
De Oud-Rotterdammer deelde een 
stand met Humanitas, één van de 
oudste en vertrouwdste adverteerders 
in onze krant. Humanitas maakte in 
de stand reclame voor de herinne-
ringsmusea in Humanitas Akropolis 
en de Jan Meertensfl at. De stand was 
ingericht als een woonkamer uit de 
jaren vijftig, compleet met pelpinda’s 
op een krant op tafel, en trok daarmee 
veel belangstelling.
Bij De Oud-Rotterdammer deed de 
standbemanning zijn uiterste best de 
Vrienden van De Oud-Rotterdammer 
onder de aandacht te brengen en met 
succes. Enkele honderden beursbe-
zoekers meldden zich spontaan aan 
tijdens de beurs om zo ‘hun krantje’ te 

steunen. Ook namen velen een deel-
nameformulier mee voor de Waar was 
dat nou-fotowedstrijd, maar die bleek 
veel Rotterdammers toch te machtig. 
Lang niet iedereen slaagde erin alle 
25 plekjes in Rotterdam te herkennen, 
maar niettemin waren er elke dag weer 
enkele echte Rotterdam-kenners die 
een foutloos deelnameformulier inle-
verden. De winnaars werden aan het 
eind van de middag bekend gemaakt 
en konden een van de prachtige prij-
zen in ontvangst nemen, die beschik-

baar waren gesteld door Hotel Aan de 
Vaart en Juwelier Van Tellingen.

Waardig eerbetoon
Alle dagen was er een mooi podium-
programma, hoewel dat na de eerste 
dag helaas een beetje bijgeschaafd 
moest worden. Tijdens de openings-
dag bleek dat de vele optredens voor 
teveel overlast zorgden voor de overi-
ge standhouders, die terecht klaagden 
dat het wel wat minder en een beetje 
zachter kon. Daar hebben we uiteraard 
meteen gehoor aan gegeven, waardoor 

er de volgende dagen iets minder ar-
tiesten optraden en het geluidsvolume 
fl ink werd terug gedraaid.
Het deed niets af aan het succes van 
Beat aan de Maas. De bands die de 
volgende dagen optraden oogstten 
veel bijval en lieten geweldige muziek 
horen. Dat was mede te danken aan 
de voortreffelijke geluidsapparatuur, 
die Total Music voor dit feest ter 
beschikking had gesteld en de fraaie 
verlichting waarvoor de verlichtings-
experts van Excess geheel belangeloos 
hadden gezorgd.

Mensen bedanken in de krant doen 
we niet zo vaak (dat doen we liever 
persoonlijk), maar in dit geval willen 
we daar een uitzondering op maken 
voor Ton Schmeitz en Henk Groenen-
boom, die het met hun enorme inzet 
hebben mogelijk gemaakt dat we 
dit eerbetoon aan Ed van Helten, de 
redacteur van Beat aan de Maas, heb-
ben kunnen realiseren. En dat geldt 
natuurlijk evenzo voor al die bands, 
die er met hun fantastische optredens 
een waardig eerbetoon van hebben 
gemaakt.
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

14ct korting 
op LPG

10ct korting 
op overige 
brandstof

Servicestation D.B. Baris, Charloisse Lagedijk 638

Service aan de pomp 
vanaf 10.00 uur

Vijf dagen achtereen je verjaar-
dag vieren; dat is een hele op-
gave. Maar het is alle inspannin-
gen meer dan waard geweest. 
Vele duizenden Rotterdammers 
trokken van 21 tot 25 oktober 
naar Ahoy om een bezoek te 
brengen aan de 55PlusExpo en 
daar de verjaardag van De Oud-
Rotterdammer mee te vieren. In 
onze eigen stand namen we vijf 
dagen lang ontelbare felicitaties 
in ontvangst en op het paviljoen 
van De Oud-Rotterdammer ge-
noten de mensen van Beat aan 
de Maas of zochten ze naarstig 
naar de foto’s van de Waar was 
dat nou-fotowedstrijd. Het was, 
kortom, een zeer geslaagde 
verjaardag.

