
speciale De Oud-Rotterdammer-Kassa ontvangt U:

25% korting 
op de toegangsprijs

(u betaalt geen 8, maar slechts 6 euro!)

De OudDe Oud

�

Waarom Ahoy, zult u zich misschien 
afvragen. Wel, dat idee is vorig jaar 
geboren. De Oud-Rotterdammer stond 
toen met een stand op de eerste 55+ 
Expo en werd overrompeld door de 
enorme belangstelling. Duizenden fans 
van De Oud-Rotterdammer kwamen 
langs onze stand en velen van hen wil-
den iets van ons weten of zomaar nader 
kennis maken.
Een bijkomende reden is dat De Oud-
Rotterdammer al een tijdje met Beat aan 
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feerde over de gedachte nog eens al die 
bandjes uit zijn rubriek tijdens een grote 
reünie te laten optreden. Eén en één 
is twee ofwel een mooiere combinatie 
dan Beat aan de Maas en Ahoy is niet 
denkbaar.
“Wat zou het fantastisch zijn als we een 
aantal van die oude beatgroepen weer 
bij elkaar zouden kunnen krijgen en 
zo nog één keer zouden kunnen laten 
optreden”, mijmerde Ed opgetogen over 
deze gedachte. “Het moet ook voor die 
bands een mooie belevenis zijn. Vroeger 
stonden ze in buurthuizen en keldertjes 
te spelen, nu kunnen ze straks tegen 
hun kleinkinderen zeggen dat ze ‘nog in 
Ahoy gestaan hebben’. Ik denk dat ook 

de talloze fans van destijds hartstikke 
enthousiast zullen zijn. Ieder bandje had 
toentertijd een eigen fanclub en volgens 
mij komen die straks allemaal opdra-
ven”, werd hij steeds enthousiaster.
Ed toog aan de slag en begon de bands 
te benaderen. Zonder veel moeite vond 
hij in minder dan geen tijd negen bands 
die positief reageerden en die inmiddels 
hard aan het repeteren zijn. Hoewel er 
nog altijd wijzigingen mogelijk zijn, ziet 
het er nu naar uit dat in Ahoy komen op-
treden The Lonely Boys, The Next, We, 
The Rocking Strings (later Eddysons), 
The Scouts, The Rocking Four, The 
Outcasts ’66, Symphony en Flashback.
Spijtig genoeg heeft Ed zijn werk niet 
kunnen voltooien en kan hij zelf niet 
meer meemaken hoe leuk dit wordt. 
We zullen hem missen, maar er, als 
eerbetoon aan hem, een prachtig festijn 
van maken.
Elke dag treden tussen 15.00 en 17.00 
uur twee van deze bands op. De exacte 
tijdstippen zijn nog niet bekend, maar 
dat hoort u van ons zodra we meer 
weten.

Waar was dat nou?
Met Beat aan de Maas spreekt De Oud-

Rotterdammer dit jaar vermoedelijk wat 
meer de vijftigers en zestigers aan dan 
nog oudere lezers. Wie boven de zeven-
tig is zal deze optredens misschien ook 
wel waarderen, maar heeft hoogstwaar-
schijnlijk minder levendige herinnerin-
gen aan de bandjes dan de ‘jonkies’.
Dat wil niet zeggen dat er voor deze 
‘oudere’ groep niets te beleven valt. In 
Ahoy wordt namelijk ook de rubriek 
Waar was dat nou? tot leven gewekt. 
Aad van der Struys, auteur van deze 
zeer populaire rubriek, heeft een serie 
prachtige foto’s van de stad geselec-
teerd. Deze foto’s worden op groot 
formaat opgehangen in de stands van de 
exposanten op het De Oud-Rotterdam-
mer-paviljoen, waar alleen bedrijven 
staan die ook in De Oud-Rotterdammer 
adverteren.
De bezoekers kunnen die foto’s opzoe-
ken en proberen te herkennen waar ze 
genomen zijn. Dagelijks worden er uit 
de juiste oplossingen enkele winnaars 
getrokken, die een mooie dagprijs kun-
nen winnen. Het wordt ongetwijfeld 
een erg leuke speurtocht, waar de echte 
Rotterdam-kenners zich kunnen laten 
zien.

De 55+ Expo is voor De Oud-Rotter-
dammer een ideale gelegenheid met de 
lezers in gesprek te komen. Op de beurs 
is erg veel te zien dat voor onze lezers 
zeker interessant is. Ten opzichte van 
vorig jaar is er ook veel verbeterd. Om 
te beginnen is de beurshal ditmaal direct 
na de ingang, dus hoeft er niet meer 
honderden meters gelopen te worden 
alvorens de beurshal te bereiken. Boven-
dien is de beurs ditmaal bijna tweemaal 
zo groot. Er is deze keer dus veel meer 

te zien en te beleven. Niet alleen qua 
stands, maar ook qua entertainment. 
De beurs is verdeeld over twee hallen 
en in beide hallen is een apart podium 
met ieder een eigen programma. Het 
podium bij het paviljoen van De Oud-
Rotterdammer wordt volledig gevuld 
door relaties van de krant en natuurlijk 
Beat aan de Maas.
Het belooft kortom dit jaar een bij-
zonder leuke beurs te worden, waar u 
absoluut niet mag ontbreken.



TOTALE

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

  Berlagestraat 235
 Rotterdam-Alexanderpolder

www.burchthuys.nl
 tel. 010-456 48 22

2600 M
2

KLASSE

MEUBE-

LEN

ALLES
MOET
WEG!

VERHUIZINGSLEEGVERKOOP!

WONEN
Arts & Crafts 
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic 
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform 
EuroDesign
Fischbacher 
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland 
VandeHeg
Heldense 
Hofstede 
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx 
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere 
Mulleman 
Maxfurn
Meander 
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

LET OP!
Dit is geen opheffings-

uitverkoop zonder 
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt 
u service en garantie.
Want Burchthuys ver-

huist naar Barendrecht.

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

SLAPEN 
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring 
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz. 

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

NUHOGEKORTING
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Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, tourtocht per luxe 
touringcar, koffie met wat lekkers, lunch in Den Haag
en groepsbegeleiding. Nu voor  39,50.

Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.
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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

Royal Den Haag

7
oktober
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L
A

U
R

E
N

S
 | U

IT
B

U
R

E
A

U
 V

O
O

R
 O

U
D

E
R

E
N

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

Het Rotterdamse culturele productie-
bureau Ram Horna kijkt in samen-
werking met De Oud-Rotterdammer 
de komende tijd op deze zaak terug. 
Onder de titel ‘Oud op Zuid: De 
Brekelsveldse Moordzaak’ praten Fred 
van der Hilst en Hans Sibarani in een 
aantal talkshows met betrokkenen van 
destijds en mensen die zich de zaak 
nog goed voor de geest kunnen halen. 
Dit programma is onderdeel van het 
project Pact op Zuid, dat de aandacht 
voor Rotterdam-Zuid wil vergroten en 
het leefklimaat in Zuid wil stimuleren. 
De talkshows zijn te bezoeken tijdens 
de 55+ Expo in Ahoy van 21 tot en 
met 25 oktober en waarschijnlijk 
in Theater Zuidplein in het laatste 
weekend van oktober. Het publiek 
kan hier ook vragen stellen tijdens het 
programma aan de talkshowgasten en 
de sprekers.

Met De Brekelsveldse Moordzaak 
willen de makers tevens de vitaliteit 
van ouderen laten zien, die nogal eens 
over het hoofd worden gezien als spre-
kers in een talkshow of debat. Juist 
de oudere inwoners van Zuid kunnen 
een beeld geven van de geschiedenis 
van het stadsdeel en hun ervaringen 
stellen tegenover ontwikkelingen nu. 
In het tweede deel van het programma 
wordt daarom met hen gekeken naar 
de veiligheid en criminaliteit in de 
jaren zestig en vandaag de dag: wat is 
er veranderd en wat denken inwoners 
van Zuid dat er kan verbeteren?

Voor dit programma zoekt Ram Horna 
informatie van personen die de Bre-
kelsveldse Moordzaak van nabij heb-
ben meegemaakt; als buurtbewoner, 
betrokkene of belangstellende. Dit om 
een historisch beeld te kunnen schet-

sen. Wat voor indruk maakte deze 
zaak op de inwoners van Rotterdam 
en Zuid in het bijzonder? Welk effect 
had dit op het gevoel van veiligheid 
destijds? Hoe was de verstandhou-
ding tussen burgers en politie? Zijn 
er mensen die het gezin Van der Hoff 
van nabij gekend hebben, bijvoorbeeld 

via school, de zangvereniging of als 
klant in de tabakszaak van Barbara 
van der Hoff? 
Alle informatie is welkom. Misschien 
bent u geïnteresseerd zelf als gast aan 
de talkshow deel te nemen. Ook in dat 
geval kunt u op deze oproep reageren. 

Oud op Zuid: 
De Brekelsveldse Moordzaak
De dubbele moord in Brekelsveld op tabakswinkelier Barbara 
van der Hoff en haar zoontje Marcel maakte in 1963 een onuit-
wisbare indruk op veel Nederlanders. Rotterdam-Zuid liep des-
tijds uit voor de begrafenis en velen bewaren herinneringen aan 
deze geruchtmakende zaak. Onder leiding van de latere hoofd-
commissaris Jan Blaauw vond het grootste onderzoek plaats in 
de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Ondanks duizenden tips 
en tienduizenden verhoren werd deze zaak nooit opgelost.

Cursus ‘Internet 
voor beginners’
Op woensdag 23 september 2009 startte 
Bibliotheek IJsselmonde met de cursus 
‘Internet voor beginners.’ Deze cursus 
bestaat uit drie lessen van twee uur, die 
op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
plaats zullen vinden, inloop vanaf 09.45 
uur. Er wordt lesgegeven aan kleine 
groepjes van maximaal 4 personen.

Er zijn nog vier mogelijke opties waar-
voor men zich kan inschrijven:

1.  woensdag 18 november, 25 november  
 en 02 december 2009
2. woensdag 27 januari, 03 februari 
 en 10 februari 2010
3.  woensdag 24 maart, 31 maart 
 en 07 april 2010
4.  woensdag 26 mei, 02 juni 
 en 09 juni 2010

Enige computer- en muiservaring zijn 
vereist. Het is niet noodzakelijk dat 
deelnemers thuis zelf over een computer 
beschikken. De kosten bedragen  € 20,00 
voor leden van Bibliotheek Rotterdam 
(op vertoon van de lenerspas) en € 30,00 
voor niet-leden. Inschrijven voor deze 
workshop kan aan de informatiebalie van 
Bibliotheek IJsselmonde. 
Bij inschrijving krijgt de deelnemer 
direct te horen of hij/zij geplaatst is op 
de voorkeursdata. Hiervoor wordt een 
bewijs van inschrijving uitgereikt.

- Het Rotterdamse politieekorps werkte op volle sterkte aan de zaak (foto GAR/HW) -

De aarde

Wat zouden we bijvoorbeeld met al die 
“hulpverleners” aan moeten als er geen 
achterstandswijken, drugsverslaafden, 
onopgevoede Marokkaantjes en noem 
maar op, meer zouden zijn? Dan hadden 
die mensen niks meer te doen. Als ze 
de problemen op zouden lossen, zouden 
ze zichzelf overbodig maken, en dat is 
natuurlijk niet de bedoeling. 
Ik heb al eens geschreven dat ik ergens 
heb gelezen dat de invloed van de mens 
op de opwarming van de aarde op ten 
hoogste een half procent kan worden ge-
schat. Toch wordt onze kop gek gezeurd 
wat we allemaal moeten doen om de 
ramp af te wenden. Dat gezeik over au-

to’s bijvoorbeeld, daar krijg ik ook een 
staart van. Het rijden van auto’s vervuilt, 
allicht, maar HET STILSTAAN vervuilt 
veel meer, dus doe eindelijk eens iets 
�����������������
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met hun baarden en sandalen, met hun 
lelijke eenden de grootste vervuilers 
zijn, sla ik nou maar even over.) 
Ik heb het eerder gezegd, een zekere 
soberheid siert de mens en strekt hem 
tot aanbeveling. Het geeft geen pas de 
aarde en wat er op staat een beetje te 
gaan lopen pot verteren, maar daar heb 
ik de milieupolitie niet voor nodig. Ik 
ben nog van die generatie, niet de deur 
open laten staan, want “dan gaat de 

warmte er uit.” Geen licht laten branden 
in delen van het huis waar je niet bent. 
Niet nodeloos lang de kraan, warm en 
koud, laten stromen. Ik kan geen kopje 
omwassen zonder te denken: “Zo, de 
watervoorraad van een middelgroot dorp 
in Afrika op gebruikt.” Vroeger was er 
bij ons op Zuid maar één kamer warm, 
namelijk daar waar de kachel stond. ’s 
Morgens werd die, als je geluk had, en 
na eerst de rekken met de was er voor 
weg gehaald hebbende, met veel geram-
mel tot leven gewekt, (de asla werd 
voor de deur op de stoep in de sneeuw 
geleegd, tegen het uitglijden,) en dan 
ging er in een zuinig laagje antraciet (ik 
heb het woord in de van Dale op moeten 
zoeken,) nou ja, het waren ook meestal 
eierkolen. Maar daarom vind ik het nu 
��������������������	��������������
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stoken, “ik heb als kind al zo geleden” 
zou Sonneveld zeggen. En lekker eten 
en drinken, laat de cholesterol maar de 
pest krijgen. Ik betaal belasting, hou 
een paar goede doelen bij, dan is het mij 
��	���������	�������������
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genieten.
En bovendien, dan lees ik van de week 
in de krant dat ze ergens in een Golfstaat 
in Arabië ten behoeve van de Grand 

Prix-motorsport, waar ik overigens een 
enorme fan van ben, ’s avonds gaan 
racen, en daartoe een verlichte racebaan 
hebben aangelegd van honderdduizend-
miljoen kilowatt of een beetje meer. En 
dan zitten ze ons hier ziek te maken met 
spaarlampen!
Maak ‘m nou een beetje.

Van de week kon ik een meewarige glimlach toch weer even 
niet onderdrukken. Hoewel ik natuurlijk ook van mening ben 
dat we, hoe zal ik het kort door de bocht zeggen, “zuinig moe-
ten zijn op de Schepping”, heb ik toch zo mijn vraagtekens 
bij alle onheilspellende berichten van de milieuridders. Dat 
schijnt enorm goed te verkopen, al die zwartgalligheid over 
opwarming en wegsmelting en de teloorgang van de ijsbeer 
en noem maar op. Ik heb er zo’n donkerbruin vermoeden van 
dat het hier ook weer draait om een potje met geld, waar ieder 
zoveel mogelijk van loopt te graaien ten eigen bate. Want hoe 
gaat het? Er is een probleem. Mooi zo, draai de subsidiekraan 
maar open. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat het 
probleem wordt opgelost, want dan houdt de geldstroom op.



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

zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg

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.



Joop Monster: “Burgemeester Opstel-
ten onthulde 12 juli 2002 aan de Blaak 
een kunstwerk dat een hommage moest 
zijn aan de schepper van Heer Bommel 
en Tom Poes, Marten Toonder, die dat 
jaar in mei 90 jaar was geworden. Mar-
ten Toonder woonde 23 jaar in Rot-
terdam. Het stadje Rommeldam dat in 
zijn verhalen voorkomt zou gevormd 
zijn naar onze stad zoals hij die uit 
zijn jeugd kende. Het monument werd 
gemaakt door de Artoonisten - Hans 
van Bentem, Luuk Bode, DJ Chan-
telle en Pepijn van den Nieuwendijk. 
Opgave 100 toont het topje van het 6,5 
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Tom Poes voor op een wereldbol met 
daarop het ruitmotief van de jas van 
Heer Bommel en daaronder het gereed-
schap van de tekenaar/schrijver.”
Paul Wessels (Hoogvliet): “Oude 
auto? Heer van stand? Het gaat hier 
vast om het topje van dat rare Marten 
Toondermonument aan de Blaak, naast 
de bibliotheek.”
Cor Menses: “Staat op het topje van 
het monument, Tom Poes staat boven 
de Heer van Stand. Ik vind de plek 
niet zo ideaal daar, vlak naast Station 
Rotterdam Blaak. Het valt in het niet, 
als ook de langverwachte Markthal 
gereed is!!”
Robert E. Murk (Hellevoetsluis): “Dit 
is het bovenste gedeelte van het Mar-
ten Toondermonument met Tom Poes 
staand op een bol in de kleuren van 
de jas van dhr. Ollie B Bommel. Het 
monument staat dicht bij het metro en 
treinstation Blaak, waar nabij op dins-
dag een weekmarkt wordt gehouden. 
De avonturen van dit tweetal stonden 
�����������������������������������
�
en werden uitgeknipt en bewaard. Ik 
beschik nog over zo’n avontuur. Verder 
waren er de stripverhalen; boekjes van 
ongeveer A4-formaat in het horizon-
tale met plaatjes op de bovenste helft 
van de pagina en tekst op de onderste 
helft van de bladzijde. ‘Wij heren van 
stand’, ‘zoals mijn goede vader zei’, en 
zinnen als ‘een eenvoudige doch goede 
maaltijd’ en ‘jonge vriend’ werden 
onder de lezers van Bommelverhalen 
nogal eens gebezigd. In een nostal-
gische bui haal ik nog wel eens een 
pocket van de Bezige Bij uit de kast 
en geniet dan weer van de avonturen 
van dhr Ollie B. Bommel, Tom Poes en 
zijn bediende Joost die de dingen dik-
wijls uiterst betreurenswaardig vond.”
Marius Klerk: “Van de week zocht ik 
����������������������
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de Botersloot naar de Blaak en liep 
tegen het standbeeld aan van de ‘Waar 
was dat nou?-foto bij het Blaakstation, 

naast ‘De Fluitketel’. Dit bleek het 
standbeeld ‘Een Ode aan Maarten 
Toonder’ te zijn. Ik hoop dat er bij de 
oplossing een mooie grote foto komt 
van dit prachtige standbeeld! Ik ben er 
al talloze keren voorbij gelopen, maar 
nu pas tot de ontdekking gekomen wat 
voor een mooi standbeeld dit is!!”
Jacqueline van Velzen (Leiden): “Als 
ras-Rotterdamse (geboren Rosestraat) 
las mijn moeder vaak de strips van de 
Heer Bommel en Tom Poes voor uit 
de krant voor het slapen gaan. Samen 
met de plaatjes leefde ik helemaal mee. 
Geweldig.”
Jaap Koen (Spijkenisse): “Op 16 
maart 1941 verscheen de eerste Tom 
Poes-strip in de Telegraaf/Nieuws 
van de Dag. De strip werd getekend 
door Maarten Toonder naar een idee 
van zijn vrouw Phiny Dick. De strip 
heette ‘Tom Poes en het geheim van 
de Blauwe Aarde’. Olivier B. Bommel 
komt pas in de derde strip (‘In den 
Tovertuin’) te voorschijn. Daarna heeft 
hij wel een stempel op de latere strips 
gedrukt. Ondanks dat bleef het gewoon 
Tom Poes. Wij hadden vroeger het 
Rotterdams Nieuwsblad en hadden 
dus andere strips. Het is lang geleden, 
maar ik weet wel, dat ik de Suske 
en Wiske-strips uitknipte en in een 
schrift plakte. De namen van de strips 
daarvoor weet ik niet meer. Misschien 
Bulletje en Bonestaak??? Wie het 
weet mag het zeggen. (Was Bulletje en 
Bonestaak niet dé strip van Het Vrije 
Volk? AvdS).”
J.J.A. (John) van Oers: “Het afge-
beelde Tom Poesje met Romeinse 
keizersvleugelen en onder hem een 
elkaar kruisende pen en penseel, is 
de top van de zogeheten “Hommage 
aan Marten Toonder”. Het staat op 
een wijds plein ter zijde van de Blaak. 
Erop het ronde Metrostation Blaak 
met het platte glazen dak. Op de rond 
het monument aangebrachte bankzetel 
is het goed zitten evenals op de reeks 
stenen banken er achter. De afgelopen 
tijd is er veel straatgraaf- en breekwerk 
gepleegd in een voortdurend zeer 
luid lawaai veroorzaakt door heiwerk 
en monsterachtig grote motorisch 
voort- en aangedreven machines en 
voertuigen. Horen en zien verging. 
Snel in het Metro-station gevlucht. 
Een vrij mooi ogend monument in 
tegenstelling tot het wanstaltige ‘beeld’ 
van de kabouter/kerstman met de 
zogenoemde buttplug in een hand. Er 
zijn nog meer weinig tot zeer slecht 
geslaagde “kunstwerken” aan te wijzen 
die de Rotterdammers veel belasting-
geld gekost hebben, maar die toch door 

goedkeuring van “kunstkennende” 
gemeentebestuurderen, het stadsbeeld 
ontsieren.”
Dirk Docter (Schiedam): “Waarde He-
ren van Stand, Dit was echt een vraag 
naar mijn hart, “als u begrijpt wat ik 
bedoel”. Hier worden twee van mijn 
hobby’s gecombineerd: oud-Rotterdam 
en Marten Toonder. Als eerbetoon aan 
deze grote Rotterdammer, schepper 
van O.B. Bommel, de afgebeelde Tom 
Poes, Kappie en Koning Hollewijn 
heeft hij vanaf de oorlogsjaren menig 
Rotterdammer en buiten-Rotterdam-
mers geboeid met zijn verhalen. Via de 
krantenstrips, boeken of het Tom Poes 
Weekblad en Bommelbode. Zelfs heb-
ben wij een Rommeldam gehad, helaas 
niet in Rotterdam,
maar in Oisterwijk. Zoals al tijdens de 
toespraak bij de 90e verjaardag van 
Marten Toonder op 2 mei 2002 in het 
Bibliotheektheater te Rotterdam werd 
gezegd “Het zal een blijvend en tas-
baar bewijs vormen van de band tussen 
u en deze stad, tussen
Rommeldam en Rotterdam.” Op 12 
juli 2002 werd het beeld op de Blaak, 
bij het
metrostation en de bibliotheek, 
onthuld. Vlakbij diezelfde bibliotheek 
staat nu het beeld, voorstellende Ter-
pen Tijn, Professor Sickbock, Markies 
de Cantecler en Burgemeester Dicker-
dack. Het beeld werd getooid met de 
op de raadfoto afgebeelde wereldbol in 
het Ruitjesjasmotief van Heer Bommel 
en daarboven Tom Poes. Gemaakt door 
de Artoonisten, terwijl Manuel Kneep-
kens de grote initiatiefnemer was, 
waarvoor hulde. Ik vind het toepasse-
lijk om met de honderdste raadfoto een 
groot Rotterdammer onder de aandacht 
te brengen die vele generaties heeft 
laten genieten en ons nog laat genieten 
van zijn creaties.”
Koos van der Sterre: “Bij de Fluitke-
tel, alias het Station Blaak prijkt op 
de top van een veelvormig rommelig 
kunstwerk als eerbetoon aan Marten 
Toonder dit witte katertje, genaamd 
Tom Poes (!). Toonders eerste vrouw, 
Phiny Dick schiep aan het begin van 
de jaren veertig (vóór Tom Poes) Wolle 
Pluis, een guitig ogend pluizig poesje. 
Zij schiep zelfs een rudimentaire Heer 
Bommel. Is er mogelijk sprake van 
evolutie? Zelfs een slordige Wammes 
Waggel kun je in deze kinderboekjes 
terugvinden. In ieder geval heeft déze 
Tom Poes een zeer klein, bijna embry-
onaal lijfje en en onevenredig groot 
denkraam. Ik heb het vermoeden dat-ie 

een list aan het verzinnen is om van het 
standbeeld af te komen om zich ergens 
anders in Rotterdam als Raadskater-
tje te vestigen. Deze creatie is door 
een ludiek kunstenaarscollectief (de 
Artoonisten, verwijzing naar cartoonis-
ten) aan de sterk bejaarde geestelijke 
vader van de avonturen van Tom 
Poes, Marten Toonder opgedragen. De 
toenmalige burgemeester Dickerdack, 
sorry; Opstelten, was initiatiefnemer 
en Grote Onthuller.
Ik zie nog de broze en breekbare Mar-
ten Toonder verweesd en onthutst rond 
het standbeeld lopen. Hij zette zich 
beverig op de donkere stenen rand die 
onderdeel van het kunstwerk uitmaakt. 
Het zonlicht scheen door zijn schaarse 
witte haren. 
De Meesterschilder Terpen Tijn (of 
moet ik zeggen Corneille), deelde 
helaas geen gesuikerde augurkjes uit 
bij de onthulling van het standbeeld. 
Misschien iets minder ludiek en iets 
meer toegesneden op Marten Toonder 
zelf, de kapiteinszoon uit Rotterdam 

die als verteller en kunstenaar alle 
wereldzeeën bevoer (de creatie van 
Kappie), alle continenten aandeed en 
onze litteratuur en maatschappij van 
������������������
������	�������"����
Denk daar aan als u het witte katertje 
op de Blaak passeert. Marten Toonder 
was en is Een Grote Rotterdammer.” 
Henny Hartog (Nieuwerkerk aan den 
IJssel): “Dit is het Bommelding.”