’t Werd een gezellige verjaardag in Ahoy
Deze week o.a.:

  Word Vriend van
 De Oud-
 Rotterdammer
 - Pag 26

 Staking bij
 Excelsior
 

 - Pag 9

 Heel goedkoop
 naar de
 bioscoop

   
 - Pag 13

  Met Jan Hofman
 mee naar
 ‘Breda nu’
   

 
 - Pag 15



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’

Bijzondere verkoop

NUHOGEKORTING
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Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, tourtocht per luxe 

touringcar, koffie met wat lekkers, lunch in een restaurant 

onderweg en groepsbegeleiding. Nu voor € 59,00.
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

UNIEK

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

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

Bel gratis 0800 588 66 78

Düsseldorf in adventstijd

25
november

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

Laurens, uniek net als u
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Dagtochten & Theater

Volledig verzorgd
Vervoer vanaf  úw voordeur

Eersteklas kaartenen arrangementen
Begeleiding doorgastheer/-vrouw

Compleet metdrankjes, lunchof diner

Programma t/m december 2009
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Cox Column

De Chinese naam voor Hitler: 
Hang Kreng Hang

En zo zoefde ik op een der laatste mooie 
herfstmiddagen de Hoeksche Waard uit 
in mijn nieuwe bolide. Behalve milieu-
vervuilend is autorijden ook bijzonder 
leuk. Als er geen fi le staat. Daar heb ik 
eens een liedje over gemaakt, u heeft die 
plaat natuurlijk allemaal in de kast staan, 
“Fijn d’r vandoor in m’n automobiel”, 
op de muziek van dat brutale rocknum-
mer van Chuck Berry, met de slotregels 
“…overal smerissen op de loer, en 
schijt aan ’t openbaar vervoer…” Lek-
ker provocerend om de milieugestapo 
een beetje op de kast te jagen. Nou, 
dat lukte. Midas Dekkers stikte bijna 
van verontwaardiging voor de radio. 
Overigens een bijzonder aardige man, 
net als veel van die milieufreaks, maar 
als je een geintje maakt over iets dat tot 
hun vakgebied behoort, zijn ze ineens 

hun gevoel voor humor kwijt. Maar daar 
gaat het nou niet over.

Ik zag het oorlogsmonument. (Nijhoff 
schrijft in zijn gedicht dat ie naar Bom-
mel ging om de brug te zien, en dan: “Ik 
zag de nieuwe brug.” ) 
Tja, ik weet niet. De kunstenaar heeft 
een Duitse bommenwerper nagemaakt, 
wat zal het zijn, ’n Heinkel, ’n Junker, in 
ieder geval geen Stuka, en dat is niet zo 
gek als je aan 14 mei 1940 denkt, en die 
heeft ie op zijn staart gezet. Niet onaar-
dig bedacht, kennelijk goed gekeurd in 
de ontwerpfase, wie gaat daar eigenlijk 
over? Ik vind de plek, hoe het daar staat, 
een beetje iel, hoe zal ik het zeggen, 
er had wel wat meer ruimte omheen 
gemogen. En op de achterkant van het 
vliegtuig, en dan zult u wel zeggen “daar 

heb je hèm weer”, staan van die enge 
Amsterdamse kruisjes, wat is daar de 
bedoeling van? 
Ik had het museum al eens gezocht, 
op een zaterdag na het voetballen bij 
Neptunus, en het ook gevonden, het zit 
onder de Pieter de Hooghbrug, maar 
toen was het gesloten. Dinsdag tot en 
met vrijdag, dan is het open. En u moet 
er beslist eens heen, het is alleszins de 
moeite waard, dat droevige stuk geschie-
denis 40-45 van onze stad. Ik had geen 
Rotterdampas, hoe kom je daar eigenlijk 
aan, en mijn Museumkaart was niet 
geldig, maar de entree was drie Euro, 
dus dat kan ook voor niemand een rib 
uit zijn lijf zijn. (Tenzij hij van na ’55 is 
en met de pest in rond loopt omdat ie tot 
z’n 67ste door moet werken.)
Nou, je bent weer helemaal terug in de 
tijd. Foto’s, fi lms, met koptelefoons af 
te luisteren, maar ook allerlei spul-
len, uniformen, wapens, stukken bom, 
de “Bellebom” ligt er in zijn geheel, 
resten van het bombardement zoals een 
verkoolde orgelpijp van de Sint Laurens, 
persoonsbewijzen, stamkaarten, te veel 
om in een uur te bekijken en langer hou 