De speciale Rotterdamse attentie is 
gewonnen door de heer T.A. Carpen-
tier Alting, Rochussenstraat 135a, 
3015 EJ Rotterdam. Deze attentie is 
een uit 12 tegels bestaand tegeltableau 
van 60 x 45 cm. Deze attentie heeft 
een winkelwaarde van € 175,00 en is 
beschikbaar gesteld door Uitgeverij 
Tegelman (www.tegelman.com).
In de komende weken wordt de prijs 
bij de winnaar bezorgd.
[foto tom.jpg]

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 100”  

Nieuwe opgave no. 102

Deze keer wordt de WWDN-foto mij aangereikt door Adrie (Ad) Vanderzanden in 
Harwich (GB). Duidelijk is te zien, dat er een hevige brand woedt; zelfs de huizen aan 
de andere kant van de, toch wel brede, straat moeten nat gehouden worden. Dit brandje 
zal straat-, buurt-, wijk- en stadbewoners toch wel opgevallen zijn?

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 12 
oktober 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

De honderdste ‘Waar-was-dat-nou-foto’ leverde niet alleen heel veel 
(goede!) oplossingen op, maar nog veel meer felicitaties. Voor mij 
was dat reden met frisse moed aan een tweede honderdtal WWDN-
foto’s te beginnen.Uit de nu te plaatsen brieven en e-mailtjes wordt 
wel duidelijk wat opgave 100 liet zien.
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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 
®

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

   Gordijnen & vitrages
    
     v.a. € 21,00 p/mtr 
   Gratis maken, band en haken
    

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

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

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788
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Sinds Prinsjesdag is de discussie toegespitst op de vraag wie en in welke mate moet bijdragen aan de toekomstige overheidsbesparingen. 
In deze rubriek de maatregelen die specifiek voor ouderen dreigen.

Hans
Roodenburg

?
&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’.

Ouderen ontspringen de dans niet

Ook de ouderen ontkomen er niet 
aan. Daarnaast zijn er echter speci-
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Beide oppositiepartijen zijn daar 
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Als het aan de regering ligt, zal vrijwel iedereen in min of 
meerdere mate worden getroffen door de bezuinigingen op 
de overheidsuitgaven die op Prinsjesdag een schrikbarend 
oplopend tekort lieten zien. 

Erf- en schenkingsrecht

Schoonzusje staat niet 
onder curatele
Mijn schoonzusje zit al ruim 30 jaar 
in een psychiatrische inrichting. Mijn 
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in het verleden getrouwd geweest en 
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ruim 30 jaar niets meer gehoord of 
gezien. Mijn schoonzusje heeft een 
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Financiële kwesties

Polisvoorwaarden bij uit-
vaartverzekering 
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Fiscale zaken

Levensverzekering in Bel-
gië betaalt uit 
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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
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Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info:

010-414 86 43 ����06-1812 4248
	����%�����&������������������

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl

Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
De nieuwe raadfoto is uit 1959. We zien een Rotterdamse sportster, weliswaar na haar actieve periode. Wie herkent deze dame? 

Oplossing foto 15 september 2009
Dat de historie van veel voetbalclubs in Rotterdam nog springlevend is, bewezen de talloze reacties op deze elftalfoto uit het seizoen 1962-1963. 
Alle reageerders zijn lovend over deze club. Henk Stolk schrijft: “De foto betreft het eerste elftal van De Musschen. De Musschen behoorde destijds 
met CVV, Spartaan ’20, Overmaas, Zwart-Wit ’28 en in iets mindere mate Coal en DHZ tot de toonaangevende amateurclubs van Rotterdam-Zuid. 
In de legendarische Dirk Nijs telde de club een gezag uitstralende voorzitter. In het altijd gezellige clubhuis ‘Musschennest’ vierde scherts en luim 
hoogtij.” Nelis Bajema laat weten: “Het was de gezelligste club van Zuid, ik heb er zelf zo’n dertig jaar 
gevoetbald. De spelers op de foto zijn staand v.l.n.r.: Cor Boudestein, Leen van Luik, Wil van Meenin-
gen, Fred ten Kate, Cor Heintjes en Dick van de Korput. Zittend v.l.n.r.: Piet Riethoff, Ad Verheij, Leo 
Romijn, Paul Roodnat en Barend Smit.”
Wim van den Boom, ook oud-speler van De Musschen, meldt dat zijn aangetrouwde neef Cor Heintjes 

(staand 2e van rechts) nu als gepensioneerd tekenleraar in Drachten woont. Loe van der Hoeven weet van de andere spelers dat Ad Verheij jarenlang steun-
pilaar van het eerste was en dat keeper Fred ten Kate in het seizoen 1960-1961 een wedstrijd voor Feyenoord 1 uitkwam. Aad Verschoof kwam in 1967 
naar De Musschen en zegt daarover: “Het was een prachtclub met hele trouwe supporters. We speelden toen onder trainer Frans de Kruis in de hoofdklasse, 
het was een gouden tijd.” De gouden tijden van weleer zijn nu verbleekt. Sinds 2004 bestaat de club als DEHMusschen en komt momenteel uit in de derde 
klasse. Nog even voor de historici onder ons: De Musschen werd in 1919 als Poseidon opgericht en speelde onder meer op het Afrikaanderplein, aan de 
Smeetlandsedijk en Kromme Zandweg en is sinds 1955 aan de Oldegaarde thuis.

“Ik heb gedurende mijn voetbaljaren 
nooit meer dan een keer getraind”, 
vertelt de zoon van een Haarlemse 
metaalbewerker, die zelf voor EDO 
had gevoetbald. We hadden het thuis 
niet breed. De 1000 à 1100 gulden die 
ik via de supporters incasseerde, kon 
ik dan ook goed gebruiken. Ik moest 
er mijn busabonnement en mijn col-
legegeld van betalen en wat resteerde 
ging naar mijn ouders. Mijn studie 
heeft altijd voorop gestaan. Ik heb me 
steeds voorgehouden dat ik op dit punt 
niet mocht falen. Een tentamen op 
maandag vond ik belangrijker dan de 
voetbalwedstrijd op zondag.”
Het zit Peper nog altijd dwars dat hij 
niet voor een studiebeurs in aanmer-
king kwam.
“Dat was voor mij onbegrijpelijk. Ik 
heb de vijfjarige HBS-B in het snelst 
mogelijke tempo doorlopen. Eén 
stomme onvoldoende in de vierde klas 
schijnt mij kwalijk genomen te zijn.”

Schutter
Terugkerend naar het voetbal: Bram 
was in zijn tijd in de eerste divisie als 
middenvoor en buitenspeler een gere-
nommeerd schutter. Ieder seizoen was 
hij goed voor circa twintig doelpunten. 
Hij was een vaste keus in het Neder-
lands studentenelftal en is ook eenmaal 
uitverkoren voor het Nederlands 
amateurelftal in een wedstrijd tegen 

Zwitserland.
RCH was voor de invoering van het 
betaald voetbal in 1954 een toonaan-
gevende club. In 1953 werd het zelfs 
kampioen van Nederland na een extra 
competitie met drie andere geweste-
lijke kampioenen: Sparta, Vitesse en 
Eindhoven. RCH en Eindhoven ein-
digden gelijk, waarna RCH de beslis-
singswedstrijd in de Kuip voor 50.000 
toeschouwers met 2-1 won. Uitblinker 
in het team was Loek Biesbrouck, die 
in die tijd ook aanvoerder was van het 
Nederlands elftal.
Bram Peper vraagt zich nog altijd 
vertwijfeld af hoe het mogelijk was 
dat het kampioensteam een jaar later 
naar de tweede klasse degradeerde. 
“Er moet toen echt iets met die spelers 
aan de hand zijn geweest”, zegt hij, 
terwijl hij onbegrijpend zijn hoofd met 
weelderig-warrige haardos schudt.

Weerbaar
Ondergetekende had het genoegen 
als speler van Excelsior een paar keer 
tegen Peper te hebben gevoetbald. In 
mijn plakboeken heb ik verslagen uit 
het Rotterdamsch Parool en Het Vrije 
Volk teruggevonden, waarin Peper met 
name werd genoemd, omdat hij twee 
keer had gescoord.
Als ik de nu 69-jarige Peper in zijn 
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Erasmusbrug vraag met welke voetbal-

ler van nu hij enigszins te vergelijken 
was, hoeft hij niet lang na te denken. 
“Met Klaas-Jan Huntelaar.”
Loek Bekkers, een oud-voorrzitter van 
RCH, heeft hem eens getypeerd als 
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Iemand die zijn hoofd nooit liet han-
gen. “Dat hij het maatschappelijk zo 
ver heeft geschopt, vinden we als club 
niet alleen leuk, maar zelfs een eer.”
Zelf vindt hij dat hij als middenvoor 
het best tot zijn recht kwam. “Op 
het eerste gezicht was ik een slome 
duikelaar. Maar dat was slechts schijn. 
Ik maakte die indruk om mijn tegen-
standers te misleiden. Als die even niet 
opletten, sloeg ik meedogenloos toe. 
Ik was snel, kon een man passeren en 
was heel sterk in het afschermen van 
de bal. Als buitenspeler liep je dichtbij 
het publiek. Daar kon je goed horen 
wat de supporters van de tegenstander 
allemaal naar je hoofd slingerden. Ik 
heb me van dat commentaar nooit veel 
aangetrokken. Ik geloof zelfs dat ik er 
��
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publieke weerbaarheid heb ik erdoor 
kunnen oefenen.” 

Ongedurig
Bij zijn medespelers stond Bram Peper 
bekend als ‘een jofele peer en een toffe 
gozer, die ook heel vroeg goed gebekt 
was.’
Later toen hij op de maatschappelijke 

ladder hoog gestegen was en het als
burgemeester door de beruchte bonne-
tjesaffaire en de perikelen rond Perron 
�	������������"�������"��������'�����
ben zijn criticasters heel wat minder 
vriendelijk over hem geoordeeld. Ze 
verweten hem o.a. een gebrek aan 
sociale intelligentie. Hij zou meer 
vijanden dan vrienden hebben gemaakt 
en zou alleen respect hebben getoond 
voor mensen met een groot intellect. 
Samengevat: hij was een leuk mens 
met onaangename trekjes.
Als we hem met deze uitspraken con-
fronteren, haalt hij zijn schouders op 
en zegt: “Als je als burgemeester ge-
liefd wil worden, moet je daar beslist 
niet naar streven. Dan schiet je je doel 
voorbij. Ik ben een ongedurig mens. 
Daarom heb ik me in Rotterdam altijd 
op m’n plaats gevoeld. Hier wordt 
bij alles tempo gedraaid. IK vind het 
plezierig te weten dat m’n secretares-
ses en chauffeurs me nog steeds op 
handen dragen.”

Ongepast
Over de problemen waarmee zijn 
opvolgers in Rotterdam worden gecon-
fronteerd, wil hij niet te veel zeggen. 
Kritiek op collega’s vindt hij ongepast. 
Maar als ik hem een reactie op de 
strandfeestrellen in Hoek van Holland  
probeer te ontlokken, zegt hij: “Ik weet 
precies waar het fout is gegaan. Als 

verantwoordelijk burgemeester moet 
je leiding geven en kan je veel van 
tevoren  bedenken. Als er een grote 
voetbalwedstrijd voor de deur stond, 
liet ik me uitvoerig voorlichten. Om 
op alles voorbereid te zijn, stelde ik 
ogenschijnlijk de stomste vragen. Een 
ding begrijp ik niet: waarom maken 
burgemeesters tegenwoordig niet 
vaker gebruik van de mogelijkheid 
tot ophouding via een maatregel van 
bestuur? Je kan daardoor veel ellende 
voorkomen. Ooit heb ik 2000 Engelse 
supporters met een bedenkelijke repu-
tatie in de Van Gent-kazerne opgeslo-
ten. Met Duitse hooligans hebben we 
iets dergelijks gedaan.”
Het is Peper aan te zien dat hij tot op 
respectabele leeftijd heeft gevoetbald. 
Zo speelde hij in zijn Rotterdamse 
periode geruime tijd voor VOC. Hoe-
wel het lopen  hem met twee gammele 
knieën al een tijdje moeilijk afgaat, 
bezoekt hij nog steeds met enige re-
gelmaat de wedstrijden van Feyenoord 
en Sparta. “Ik ben hard toe aan twee 
kunstknieën”, zegt hij met een beden-
kelijk gezicht. “Binnenkort zal ik daar 
toch aan moeten geloven.”

Bij RCH liet hij zich onder tafel door betalen

Studie stond bij 
Bram Peper voorop
Het eerste dat mij tijdens een openhartig gesprek met Bram Peper duidelijk wordt, is dat 
hij in zijn jonge jaren nooit als contractspeler van RCH aan het betaalde voetbal heeft deel-
genomen, zoals in tal van geschiedboeken staat vermeld. Als succesvol aanvaller kreeg hij 
in de periode 1957-1963 wel geld voor zijn prestaties, maar dat werd hem onder tafel door 
toegeschoven door vermogende supporters. De verklaring is dat de latere minister van Bin-
nenlandse Zaken en burgemeester van Rotterdam als ambitieus student tegenover niets 
en niemand verplichtingen wilde aangaan. Tegenover het bestuur van RCH niet en ook niet 
tegenover zijn trainer, die van hem als contractspeler mocht eisen dat hij minstens twee 
keer per week zou komen trainen.

Dick van den Polder

- Bram Peper was een verdienstelijk midvoor -
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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

Interfloor 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.
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Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

SALORA 46”(117 cm) 
LCD TELEVISIE

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

U betaalt

799,-
Normaal € 999,-

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

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

2.5 zits + 2 fauteuils
 € 3500,- 

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste 
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur 
leverbaar. Ook als 2 en  3 zits leverbaar

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

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor € 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres
� Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam:
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling: � overmaking � via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046,  2502 GA Den Haag
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Door de lens van Hartog
In de komende afleveringen van deze rubriek foto’s die komen in het boek ‘ROTTERDAM 
GEFOTOGRAFEERD 1960-1970 door Henk Hartog’. Zijn duizenden negatieven zijn toe-
vertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Deze heeft met hulp van 
Arnold Tak en Rein Wolters alle negatieven uitgezocht en grotendeels gescand. Daarbij 
zijn prachtige foto’s te voorschijn gekomen. Henk Hartog was een bescheiden persoon 
en veel van zijn foto’s zijn onbekend gebleven. Tijdens het uitzoeken kwam het trio al 
snel tot de conclusie dat zijn opnamen zich met de beste van die van zijn tijdgenoten 
kunnen meten. Van deze bijzondere en treffende foto’s tussen 1960 en 1970 hebben zij 
een boek samengesteld. Tevens is een deel van zijn werk op internet te zien en te bestel-
len op de site www.fotovanrotterdam.nl

Het is vanaf nu mogelijk in te schrij-
ven voor dit bijzondere werk met op 
zaterdag 18 december als hoogtepunt 
de opening van een expositie van 
werk van Hartog in de benedenzaal 
van museum De Dubbelde Palm-
boom in Delfshaven. Oud-burge-
meester Bram Peper van Rotterdam 
had een vriendschappelijk band met 
de getalenteerde fotograaf en daarom 
opent hij de tentoonstelling. Voorts 
overhandigt Peper een luxueus 
ingebonden herinneringsexemplaar 
aan mevrouw Geertrui (Truusje) 
Hartog-Termijn, de weduwe van 
Henk Hartog. Ook deelt de politicus 
prijzen uit van de verloting aan drie 
voorinschrijvers op het boek.
Het ‘ROTTERDAM GEFOTO-
GRAFEERD 1960-1970 door Henk 
Hartog’ verschijnt omstreeks 21 
november met als vaste verkoop-
prijs € 24,95. Het boek van 21,5 bij 
27,5 cm bevat 180 pagina’s met 172 
bijzondere foto’s. Lezers van De 
Oud-Rotterdammer kunnen voorinte-
kenen en kiezen: óf het boek zonder 
verzendkosten toegestuurd krijgen óf 
het tegen een introductiekorting van 
drie euro voor €21,95 komen afhalen 
bij Urban Photos, Pannekoekstraat 
8a Rotterdam of bij de uitgever in 
Capelle aan den IJssel. Bestellen kan 
natuurlijk ook via de eigen boek-
handel. Iedere inschrijver dingt mee 
naar een fraaie door Urban Photos 
ingelijste vergroting naar keuze van 
een foto van Henk Hartog. De drie 
prijswinnaars krijgen vermelding in 
De Oud-Rotterdammer en vanzelf-
sprekend thuis bericht. Inschrijven 
kan tot 21 november door een bon 
of een schrijven met adres, telefoon-
nummer en eventueel emailadres te 
sturen naar  uitgeverij Voet, Dorps-

straat 158, 2903LB, Capelle aan den 
IJssel, 010-2847362 of www.uitgeve-
rijvoet.nl. Na de sluitingsdatum geldt 
de korting niet meer. 
Uitgeverij Voet is zaterdag 28 no-
vember met een stand aanwezig op 
de 31ste Rotterdamse Dag in de Sint 
Laurenskerk, waar als alles volgens 
plan verloopt  ‘ROTTERDAM GE-
FOTOGRAFEERD 1960-1970 door 
Henk Hartog’ dan te koop of voor de 
inschrijvers af te halen zal zijn. Te-
vens zullen daar de drie prijzen uit de 
formulieren van de voorintekenaars 
worden getrokken.

Lezers De Oud Rotterdam-
mer helpen uitgeverij Voet 
met vraag over foto uit 
boek van Henk Hartog
De samenstellers van het boek doen 
een beroep op de herinnering van 

lezers van De Oud-Rotterdammer 
bij het achterhalen van gegevens 
van enkele foto’s. Bijgaande foto 
is van een demonstratieve optocht 
in maart 1970 van studenten van 
de Middelbare Technische School 
Parallelweg in de Hillekop van de 
Afrikaanderwijk. Ze waren hun 
bouwvallige schoolgebouw beu. Met 
aansprekende spandoeken en agenten 
voorop liepen ze demonstratief over 
de Maasbruggen en Blaak naar het 
stadhuis en legden hun probleem 
op het bord van wethouder drs. J.G. 
van der Ploeg. Wie herkent zichzelf, 
waar stond de school precies en 
wie weet er meer over te vertellen? 
Stuur uw reactie zo spoedig mogelijk 
schriftelijk of per e-mail aan Hartog-
boek p/a Uiterdijk 106, 3195 GK 
Pernis-Rotterdam of reinw@telfort.nl

Voorinschrijving geopend

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE UITGAVE
‘ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD 1960-1970
door Henk Hartog’  (verschijningsdatum eind november 2009)

Naam en voorletters:

Straat: 

Postcode en plaats: 

Tel: (Indien aanwezig)

Email: (Indien aanwezig)

AANTAL EXEMPLAREN: 
� komt het boek op een afgesproken adres ophalen en betaalt 

speciale intekenprijs van € 21,95 (i.p.v. 24,95)
� wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaalt 

de vaste verkoopprijs van €24,95

De inschrijvers doen tevens mee aan een verloting van drie vergrotingen van 
foto’s van Henk Hartog
Svp dit formulier in envelop opsturen naar
Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB  Capelle aan den IJssel
of mailen naar www.uitgeverijvoet@online.nl   of fax naar: 010 2847363

Sinds december 2008 woont 
mevrouw Schuiling – van Es op de 
Magistraat in Rotterdam. Geboren en 
��
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Sommelsdijk, verhuisde ze voor haar 
studie tandheelkunde naar Utrecht. 
Na haar studie woonde ze een jaar 
in Friesland en verhuisde toen naar 
Rotterdam om met zeven collega-
tandartsen de ‘Schooltandverzor-
ging’ op te zetten. Haar man had in 
die tijd een dierenartsenpraktijk in 
Barendrecht. In Rotterdam heeft ze 
daardoor een heel leven opgebouwd. 
Met haar man, die ook in Rotterdam 
woont maar op een andere plek, heeft 
ze veel gereisd. De hele wereld heb-
ben ze samen gezien.

Waarom heeft u voor 
wonen op de Magistraat 
gekozen?
“Ik woonde al lang in Rotterdam. Na 
twee zware operaties in de zomer van 
2008, ben ik een tijdje naar Zeeland 
gegaan om wat aan te sterken. Mijn 
sociale kring liet ik toen even achter 
in Rotterdam, maar na m’n herstel 
wilde ik terug. Terug naar mijn eigen 
woning bleek geen optie meer. De 
nieuwe situatie vergde dat ondersteu-
ning direct bij de hand moest zijn. 
Mijn neef en nicht kwamen met de 
Magistraat en dat leek me wel wat. Ik 
heb eerst nog even in een verzor-
gingshuis ‘gelogeerd’, omdat het 
appartement dat ik op het oog had, 
nog verbouwd werd. Ik woon nu ook 
dichtbij mijn echtgenoot. Hij kan niet 
meer voor zichzelf zorgen en woont 
in een verzorgingshuis.” 

Wat sprak u aan?
“Het beviel me direct. Het is gewoon 
�����������
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geregeld wordt. De was, het koken, 
het schoonmaken van mijn apparte-
ment, de hulp die ik nodig heb bij het 
douchen en er worden veel activi-
teiten en uitstapjes georganiseerd. 
Bovendien heerst er een goede sfeer, 

het personeel is bijzonder aardig en 
belangstellend.”

Hoe ziet uw dag er uit?
“Ik ben een avondmens en ga laat, 
vaak niet voor 01.00 uur, naar bed. 
Mijn dag begint rond 10.00 uur. Een 
heerlijk ontbijtje staat dan klaar in 
mijn appartement. Na het ontbijt, ga 
ik douchen en rommel ik, tot aan de 
lunch, lekker wat rond in m’n ap-
partement. Lunch en diner gebruik ik 
altijd samen met de andere bewoners 
beneden in de eetkamer. Heerlijk wat 
ze hier serveren! Na het diner tafelen 
we nog wat na onder het genot van 
����������&�����������������
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een uit naar zijn of haar appartement. 
Ik ook, of ik ga op pad naar vrienden 
of kennissen.”

Wat vindt u van de activi-
teiten die georganiseerd 
worden?
“Ik doe aan alles mee! Voor alle uit-
stapjes meld ik me aan en er zijn ook 
vaste activiteiten waar ik aan meedoe. 
Op maandagmiddag is er een vast 
groepje bewoners dat samenkomt om 
te Rummikubben. Op woensdag is er 
altijd een uitstapje buiten de deur en 
elke vrijdagmiddag is er het klassieke 
concert. Heerlijk!”

Kijk voor meer informatie op www.
domusmagnus.nl

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

Advertorial

In de oorlogsjaren speelde Tempo 
’34 naast Feyenoord aan de Kromme 
Zandweg toen er van de bezetter niet 
meer gevoetbald mocht worden in 
de Kuip. De naoorlogse jaren waren 
sportief gezien heel succesvolle jaren.  
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Wagener Stadion in Amstelveen, waar 
een kleine club uit Rotterdam Zuid het 
moest opnemen tegen het machtige 
��������	���_�\����"������������
niet te winnen. Een eervolle tweede 

plaats was een prachtig resultaat. De 
meeste leden kwamen toen uit Tuin-
dorp Vreewijk en de omgeving van de 
toen nog prachtige Dordtselaan. 
Na verhuizing naar Varkenoord (vlak-
bij het Feyenoordstadion), de Spinoza-
weg heeft Tempo ’34 nu al 18 jaar zijn 
velden aan de Charloisse Lagedijk. 
Veel talentvolle mini’s zijn bij Tempo 
’34 met hockeyen begonnen. Twee 
speelsters zijn toonaangevende interna-

tionals geworden: Fatima Moreiro de 
Melo en Janneke Schopman.
In het weekend van 10 en 11 oktober 
wordt het jubileum gevierd. 
Zaterdag 10 oktober staat overdag in 
het teken van de jeugd met allerlei 
activiteiten voor elke leeftijdsklasse. 
Zaterdagavond is er een groot feest 
met de band Loszand voor alle leden 
en ouders van leden.
Zondag 11 oktober staat (hoofdzake-

lijk) in het teken van de senioren en 
oud-leden met een ludieke hockeywed-
strijd, een receptie en een lustrumdiner 
voor genodigden, alle leden, ouders 
van leden en oud-leden!
Bent u oud-lid, maar heeft u geen 
uitnodiging ontvangen, stuur dan een 
mail naar hctempo34@gmail.com.

Cees Ouwehand en Eva de Vries

RGHC Tempo ’34 bestaat  75 jaar!
De Rotterdamse Gemengde Hockeyclub Tempo ’34 bestaat in 
oktober 75 jaar en is verreweg de oudste vereniging uit de re-
gio IJsselmonde,  Voorne en Putten, Hoeksewaard. De vereni-
ging heeft een rijke geschiedenis.



Pagina 12 Dinsdag 29 september 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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
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Deze
advertentie is

100
waard!

EURO
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elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

vanaf

495
EURO

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 29 september 2009 pagina 13

Als het donker was ging mijn vader aan de 
achterkant over het platte zinken dak tot aan het 
plaatsje tussen de huizen. Daar stond ‘s avonds 
een ladder. Dan gingen ze naar de ruimte die in 
de vorige Oud-Rotterdammer beschreven werd. 
Zaterdagmiddag mochten we altijd als de winkel 
bijna dicht ging even langskomen. Dan kregen 
we gebak dat overgebleven was of lekkere koek-
jes. Dat heeft lang geduurd. Ik denk wel totdat 
wij naar een nieuw huis gingen in de Carel van 
Nieveltstraat.
Ik speelde altijd met Jan, Piet en Rien. Ik weet 
alleen niet meer wie de oudste was. Ik denk Jan. 
Dat platte dak kon je niet zien. Het zat verborgen 
tussen de huizen. Alleen vanaf het Stoomgemaal 
kon je  erop kijken. Voor het Stoomgemaal stond 
een groot hek dat ‘s avonds dicht ging. Boven 
het gemaal woonde een gezin met twee jongens. 
Ze heetten De Zeeuw. Af en toe mochten we 
met de heer De Zeeuw mee in een bootje. Je kon 
onder het gemaal doorvaren naar de Boezem-
kade. Dat was altijd erg spannend en we hadden 
altijd een lange stok met een haak bij ons om de 
rommel weg te halen.
Ik kan me nog herinneren dat er in de oorlog 
twee zakken aanspoelden met daarin een lijk. 
Dat heeft geloof ik ook in De Oud-Rotterdam-
mer gestaan. Mijn moeder had de politie gewaar-
schuwd. Telefoon was er nog niet. We moesten 
�������������������������������
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lopen.
We gingen ook op de hoek van het Oostplein 
bij de Bank auto’s tellen. Er reden er zo weinig 
dat we de nummerborden konden noteren. We 

deden wedstrijd wie het meeste nummers had. 
Ik speelde met Dick van der Velden. Hij had een 
leuke zwarte hond Max, waar ik hartstikke bang 
voor was. Hij woonde op de Oostzeedijk. Ook 
met Ineke Groos. Haar vader had een bedrijf 
naast het Gemaal; Groos besteldienst.Ze hadden 
een ijskast in 1947. Dat was heel speciaal. Een 
paar maal in de week werden grote broden ijs 
naar boven gedragen. Drie lange trappen op. Er 
zat een zinken bak onder met een afvoer.
Buiten kon je heerlijk spelen. Door het bom-
bardement waren er grote putten, waar nu de 
Groenendaal is. Daar groeiden plantjes in. Ook 
speelden we verstoppertje op het Haringvliet. 
Daar stond de ruïne van het oude Ooglijdersge-
sticht.
Bij het Maasstation stond een grote paarden-
drinkbak waar wij niet uit mochten drinken. Dat 
was natuurlijk heel erg leuk. De zwengel van de 
pomp steeds op en neer. We waren te licht, dus 
dat moesten we met z’n tweeën doen. Kletsnat 
natuurlijk. En ook gingen we vaak bij het station 
kijken. Aan de achterkant kon je tussen twee 
hekken door op ‘t stationsterrein komen. Dat 
mocht natuurlijk niet. Dus reuze spannend. Af 
en toe kregen ze ons te pakken en kregen we een 
standje. Daar bij het station draaide ook de tram, 
die reed het plantsoen in de rondte. We kregen 
vaak de boekjes waar de tramkaartjes in gezeten 
hadden. Dat was voor ons een heel groot cadeau.

Meta van’t Hoff-Buitenhuis
Watertorkruid 14
2914 TR Nieuwerkerk a/d IJssel.

Deze keer is het vertrek van het Heemraadsplein 
omdat de tramsporen op het Willemsplein worden 
vervangen. Van Carnisselande rijdt een historische 
streekbus via de Hoekse Waard, over het eiland 
�������$��������������$	��������������Y^��
Remise aan de voet van de Brouwersdam wacht 
een stoomtram om de deelnemers naar het eindpunt 
Middelplaat Haven te brengen waar wordt overge-
stapt op het MS Grevelingen voor een rondvaart 
over het Grevelingenmeer. 

Koffiestop
$�����������������
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voormalig tramstation van de RTM. De deelnemers 
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dorp is gelegenheid het museum en de remise van de 
RTM te bezoeken. Bovendien wordt daar op vertoon 
van het deelnamebewijs een lunchpakket uitgereikt. 
De stoomtram vertrekt om 13.30 uur van de RTM 
Remise naar Middelplaat Haven. Na de rondvaart 
vangt de retourrit aan, volledig per bus is via 
Voorne Putten naar het Heemraadsplein. Aankomst 
Heemraadsplein rond 18.30 uur. De kosten van deze 
dagvullende combitocht bedragen EUR 45,00 per 
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lunchpakket. 

Reserveren
U kunt reserveren voor deze tocht d.m.v. een 
briefkaart aan P.H. Hekking, Erfvoort 32, 2211 DE, 
Noordwijkerhout, of een e-mail aan paulenbren@
ziggo.nl, of per telefoon: 06-20082503, onder 
vermelding van het aantal personen. Deelname 
is beperkt tot 75 personen. Naast het beleven van 
een historische reis steunt u met uw deelname het 
vrijwilligerswerk aan restauratie en onderhoud van 
het historische materieel van RoMeO en RTM. 
Raadpleeg ook de websites van RoMeO: 
www.stichtingromeo.nl, 
en RTM: www.rtm-ouddorp.nl. 

Auto’s tellen 
op het Oostplein

Met stadstram, bus, stoomtram en boot!

Laatste historische reis 
van Rotterdam naar de 
eilanden dit jaar

Wij woonden tot 1952 op de Admiraliteitskade 91b. Rien van Linschoten sr. 
was een vriend van mijn ouders. In de oorlog hielp mijn vader met het drukken 
van stamkaarten. Alles was op de bon. Mijn vader zette valse handtekeningen 
erop. Daar zijn veel mensen door in leven gebleven. 

De laatste Combitocht van dit jaar, ge-
organiseerd door RoMeO en RTM, vindt 
plaats op woensdag 21 oktober. De reis 
brengt de deelnemer terug in de sferen 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Om 9.15 uur vertrekt een historische 
RET-tram van het Heemraadsplein (!) 
naar Carnisselande. 

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 .

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.

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

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

Vraag onze folder.

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

SPECIALE AANBIEDING:Tegen inlevering van deze ad-vertentie ontvangt u op onze half pension prijzen en arrangementen vanaf 3 nachten of langer een korting van 6% .(aanbieding geldig  tot 1-11-2009)

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 
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Gordijnatelier Wij bieden:
kledingreparatie 

stomerijfaciliteiten voor uw
kleding, dekbedden e.d.

ACTIE:
Overhemd stomen € 2,95

In Prins Alexander / Rotterdam

Kom langs in ons atelier 
en laat u adviseren.
Wij hebben een ruim assortiment gordijnen.

* Meer dan 3.500 verschillende gordijnstoffen;
* Gordijnen en vitrage maken  - vermaken;
* Rolgordijn - Vouwengordijn - Lamel - Jaloezie
  Geweven hout - Hi-light

 Slechts 2 weken levertijd!

TULIN NAAI CENTER
Tel: 010-2239917  Web: www.tulin.info
Jacob van Campenplein 14 
(tegenover v.d. Putten fietsenzaak) Rotterdam
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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

 
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.  

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

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

KOOKslim PRIJSJE

219,00
KOOKslim PRIJSJE

399,00
KOOKslim PRIJSJE

299,00
KOOKslim PRIJSJE

649,00
KOOKslim PRIJSJE

759,00

50 cm breed gasfornuis 
met gasoven  met 4 pits 
kookgedeelte en gasoven 
met thermostaat en ver-
lichting.  Gratis bezorgd 
en aangesloten (exclusief 
aansluit materiaal)

CS 51000

Keramisch fornuis met 4 re-

gelbare infrarood kookzones. 

Voorzien van restwarmte indi-

cator. Conventionele oven met 

grill. afmetingen 85 cm hoog, 

60 cm breed en 60 cm. diep

 CS 68000

60 cm breed gasfornuis 
met conventionele  elektri-
sche  oven met grill. For-
nuis met energieklasse A  
in de afmetingen 85cm 
hoog, 60cm breed en 60 
cm diep.  en natuurlijk 
Gratis bezorgd.

HM 422210N

HM 745515N

60 cm Inox gas– elektrisch 

fornuis  met glazen sierdek-

sel. Oven met elektronische 

klok en geïntegreerde von-

kontsteking . Energieklasse  

A . Opberglade in sokkel.  

Nu voor :

KP 9F91 RVS

90 cm breed RVS fornuis met 5 kook-
zones waaronder een wokbrander. 
Branders met vonk ontsteking en 
vlambeveiliging. afmetingen HxBxD is 
85x90x60 cm. Oven met Grill en draai-
spit.  gietijzeren pandragers. Schakel-
klok functie op oven en  Gratis bezorgd.

VOOR SLIMME KOKERS

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griff ioen”
010-404 64 97 / 404 64 59
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Schiebroek en Hillegersberg vormden 
twee arbeidsgeneraties lang het werk-
gebied van schoenmakersfamilie De 
Groot, die een gemêleerd klantenbe-
stand kende, van arm tot zeer welge-
steld, met klanten vanaf de Lindensin-
gel in Schiebroek en de Hoge Limiet 
tot aan de Straatweg in Hillegersberg. 
Die Hoge Limiet vormde, mét de 
Ringdijk, de grens tussen Schiebroek 
en Hillegersberg en was tevens de 
scheidslijn tussen modaal en rijk. Het 
grote (én symbolische) hoogtever-
schil tussen de laaggelegen polder 
Schiebroek en het hoger gelegen Hil-
legers’berg’ was het meest  zichtbaar 
op het punt waar de Schiebroekse 
Adrianalaan overging in de Ringdijk 
en de Hillegersbergse Plaswijcklaan; 
de locatie van de schoenmakerij! 

Klassenmaatschappij
Stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek 
was ooit een duidelijke klassenmaat-
schappij; submodaal (armoe), modaal 
(hoofd nèt boven water), midden-
klasse, welgestelden en rijken hadden 
allen eigen wijken; niemand lag 
daarvan wakker; Karl Marx had maar 
weinig aanhang onder de plaatselijke 
Verworpenen der Aarde, die hadden 
het gewoon te druk met overleven. 
Tijdens de Wederopbouw had het 
gewone volk geen tijd, scholing en 
kans om zich actief met  politiek bezig 
te houden; men stemde in ‘zuilen’; 
‘arm’ stemde PVDA of KVP, ‘rijk’ 
stemde VVD of KVP en de midden-
stand stemde KVP, na ‘stemadvies’ 
door de bisschoppen. Voor ideologi-
sche discussies was toen nog geen tijd; 
er moest brood op de plank komen 
voor de kinderrijke gezinnen van Jan 
Modaal (de babyboomers): dus “niet 
lullen, maar poetsen”.
Vader en oudste zoon De Groot (soms 
bijgestaan door de jongste zoon) werk-
ten hard om arm en rijk van “zolen, 

hakken en/of teenstukken” te voorzien. 
Senior stierf in 1953, de zaak werd 
voortgezet door Leendert Jr. en  echt-
genote, zij steunden de weduwe tot 
die “van Drees trok”. Juniors’ vrouw 
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vol gerepareerde schoenen. Schoenma-
kerij De Groot vormde één helft van 
de entree van de Plaswijcklaan, aan de 
overzijde vormde de kruidenierswin-
kel van Paul Rijsdijk de andere. 

Een straat in een wijk
Vlakbij was het Plaswijkpark (aan de 
vijver “De Inktpot”) waar arbeidend 
Schiebroek hele zondagen en grote de-
len van de schoolvakantie doorbracht 
“op een koopje”. Anno 1955 was het 
entreegeld nog een dubbeltje; er was 
een speeltuin, een hertenpark, een  
apenkooi met wat balorige chimpan-
sees en -bij de ingang aan de C.N.A. 
Looslaan- een mystiek gebouw met 
een herbarium, levende reptielen en 
een  exotisch klimaat, zoals in de 
Y������������������������������
melk, een pakje brood, een appel, 
een paar dropveters of polkabrokken 
en de gewone babyboomer was de 
hele dag zoet. Voor dorstigen was er 
bij de speeltuin gratis drinkwater. De 
hoge uitkijktoren gaf uitzicht op de 
Bergse Voorplas, de achtertuinen aan 
de Noordzijde van de Straatweg en de 
vele eilandjes in de plas.
Als we nu door Hillegersberg rijden 
lijkt alles smaller en kleiner; het 
deftige decorum is vervaald; ooit 
woonden hier -bewust op status en in-
komensniveau gegroepeerd- welstand 
en rijkdom. 
De toen streng gescheiden locaties 
(van arm, middenklasse en rijk) 
gaan nu diffuus in elkaar over en de 
instroom van nieuwe generaties en 
nieuwe Nederlanders heeft het gezicht 
van deze stadsdelen ingrijpend ver-

anderd, naar herkenning en beleving. 
En -zoals overal elders- is ook hier 
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achteloos weggeworpen afval.

Een wijk in een stad
Ik bezoek soms nog dierbare herken-
ningspunten uit mijn jeugd. Zoals 
de Prinses Irene school (gesloopt), 
de Groen van Prinsterer mulo (nu 
dependance van een andere school),  
Sociëteit De Koffer in gebouw Arcadia 
(gesloopt) en de schoenmakerij aan 
de Ringdijk (lang geleden verbouwd 
tot woonhuis). Ik heb herinneringen 
aan boodschappen doen met oma in de 
Bergse Dorpsstraat. Het Snoepje van 
de Week bij De Gruyter, de boterbies-
jes van Brevet, de papieren zakken 
met bonen en de Sunlight zeep bij 
grootgrutters Simon de Wit en Bas van 
der Heijden. Op m’n verjaardag soms 
een blok tekenpapier en kleurpotloden, 
of penselen en waterverf van Carlier. 
Echo’s uit het verleden, voor mijn 
generatie nog hoorbaar, zelfs zonder 
hoorapparaat.
Als schoolkind kon ik slootjessprin-
gend (en “zeikers” halend) van de 
Lindensingel door de weilanden naar 
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ken op de ruïnes van Bad Wilgenplas 
achter Station Noord, of wachtten tot 
een trein met oorverdovend geraas het 
stalen viaductje passeerde. Als puber 
met vrienden biljarten bij De Gouden 
Leeuw aan de Adrianalaan, naast 
melkhandel Van der Winden. Aan de 

overkant de boerderij van Ammerlaan 
aan de Ringdijk, lang geleden al ge-
sloopt en onzichtbare historie gewor-
den: ‘Het tuinpad van mijn vader’. 

Een stad in de tijd
Tijden, zeden, visies en ranglijsten 
veranderen: ooit de grootste haven 
ter wereld, nu nummer 1 van Europa. 
Rotterdam gaat met z’n tijd mee; 
Rotjeknor lééft, dus leve Rotterdam. 
Ik bezie die veranderingen met 
gemengde gevoelens; de oud-Rot-
terdammer in mij mist de menselijke 
maat in het centrum, uit de tijd waarin 
ik opgroeide. Die menselijk maat is 
nu weg, vervangen door grootschalige 
planologie met megahotels, woon- en 
werktorens. De Lijnbaan vertoont nog 
vertrouwde kleinschaligheid; gaat die 
binnenkort óók op de schop? Maar 
ach; alles went. 
Het is ook onvermijdelijk; mét de 
opkomst van nieuwe generaties ver-
dwijnen de vertrouwde stadsbeelden 
van oudere generaties en daarmee hun 
oriëntaties; die sterven harmonisch 
met hen uit: “Van oude mensen, de 
dingen die voorbij gaan”. Nieuwe tij-
den, nieuwe zeden, nieuwe visies, dus 
“new balls, please”; de oude ballen 
verzamelen zich in bejaardencentra. 
Wie staat, zie toe dat hij niet valle…. 
Hé piechem, wa zeggie ….? Azzie 
val(t), dan leggie!

Rotterdam, ooit en nú;  nostalgie

Praten over verlies van een dierbare

Ons ‘Rotterdam Noord’ besloeg Schiebroek en Hillegersberg. 
We groeiden er beiden op; de één precies op de grens van Hil-
legersberg en Schiebroek: de Ringdijk, de ander op het Larix-
plein. Regelmatig zoeken we de oude buurten op; de band met 
Rotterdam blijft sterk.