ik het in een museum niet uit, maar ik ga 
gauw nog eens. 
Die oorlog, die oorlog, ik denk niet dat 
onze generatie er ooit nog vanaf komt. 
Ik was nul toen ie uitbrak, maar weet er 
nog verrekte veel van. Zoals toen ik, een 
jaar of drie, de trap naar de zolder op 
sloop, omdat ik iets hoorde, en achter 
de door mij geopende deur mijn vader 
in gebogen luisterhouding bij de radio 
aantrof, die mij met een donderend 
GVD weer naar beneden bonjourde. De 
Moffen marcheerden bij ons over de 
Bree, van de bezette lagere school naar 
die andere aan de Dalweg, en zingen dat 
ze deden!  Dat ging er bij de kleine Ge-
rard in als koek, zoals zal blijken, want 
toen ik eens op de stoep “Haili hailo 
haila” zat te zingen, kwam er een mess-
bediende voorbij met een blad voedsel, 
en die gaf mij een grote plak ontbijkoek. 
Die heb ik toen verorberd. U hoort het, 
ik ben fout geweest in de oorlog. 

Zomaar een foto van iets in Rotjeknor op de voorpagina van 
de Volkskrant. Dat mag in de krant! Je vraagt je namelijk 
wel eens af of die mensen weten dat er na het end van de 
Overtoom nog iets bestaat. Het was een foto van een nieuw 
oorlogsmonument, staande voor ons Verzets- en Oorlogsmu-
seum. Ik wist nergens van, niet eens dat het er überhaupt zou 
komen, dus ik dacht: daar ga ik eens naar kijken. 

Veel melkboeren, bakkers en andere 
vervoerders hadden de grootste moeite 
met hun carriers, handkarren en paard 
en wagens de behoorlijk steile hol 
(helling) naar de brug te nemen, die 
de Straatweg en Bergweg met elkaar 
verbindt. Nu is die helling veel minder 
steil. Het ging niet alleen om het 
stijgingspercentage, maar ook om de 
‘beruchte’ Noorse kinderhoofjes (kas-
seien) waarmee de weg was geplaveid 
zoals zo veel wegen in Rotterdam. 
Regen en sneeuw maakten het extra 
moeilijk. We hadden te weinig zakgeld 
om meer dan eens per maand zoethout 

en het lekkere ijs bij tante Lien aan 
het Bergpolderplein te kunnen kopen. 
We waren pas 11 en 13 jaar oud, maar 
vonden toch een oplossing om aan 
meer geld te komen. We gingen staan 
bij het muizengaatje aan de Straatweg, 
waar nu station Noord is te vinden en 
boden onze diensten aan met de kreet 
‘karretje duwen voor een cent’. Onze 
duwactiviteiten waren een succes, al 
zal duidelijk zijn dat we het zware 
werk niet urenlang konden volhouden. 
Maar het zoethout en ijs lachten ons 
toe. Het was machtig interessant de 
met fusten bier beladen Heineken wa-

gens de hol te zien nemen. De helling 
was te steil voor de twee werkpaarden 
die de wagen voortrokken. Daarvoor 
was een derde knol nodig die onderaan 
de helling was gestationeerd. Onge-
twijfeld was het bier bestemd voor 
de bezetter. Op een keer reed tijdens 
onze duwwerkzaamheden een Duitse 
vrachtauto met grote snelheid voorbij. 
In de bocht van de brug verloor de 
wagen een zware nieuwe houten balk. 
Mijn broer en ik gingen direct daarop 
zitten om te laten zien dat de balk ons 
eigendom was. Het betekende veel 
hout voor de kachel. De balk was 
voor ons te zwaar om mee naar huis te 
nemen. Goede raad was duur. Uitein-
delijk is mijn broer op de balk blijven 
zitten en ben ik naar huis gerend om 
mijn vader op te halen. Hij wilde eerst 

niet meekomen uit angst dat hij door 
de Duitsers zou worden opgepakt. Na 
enig aandringen ging hij mee. Dragend 
op zijn schouders nam hij de balk mee 
naar huis. Na zagen en hakken was de 
klus geklaard en konden we een tijdje 
vooruit met het koken van eten op het 
noodkacheltje. Op zoek naar brandstof 
had mijn broer een houten schuur 
met kolen ontdekt. Hij zag kans met 
zijn handen een gat te graven onder 
de schuur door. Hij was juist bezig 
kooltjes naar buiten te wurmen, toen 
plotseling een hand hem beetpakte. 
Het bleek de kolenboer te zijn. Grote 
paniek! De kolenboer had begrip voor 
de situatie en liet mijn broer gaan.