Het rouwproces verloopt bij ieder 
mens anders. Mensen hebben vaak 
veel steun aan het contact met anderen 
die hetzelfde hebben ondergaan.
Het is belangrijk dat er naar je geluis-
terd wordt en dat je ook in staat bent 
naar anderen te luisteren. Deze wissel-
werking van verhalen, hoe dieptreurig 
die ook kunnen zijn, geeft steun en 
herkenning en daardoor ook een weg 

tot acceptatie van het rouwproces.
De gespreksgroep komt 8 keer bij 
elkaar in het Humanitashuis aan de 
Veerman 3 in de Gildenwijk in Spijke-
nisse (t.o. Metrostation Centrum).
De vrijwilligers die de groep begelei-
den zijn getraind en door hun eigen 
verlieservaring betrokken bij hen die 
hulp zoeken.
Voor deelname aan deze lotgenoten-

groep wordt een eenmalige bijdrage 
gevraagd van € 25,--. Van dit bedrag 
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metje, eventuele kaarsjes e.d. betaald.
Voor informatie en/of opgave van 
deelname kunt u contact opnemen 
met de coördinator Steun bij Rouw 
telefoon 06-2020 8751.

23 oktober 2009 start Humanitas Voorne-Putten Rozenburg weer met een lotgenotengroep 
voor mensen die een dierbaar iemand hebben verloren en hierover willen praten met mensen 
in een vergelijkbare situatie.

Auris College 
Rotterdam 
bestaat 50 jaar

Het Auris College Rotterdam (ACR) 
is een school voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs aan kinderen met een com-
municatieve handicap. Op het ACR 
zitten leerlingen die slechthorend of doof 
zijn, leerlingen met ernstige spraak-/
taalproblemen hebben en leerlingen met 
autisme.
In 1853 is gestart met het onderwijs voor 
auditief gehandicapten; het “doofstom-
men onderwijs” geheten. Uit deze “In-
richting voor Doofstommenonderwijs” 
komt het latere Rudolf Mees Instituut 
voort. In april 1919 wordt de Vereniging 
School voor Slechthorende en Spraak-
gebrekkige Kinderen opgericht. Dit 
wordt later de L.W. Hildernisseschool. 
In september 1955 volgde de Dr. F. 
Hogewindschool. In 1957 ontstond de 
Ammanstichting die later de toevoeging 
“Koninklijk” kreeg. Velen kennen het ge-
bouw aan het Ammanplein te Rotterdam. 
De Koninklijke Ammanstichting heet 
tegenwoordig Koninklijke Auris Groep. 
Op de L.W. Hildernisseschool werd 
vanaf september 1959 voor het eerst 
voorgezet onderwijs gegeven aan leerlin-
gen met auditieve problemen. De naam 
van de school werd P.J. Evertseschool en 
was gevestigd aan de Blaardorpstraat in 
Rotterdam. In 1980 verhuisde de school 
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Nadat de P.J. Evertseschool en de VSO-
afdeling van het Rudolf Mees Instituut 
zijn gefuseerd heeft de school heel kort 
Amman College geheten, waarna het de 
naam Auris College volgde. Omdat de 
Koninklijke Auris Groep in het land drie 
scholen heeft met voortgezet speciaal 
onderwijs aan kinderen met een com-
municatieve handicap is de huidige naam 
is sinds 2008: Auris College Rotterdam. 
De andere vestigingen zijn in Utrecht en 
Goes. 50 jaar onderwijs aan leerlingen 
met een communicatieve beperking is 
voor het ACR reden genoeg een reünie te 
organiseren op zaterdag 10 oktober a.s. 
van 13.00 tot 17.00 uur in het schoolge-
bouw aan het Malmöpad 60 te Rot-
terdam. De reünie is bestemd voor: alle 
(oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers 
van het eerste uur die nog op de L.W. 
Hildernisseschool zaten voor de oprich-
ting van de P.J. Evertseschool, voor alle 
(oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers 
van de P.J. Evertseschool, het Amman 
College en het Auris College.
Opgeven voor de reünie kan tot 3 okto-
ber a.s. door € 10,-- per persoon over te 
maken op rekeningnummer 149646712 
t.n.v. H. Verbeek eo A. Deelen inz. Auris 
College 1959-2009, Vlaardingen. Zonder 
opgave zijn de kosten op 10 oktober 
€ 12,50. Voor de kinderen van (oud-)
leerlingen en (oud-)medewerkers zal 
een kindercrèche aanwezig zijn. Omdat 
de school in een woonwijk gesitueerd is 
wordt aan de bezoekers gevraagd met het 
Openbaar Vervoer te komen (metrohalte 
Prinsenlaan, 3 minuten lopen). Verdere 
informatie over het Auris College 
Rotterdam is te vinden op de site 
www.auriscollegerotterdam.nl .

- Rechts, de schoenmakerij van De Groot en links de Vivo van Rijsdijk -
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‘De-breng-voordelig- 
een-bezoek-aan-Paleis-
Soestdijk-Pas.’

De

€  47,-
 €34,-

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

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

Kom dit najaar gezellig bewegen in de Rotterdamse Zwembaden.
Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

Gezellig 
bewegen...

Bezoek
onze stand

op de 

55+ Expo
van 21 tot 25 oktober

in Ahoy Rotterdam

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

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

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

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit 

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

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

 Zeer rustig gelegen
 Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2
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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

Docufilm: 1933-1945 in kleur 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

4 & 7 oktober

Nederpopformatie Alquin met ‘Sailors & Sinners’ 
Stadsgehoorzaal Vlaardingen – 20.15  uur  - Entree € 20,00 
(exclusief ticketkosten €0,80)  www. stadsgehoorzaal.nl of 
aan de kassa di t/m vr 12.00-15.00 uur

2 oktober

10 & 11 oktober

Poppenbeurs
Ahoy – 11.00-17.00 uur – Entree € 10,-/ 65+ € 9,- (kinderen tot 12 jaar o.b. € 2,-)

23 & 24 oktober

Een ooggetuige vertelt: Jan Anderson 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur -  Reserveren gewenst

14 oktober

The Dutch Eagles – Welcome Back to Hotel California! 
Oude Luxor Theather – 20.00 uur – Entrée € 22,-, € 19,-, € 15,-. 
Voor kaarten www.luxortheather.nl of 010-4843333

 
6 oktober

Stoomtreindagen   
Museum Stoom Depot, Bosdreef – 10.00- 17.00 uur – Entree € 10,-/ kinderen € 5,- 
(www.stoomstichting.nl)

Symfonieorkest Sjosjanim 
Hoflaankerk, Hoflaan 1 – 19.30 uur – Toegang € 9,50 
(€ 8,50 vv/€ 7,50 CKV/Cultuurkaart). 
Voor kaarten bel 0318-416562 óf www.sjosjanim

24 oktober

Tentoonstelling Ziet Zuid 
’t Gemaal, Pretorialaan 141 
www.gemaalopzuid.nl of historischmuseumrotterdam.nl 

26 september-
15 november

De KERSTMARKTEN brochure van SnelleVliet is uit!
Bel voor de brochure 078-6920110 of www.snellevliet.nl

26 september t/m 15 november 2009 
’t Gemaal 

Pretorialaan 141 - 3072 EL Rotterdam 
telefoon: 010-2907605

open wo t/m zo 11.00 uur -17.00 uur 
www.historischmuseumrotterdam.nl

www.gemaalopzuid.nl

ZIET 
ZUID

140 jaar Rotterdam Zuid in foto en film

ENTREE 
GRATIS

Filmmiddag: “Liefde op Leeftijd”

Europa: de toekomst voor alle generaties?
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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***

����CORRECT
w w w . t u i n c o r r e c t . n l

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl

2e BH voor 
de helft van 

de prijs!

Actie is gedurende de maand 
oktober geldig.

borstprothesen | prothesekleding
badmode | nachtmode | lingerie
aanpassingen in eigen atelier 

Admiraliteitskade 81 | 3063 EG Rotterdam
tel. 010 - 214 35 00 | fax 010 - 214 35 00
www.louisana.nl | email info@louisana.nl



Mijn eerste herinneringen aan de 
brug dateren uit de periode Renault 
Dauphine. Via de Oranjeboomstraat, 
volgens mijn moeder een ruige buurt 
waar ik niets te zoeken had, kwamen 
we bij het Stieltjesplein. Nog zonder 
stoplichten, maar met nog wel een 
mooie kerk. Althans, dat vond ik later. 
Want destijds had ik alleen oog voor 
de brug. Eerst de kleine, de Konin-
ginnebrug. Als je geluk had, ging hij 
dicht (open voor de scheepvaart) en 
moest je wachten. Meestal kwam er 
als beloning voor de moeite een lullig 
mastje langs dat net boven het wegdek 
uitstak. Maar heel af en toe schoof er, 
statig en geluidloos, iets voorbij dat 
de naam schip verdiende. ‘Schuit,’ 
zei mijn oom zelfs. Dat klonk nog 
stoerder, en iedere keer nam ik me 
voor later kapitein te worden. Na mijn 
voetbalcarrière uiteraard.

Verbazingwekkend staaltje
Het Noordereiland is niet zo breed. 
Dus was de Koninginnebrug eenmaal 
genomen, dan kwam al snel het echte 
werk: de Willemsbrug. Grijsgroen, 
ijzersterk, lang en stijf. Dat hij al 
in 1878 in gebruik werd genomen, 
maakt het tot een verbazingwekkend 
staaltje bouwkunst van onze voorva-
deren. Over die vaderen gesproken: 
de sporadische keren dat opa met ons 
meereed, mopperde hij steevast over 
de versierselen die ooit de brug hadden 
verfraaid, maar waren weggehaald bij 
de renovatie in 1927. Ach ja, die oude 
lui met hun herinneringen… Bijna aan 
de overkant, als de Boompjes en het 
Witte Huis in zicht kwamen, werd het 
even stil in de auto. En dan vielen de 
bekende woorden: moffen, mariniers, 
vliegtuigen boven de stad. Het taaie 

en heldhaftige verzet van de mari-
niers die de brug verdedigden en de 
Duitsers niet verder lieten komen dan 
het Noordereiland, zal altijd met een 
mengeling van bewondering, verdriet 
en woede herinnerd worden. Bewon-
dering om de moed van de mannen; 
verdriet en woede om het onbedoelde 
en onvoorstelbare gevolg ervan: het 
bombardement.

Drama
Van een andere orde was mijn eigen 
drama op de Willemsbrug. We schrij-
ven de jaren zeventig. Vraag me niet 
waarom, maar het schoolbandje waarin 
ik drumde achtte het dressoir dat mijn 
oma ging afdanken een aanwinst 
voor onze act. Het moest wel even 

van Zuidwijk naar de Breitnerstraat 
vervoerd worden. We huurden een 
�������	
�	���
����	��	�
����	�����-
moed op weg. Het viel me niet mee de 
brug op te komen, maar eenmaal in het 

midden was het leed geleden en begon 
het gewicht van de bak vol gitaristen 
het werk te doen. Dat was leuk zeg, 
van de brug afrijden. Althans, totdat 
mijn voeten van de pedalen schoten. 
��	���������	����	����������	

Om mijn benen te redden, ik moest 
er nog carrière mee maken tenslotte, 
spreidde ik ze wijd. Het sturen werd 
er niet makkelijker op en we zwalkten 
met steeds grotere snelheid van links 

���	�����	���	���	��������	���	�
���	
was een enorme klap tegen de spijlen 
van de brugleuning. Eric Clapton 
vloog bijna over de rand de Maas in, 
maar kon zich net vast grijpen. Ik 
schoot naar voren en voelde hoe de 

handrem mij bijna ontmande en mijn 
��
�������	���	�����	��������	��	
��������	���	��	����	������	���	���	
kant af. Even keken we sip, maar hé, 
wij waren Rotterdamse jongens. We 
vervolgden lachend onze tocht en het 
dressoir kwam er.

Ontzag
Naast de eerder genoemde bruggen 
lag nog een andere, die zo mogelijk 
nog meer ontzag inboezemde. Dwars 
door de stad werd, ook in 1878, een 
spoorbaan aangelegd. De noodza-
kelijke spoorbrug verbond de twee 
Rotterdamse oevers, en daarmee het 
westen van Nederland met Brabant en 
Zeeland. Schepen werden aanvankelijk 
via een draaibrug boven de Konings-
haven doorgelaten. Maar toen in 1918 
���	��
��	���
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voer - het was een veeg teken - werd 

besloten dat er voor het steeds druk-
kere spoor- en waterverkeer een andere 
oplossing moest komen. Juist in die 
tijd kreeg het zoontje van NS-brug-
genbouwer P. Oosting van Sinterklaas 
een speciale doos. Zo’n doos die gene-
raties jongens na hem, en nog steeds, 
gretig openmaakten. Om vervolgens 
ofwel technisch inzicht en praktische 
handigheid te ontwikkelen, ofwel te 
concluderen dat techniek niets voor ze 
is. Ik heb het over Meccano. Groene 
en rode ijzeren onderdelen, schroefjes 
en moertjes. Vader en zoon Oosting, 
zo stel ik me althans voor, knutselden 
samen een stevig ding in elkaar. ‘Zeg 
vader, als we hier nou katrollen inzet-
ten, dan kan het middenstuk omhoog 
getakeld worden.’ Dat was een briljant 
idee, en in 1927 nam Rotterdam de 
eerste spoorhefbrug in West-Europa 
in gebruik. Een wonder van techniek, 
degelijkheid en doorzettingsvermogen. 
De kracht spat ervan af, en er zijn wei-
nig bouwwerken die zo het karakter 
van onze stad uitstralen als De Hef.

Kwijt
Het heeft niet veel gescheeld, er zijn in 
een stad helaas altijd bestuurders die 
niet veel op hebben met het verleden, 
of we waren hem kwijt geweest toen 
in 1993 de spoortunnel gereed kwam. 
Maar gelukkig lieten de Rotterdam-
mers weten wat ze ervan vonden en nu 
is de constructie van reuzenmeccano 
����
���	���	
�����
���	���������	
Bij de combinatie van water, beton, 
ijzer en staal is het goed mijmeren 
over het verleden en over wat vereende 
krachten tot stand kunnen brengen. En 
over de vreugde van vier Zuidwijkse 
kinderen in een klein autootje als ze 
het geluk hadden De Hef in actie te 
zien.

Peter Van Kan
laylaforever@hotmail.com
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Het is nu heel anders dan toen. Waar je ook bent in Rotter-
dam, je kunt je kont niet keren of je loopt tegen een oever-
verbinding aan. Maar beginjaren zestig waren er maar twee 
manieren om van Zuid, waar wij woonden, in ‘de stad’ te 
komen: de tunnel of de brug. Feitelijk zou ‘de bruggen’ de 
juiste benaming zijn geweest, het waren er tenslotte drie. 
Maar Rotterdammers houden van simpel. 

Vreugde bij kinderen 
om ‘Hef’ in actie te zien

- De Koninginnebrug en De Hefbrug over de Koninghaven op een rustig moment in 1938 Foto’s verzameling Rein Wolters -

- De Willems(verkeers)brug links en de Willemsspoorbrug lagen vanaf 1878 zij aan zij tot aan de sloop in 1981 en 1994 -

- De kerk van de Heilige Mar-
telaren van Gorcum en Onze 

Lieve Vrouwe van Lourdes 
verdween in 1976 van het 

Stieltjesplein-

- De Koninginnebrug met de Van der Takstraat als verbindingsstraat naar de (oude) Willemsbrug vanuit 
de toren van de Stieltjespleinkerk omstreeks 1970 -
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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.

Wilhelm Tellplaats 24-32         Openingstijden: 
     Wijk oudeland, Hoogvliet         Maandag: Gesloten 
     3194 HT, 010-438 12 22         Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
     www.tmgcentrumhoogvliet.nl        Koopavond: op afspraak 
              Zaterdag: 10.00- 16.00 uur 

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!       De koffie staat altijd klaar 

 

-Senioren bankstellen - Relax/Opsta Fauteuils -Senioren ledikanten   -Div. zonwering  -Div. Stroken  
- Eettafels 80x80cm  - Dressoirs   - evt. Elektrische verstelbaar - Tapijt en vinyl  -Div. M-bogen 
- ook uitschuifbaar  - Kleinmeubelen  - Matrassen    - Smyrna tafelkleden  -Div. sluiervitrage 
- Salontafels   - in blank en donker eiken - Vitrage en Overgordijnen  - Gewatteerde bedspreien -Alles inclusief gemaakt 

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor 
een afspraak: 010-4381222 

�

Uw tapijt, vinyl, 
gordijnen en 
vitrage binnen 1 
week gemeten 
en geplaatst! 
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TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
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Belastingadviesburo Aad de Vries
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Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
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Openingstijden 2009  
zonder afspraak:
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Open Huis
Zaterdag 10 oktober 2009 
       van 10.00 tot 15.00 uur

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

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

�� ����	�
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��	�
�� ���	��������������	���������	�
�� ������������������������
�� �������&�����������������������
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�� "�#�������!��������
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�� %���������	������������������
�� ������	��'��������(
� ������������+������	�������'�	�)�����)����
 in één dag.

Vergoeding van 
alle verzekeraars 

bij prothese 
met of zonder 
implantaten

*�!����,������
"���	�$�'������	�15
3068�-���/�����������

T���010���42�000�42��
F���010���455�57�17���
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Open Huis voor een vrijblijvend 
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Bel als u verhinderd bent 
voor een afspraak voor zo’n 

persoonlijk gesprek.*�
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*GRATIS

���;'����	����!���	!'�

����������	���

Ze stookten ook jenever. Aan de 
overkant, aan de kade, nog een 
paar zeeschepen. Daar gingen ze 
aan boord en dan doken ze met 
hun dronken kop van het dek af. 
De eerste paar weken van de grote 
vakantie sleepten wij, mijn moeder, 
zus en ik, de stokken en een stuk zon-
nescherm ’s avonds mee naar huis, 
maar na een week of twee lieten we 
dat bij die zeelui in bewaring. Mijn 
moeder en mijn zusje gingen met 
de tram naar Hillesluis voor 3 cent.  

We woonden in de Beekstraat in het 
!������	"�	�
��	��	��	��	�����	��	���-
gende vakantie waren onze vrienden 
vertrokken, maar er waren al wat 
meer kampeerders en we hadden al 
een echte tent van bloembalen en een 
goed zeil als dak. Die tent konden 
we afsluiten, zodat we die niet mee 
hoefden te slepen. Ook sliepen we 
er af en toe op strozakken. Het jaar 
daarop werd het een huisje van thee-
kisten met het zeil erop. Toen het in 
1935 een aardig kampeerterrein was 
geworden en we een aardig huisje 
hadden, zijn we met het verhuren van 
kleedkamers begonnen. Voor 5 cent 
konden de mensen zich omkleden 
en hun spullen in bewaring geven. 
Zij kregen daar dan een nummertje 
voor. Ook kregen ze als ze naar huis 
gingen een emmer water om het 
zand van hun voeten af te spoelen. 
Naderhand was er een familie Lucas, 
die wat boodschappen, limonade en 
koeken etc verkocht. Wij waren daar 
niet zo blij mee, want dan kwamen 

onze gasten om de haverklap hun 
portemonnee ophalen. Toen kon dat 
nog. We hebben er nooit last mee 
gehad of de portemonnee aan de ver-
keerde persoon meegegeven. Toen ik 
mijn E.H.B.O.-diploma had, deed ik 
zaterdag en zondag dienst op pier 1. 
De heer Van Veelen zat op pier 2. Dat 
was best goed georganiseerd. Ook 
voor wat betreft de reddingsbrigade. 
Ondertussen was er ook drinkwater 
achter het huisje van Kees Kruide-
nier, de kampwachter. Één of twee 
weken voor het uitbreken van de oor-
log zette de Luchtmacht er vliegtui-

gen, zodat deze altijd op konden stij-
gen. Dat lukte helaas niet goed. Wij 
mochten toen niet meer op het terrein 
komen. Na de capitulatie moesten we 
de huisjes van de Duitsers afbreken 
en moest de kampeervereniging ont-
bonden worden. De huisjes moesten 
hals over kop afgebroken worden. 
Maar dat was goed voor in de kachel. 
Einde Camping. 

D.G. Bloemheuvel
La Fontainestraat 80
3076 VP Rotterdam
010-4326661 

Camping Waalhaven
Wij waren één van de eersten die op de camping op de 
Waalhaven kampeerden in 1930. Er zaten wel halver-
wege pier 1 vier Noorse zeelieden in een kuil met een zeil 
erover. Dat waren spiritusdrinkers. Zij kookten het eerst, 
zodat de blauwe kleur er van af ging.

248 bomen voor Shoa-
slachtoffers Hillegers-
berg en Schiebroek
Op 15 oktober worden in het Aminadav Park 
in Israël 248 bomen geplant ter ere van de 248 
Joodse slachtoffers van de Shoa in Hillegersberg 
en Schiebroek. De bomen worden geplant door 
onder andere Anton Stapelkamp, auteur van het 
boekje Een gedenkteken en een naam, herin-
neringen aan Joods Hillegersberg en Schiebroek, 
en door de nu in Israël woonachtige Oud-Hille-
gersbergenaar Jacques Hertz. 
Aanleiding voor de plechtigheid is het verschij-
nen van het genoemde boekje op 24 april 2009. 
Het eerste exemplaar werd aan mevrouw Nel-
leke van Cleeff overhandigd. Zij overleefde als 
Joods kind ternauwernood de Shoa. De Joodse 
Oud-Hillegersbergenaar Jacques Hertz was spe-
ciaal voor de presentatie overgekomen uit Israël. 
Voor het eerst in meer dan 60 jaar bezocht hij 
het dorp van zijn jeugd en kon het ook laten zien 
aan zijn eveneens aanwezige vrouw en kinderen.
Met het boekje wilde Stapelkamp de ondertus-
sen vrijwel vergeten groep Joodse slachtoffers 
aan de vergetelheid ontrukken. Het was bedoeld 
als een eerbetoon aan de Joodse medeburgers 
die door de samenleving en de overheid niet of 
onvoldoende beschermd werden.
Het boekje riep veel reacties op en haalde veel 
weggezakte en weggestopte herinneringen naar 
boven. Dat alles leidde ertoe dat er 2700 euro 
werd ingezameld om voor elk slachtoffer een 
boom te planten in Israel. Op 15 oktober om 
14.00 uur is er een plechtigheid in het Aminadav 
Park bij Ein Kerem, vlakbij Jeruzalem.
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Uit in de wijk!
Naast de grote theaters en concertzalen in Rotterdam kent de stad ook kleinere podia met een 
gevarieerde programmering in de Rotterdamse wijken. De LCC en Wijktheaters brengen kunst en 
cultuur in de wijken met diverse voorstellingen voor jong en oud van bekende en onbekende gezelschap-
pen. Daarnaast zijn het ook podia voor talenten uit de wijk, dat hier de kans krijgt zich te ontwikkelen. 
We hebben voor u een selectie van het programma van de 
Lokale Cultuur Centra voor oktober op een rijtje gezet.

Meer informatie
Voor informatie over programma’s, openingstijden, bereikbaarheid, 
verhuur van ruimtes of andere vragen kunt u bellen of mailen naar 
de LCC’s of naar de website www.uitindewijk.nl  

Zondag 4 oktober

 Karin Basting en Adriaan   
 Dropsie
 Entre Dos
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rijke traditie, maar wat Entre Dos 
onderscheidt is het feit dat het duo 
uitslui tend eigen, originele en frisse 
composi ties speelt. Mooie mu-
ziek, Spaans en klassiek, met een 
vleugje latin en jazz. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,00

Zaterdag 10 oktober 

Concierto Theatro
De Latin-sound van het Zuid-
Amerikaanse continent kent vele 
muzikale verschijningsvormen. Dit 
Latin-Fusion kwintet neemt u mee 
op een reis langs de salsa, samba, 
guajira, cha cha tot funk en fusion.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,00

Zondag 25 oktober

Rotterdams Philharmonisch 
Orkest Operaprogramma

Het Rotterdams Philharmonisch 
speelt niet alleen in de Doelen, 
maar ook in de wijk. Speciaal voor 
optredens in de wijkaccommoda-
ties stelde het orkest verschillende 
programma’s samen in kleine 
bezetting.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 5,00

Zaterdag 31 oktober 

 Accordeonfestival 
Alweer de 3e editie van het ac-
cordeonfestival. Dit jaar nemen 16 
verenigingen deel aan dit festival. 
Aanvang: 13.00 uur. Entree: € 3,00

LCC DE HOEKSTEE
MERCATORWEG 50, HOEK VAN HOLLAND

TEL: (0174) 38 45 88

LCC CASTAGNET
LARIKSLAAN 200, ROTTERDAM

TEL: (010) 422 50 96

Zondag 11 oktober

Sinfonia Rotterdam
Music Under Construction (Small)

Sinfonia Rotterdam, tot juni 2009
bekend als het Rotterdams 
Kamerorkest, gaat de wijk in met 
presentaties van muzikaal talent uit 
de wijk. Onder begeleiding van een 
violiste van Sinfonia.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 6,00 
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Donderdag 22 oktober 

Euro + Songfestival 
met Dynamic Duo’s 

50 plus en 25 min ontmoeten 
elkaar in een muziekshow! De tour 
is een resultaat van de optredens 
in Theater Zuidplein die eind mei 
plaats vonden. Aanvang: 14:30 uur. 
Entree: € 2,50

LCC DE TAMBOER
PIJPERSTRAAT 37, ROTTERDAM

TEL: (010) 414 17 05

Zaterdag 3 en Zondag 4 oktober

Kunstroute
Kunstexpositie in LCC de Tamboer. 
Daarnaast maken jongeren van 
*���%��	���
��+
Entree: Gratis
Aanvang: gehele dag 

Zaterdag 17 oktober 

 Rommelmarkt
Vanaf 9.00 uur verkopen mensen 
uit de wijk hun gebruikte spullen op 
deze gezellige beurs.
Aanvang:  9.00 tot 16:00uur
Entree: gratis

Zaterdag 18 oktober 

 Paranormale beurs
Steek uw licht op over een andere 
wereld. Aanvang: 10.00 tot 
16:00 uur. Entree: Gratis

LCC ZEVENKAMP
AMBACHTSPLEIN 141, ROTTERDAM

TEL: (010) 456 39 93

Zondag 18 oktober

Euro + Songfestival 
met Dynamic Duo’s 

50 plus en 25 min ontmoeten elkaar 
in een muziekshow! De tour is een 
resultaat van de optredens in The-
ater Zuidplein die eind mei plaats 
vonden.
Aanvang: 14:00 uur. Entree gratis

Zondag 25 oktober 

Rot. Philharmonisch Orkest 
Strijkers ensemble
Het strijkers ensemble van het 
RPhO verzorgt een licht klassiek 
concert. Ook deze keer zal een 
muziekinstrument centraal staan. 
Aanvang 14.00 uur
Entree € 3,00 met R’pas € 2,50

Woensdag 28 oktober
Het Rotterdams 
open podium
Voorronde talentenjacht voor 
iedereen. (zie ook de agenda van ’t 
Klooster 20 oktober).
Aanvang 20.00 uur. 
Deelname en entree gratis.

LCC LOMBARDIJEN
MENANDERSTRAAT 89, ROTTERDAM

TEL: (010) 291 74 84

Zaterdag 10 oktober

Belly Dance Event i.s.m. 
Belly Dance Foundation 

Een bruisend oriëntaals festival met: 
optredens en demonstraties oriën-
taalse dans, disco en een bazaar.
Aanvang: 13.30 uur. Entree: € 12,50

Zondag 18 oktober 

 LCC Theatermatinee met 
 Kees Bos: De Muzikale Bingo
In plaats van getallen wordt het zin-
gen met zijn allen. Rijtje vol? Bingo !
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 2,50 
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LCC LARENKAMP
SLINGE 303, ROTTERDAM

TEL: (010) 480 40 44

LCC ’T KLOOSTER 
AFRIKAANDERPLEIN 7, ROTTERDAM

TEL: (010) 423 16 16

Donderdag 1, 15, 22 en 29 oktober

Maaltijd en meer
Een combinatie van een maaltijd en 
kunst en cultuur. Bezoekers genie-
ten van een lekker hapje eten en 
worden ondertussen vermaakt met 
een cultureel programma.
Aanvang: 18.00 uur. Entree: gratis

Dinsdag 20 oktober
Het Rotterdams 
open podium

Samen met Theater Zuidplein 
organiseert LCC ‘t Klooster een 
talentenjacht voor iedereen vanaf 17 
jaar. Meer informatie en inschrijven 
kan op: www. hetechtrotterdams-
openpodium.nl.
Aanvang: 19.30 uur. Entree: gratis
Deelname: gratis

Zaterdag 24 oktober
Snuffelmarkt

Voor iedereen die graag eens snuf-
felt. Aanvang: 10.00 - 16.00 uur

Zaterdag 3 oktober 

Rachid Larouz:
I Believe I can Fly

Rachid Larouz is terug! Met zijn 
gloednieuwe voorstelling ‘I Believe 
I can Fly’ neemt Rachid zijn publiek 
mee naar zijn geliefde vaderland 
Marokko.Zoek dekking voor zijn 
ijzersterke grappen, bizarre verhalen 
en ondeugende blik! 
Aanvang: 20.15 uur. Entree: € 5,-

Zondag 4 oktober 

 Sinfonia Rotterdam
 Music Under Construction(Small)

Sinfonia Rotterdam, tot juni 2009 
bekend als het Rotterdams Kamer-
orkest, gaat de wijk in met presenta-
ties van muzikaal talent uit de wijk. 
Onder begeleiding van een violiste 
van Sinfonia. 
Aanvang: 15.00 uur: Entree: € 4,-

Dinsdag 6 oktober 

 Seniorencafé + Bingo
 Gert Timmerman Jr. en Ine
Gert, de zoon van Gert en Hermien, 
bespeelt de toetsen, zingt. Samen 
met zangeres Ine brengt dit duo een 
aaneenschakeling van bekende lied-
jes. Afsluitend een gezellige bingo.
Aanvang: 13.30 uur: Entree: € 2,50 
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Zondag 11 oktober 
 Film Zuidwijk
Film over de Rotterdamse wijk 
Zuidwijk op initiatief van Meneer de 
Jong. Deze gezellige middag wordt 
georganiseerd vrijwilligersorganisa-
tie KKW. Aanvang: 14.00 uur
Entree: €  2,00 (inclusief een kopje 
���%�������&

Zondag 18 oktober

Gemengd koor Chapeau
Het koor (80 leden) zingt van klas-
siek tot religieus en van musical tot 
pop.
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 4,-

Vrijdag 30 oktober

Tom Pintens
Vlaamse muzikanten maken mooie 
alternatieve muziek.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 7,50

Zaterdag 31 oktober 

Vlooienmarkt
Kom lekker snuffelen op deze 
gezellige markt.
Aanvang: 09:00 uur. Entree gratis 

WIJKTHEATER MUSICA

DE LUGT 17, ROTTERDAM

(010) 437 13 61

Zaterdag 10 oktober en
Zondag 11 oktober

Kunstkijkroute Overschie
Een leuke kunstroute door Over-
schie. Ook wijktheater Musica doet 
hier aan mee. Aanvang: 13.00 uur.
Entree: gratis

Zondag 25 oktober

Licht Klassiek Concert
Het Russisch duo, celliste Natalia 
Savinova en pianist Victor Yampol-
ski van het beroemde Rachmaninov 
Trio. 
Aanvang: 14.00 uur. 
/
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Zaterdag 31 oktober
Cabaret Brukx&Kempen
Kabbelen

Het programma is doorspekt met 
mooie en grappige liedjes, snelle 
dialogen, passievolle monologen, 
een vleugje dichtkunst, nutteloze 
woordgrappen en voor de liefhebber 
wellicht een boodschap.
Aanvang: 20.30 uur: 
/
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DE ROMEYNSHOF
STRESEMANNPLAATS 8

(010) 420 40 99

Zondag 4 oktober

Popmaat
Popmaat bestaat tien jaar! Dit zal 
worden gevierd met een bruisende 
voorstelling die, geheel Popmaat 
eigen, vrijwel volledig zal bestaan 
uit nieuw materiaal. Uitgevoerd door 
onze vaste bezetting van 44 vocalis-
ten en vijfkoppige band. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 3,-

Zondag 18 oktober 

Senioren Bigband
Deze bigband brengt een energieke 
en vrolijke sfeer mee. Verzekerd 
voor een geslaagde middag.
Aanvang: 14:00 uur. Entree: € 3,- 

Zondag 25 oktober
Euro + Songfestival 
met Dynamic Duo’s 

50 plus en 25 min ontmoeten elkaar 
in een muziekshow! De tour is een 
resultaat van de optredens in The-
ater Zuidplein die eind mei plaats 
vonden.
Aanvang: 14:30 uur. Entree: € 2,50

Zondag 28 oktober

Senioren dansmiddag
Een gezellige dansmiddag in de 
Romeynshof
Aanvang: 13:00. Entree: € 4,-

Knip de pagina 
uit 

voor uw prikbord!

Reserveren aanbevolen
Niets is vervelender om bij 
aankomst te horen dat de zaal 
is uitverkocht. Om teleurstel-
lingen te voorkomen raden wij u 
aan om tijdig te reserveren door 
te bellen met het LCC van uw 
keuze.
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Kortingsbon
Wanneer u uw keuze(s) voor een voorstelling heeft gemaakt, ver-
geet dan niet deze bon uit te knippen en mee te nemen. Op de toch 
al betaalbare toegangsprijs ontvangt u dan 

een korting van 50% 
De bon is geldig tot 31 augustus 2010 en voor max. 2 personen.

Locale Cultuur Centra 
In de spotlights
Gezellig onder de mensen 
Juist nu de 
winterjassen weer uit de 
kast worden gehaald 

Mooi meegenomen
Aanraders zijn ook de inloop 
evenementen, van rommelmark-
ten, bazaars en tentoonstellingen 
van aankomende en gevestigde 
kunstenaars die deel uit maken van 
het programma van bijna elk Lokaal 
Cultuur Centrum. Het aardige bij 
alles is dat alle activiteiten zich bij u 
in de buurt afspelen en dat de toe-
gangsprijzen lekker laag gehouden 
zijn. En dat is in een tijd waarin we 
allemaal een beetje zuiniger moeten 
zijn mooi meegenomen.

Het Rotterdams Open Podium
Hoewel elke voorstelling en elke ac-
tiviteit de moeite waard is, is er één 
die we extra in de spotlights zetten 
omdat het tevens een oproep is, óók 
aan de lezers van deze krant.
Op 20 oktober starten de LCC’s en 
wijktheaters samen met Theater 
Zuidplein met de voorrondes van 
een talentenjacht voor iedereen 
vanaf 17 jaar. Zangers, dichters, 
cabaretiers, musici of iedereen die 
“een act” heeft waarmee een groot 
publiek wordt aangesproken kan 
zich daarvoor opgeven op www.
hetechtrotterdamsopenpodium.nl.
Het beloven vrolijke afwisselende 
avonden te worden met onbekend 
theatertalent waarbij de winnaar 
een optreden in de zaal van Theater 
Zuidplein krijgt aangeboden.

De voorronde op dinsdag 20 
oktober wordt gehouden in LCC ’t 
Klooster op het Afrikaanderplein 7. 
De deuren van LCC ’t Klooster gaan 
om 19.30 uur open en de toegang 
is gratis. In LCC Zevenkamp op 
het Ambachtsplein 141 vindt op 
woensdag 28 oktober ook een voor-
ronde plaats. Daar is de zaal open 

om 20.00 uur. Over de voorrondes 
daarna wordt u geïnformeerd in de 
volgende maandagenda’s.

Liefhebbers van cabaret opgelet!
En voor de liefhebbers van cabaret 
heeft LCC Musica onder het 
motto “Cabaret Explosie voor een 
Crisisprijs” ook nog een aardige 
verrassing in petto. In de komende 
maanden zijn er vier cabaretvoor-
stellingen ingepland van Brukx & 
Kempen, Anne Joost Toonstra, 
Robbert Jan Proos en Cabaretpoel. 
Wanneer u vooraf voor alle voorstel-
lingen reserveert hoeft u slechts 
voor 3 van de 4 voorstellingen te 
betalen. En wanneer u dan bij één 
van de vier voorstellingen ook nog 
gebruik maakt van de kortingsbon 
zit u werkelijk bijna voor een dub-
beltje op de eerste rij.
De prijs p.p. voor de 4 voorstellin-
gen bedraagt normaal € 24,- (R’Pas 
€ 18,-). De crisisprijs bedraagt € 18,- 
(R’Pas € 13,50). En tegen inlevering 
van de kortingsbon krijgt u nog eens 
een extra korting op de eerste voor-
stelling van € 2,25 (R’Pas € 1,40).  
De speeldatum van de eerste 
voorstelling  vindt u al in de agenda 
van oktober.   
Voor informatie, overige speeldata 
en reserveringen kunt u bellen naar 
Wijktheater Musica.  

De veelzijdige Uitagenda van oktober van de Lokale Cultuur Centra en 
wijktheaters laat zien, dat het theaterseizoen nu echt begonnen is. En 
zoals u van ons gewend bent biedt het programma werkelijk voor elk 
wat wils. Ongeacht of u houdt van muziek, toneel, cabaret of dans, er 
zitten vast wel voorstellingen tussen die ook u zullen aanspreken en 
verzekeren van een heerlijke ontspannende middag of avond. Zeker 
geldt dat ook voor de voorstellingen waarbij u door de artiesten wordt 
gevraagd mee te zingen of mee te dansen.

De melkboer was op de hoek en 
leverde zijn melk, vla en room in 
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De Van der Poelstraat (2)
Bij ons in de Van der Poelstraat kwamen veel neringdoenden 
aan de deur hun waren verkopen en direct afleveren. De res-
tanten hiervan werden ook weer opgehaald. De ‘schillenboer’ 
bij voorbeeld kwam op vaste dagen alle GFT afval en oud 
brood ophalen met zijn handkar, met een flinke zwarte hond 
in een soort kooi eronder om mee te helpen trekken. Die man 
had een lamme hand, opgelopen door een flinke knauw die 
hij van zijn hond had gehad. Kennelijk was hij niet zo lief voor 
dat arme beest. 
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Meer weten of boeken? Kijk op www.peterlanghout.nl of bel 0900-0991 (0,15 p/m). Ook op zondag telefonisch bereikbaar!
Boek via peterlanghout.nl en bespaar tot €10,- reserveringskosten. 

Boek nu de mooiste reizen bij Peter Langhout Reizen!

OUDROT40

�  Busrei zen    �   V l iegreizen    �  Autoreizen    �  C ruises

Geniet van berglandschappen met eeuwenoude 
bizarre rotsformaties en prachtige heuvels met 
olijfbomen. Ook kunt u genieten van de Atlan-
tische kust met haar mooie stranden. Boven-
dien ziet u ook nog enkele hoogtepunten van 
Spanje zoals Sevilla, Córdoba en Barcelona! 
Reiscode: BE30601

De Tower Bridge, Buckingham Palace, de Big Ben, 
zie het allemaal tijdens onze stadstour. Ga met 
ons mee naar de kerstmarkt in Canterbury en 
bezoek universiteitsstad Oxford en het Konink-
lijke Windsor Castle. Reiscode BE33096

In dit bosrijke gebied met zijn hoge bergen 
kunt u uitstekend wandelen. Daarnaast hebben 
we een excursieprogramma met een bezoek 
aan de Weißensee, een dag naar Salzburg en 
uitstapjes naar Slovenië en Heiligenblut.
Reiscode: BE33000

Deze rondreis biedt alles: cultuur, strand en een 
Nijl-cruise. Ook krijgt u de historische gebouwen 
uit het oude Egypte, de Nijl en het gewone leven 
te zien. Reiscode:BE33153

Het Beierse Woud is een van de mooiste natuur-
gebieden en biedt voor de beginnende skiër en 
de langlaufer verschillende loipes. Bent u wat 
meer ervaren, dan ligt op 30 km afstand het 
grotere skigebied Grosser Arber, met een geva-
rieerder aanbod. Reiscode: BE33162

Mieminger Plateau ligt op zo’n 1000 meter 
hoogte en daardoor zonnige plateau waar met 
name wandelaars en langlaufers aan hun trek-
ken komen. Ook kunt u met uw leeftijdsgeno-
ten hier het skiën op een ontspannende manier 
onder de knie krijgen. Reiscode: BE33154

De ligging van dit appartement is uitstekend: 
dichtbij het prachtige Levante-strand. Via de 
boulevard wandelt u in ongeveer 15 minuten 
naar het oude stadscentrum. Reiscode: BEA5170

Geniet dit jaar van een excursiereis naar het 
prachtige Sauerland. We nemen u mee naar 
stadjes als Winterberg en Schmallenberg, bren-
gen een bezoek aan een bierbrouwerij en 
bezichtigen spectaculaire druipsteengrotten. 
Reiscode: BE30547

TIP van Piet Paulusma: Italië

Rome-Florence-Venetië 
10 dagen diverse hotels
o.b.v. halfpension - vertrek 23 oktober

naar Portugal

Portugal en Spanje
17 dagen rondreis
o.b.v. halfpension
vertrek 23 oktober

 

v.a. 799

naar Groot-
Brittannië
Londen
6 dagen kerstreis hotel Ibis Wembley 
o.b.v. logies en ontbijt + kerstdiner
vertrek 22 december

 

v.a. 379

naar Oostenrijk

Karinthië
12 dagen kerstreis hotel Rossmann
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december

 

v.a. 649

naar Egypte

11 dagen combinatiereis Egypte 
o.b.v. 3 sterrenhotels
diverse vertrekdata  

v.a. 489

naar Spanje

Benidorm
31 dagen appartement El Trebol***
o.b.v. logies
diverse vertrekdata

 

v.a. 499

naar Duitsland

Sauerland
5 dagen hotel Lindenhof
o.b.v. halfpension
vertrek 19 oktober

 

v.a. 249

naar Duitsland 

Beierse Woud
8 dagen hotel Klosterhof***
o.b.v. all inclusive
diverse vertrekdata

 

v.a. 199

naar Oostenrijk

Mieminger Plateau
8 dagen 50 plus ski- en langlaufreis 
o.b.v. halfpension
diverse vertrekdata

 

v.a. 289

OOK VLIEGREIS MOGELIJKVANAF 599,-

We beginnen de reis in Toscane waar we een 
excursie naar het prachtige Florence maken. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan Rome. 
Tenslotte gaan we naar Noord-Italië, waar 
we in de omgeving van het Gardameer ver-
blijven en een bezoek brengen aan Venetië. 
Reiscode: BE30589

v.a. 499
Goede reis

en

goed weer!

Voor alle tandheelkundige problemen heeft De Grave dé oplossing. Al 25 jaar techniek,
kennis en ervaring onder één dak. Ons mondzorgcentrum is innovatief in implantologie 
(klikgebitten), tandprothetiek en tandtechniek.

Onderdeel van de mtc groep

Je merkt het verschil.

Vestiging Hoogvliet
Middenbaan-Noord 34
3191 EH  Hoogvliet
Telefoon 010-8200215 www.mzcdegrave.nl

Vestiging Hellevoetsluis
Rijksstraatweg 90
3223 KB  Hellevoetsluis
Telefoon 0181-316143

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.