Aad Heere    

Duizendschoonstraat
In de oorlogsjaren woonde ons gezin in de Duizendschoon-
straat (Kleiwegkwartier). Zoals zo velen in die tijd hadden we 
een noodkacheltje om warm te worden en om maaltijden te 
bereiden. Gestookt werd met alles wat maar branden kon. 
Onze voorraad hout hebben mijn broer en ik op een spectacu-
laire manier kunnen aanvullen. Dat is een verhaal apart. 

- Bij tante Lien (3e winkel van rechts) op het Bergpolderplein kochten we zoethout en 
ijs (foto Voet) - 

Coen signeert

De legende luidt dat als Coen Moulijn 
vroeger, samen met voorzitter Cor 
Kieboom, op de middenstip van De 
Kuip zou gaan zitten klaverjassen, De 
Kuip volledig uitverkocht zou zijn. Die 
legende kunt u zaterdag 31 oktober tot 
leven wekken, want dan signeert ‘Coen-
tje’ de prachtige vuistdikke biografi e 
(59,00 euro) die maandag 26 oktober 
over deze legendarische voetballer is 
verschenen.

Coen is zaterdag 31-10-2009 a.s. tussen 
14:00 en 15:00 uur te gast bij 
Boekhandel Snoek aan de Meent 126 in 
Rotterdam. Een bijzondere gelegenheid 
om deze Rotterdamse held nog eens 
van dichtbij te zien en misschien zelfs 
een woordje met hem te wisselen die u 
niet mag laten passeren, zoals Coen zijn 
tegenstanders passeerde.



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!

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

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.

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

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



A.Koornwinder (Holten): “De brand 
op de foto was in 1951 in meubel-
fabriek Everest aan de Nassauhaven 
en was zo hevig, dat de raamdorpels 
van de huizen aan de overzijde van de 
30-meter brede straat vlam vatten. Het 
was mijn eerste grote brand als aspirant 
brandwacht bij de Rotterdamse vrijwil-
lige brandweer en ik vond het zeer 
enerverend. Er was een groot aantal 
spuiten en drie blusboten voor nodig 
om deze kolossale brand met 36 stralen 
te blussen.”

A. Hoek (Huissen): “Dit is de brand 
bij Everest op de Nassauhaven. Ik 
woonde toen in de Oranjeboomstraat en 
had een vriendje, Rudi Kolenbrander, 
wiens vader werkte in de (stoom)- ma-
chinekamer van Everet. We gingen 
vaak tegen einde werktijd zijn vader 
ophalen en mochten ons dan wassen, 
met WARM water!! Dat hadden we 
thuis alleen uit keteltjes van het gasstel. 
Toen de brand uitbrak zat ik op school, 
de Groen van Prinstererschool aan de 
Persoonsdam, tegenover de oude vei-
ling, die toen in het bezit was van het 
Ministerie van Oorlog. Op een gegeven 
moment kreeg het hoofd van de school, 
meester Zinkweg, de mededeling dat 
het een erg grote brand was en hij aar-
zelde geen moment en stuurde de hele 
school naar huis! Mijn opa, oma, tante 
en oom woonden toen in de Steven 
Hogedijkstraat, tegen de Nassauhaven 
aan en waren hevig in paniek, omdat de 
hitte van de brand ook daar te voelen 
was. Als nieuwsgierig jongetje ben ik 
toen toch gaan kijken totdat ik van de 
wijkagent, meneer Talen, een klette-
rende draai om mijn oren kreeg en naar 
huis werd gestuurd. (Zo ging dat in 
die tijd en ik ben daar niet slechter van 
geworden, integendeel). Wat mij vooral 
is bijgebleven zijn de knallen, waarmee 
brandende houtblokken over straat wer-
den geslingerd, uiterst gevaarlijk, maar 
dat besefte je niet als jongetje.”

W.Y.Faber (Hellevoetsluis): “Opgave 
102 is van de brand in de houtopslag-
plaats van meubelfabriek Everest aan 
de Nassauhaven op 4 oktober 1951, 
die werd bestreden met 36 stralen van 
diverse brandweerauto’s en er werden 
drie blusboten ingezet. De waterstra-
len rechts op de foto waren omdat de 
brandweer door de intense hitte bang 
was voor overslaan van de vlammen 
naar de huizen aan de overkant van 

de straat en ze daarom natgehouden 
moesten worden.”