VOOR ROTTERDAM 
BOEKEN

WWW.UITGEVERIJVOET.NL
010-2847362



GRIJS,
FIT WIJS

Ruim een jaar later hield Jan 
Meijer van Het Vrije Volk mij 
dat nog eens nadrukkelijk voor, 
toen ik als wijkencorrespondent 
voor zijn rode krant werkte. Jan 
dicteerde ‘zijn’ Kitty altijd beleefd 
te behandelen, want ze stond hoog 
op zijn achtingsladder. Kitty Dam 
was een schat van een mens, maar 
kon ook vinnig uit de hoek komen. 
Regelmatig kwamen we elkaar 
tegen en wisselden onder een ‘saf-
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hadden gemeen dat we rookten. Op 
mijn dertiende begon mijn stomen 
als een schoorsteen en dat bleef zo 
tot 1979. 
Het RCB-bestuur bestond uit 
mannen met grijze of kalende 
hoofden van een leeftijd die ik nu 
zelf heb. Allemaal ‘ouwe lullen’ 
en verslaafd aan Zware Weduwe, 
Chief Whip, Miss Blanche, Roxy, 
smerige toffeepijptabak of de 
bolknak van Karel 1. Van die 
ouwe knarren heb ik trouwens 
goede dingen opgestoken, zeker 
vergadertechniek. Als redacteur 
van het RCB-mededelingenblad 
was mijn deeltaak het verzorgen 
van publicaties voor de ruim vijftig 
aangesloten buurt- en wijkvereni-

gingen. Door de vele verenigings-
contacten werd mijn journalistieke 
netwerk steeds breder. 
In januari 1973 ontstond het feno-
meen deelgemeenten in Charlois, 
Hoogvliet en Hoek van Holland. 
Vanaf het eerste moment hield ik 
me bezig met de nieuwe bestuur-
slaag, voornamelijk in Charlois 
waar een heuse perstafel stond. 
Kitty Dam, mijn persoon en Dolf 
van de Winckel van het Rotterdams 
Nieuwsblad schoven trouw aan. 
Dolf trad later bij Charlois in dienst 
als persvoorlichter. Op elke tafel 

stond een asbak, want zonder roken 
was het moeilijk ploegen door 
vergaderland. Achter de bestuurs-
tafel werd ook gestoomd, Gerrit 
Rietveld rookte (voorzover ik me 
herinner) een pijp en Henk van 
Immerzeel had een pakkie shag 
als trouwe bondgenoot. PvdA-
kopstukken als Jaap Nederlof en 
de ‘Jopen’ Franken, Hartveld en 
Zwakhals rookten niet. Charles van 
Ravesteyn, zoon van de bekende 
architect Sybold van Ravesteyn, 
vertegenwoordigde de VVD in 
de deelgemeenteraad. Alcohol 
nuttigen mocht toen nog. Van Ra-
vesteyn was ook een geinponem en 
hield wel van een potje gerstennat. 
Bij een lange vergadering in 1974 
dronk hij tussendoor net iets teveel 
goudgeel. Er ontstond ruzie tussen 
hem en Joop Hartveld, die een naar 
oorlogsverleden achter de rug had. 
Van Ravesteyn maakte daar een 
opmerking over waarna de veel 
kleinere Hartveld hem aanvloog. 
Het incident werd gesust, maar 
tussen de twee bleef een breuk 
hangen. Het is het enige hand-
gemeen dat ik in ruim dertig jaar 

deelraadverslaggeving registreerde. 
Een ander incident deed zich jaren 
later voor, toen het ultrarechtse 
deelraadslid H. de Keijne tijdens 
een vergadering in wijkgebouw De 
Larenkamp door een paar vrouwen 
werd aangevallen en bespuwd. 
Hoewel vrijwel niemand van zijn 
collega-raadsleden iets van doen 
wilde hebben met zijn ideeën, werd  
de aanranding unaniem afgekeurd.
Na het incident tussen Hartveld en 
Van Ravensteyn kwam een verbod 
op roken en drinken op de agenda. 
Nou was ik een stugge roker en in 
een biertje tijdens een vergadering 
spuwde ik niet. Nou kon dat biertje 
me niet werkelijk veel schelen, 
maar dat ze mij het genot van 
een sigaretje wilden ontnemen op 
momenten dat ik moest luisteren 
naar soms oeverloos gezwets vond 
ik maar niets.
Dus vroeg ik als laatste het woord 
en verklaarde (waarmee ik zwaar 
buiten mijn boekje ging) dat de 
deelraad het voortaan zonder mij 
moest doen als er een rookverbod 
kwam. Leep genoeg zei ik niet 
dat er dan geen publiciteit meer 
zou komen in Het Vrije Volk. Ver-
volgens pakte ik mijn boeltje en 
verliet de zaal. Dat maakte indruk 
bleek bij de bar bij de geluidsbox 
voor politici die even de zaal had-
den verlaten om een consumptie, 
ehhh.. biertje, te nuttigen. In de 
commentaren klonk schrik en 
spijt, want zo was het allemaal 
niet bedoeld. Of ik water bij de 
wijn wilde doen en kon instemmen 
met het voorstel om rookpauzes 
in te lassen. Ik zette nog even in 
op ‘dan duurt een vergadering nog 
langer dan die al duurt’ en ‘ik wil 
een sigaret opsteken wanneer ik 
dat wil en niet op een gedwongen 
tijdstip’, maar dat kon ik toch niet 
tot in het oneindige volhouden. In 
de schorsing van de vergadering 
werden nog wat biertjes gedronken 
en sigaretten opgestoken. Eind 
van het liedje: niet meer roken en 
drinken in vergadering. 

- Dolf van de 
Winckel (links) en Rein 
Wolters (rechts) kregen 

in de jaren zeventig aan de 
perstafel gezelschap van Jan Sieben 

(later hoofdredacteur van Het Zuiden en De 
Havenloods) als opvolger van Kitty Dam -

Op mijn zeventiende zette ik 1963 mijn eerste voorzichtige schreden op het jour-
nalistieke pad. Mijn eerste bericht ging over een bijeenkomst voor mensen die op 
Koninginnedag hun woonstraat versierden en verlichtten. Ik schreef het, nadat ik als 
onwetend broekie bestuurslid was geworden van de Rotterdamse Centrale voor het 
Buurtverenigingswerk (RCB). Om een postzegel te besparen stopte ik het in de brie-
venbus van mevrouw Kitty Dam – Van den Berg aan de  Averlo 18 in Zuidwijk, redac-
trice van Het Zuiden en een instituut in journalistenland.

Roken en drinken
was taboe op 
vergaderingen deelraad Charlois  
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‘Ouderdom komt met gebreken’ is een 
oud gezegde. Mensen die zich oud voelen 
accepteren die gebreken als vanzelfspre-
kendheid. Zij worden onverschillig over 
wat zij eten en verliezen de wil er nog 
op uit te gaan. Maar steeds vaker zijn er 
mensen, die soms nog veel ouder zijn, die 
zich daar niet bij neerleggen. De wil een 
sociaal actief leven te leiden is bij hen 
groot. Het boeiende is nu dat de medische 
wetenschap steeds meer gaat inzien dat 
lichaam en geest zich kunnen herstellen. 
Tot op hoge leeftijd aan toe.

Wie wil er nu niet beter worden? Ooit zei 
eens een patiënt tegen zijn arts die naast 
zijn bed stond: “Heus dokter….ik was 
altijd zó goed in bed. Ik kan niet beter 
worden.” Maar dat is volgens mij een 
uitzondering. Een andere benadering kan 
soms verfrissend werken. Maar hoe weet 
je nu dat je nog zoveel beter kunt worden 
en moet dat wel. Belangrijk is dat als je 
het zelf wilt je ook veel kunt. In het RRR 
worden oudere mensen behandeld die met 
uiteenlopende problemen worstelen, maar 
voor dezelfde uitdaging staan: ze willen 
thuis leven en onafhankelijk zijn van zorg 
die door anderen wordt geleverd. 

In deze rubriek die iedere maand ver-
schijnt, willen we een aantal mensen aan 
u voorstellen die een fors gezondheidspro-
bleem hadden en in het RRR met succes 
zijn behandeld. Aan de hand van die 
verhalen kunt u zich een beeld vormen of 
het RRR ook iets voor u of voor iemand 
uit uw omgeving kan betekenen.

Veelal gaat het om mensen die eerst in het 
ziekenhuis zijn opgenomen en in aanslui-
ting daarop in het RRR zijn behandeld, 
wat soms gepaard gaat met een kortdu-
rende opname, maar dat is lang niet altijd 
noodzakelijk. Een tweede groep bestaat 
uit mensen die nog geopereerd moeten 
worden, maar die eerst moeten zorgen dat 
de conditie verbetert opdat het gevolg van 
de operatie zo gunstig mogelijk is. Een 
derde groep woont thuis of bijvoorbeeld in 
een aanleunwoning en is langzaam maar 
zeker passief geworden en geïsoleerd ge-
raakt. Doordat zij steeds minder zijn gaan 
bewegen, wordt het steeds moeilijker nog 
te bewegen. Wanneer zij dat wel proberen 
kunnen zij makkelijk vallen, met soms 
ernstige gevolgen.

Wat het RRR doet, sluit aan bij wat men-
sen zelf willen. Het resultaat is afhankelijk 
van voldoende motivatie om weer actief 
te worden. Ook moet er goed worden 
samengewerkt met andere zorgaanbie-
ders. Wanneer een actiever en gezonder 
leven tot gevolg heeft dat de hulpvraag 
afneemt, wordt ook een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het beperken van de 
zorgkosten voor ouder wordende mensen. 
De positieve bijdrage die ouderen heb-
ben geleverd om de samenleving op te 
bouwen kan dan weer de aandacht krijgen 
die zij verdient.
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met haar lege kopje aan Rein Wolters laat zien. Na haar vertrek uit Charlois werd ze in 

Kralingen directeur van een welzijnsorganisatie -

- De verkiezingsavond van deelgemeente Charlois op 15 november 1972 in de secretarie 
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Word abonnee van Careyn Keuzepakket en ontvang een 
gratis cultureel abonnement ter waarde van € 5,-.

Careyn biedt u aanvullende diensten via Careyn Keuzepakket. Het pakket bevat 
voor iedere leeftijd, in iedere situatie, gemak én voordeel. Denk aan diensten 
waardoor u langer thuis kunt wonen. En diensten waarmee u extra aandacht 
besteedt aan uw gezondheid. 
Als abonnee van Careyn Keuzepakket krijgt u kortingen op diverse cursussen, 
activiteiten, producten en diensten. Zo heeft u de contributie snel terugverdiend !

Als abonnee van de Careyn kaart kunt u rekenen op:
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Een greep uit ons aanbod diensten aan huis, exclusief 
voor abonnees.

Kapper aan huis 
Onze gediplomeerde thuiskapster knipt u bij u thuis. 
U krijgt 10% korting op de verschillende behandelingen.

Maaltijden aan huis.
Of u nu ziek bent of druk bent, apetito brengt bij iedereen de maaltijden van hun 
keuze thuis. Apetito houdt rekening met uw speciale wensen (voor diabetici, 
vegetariërs, Halal-bereid etc.).  
10% korting en er worden geen bezorgkosten gerekend.

Opticien aan huis
De opticien aan huis geeft thuis advies over monturen en verricht oogmetingen 
met professionele apparatuur. Een nieuwe bril kopen kan: de opticien neemt 
diverse monturen mee. 
Bij aanschaf van een compleet montuur met glazen 15% korting.

Pedicure aan huis
���������������������	�
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dan is een pedicure aan huis ook mogelijk! 
€1,50 korting op een basisbehandeling.

Wilt u meer informatie of lid worden 
Bel met Careyn Contact 088-123 99 88 of stuur onderstaande bon op of naar 
�������"����#�������$�������������%&��'*++��/�4�5������6������7��������
kunt u ook vinden www.careyn.nl en klik op Careyn Keuzepakket.

55 Plus beurs in Ahoy
Careyn Keuzepakket en Personenalarmering zijn van woensdag 21 oktober 
tot en met zondag 26 oktober 2009 te vinden op de 55 Plus beurs in Ahoy te 
Rotterdam. De beurs is iedere dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn 
een aantal thema’s: sfeervol wonen & leven, gezondheid & beweging, reizen en 
5�
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U kunt Careyn vinden in stand 39. Wij informeren u graag over de mogelijkheden 
van een abonnement op de Careyn Kaart, personenalarmering, aantrekkelijke 
kortingen op diensten en producten én cursussen speciaal voor 55 plussers. 
Careyn Keuzepakket verzorgt op het podium workshops ‘Bewegen met een 
�������6���@FG��IG����5��I���������5	�		��	��

Ja, ik word abonnee
en ontvang een gratis cultureel abonnement ter waarde van € 5,-! 
����������	��������J����������������������������������������������������������������������������������L�
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Adres:............................................................................................................

Postcode en woonplaats:................................................................................

I���7���������J��������������������������������������������������������������������������������������������

E-mail:............................................................................................................

/���L�������������������J�����������������������������������������������������������������������������

Datum............................................................................................................

O Ik machtig Careyn Keuzepakket de contributie jaarlijks van mijn rekening  
 af te schrijven.Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij 
 u schriftelijk voor 1 november opzegt. 

Handtekening..................................................................................................

Actiecode: Oud-Rotterdam3

NIEUW! 
Alarmeren met een 
horloge van BOSCH. 

Personenalarmering bestaat 
uit een alarmapparaat en een 
halshanger met een alarmknop. 
Wie liever geen halshanger 
heeft, kan nu ook kiezen 
voor een mooi polshorloge 
(carewatch). Op het horloge zit 
een alarmknop. Als u hier op 
drukt, hoort u binnen enkele 
seconden de stem van een 
verpleegkundige, mits u zich 
binnen dertig meter van het 
alarmapparaat bevindt. Zo heeft 
u 24 uur per dag toegang tot 
snelle hulpverlening en kunt 
u langer zelfstandig blijven 
wonen zonder het gevoel dat u 
alleen bent als er iets gebeurt. 

Het model van het horloge van 
Bosch is geschikt voor zowel 
mannen als vrouwen. Het hor-
loge is minder opvallend dan 
de halshanger en mensen zien 
niet direct dat u een alarmzen-
der draagt. Bovendien zal u 
niet snel vergeten de zender te 
dragen omdat u al gewend bent 
aan een horloge! 

Koop nu het alarmhorloge voor 
de introductieprijs van € 99, - in 
plaats van € 189, -. De kosten 
voor het horloge komen naast 
de huur die u betaalt voor het 
alarmapparaat. 

Deze aanbieding geldt zo lang de 
voorraad strekt.

U heeft al een alarmapparaat per 
maand vanaf € 11,50. 
Bent u lid van Careyn Keuzepak-
ket? U krijgt € 29,- korting op 
de aansluitkosten. 
Uw ziektekostenverzekeraar of 
gemeente vergoedt soms (een 
gedeelte van) deze kosten.

Meer informatie? 
Careyn Contact 088 - 123 99 88 
voor Breda 076 - 526 57 00 
 

Met hoge korting genieten van theater, 
concerten, films en nog véél meer!

Nieuw in Careyn Keuzepakket: 
het cultureel abonnement van BCA. 
Hiermee geniet u een jaar lang van 
scherpe kortingen op onder andere 
musicals, films, concerten, (ijs)
shows, cabaret-, familie-, dans- en 
toneelvoorstellingen, musea en nog 
véél meer. Per jaar passeren ruim 
450 voorstellingen de revue met 
kortingen oplopend tot soms wel 
60% per kaart! 

Abonnees van BCA krijgen:
V�6�������XY+���������������
  aanbiedingen per jaar
V�����������G	���	�#���	��������
 premières, meet & greet
- Korting oplopend tot ruim 
 60% per kaart
- 2 keer per jaar het BCA magazine 

Abonnees van de Careyn Kaart  
kunnen het Bedrijfs Cultureel 
Abonnement aanschaffen voor 
slechts € 5,- per jaar 
[*�	�#���
���%++\��L��
31 augustus 2010).

Nog geen abonnee ? 
6�������������]]��*������
���
2009 en ontvang het culturele
abonnement van BCA gratis*! 
���������������������L�����#������
of bel Careyn Contact, 
088 - 123 99 88 om u aan te 
melden of voor meer informatie. 

* U betaalt in 2009 voor het abonnement 
van Careyn Keuzepakket € 17,50 per jaar via 
automatische incasso. 
Kijk voor het reglement Careyn Keuzepakket op 
www.careyn.nl/keuzepakket
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door Aad van der Struijs

De tak lijkt 
niet uitgestorven
Dit wordt geen Spionnetje met adviezen, hoe u uw tuin in orde moet maken voor de 
komende winter. Neen, de tak waar ik het over heb, is ‘mijn’ tak aan de stamboom 
van Van der Struijs. Nina, mijn verongelukte echtgenote, was zeer geïnteresseerd in 
genealogie. Daarom zocht zij ooit uit waar de Van der Struijs-en vandaan kwamen. 
Uit het Schiedamse gemeentearchief viste zij het oudste stuk, dat een link gaf naar 
mij. In haar notitieblok schreef zij “….Gerrit Cornelisz Jacobs, geboren te Vlaardin-
ger-Ambacht, gedoopt te Schiedam 28 januari 1618, ondertrouwd te Vlaardingen op 
10 oktober 1638, getrouwd te Schiedam op 3 november 1638 met Pietertje Dircx.”

Bijna 400 jaar geleden was er dus 
al een Gerrit van der Struijs. Mijn 
vader had zijn naam dus niet van 
een vreemde! Het geslacht was zeer 
productief; door de jaren heen wer-
den tientallen kinderen geboren in 
‘mijn’ tak. Uiteindelijk komt Nina’s 
onderzoek uit bij mezelf: een huwe-
lijk met Corrie Saarberg, waaraan de 
geboorte van drie kinderen zat. Peter 
Adrianus Cornelis op 25 september, 
Martin Jan-Willem op  3 mei 1968 
en Anne-Mieke Saskia op 17 febru-
ari 1970. Uiteraard is mijn scheiding 
van Corrie begin jaren negentig en 
het huwelijk met Nina Hokke op 
25 februari 1998 ook nauwkeurig 
door haar vermeld. Als u de gehele 
genealogie wilt zien, adviseer ik 
internetbezitters naar http://www.
ditisrotjeknor.nl/nina/genealogie.htm 
te gaan.

Mijn kinderen hebben in de loop der 
jaren hun levenspartner gevonden. 
Bij de knullen bleef de relatie 
kinderloos; het huwelijk van Anne-
Mieke leverde, zo ver ik weet, twee 
jongetjes op. Ja, u leest het goed: 
zover ik weet!
Mijn kinderen hebben in 2004/2005 
besloten, om redenen die zij alleen 
kennen, gebrouilleerd met mij te 
raken. Toen ik dit woord voor de 
eerste keer hoorde, op de mulo van 
mijnheer Overweg, vond ik het een 
‘duur’ woord. De betekenis was 
echter simpel: “in ruzie zijn, elkaar 
niet meer willen zien”. Begin jaren 
’50 kon ik niet bevroeden, dat ik 
zestig jaar later nog met dit woord 
te maken zou krijgen. Maar zoals de 
Fransman zegt: “C’est la vie!”
Dit gebrouilleerd zijn betekent in de 
praktijk, dat ik niets meer van mijn 
kinderen hoor. Maar internet is een 
medium, dat veel over personen 
vertelt. Zeker als die personen niet 
stilletjes achter een voordeur wonen. 
Daardoor kan ik trots vertellen, dat 
mijn oudste zoon een bekend en 
veel gevraagd cameraman in het 
Hilversumse is. Google naar Peter 
van der Struijs en een wereld gaat 
voor u open.
Zoon Martin heeft een VAGtech-
niek-bedrijf in Nuenen (bij Eind-
hoven). Op Internet is te lezen, dat 
zijn bedrijf én zijn kennis top of the 
top is! En mijn dochter Anne-Mieke 
kom ik tegen als dé verloskundige 
van het Wilhelmina-ziekenhuis in 
Assen.
Mijn opmerkingen destijds van “Heb 
je jouw huiswerk al gemaakt?” heb-
ben toch succes gehad.

We gaan terug naar ‘de tak’. Met een 
(bijna) +40 jaar zijn van de partner 
van mijn zonen én de afwezigheid 
van stamhouders in de rest van de 
familie, had ik me neergelegd bij het 
feit, dat wat in 1638 was begonnen, 
in de 21e eeuw zou stoppen.
Maar vier dagen geleden bracht 
internet mij het bericht, dat 11 april 
2009 geboren is Tommie Daan van 
der Struijs, zoon van Martin van 
der Struijs en zijn partner Muriel. 
Trots als een aap met zeven ……. eh 
……..eh……staarten was ik. Er was 
weer een stamhouder!
En toen op internet ook nog bleek, 
dat Tommie kandidaat stond voor 
de mooiste baby van de maand, liep 
ik gelijk naast mijn, aangepaste, 
schoenen.

Tommie ziet er ook voor mij uit als 
een prachtig kind. Wanneer u het 
met me eens bent, ga dan naar http://
www.biobim-shop.com/shop/pho-
togame.php?mode=gallery&page=1
&selected=797. Op deze site kunt u 
uw stem uitbrengen, maar u moet er 
wel snel bij zijn. U hebt de tijd tot en 
met morgenavond, dit is woensdag-
avond 30 september 2009. 

De Coolsingel is weer 
afgesloten
De Rotterdammer begint er aan te 
wennen, wanneer de Coolsingel en 
aansluitende wegen afgesloten zijn 
voor het verkeer. Is het niet de Mara-
thon, dan is het wel de Danceparade. 
Oei, die Danceparade was dit jaar 
niet op de Coolsingel. Maar wel het 
Zomercarnaval en ook de brullende 
racewagens. Honderdduizenden 
mensen trekken dan de stad in en 
staan rijendik achter de dranghek-
ken. Op Koninginnedag wordt ook 
nog de Vrijmarkt gehouden.
Maar toen 13 september de Cool-
singel weer ‘dicht’ was, deze keer 
voor ‘Rotterdam on Wheels’, was 
er bijna geen publiek te zien. En op 
het moment, dat jonge en oudere 
lichamelijk gehandicapten hun wed-
strijd reden, leek de Coolsingel wel 
uitgestorven. ‘k Hoop van harte, 
dat wij met elkaar volgend jaar de 
datum van ‘Rotterdam on Wheels’ 

in de gaten houden. De deelnemers 
in rolstoelen e.d. verdienen ook onze 
toejuichingen.

De Gruyter
Zat Grootgrutter De Gruyter in 
Rotterdam nu wel of niet altijd op 
een straathoek? Tot op de dag van 
vandaag krijg ik reacties, die zowel 
het één als het ander bewijzen.
Ik heb maar de conclusie getrok-
ken, dat de winkels van ‘het snoepje 
van de week’ overal in Rotterdam 
te vinden waren. En dat de winkel 
soms op een straathoek zat en soms 
midden in de straat, zal wel toeval 
geweest zijn. Hoewel? Ik hoor regel-
matig in mijn omgeving, dat toeval 
niet bestaat.

Ik zoek ….
In 2000 ging ik met de VUT. Een 
reorganisatie had mijn journalistieke 
werkzaamheden bij het Rotter-
damse Gemeentearchief overbodig 
gemaakt. Maandenlang heb ik tegen 
mijn ‘verwijdering’ gestreden, maar 
1 maart 2000 was ik toch officieel 
ex-archiefmedewerker.
Ik voelde er niets voor mij achter de 
geraniums te verschuilen en ging op 
zoek naar leuk, onbetaald werk. Dit 
vond ik bij de Stichting Romeo, de 
club die het volgende in zijn vaandel 
heeft:
RoMeO staat voor Rotterdams 
Openbaar Vervoer Museum en Ex-
ploitatie Oldtimers. De activiteiten 
van RoMeO bestaan uit:
• Exploitatie van de toeristische 

tramlijn 10 gedurende het zomer-
seizoen met bekende historische 
Rotterdamse trams 

• Exploitatie Blijdorp Tramlijn 11 
(Centraal Station - Diergaarde 
Blijdorp) 

• Rijden van vooraf besteld, beslo-
ten groepsvervoer met historische 
trams 

• Restauratie van museumtrams 
• Onderhoud van historische trams 

in remise Hillegersberg 
• Restauratie en onderhoud bussen 

in de RET-garage Sluisjesdijk 
• Restauratie metrorijtuig 
• Inzet van exploitatie-inkomsten 

voor restauratie- en revisieprojec-
ten, grotendeels uitbesteed aan de 
RET 

• Museale activiteiten in de remise 
Nieuwe Binnenweg (Trammu-
seum Rotterdam) en in metrosta-
tion Oostplein (Openbaar Vervoer 
Museum) 

In 2000 liet RoMeO een Citytram 
rijden. ’t Was een geleed Duwag-
tramstel met een lichtkrant aan de 
zijkanten. Deze tram was speciaal 
voor (buitenlandse) toeristen; de 
tram reed in drie kwartier een ver-
korte route van de museumtramlijn 
10. Mij werd gevraagd op deze tram 
meertalig te gidsen; iets wat ik graag 
en met plezier deed.
Hoewel ik met deze Citytram druk 
was, leefde bij mij de gedachte een 
boek(je) te schrijven over de deel-
gemeente Delfshaven aan de zuid/
westkant van de Delfshavense Schie. 
We hebben het dan over het gebied 
Schoonderloo, Delfshaven, Bospol-
der/Tussendijken, Spangen en Oud-
Mathenesse. Voor dit te schrijven 
boek(je) was ik op zoek naar foto’s. 
Toen ik op een dag op de Citytram 
van de dienstdoende RET-bestuurder 
hoorde, dat hij uit de omgeving van 
de Mathenesserstraat kwam, vroeg 
ik hem naar jeugdfoto’s. Hij zou wat 
opzoeken.
Enkele weken later was hij weer 
‘mijn’ bestuurder; hij overhandigde 
mij twee foto’s. Duidelijk voor mij 
was zijn wens: “Als je ze gebruikt 
hebt, wil ik ze graag terug. Leg ze 
maar in de remise Hillegersberg.”
Het boek(je) heb ik nooit geschre-
ven. Een beroerte gooide roet in 
het eten, dus de foto’s heb ik nooit 
gebruikt. De remise Hillegersberg 
wordt niet meer door de RET 

gebruikt; de eigenaar van de foto’s 
komt daarom daar niet meer. Ik zit 
nu dus negen jaar later nog met twee 
foto’s zit, die eigenlijk in een privé-
verzameling thuishoren. Wie helpt 
mij? Eén van de foto’s ziet er zo uit:

Snuffelmarkt
Het hemd blijft altijd nader dan de 
rok, dus kondig ik in dit Spionnetje 
met plezier de Snuffelmarkt aan, 
die komende zaterdag (3 oktober 
2009) in Restaurant De Zingende 
Zeeleeuw wordt gehouden. Van 10 
tot 15 uur staan de deuren wagen-
wijd open.
Op deze markt zijn oude en nieuwe 
dingen te vinden. Liefhebbers van 
grammofoonplaten kunnen graaien 
tussen LP’s en 45 toeren plaatjes, 
zij die graag kaarten knippen of met 
plastic canvas hobbyen vinden het 
nodige, maar er is ook kans dat u 
de Tegelman met zijn Rotterdamse 
assortiment ontmoet. De 2e hands-
corner levert de leukste verrassingen 
op. Wat daar wordt aangeboden, 
misstaat niet bij het TV-programma 
Kunst of Kitsch.
In het restaurant is ook nog een lek-
ker hapje en drankje te verkrijgen. 
De enige reden voor u om weg te 
blijven, is de kans dat u mij daar 
tegen het lijf loopt. Dat risico is er!
De Zingende Zeeleeuw vindt u op 
de Delfshavense Müllerpier, Sint 
Jobskade 10. Deze locatie is te 
bereiken met tramlijn 8; halte Pieter 
de Hoochweg.

spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Onder toezicht van een skatende begeleidster zijn jeugdige rolstoelberijders op weg naar de finish -
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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

MEGA OPRUIMING

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%

SLA NU UW SLAG!
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Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils   

KORTINGEN TOT WEL 70%

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

VANAF  € 999,- VANAF  € 999,- VANAF  € 999,- VANAF  € 999,-

VANAF  € 999,-

OUD ROTTERDAMMERTJES

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

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:
100 jaar Grootwinkelbedrijf in Nederland ISBN 
90.72211.60.X
Jos Perry Jongens op kostschool
Marieke Hilhorst: Bij de zusters op kostschool
Geschiedenis van het dagelijks leven op RK pensio-
naten van 1920 1960
175 jaar Kon. Marechaussee
Korps Rijkspolitie 1945 1994
Korps Commandotroepen 1942 1997
Teab
HJ van Beeren Laurahoeve 28 2804JH Gouda 
tel 0182530419, email: beerenh@xs4all.nl

FOTO’S

BOEKEN

VAKANTIES

ABONNEMENTEN

�
Diverse aantrekkelijke acties 

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

WATERSPORT

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
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stijlvolle herenmode

De stijl
die bij
u past
Tweed colberts, 1 en 2 rij blazers 

gecombineerd met een katoenen, corduroy 

Voor uw vrijetijd de collectie van PAUL & 

SHARK en GANT.

Mauritsweg 41 Rotterdam 010 - 412 40 70

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

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

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

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz �� Sierpleister
Wandafwerking � Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

EHS - Edwin van den Hoonaard Schilders
Speciale prijs

Nu sausen, wit vanaf 5 euro per meter incl. materiaal. 1 keer
Nu sausen, kleur vanaf 6 euro per meter incl. materiaal 1 keer

Schilderwerk vanaf 22,50 euro per m2 1 keer
Bel voor een afspraak: 06-46710749 of 010-4722534

SCHILDERWERKEN

VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME 
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of 
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen, 

dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o 
€ 25  per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg. 

Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117  / 06 18576628

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

Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van 15 sep-
tember j.l. werd ik aangenaam verrast 
door uw artikel over beatband  ‘The 
Cheeta’s ‘. Veel van mijn toenmalige 
vrienden en ik zijn getuige geweest 
van de oprichting en later de optredens 
van de band. Hoewel de muzikanten 
grotendeels uit Schiebroek afkomstig 
waren, was het Cafe Koos v.d Berg op 
de Schieweg toch hét punt van  samen-
komen. Daar werden de afspraken over 
het bezoeken van de optredens gemaakt. 
Zoals Bob Kesting al vertelde, was de 
kantine van voetbalvereniging Leonidas 
één van de leukste locaties om naartoe 
te gaan. Het was er gezellig, je was 
niemand tot last. Als je geluk had, kon 
je ook nog een aardig meisje naar huis 
brengen, dan was de avond helemaal 
geslaagd. Laat werd het in de zestiger 
jaren weinig. De optredens waren nooit 
later dan 12.00 uur ‘s avonds afgelopen. 
Als je dan om half één thuis kwam, 
had je het flink laat gemaakt. Ben 
m’n dochter weleens om zeven uur ‘s 
morgens gaan halen van een party op de 
Maasvlakte. Tijden veranderen. Geluk-
kig kom ik in De Oud-Rotterdammer 
soms artikeltjes tegen komen die me na 
aan het hart liggen. Ga zo voort...

Cor de Bruijn 
Helena-erf 34
2907 VB Capelle aan den IJssel
cdebruyn01@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Evupan
Die Fred Velders schreef wel erg 
negatief over Evupan. Half verdoofd, 
bebloed gezicht in een taxi geduwd 
worden, nou, nou. de mensen bleven 
daar tot ze goed bij waren. ik weet dat 
heel goed, want ik woonde destijds in 
de 2de Middellandstraat 145, boven de 
babyzaak van Flint. Ik heb legio bussen 
zien komen uit België, Italië enzovoort. 
Mijn ouders hebben daar hun gebit 
vandaan en kamen na afloop van hun 

behandeling bij mij op visite en hebben 
bij ons soep gegeten. Daarna zijn ze met 
de bus naar huis gegaan; ze woonden 
op Zuid. Ze hadden prachtige gebitten. 
Niets vreselijke napijnen en klapperende 
gebitten. Mijn zus heeft het daarna ook 
nog laten doen, met hetzelfde prachtige 
resultaat.

G.H. Kunst-Boon
Kapteynweg 539
3318 EJ Dordrecht
078-6510278

-------------------------------------------------
Meubelstraat
Ik ben zelf in de Meubelstraat geboren. 
Mijn ouders, de familie K.A. Visser, zijn 
nu hun huwelijk gaan wonen in de Meu-
belstraat 25b. De heer Van Klaveren 
vergist zich in het huisnummer. Bij ons 
boven woonde de familie Maliepaard 
met drie kinderen: Bram, Pia en Teun. 
In de benedenwoning woonde de fa-
milie Jansse met hun vier kinderen. De 
zuivelwinkel was van de familie Dol op 
nummer 27. De koeien die niet waren 
verkocht werden door de Meubelstraat 
geloosd naar het slachthuis. Wij moes-
ten dan maken dat we weg kwamen. Ik 
kan me nog heel goed herinneren dat 
ze vreselijk werden geslagen. Heel veel 
namen komen weer naar boven. Ik zou 
het heel leuk vinden om nog met wat 
mensen uit de Meubelstraat in contact 
te komen.

Jenny Visser
Lavendelstraat 109
3142 NE Maassluis

-------------------------------------------------
Goudseweg
Ik ben in 1933 geboren in het Wilhelmi-
nahofje en heb daarom enorm genoten 
van het verhaal van Wim Willemse over 
de Goudseweg. Hij is echter een paar 
zaken vergeten. Bijvoorbeeld de bios-
coop op de Goudseweg en de zaak van 
Jamin. Ik heb ook bij meester Blok op 
school gezeten op de Jan van Loonslaan. 
Ik was daar bekend, want mijn opa had 

een pluimveewinkel naast de school. Op 
het Alkemadeplein stonden vijf schuil-
kelders. Ook de zaak van Van Wijnen 
op de Goudse Rijweg. Die is wegge-
bombardeerd. Daarna is hij een andere 
kroeg begonnen op het Goudse Plein. 
Naast het Wilhelmina hofje zat slagerij 
Brown aan de andere kant boekhandel 
Wijnen, daarnaast de Haai en dan café 
De vier windmolens en sigarenzaak van 
Bregstraten en daarnaast de ijzerwinkel 
van Schaap en de kapper Piet. 

Leen Boenaart
Oudelandskanaal 21
3079 LH Rotterdam
010-4840629

-------------------------------------------------
Glimfabriek
Ik heb in de Glimfabriek gewerkt 
als onderhoudsmonteur. Ik ben daar 
in 1942. In 1944 moest ik naar de 
Arbeidsdienst. Mijnheer Versteege heeft 
zijn best gedaan mij daaruit te houden, 
maar het lukte hem niet. Op  4 juli 1942 
om ongeveer 7 uur in de ochtend stond 
ik op het Maasstation. Ik heb gewerkt 
met chefmonteur Van Hooft, monteur 
Kees Noordermeer, schauffeur Simon 
Zwaard uit Vlaardingen en monteur Piet 
v.d. Wel. Ik heb er heel prettig gewerkt, 
maar in 1944 moest ik naar de Marine. 
Daarna ben ik vrijwillig weer in dienst 
gegaan, want de Tropen trokken me. Ik 
ben niet meer terug gegaan naar Glim. 
Ik ben benieuwd naar personen van 
Glim uit die tijd. 

A.P.G. Seijkens
Zwaluwlaan 278
3121 CH Schiedam

-------------------------------------------------
Planta-affaire
Wij gebruikten ook Planta. Gelukkig 

hebben wij hiervan geen nadelige gevol-
gen ondervonden. Ik wil hierbij dokter 
Treurniet hierbij noemen als degene die 
dit heeft ontdekt. Hij was onze huisarts 
in Overschie. Hij was een fantastische 
arts met heel veel kennis. Hij stopte 
zijn werk voordat hij fouten zou maken, 
vertelde hij mij.
Hij verdiende een gouden plak en De 
Oud-Rotterdammer ook.

P. Vreugdenhil-van Waar
IJsduiker 122
2903 WC Capelle aan den IJssel

-------------------------------------------------
Geachte redactie 
Op 18 maart 1945 is op zondagochtend 
op de Kerdijkstraat in de wijk Berg-
polder een verdwaalde V2 neergestort. 
Bij dat ongeval zijn enkele bewoners 
omgekomen. Ook ons gezin heeft daar 
onder geleden met veel slachtoffers. 
Mijn vraag is of er foto’s of krantenbe-
richten van dat ongeval zijn en waar ik 
deze eventueel kan vinden.

Jos Verweij
Molenvlietlaan 42
3271 BN  Mijnsheerenland

-------------------------------------------------
Cox
Ik heb al veel hilarische CC-tjes van 
de heer G. Cox met plezier gelezen. 
Echter, het  klaaglijke en berustende 
verhaal van zijn hand in DOR 19 van 
15 september spant werkelijk de kroon! 
Wat herkenbaar voor mij, als eveneens 
self-educated senior computer user. 
Zo’n vijftien jaar geleden moest ik ook 
nodig een pc met in elk geval Word 
Perfect 5.0 erin. Ik heb er niets anders 
mee kunnen doen dan het ding als dure 
schrijfmachine gebruiken en vanuit het 
floppydisc-opgewekte besturingspro-

gramma DOS xxx kon ik COMMAND.
COM, CONFIGSYS.EXE en nog 
een reeks andere magisch aandoende 
programmaonderdelen, in computertaal 
gesteld, oproepen. Aangezien ik geen 
bedrijf had en geen baan waarin ik com-
puterwerk moest uitvoeren, kon ik er 
verder niet ene malle oude moeder mee. 
Het printertje was er een met pinnetjes 
die middels een schrijfmachinelint! 
voor in inktpuntjes gedrukte karakters 
zorgden. Die pinnetjes hebben het niet 
lang uitgehouden. Van een oud-lagere-
schoolgenoot werd ik zijn afgedankte 
maar nog in goede staat verkerende 
printer rijker.
Later, met internet en verscheidene 
andere handig bruikbare features (ja zo 
heten die nowadays) is de pc een ver-
lengstuk van hand en brein geworden.
Wat de heer Cox terecht zegt: Tot woede 
en bijna onbeheerstheid gekomen zijn 
doordat that digital electronic device 
niet deed wat ik wél wilde dat ’t deed, 
want ook dat simpele, bijna stupide te 
noemen apparaat bood heel wat toetsen, 
knoppen en aanklikpunten waarvan mij 
de functie niet duidelijk was en werd, 
wat bij gebrek aan een geschikte hand-
leiding en daardoor aan de electronen-
goden overgeleverd te zijn, ook niet op 
te zoeken was. Leve Internet Explorer 
en Google! Evenals de heer Cox: Ik 
ben daaraan nu zózeer gewend, dat ik 
niet voor een andere zoekmachine kies. 
Zeker niet die MSN of ook Messenger 
genoemd wordt. Vergeef mij als ik mij 
mogelijk incorrect uitdruk. Self educa-
ted weet u nog?

John van Oers
 jvanoers@upcmail.nl

Meubelstraat 
Bijgaand twee foto’s van de bevrijdingsfeesten; de een van de Meubelstraat, de andere van de zijstraat, de Haverlandstraat. Ik heb 
nog wat meer gegevens over de buurt, waar ik in 1936 geboren ben! Mijn oude buurmeisje (Ria de Melker-Wielhouwer) en ik zijn 
beiden op nr.10 geboren. Ria is jonger dan ik, dus kan ik iets verder terug over de buurt vertellen! De drogist op de hoek Goudse 
Rijweg-Meubelstraat heette Vermaat. Die zaak heeft daar jaren gezeten; aan de overkant zat een bruin café. Iets verder in de straat 
zat de levensmiddelenzaak van Dol. Zij verkochten levensmiddelen, losse melk en kaas. Als kind kreeg ik daar een stuk kaaskorst, 
dat was feest. In het midden van de straat zat de waterstokerij van de gezusters Maliepaard. Weer een stukje verder zat de bierbot-
telarij Oversier, later Van Herpen. Zij verkochten bier, maar ook limonade, die zij zelf maakten. Ze hadden grote afnemers. Op de 
hoek Haverland-Meubelstraat zat groente- en fruithandel Stam. Dit waren oudere mensen en na jaren nam hun zoon Arie, getrouwd 
met Riet de zaak over! Zij zijn later geëmigreerd naar Australië met hun dochtertje Ria. Toen werd de zaak overgenomen door Van 
der Kaa. Bijna daar tegenover woonden wij. Het pand was eigendom van de heer Van Klaveren, vader van de bekende bokser Bep 
van Klaveren. Op maandagochtend kwam Van Klaveren de huur ophalen (2 gulden en 50cent!). Iets verder naast ons zat het spuit-
huisje van de vrijwillige brandweer. Wanneer er brand was, renden de mannen met spuitkarretje met een koperen klepelbel al bel-
lend richting brand!! Na de bevrijding is de buurtvereniging opgericht, die heel veel jaren heeft bestaan. In het begin straatfeesten en 
later leuke feestavonden in het stadstimmerhuis voor de volwassenen; voor de kinderen filmmiddagen. Tijdens mijn schooltijd in de 
oorlog op de kleuterschool zaten wij in de consistoriekamer van de Koninginnekerk en als het geen weer was om buiten te spelen, 
speelden wij in de kerk. In mijn lagere school, de Koningin Wilhelminaschool op de Crooswijksesingel, zaten de eerste jaren de 
Duitsers en wij hadden halve dagen les in de school aan de Boezemstraat. Pas in de vierde klas ging ik naar mijn eigen school!

Leny van Veldhuyzen-de Vries
Tollenslaan 18  
3702 GV Zeist

Verrassing

Wat zagen wij tot onze grote verbazing in een Hollands winkeltje nabij Keremeos in 
Brits-Columbia (Canada) deze zomer? Inderdaad, De Oud-Rotterdammer!!! De eige-
naresse woont al sinds de vijftiger jaren in Canada, maar haar roots, de Schipperstraat 
en Bootsmanstraat achter de Schiedamseweg waren nog onmiskenbaar aanwezig! Een 
prachtmens en nog oer-Rotterdams. Op de foto mijn vrouw Anneke met de krant.

Kees en Anneke Confurius
Plutopad 11
3204TK  Spijkenisse



Pieter van der Linden
Wij zoeken film- of fotomateriaal van 
reservekapitein Pieter van der Linden 
uit de mobilisatietijd 1940 in de Wons-
stelling in Friesland. De heer Van der 
Linden woonde in de Schepenstraat 
12A in Rotterdam en had twee kinderen, 
Jeanette Mia, geboren op 15 juli 1927 
en Cornelis Hendrik geboren op 29 juli 
1930. Aanleiding voor deze zoektocht 
is het voornemen een boek uit te geven 
over de Wonsstelling in het kader van 25  
jaar Kazemattenmuseum.

Jacob Topper
Plaatsvervangend 
conservator Kazemattenmuseum
Kornwerderzand
058-2674190

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

Beren 
In Diergaarde Blijdorp hebben vroeger 
twee Kamtsjatkaberen (grote bruine 
beren) en twee circusberen gewoond. Ik 
ben beeldend kunstenaar en op zoek naar 
allerlei mogelijke documentatie over 
deze beren van Diergaarde Blijdorp. 
Wie herinnert ze en heeft mogelijk nog 
een foto, een artikel, verhaal? Alles is 
welkom!

 Anne van Eck
 Banierstraat 76
 3032 PJ Rotterdam
 anne_vaneck@hotmail.com

-------------------------------------------------
Gezocht: vroegere bewoners 
Justus van Effenblok 
Spangen
De Theaterstraat is op zoek naar 
vroegere bewoners van het Justus van 
Effenblok voor haar muziektheater-
voorstelling JustUs, die op 19 en 20 
december speelt. Het blok gaat begin 
volgend jaar voor twee jaar dicht voor 
renovatie. Maar eerst nog de voorstelling 
over de geschiedenis van het blok en 
haar bewoners. Heeft u in het blok ge-
woond, dan willen we - nu dat nog kan 
vóór de renovatie - graag een foto van u 
maken voor de deur van uw voormalige 
woning. Deze foto wordt samen met de 
foto’s van andere ex-bewoners gebruikt 
in de voorstelling.  Wilt u op deze ma-
nier meewerken aan JustUs? Neem dan 
contact op met: 

Mieke de Wit of Nico Goezinne
Justus van Effenstraat 38
3027 TK Rotterdam
06 - 455 109 16
justus@detheaterstraat.nl 

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

L. Rietveld
Ik heb op een veiling een Delftsblauw 
bord (Goedewagen)gekocht. Het is een 
bord uitgegeven door de Scheepswer 
SHB te Rotterdam enbestemd voor de 
heer L. Rietveld wegens het bereiken 
van de pensioensgerechtigde leeftijd. 
Het is gedateerd op 14 maart 1974. Zijn 
er kinderen of familie die geïnteresseerd 
zijn in dit bord?

B. Tronchet
078-6825462

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

Heinrich Hanno en Co
Mijn oom Lambrecht Gleijm heeft ruim 
52 jaar gewerkt bij Heinrich Hanno en 
Co. Dit bedrijf is opgericht in 1900 en in 
2006 ging het failliet. Na het overlijden 
van mijn oom vonden wij in zijn woning 
heel veel directie en personeelsfoto’s, 
oude brieven (uit 1945) en vernieuwde 
uitreksels uit de opgaaf van de onderne-
ming uit 1973 en nog veel meer. Mijn 
oom werkte tot zeer hoge leeftijd als 
procuratiehouder/declarant in het bedrijf. 
Toen hij 50 jaar in dienst was werd 
hij geridderd. Ook daar zijn nog vele 
foto’s van. Ik zou het leuk vinden om 
de betreffende spullen te overhandigen 
aan belanghebbenden of nabestaanden. 
De stukken bevatten een groot stuk 
historie over het bedrijf. Namen die ik 
tegenkwam zijn: Peter Heinrich Frech, 

Erhard Rudolf Frech, Hinrich Fritz 
Wurthman, Betty, Johan de Kloe, Gerard 
Louis van Ek, Dirk de Bruin, Henricus 
van de Stoep. 