John Mast (Bracebridge – Ontario – 
Canada): “Ik moet maar even raden, 
maar ik denk dat het een brand was in 
een houtbedrijf aan de Persoonsdam 
(Rotterdam-zuid).” (In 1960 is John 
Mast naar Canada geëmigreerd. Via De 
Oud-Rotterdammer houdt hij contact 
met ‘zijn’ en onze stad. Dankzij deze 
krant heeft hij ook oude vrienden terug-
gevonden, zo schrijft hij. AvdS).

A.van der Veken, Mozartstraat 222, 
2992 RJ Barendrecht: “Nassauhaven. 
Grote brand bij de meubelfabriek 
(naam ?).”

Gerard Kluck: “Toen ik de foto bekeek, 
dacht ik: “Wat een rare slagschaduw”,  
en ik  hield de krant tegen het licht 
om te zien of het wellicht lag aan een 
doordruk van iets aan de achterzijde 
van de betreffende pagina. Dat  bleek 
niet het geval. Door dit voorval dacht 
ik aanvankelijk met een foto uit de 
oorlogsjaren te maken te hebben. De 
brand in de Jonker Fransstraat of ergens 
dichter in de buurt van de Grote of Sint  
Laurenskerk. Dat klopte ook niet en 
ineens zag ik het. Het is de brand van 
de houtopslag Everest aan de Nassau-
haven uit 1951. De slagschaduw wordt 
veroorzaakt door een schoorsteen. 
Door de brand en rookontwikkeling 
geeft dat een versluierde indruk. Leuk 
detail is dat daaraan valt af te leiden dat 
de foto rond het middaguur moet zijn 
gemaakt. De schaduw wijst namelijk 
naar het westen. Dit klopt ook met mijn 
herinnering aan het tumult op straat. 
Het was in de na-ochtend  van een zon-
nige dag en ik zat op de Leonardus van 
Veghelschool in de Oranjeboomstraat. 
Even voorbij school, vlak voor de hoek 
Oranjeboomstraat/Nassaukade (om de 
hoek het politiebureau en aan de over-
kant de ingang van d’Oranjeboom Bier-
brouwerij) was een uitrukeenheid van 
de vrijwillige brandweer. Het uitrukken 
ging met veel lawaai gepaard. Belge-
rinkel, ratelende wielen en rennende 
en schreeuwende vrijwilligers waren 
ver in de omtrek te horen. Het ging er 
fel aan toe. Wie het eerste bij de brand 
kwam en water gaf, kreeg een eervolle 
vermelding of steeg in rangorde.
De meester en de kinderen in de klas 
waren gealarmeerd en hadden totaal 
geen aandacht meer voor de les. Het 

was tegen de middag en de meester 
heeft ons waarschijnlijk iets eerder naar 
huis laten gaan voor de middagboter-
ham.
Op de foto zien we dus de houtopslag 
van Everest aan de linkerzijde. Aan 
de rechterzijde de woonhuizen van 
de Nassauhaven tussen de Steven 
Hogendijkstraat en Persoonsstraat. Die 
panden werden met een nevelgordijn 
beschermd tegen de verzengende hitte 
van de brandhaard, die echt heel groot 
was. Ik woonde aan de Roentgenstraat 
84 en zelfs daar kon je de warmte van 
de brand voelen. 
Aan de houtopslag was een meubelfa-
briek verbonden en die maakte een ty-
pische Evereststoel. Die stoelen werden 
naar alle waarschijnlijkheid geïmpor-
teerd vanuit Hongarije en afgewerkt in 
de meubelfabriek van Everest aan de 
Nassaukade. Die gebeurtenis uit 1951 
valt niet meer uit de geschiedenis van 
Rotterdam Zuid te branden.”

Piet Stoopman (Maassluis): “Dat was 
de brand bij meubelfabriek Everest op 
de Nassauhaven op 4-10-1951. Ik was 
toen lid van de vrijwillige brandweer 
en heb staan blussen tot ik door de rook 
buiten westen ben geraakt. Ik werd 
weer wakker, liggend op het trottoir 
met een zuurstofmasker en ben met 
zware koppijn op mijn motor naar huis 
gegaan.”

RW.Bruining (Spijkenisse): “Als ik mij 
niet vergis moet dit de grote brand zijn, 
bij de fabriek van Van der Lugt kisten-
makerij en wel op de Persoonshaven 
in Rotterdam