Adrie Huizer-Gleijm, Wolvepad 13, 
3075 MR, Rotterdam
06-43492633 of t.huizer3@versatel.nl

-------------------------------------------------
Middelland
Als oud-bewoner van de Joost van Geel-
straat wil ik graag onder de aandacht 
brengen dat zaterdag 10 oktober 2009 
om 14:00 uur een presentatie wordt 
gehouden bij de Bewonersorganisatie 
Middelland aan de Joost van Geelstraat 
4 in Rotterdam. De presentatie betreft 
de uitgifte van het fotoboek Middelland 
en omgeving in Vroeger Tijden, maar 
biedt tevens gelegenheid mogelijk oude 
kennissen weer te zien

J. Lobbe
joop.lobbe@gmail.com

-------------------------------------------------
Lichting 1951
Een oproep aan alle oud-dienstplichtige 
militairen van de Lichting 1951 2. On-

derdeel: de zware infanterie chasse-eer-
ste compagnie-8 t.p., legerplaats Grave, 
legerplaats Gen-de-Bons-kazerne. In 
De Oud-Rotterdammer van 14 april 
2009 heeft ondergetekende een foto plus 
verhaal geplaatst waar erg veel reacties 
op kwamen. Daaruit is een emailadres 
met Jan van Dijk voortgekomen. Wij 
gaan nu samen proberen een reünie 
te organiseren die plaats moet vinden 
in november 2009 te Capelle aan den 
IJssel. Deze reünie heeft alleen kans 
van slagen als de belangstelling groot 
genoeg is. Dus doe allemaal je best om 
deze informatie door te geven aan jullie 
oude dienstcollega’s.

Opgeven kan via John: 
010-2354905/06-54684301, 
john2918@versatel.nl
Of via Jan: 0263-610588, 
j.vandijkarnhem@chello.nl

-------------------------------------------------
Kapsalon Timmers
Wij zijn voor kapsalon Timmers Haute 
Coiffure op zoek naar de volgende da-
mes: Hanny Blauwboer (IJsselmonde), 
Babs Schuurman (Coby) (Blijdorp), 
Emmy (Dordtsestraatweg) en Nancy 
Pronk-Bens (Rotterdam-Zuid).

Thonny Boogerd
Noordstraat 35
2987 CK Ridderkerk
0180-411858/06-14666367
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Miep de Vos
Ik zou graag in contact komen met mijn 
oude schoolvriendin Miep de Vos. Wij 
zaten samen op de Algemene vakschool 
voor meisjes aan het Putseplein in Rotter-
dam en deden daar ook eindexamen. De 
laatste twee schooljaren gingen wij heel 
goed met elkaar om. Bijgevoegde foto 
was ook uit deze tijd, gemaakt rond 1941 
(links is Miep de Vos). Wij gingen toen 
naar Oud-Beijerland. Foto is genomen 
op de oude Barendrechtsebrug. Na het 
examen zijn wij elkaar uit het oog verlo-
ren. Miep woonde destijds in Vreewijk 
aan de Enk en had een zus (Hetty) en een 
broertje. Hopelijk komt deze oproep niet 
te laat, want wij beiden zijn 84 jaar. Ik 
hoop op een bericht, ook als iemand iets 
bekend is over Miep de Vos.
Corrie de Jong
010-4836874
acvanophem@upcmail.nl

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.
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Oersik en Sik 
Enkele maanden geleden kwam ik een foto tegen van een Locomotor (kleine ran-
geerlok) gemaakt op de Putselaan op zuid. Nu hebben er in het grote Rotterdamse 
havengebied vroeger gigantisch veel goederentreinen  gereden. Voor de stichting De 
Locomotor (www.locomotor.nl) zoeken wij foto’s van en documentatie over Locomo-
toren, in de volksmond Oersik en Sik genoemd, alsmede van goederenwagons en oude 
locs. Alles is welkom uit de periode 1930 tot en met 2000. Dit alles i.v.m. de restauratie 
van ons materieel en het tentoonstellen van materieel bij o.a. het Havenmuseum. Er 
is waarschijnlijk nog veel bij de wat ouderen onder ons op zolder te vinden. Ook zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan het opknappen en restaureren 
van ons materieel bij o.a. het Havenmuseum. Verder zoeken wij eveneens voor een 
restauratieproject foto’s van die mooie Citroen HY bus, u weet wel; de ribbelbus, 
golfplatenbus of frietbus genoemd.

Ron van de Roer - Stichting De Locomotor
Ring 12 - 4315 AE  Dreischor - 0111-407974 - 06-24630621



Christelijke school Heyplaat 
Deze foto is in 1954 genomen van de 3e 
klas van de Christelijke Lagere School 
aan de Letostraat in Rotterdam-Heyplaat. 
Volgend jaar hopen deze mensen 65 jaar te 
worden en het leek me een leuk idee elkaar 
na al die jaren weer eens op Heyplaat te 
ontmoeten. Op de foto staat meester Van 
Dalfsen en onder andere Ria de Jong, 
Emmy Sparrenboom, Toos v.d. Houten, 
Henk Oskam, Jan Bommeljé en Piet van 
de Berg. Herken je jezelf of iemand anders 
en weet je waar die persoon woont, neem 
dan svp contact met mij op. Dat geldt ook 
als je naderhand in deze klas gezeten hebt 
en niet op deze foto staat.

Jan van der Stoep
Magnolialaan 52
6711 WC Ede
jvdstoep@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Reünie CSG  
(Johannes) Calvijn Vreewijk
2009 Is het Calvijn jaar. Dan is het 500 
jaar geleden dat Calvijn geboren werd. 

Tevens is het 80 jaar geleden dat onze 
school werd opgericht en 60 jaar geleden 
dat de Gymnasiumafdeling werd gestart. 
Er zijn talloze festiviteiten dit jaar en de 
reünie, Calvijn-Vreewijk is er één van. 
Alle oud-leerlingen en (oud-)docenten 
worden daarom uitgenodigd deel te nemen 
aan de reünie in gebouw Calvijn Vreewijk, 
zaterdag 3 oktober vanaf 14.00 uur. Meer 
informatie is te vinden op www.reunie.
calvijn.nl Opgeven voor deze reünie kan 
via deze website, waar tevens te zien is 
wie zich tot nog toe hebben aangemeld, of 
door een briefje te sturen aan:

Calvijn Vreewijk
t.a.v. Reüniecommissie
Grift 30
3075 SB  Rotterdam
010 – 4190077

Graag in de brief vermelden: uw naam, 
adres en geboortejaar. Het inschrijfgeld 
voor de reünie bedraagt € 10,00. Hiervoor 
krijgt u twee consumptiebonnen. 
-------------------------------------------------
Gezocht
Mijn moeder had twee broers die in Spanje 
hebben gevochten tegen Franco.  Een 
broer is daarvan niet  terug gekeerd (ver-
mist, gesneuveld?). Onlangs dook er een 
foto op waar deze vermiste broer op staat 
met een vrouw aan zijn zijde. De vraag is 
of lezers misschien iets in haar herkennen. 

Wie is deze vrouw? Het is wel erg lang 
geleden, maar toch maar geprobeerd.
De broer heet voluit Piet(er) van den 
Hamer, geboren op de Smeetslandsedijk 
te Ijsselmonde in 1910 . Zoon van Poulus 
van den Hamer en Maria van Antwerpen. 
Is sinds 1938 niets meer van vernomen. 
Misschien leeft de vrouw op de foto nog 
of nazaten ervan. Elk gegeven is welkom. 
Andere namen uit hetzelfde gezin Van den 
Hamer zijn : Stijna, Herman en Jobina 
(mijn moeder).

Pieter Termeer
pm-termeer@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Kampense zanger
Ik ben op 10 november 1944 vroeg in de 
ochtend samen met mijn broer Klaas en 
andere bekenden en lotgenoten afgevoerd 
naar het stadion Feyenoord. De andere dag 
zijn we met schepen van uit de Rijnhaven 
via Amsterdam afgevoerd naar Kampen. 
Daar zijn we vier à vijf dagen onderge-
bracht in de vroegere paardenstal van de 
cavalerie. Elke avond begon er iemand te 
zingen Het werd dan doodstil. Hij zong 
Ave Maria, Jerusalem en andere liederen. 
Zondagavond zijn we per trein verder 
afgevoerd naar Duitsland. Wie kan mijn 
verhaal aanvullen en vertellen wie deze 
zanger is of was?

D. Huijsman

Schinnenbaan 302
3077 JJ Rotterdam
010-2929827terdam
010-2929827

-------------------------------------------------
Familie Duiker
Omstreeks 1943-’44 hadden mijn ouders 
in de Bloemfonteinstraat een verhuurbe-
drijf van leesboeken. Één van de vaste 
klanten was de familie Duiker. De familie 
(vader, moeder en twee dochters, waarvan 
de jongste Leny genaamd was. Zij was 
ongeveer 10 jaar) kwam steevast op za-
terdagmiddag voor het hele gezin boeken 
huren. Ik was toen ongeveer 11 jaar. Voor 
zover ik mij kan herinneren was de heer 
Duiker verbonden of supporter van v.v. 
Overmaas en hij plaagde mij altijd met 
mijn ‘cluppie’ Feyenoord. Op een zekere 
zaterdag kwam de familie in onze zaak en 
zag ik dat de heer Duiker een ‘jodenster’ 
op zijn jas had. Ik wist totaal niet wat de 
precieze betekenis daar van was. De heer 
Duiker plaagde mij nog wat met mijn 
‘cluppie’ en vertelde vervolgens dat hij 
voor enige tijd op vakantie zou gaan. Hij 
gaf mij een gekleurde voetbalprent in een 
lijst. Later hoorde ik dat de heer Duiker 
nimmer zou wederkeren en dat de overige 
gezinsleden het noodlot bespaart was 
gebleven, omdat zij niet Joods waren. Ik 
kan mij niet herinneren na de oorlog ooit 

nog met iemand van het gezin een woord 
gerept te hebben over de voetbalprent. 
Ook nooit meer met mijn ouders, terwijl 
zij er voor gezorgd hebben dat ik de prent 
nu nog in mijn bezit heb. De prent heeft 
alleen emotionele waarde, maar ik wil hem 
graag overhandigen aan een nabestaande

Wim Tertoole
Boy Edgarstraat 54
3069 ZA Rotterdam
010-2204208
willemtertoole@hotmail.com
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.

Puzzel mee en win !!!

1 2 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

23 73 54 11 35 26 87

41 67 5 83 44 19 1 57 42 33 63 16 43

28 60 76 55 66 7 59 77 25

Horizontaal
1. kindervoertuig; 7. besmettelijke kinderziekte; 12. insect; 13. in orde (voor 
de bakker); 14. uitroep van schrik; 15. jongensnaam; 17. kleine gemeente; 
19. lusthof; 21. heden; 22. aaneenhechting van twee stukken; 24. aanho-
ren; 27. openbaar vervoermiddel; 28. rijstbrandewijn; 30. internationaal 
(afk.); 31. bepaalde hoeveelheid; 32. deel van een wiel; 33. trotse of ver-
waande houding; 35. grimas (glimlach); 37. kever; 38. elastisch product; 41. 
familielid; 42. paringsdrift bij dieren; 44. natuurlijk rood op de wangen; 46. 
bewaarplaats voor vis; 47. delfstof; 48. kuit van de steur; 49. mannetjesvar-
ken; 50. hijswerktuig; 52. Griekse schapenkaas; 54. ingeval (mits); 56. reu-
zel (smeer); 58. hoofdstad van Albanië; 61. Algemeen Nederlands Persbu-
reau (afk.); 62. stuk geschut; 64. deel van mond; 65. grote hoop; 67. bierkan 
met oor; 68. recht stuk van een rivier; 70. reisleider; 72. vertragingstoestel; 
73. plaats in Zuid-Holland; 76. zelfkant van weefsel; 77. jongensnaam; 
78. mogelijkheid; 79. land in Azië; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. 
meisjesnaam; 83. nauwe doorgang; 84. vreemd (raar); 86. regeringszetel 
in Moskou; 87. slecht gehumeurd mens (nurk).

Verticaal
1. dagroofvogel; 2. communicatiemiddel (afk.); 3. oud (Engels); 4. Euro-
peaan; 5. het toedienen van stimulerende middelen; 6 .Schotse rok; 7. 
drasland; 8. kus; 9. lidwoord; 10. Chinese munt; 11. deel van reukorgaan; 
16. mannetjesbij; 18. vogeleigenschap; 20. duinvallei; 21. zero (niets); 23. 
Zweeds automerk; 25. halm van gedorst koren; 26. vulkaan op Sicilië; 27. 
Zwitserse hoofdstad; 29. wangen van de kabeljauw; 32. onbedachtzaam 
(gehaast); 34. opstootje; 36. plaats in Noord-Holland; 37. open plek in een 
bos; 39. nachtroofvogels; 40. slechte eigenschap; 42. militair hoofddeksel; 
43. deel van zuig� es; 45. plaaggeest; 46. afval van graan; 51. boomsoort; 
53. duivenhok; 54. kraak of diefstal; 55. inwendig orgaan; 56. nagemaakt 
(niet echt); 57. losgeraakte naad; 59. vrouwelijk dier; 60. roofvogel; 62. bed-
dengoed; 63. handwerktechniek; 66. plechtige belofte; 67. kookgerei; 69. 
voertuig; 71. scheepsvloer; 73. Nederlandse rivier; 74. echtgenoot; 75. iets 
dat tijdelijk populair is; 78. horizon; 80. vangwerktuig; 82. muzieknoot; 85. 
boksterm (afk.).

Wat ons deze keer overkwam, is werkelijk nog nooit voorgekomen. Het leek wel een emailbombardement. De puz-
zeloplossingen stroomden binnen en pas toen de teller ruim boven de elfhonderd inzendingen stond, droogde de 
vloed op. Samen met de ingezonden briefkaarten kwam het totaal dik over de 1500 oplossingen waaruit de redactie 
vijf prijswinnaars moest kiezen. De juiste oplossing luidde ditmaal:

Het is weer voorbij de mooie zomer
De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:

P.W. Mastenbroek, Rotterdam
M. Nijland, Maassluis
G. Aarnoudse-Raaphorst, Rotterdam

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

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 7 OKTOBER 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 

H. van Hulst, Spijkenisse
E. Meier-van der Waal, Rotterdam

Drukkerij Kuhn en Zn 
Deze foto is gemaakt in 1954 op een 
personeelsuitje van drukkerij Kuhn 
en Zn naar Monchau. Ik werkte daar 
destijds en heb daar ook mijn man 
leren kennen. Hij is helaas drie jaar 
geleden overleden. Ik zou graag in 
contact komen met oud-collega’s om 
herinneringen op te halen.
Netty Zwagemaker-Siewert
Duinbeek 14 HS
1082 CS Amsterdam
020-6440362 of 



Pagina 32 Dinsdag 29 september 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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!
Ook in de Nancy Zeelenbergflat
maken mensen de stad!
Op 2 september jl. hadden be-
woners en personeel van de 
Nancy Zeelenbergflat aan de 
Bevelandsestraat in de wijk 
Carnisse een afspraak met de 
deelgemeente Charlois. 

Het betrof de deelname aan 
het project ‘Mensen maken de 
stad. Een en ander was feeste-
lijk aangekleed d.m.v. een High 
Tea die door de Ontspannings-
commissie Welzijn in het gezel-
lige Humanitasrestaurant ‘De 
Gevlekte Giraffe werd gehou-
den. De bewoners van Nancy 
Zeelenberg hebben deze dag 
met de deelgemeente de vol-
gende afspraken gemaakt:

Wij groeten elkaar. Wij verwel-
komen nieuwe bewoners. Wij 
organiseren minimaal twee ac-

tiviteiten per jaar. Wij houden de 
flat netjes en schoon. Wij staan 
voor elkaar klaar met woord en 
daad.

In aanwezigheid van Lionel Mar-
tijn van het dagelijksbestuur van 
Charlois (portefeuillehouder van 
sociale en economische zaken) , 
voorzitter van de Ontspannings-
commissie de heer Bas Mol en ini-
tiatiefneemster Tonia Siben werd 
het bord onthuld met de afspra-
ken. Mieke Ligthart (Teamleider 
Welzijn) ontving uit handen van 
de heer Martijn twee prachtige 
boeken voor de bewoners. 
De taartjes en chocolaatjes ble-
ven ook deze middag niet lang 
op hun schaaltjes liggen.
De kruimels werden met elkaar 
opgeveegd met een schone, ge-
motiveerde bezem!

Wel dit uitzicht en niet naar bejaarden- of verpleeghuis?
Bel Humanitas: 010 - 461 52 88 
of Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 06 53 - 58 36 34

Splinternieuw luxe 
appartement met 
service/zorg aan 
de goudkust van 
Hillegersberg voor 
een redelijke prijs, kan dat? Ja!
Dat kan in de ‘Zilverlinde’ van Humanitas, gelegen bij Huma-
nitas-Akropolis, hoek Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Mo-
lenlaan).
Voorzieningen: beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt, 
bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenwei-
de, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, etc. etc.
Service (gratis): conciërgediensten, hulp bij computerstoring en 
installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, desge-
wenst advies van een zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, 
gebruik tandemscootmobiel, etc. etc.

Grootte: bijna 100 m2, drie kamers, riant 
balkon van 35 m2, overdekte garageplaats. 
Prijs € 339.000,-, k.k.
Adres: Jupiterstraat 48

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (16)

werd? Stuur uw oplossing vóór 
18 november 2009 naar Stich-
ting Humanitas, Afdeling Voor-
lichting en Publiciteit, Postbus 
37137, 3005 LC Rotterdam of 
mail naar info@stichtinghuma-
nitas.nl (onderwerp: prijsvraag, 
vergeet niet uw adres te ver-
melden) en u maakt kans op 
één van de vijf prachtige boe-
ken ‘Open de luiken van uw ge-
heugen’ met dinerbonnen ter 
waarde van € 30, te besteden in 
één van de zestien Humanitas 
seniorenrestaurants. 
De uitslag kunt u lezen in De 
Oud-Rotterdammer van 24 no-
vember 2009.

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

In De Oud-Rotterdammer van 4 
augustus jl. toonde rondleidster 
Pie van Wijk u de, getuige het gro-
te aantal goede inzendingen per 
brief en mail, nog steeds goed 
bekende toverlantaarn, de voor-
loper van de latere diaprojector 
en de hedendaagse ‘beamer’.

De prijswinnaars van de boeken 
en dinerbonnen zijn: A. v.d. 
Haek uit Geervliet, A. Kanne-
gieter uit Hoogvliet, A. Roorda 
uit Capelle aan den IJssel en J.J. 
Vrijdag en A. Schuurman uit 
Rotterdam. Van harte gefelici-
teerd! U krijgt binnenkort  uw 
prijs thuisgestuurd. 

Ghariba el Jadir, van de afdeling 
Voorlichting en Publiciteit toont 
u deze keer het nieuwe voor-
werp. Weet u waar het hier om 
gaat en waar het voor gebruikt 

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 restaurant 
met terras. Huurprijsindicatie: 
€  425,-, exclusief service en ver-
warmingskosten.

TE HUUR IN CHARLOIS

Informatie? Bel Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 

0651 - 58 36 34

Ook Humanitas staat op de 55 
Plus Expo die van 21 t/m 25 ok-
tober wordt gehouden in Ahoy.

De manifestatie is dit jaar twee 
maal zo groot als voorgaande 
jaren en wordt gerekend tot een 
van de gezelligste dagjes uit van 
het jaar! Beursthema’s dit jaar 
zijn: sfeervol wonen en leven, rei-
zen, gezondheid en beweging, 
hobby en creativiteit etc. etc. De 
beurs is dagelijks geopend van 
10.00 - 17.00 uur. Meer informa-
tie op www.55plusexpo.nl.

LET OP!

VOOR MEER INFORMATIE:
Huren: Coby Bosker 0651 - 58 36 34 • Kopen: Harry Scheffers 0623 - 51 76 22 

Werken: Personeel & Organisatie 010 - 461 51 51

                  Humanitas biedt:
APPARTEMENTEN TE HUUR 

Oosterwiek (Oosterflank), IJsselburgh (Beverwaard) 
Nancy Zeelenbergflat (Carnisse),  Swinshoek (Rockanje)

en De Carnissedreef (Charlois)

APPARTEMENTEN TE KOOP (vanaf € 135.000)
Oosterwiek (Oosterflank), Prinsenwiek (Lage Land), 

Zilverlinde (Hillegersberg), Swinshoek (Rockanje)
en Brinktoren (Hoek van Holland)

PLAATSEN IN ‘ZORGHOFJES’
(kleinschalig wonen met eigen kamer, grote badkamer, 
gezamenlijke woonkamer en overdekt dorpsplein om 

met familie te gaan wandelen / eten)

Humanitas zoekt:
VERZORGENDEN  IG

TEAMLEIDERS

LEERLING VERZORGENDEN

Humanitas Zorghof-
jes: hét alternatief!
Humanitas heeft ruime ervaring 
met kleinschalig wonen, een 
vorm waarin een kleine groep 
mensen samen een huishouden 
vormt met ondersteuning van 
verzorgenden en familieleden. 
We stimuleren bewoners om de 
normale, dagelijkse zaken te vol-
gen, mee te helpen uitvoeren. Be-
zoek is altijd welkom! Men heeft  
elk een eigen appartement met 
badkamer. Het appartement is 
gestoffeerd en er staan een hoog/
laagbed en een kledingkast. Ver-
der kan de bewoner de woning 
inrichten met eigen spulletjes om 
er een echt thuis van te maken. 
Ook huisdieren zijn welkom! Ie-
dere groepswoning heeft een ge-
meenschappelijke ruimte die be-
staat uit een (open) keuken annex 
woonkamer én een rookruimte. 
Juli jl. opende in Humanitas-Berg-
weg het nieuwste hofje. Er zijn 
nog enkele appartementen vrij.




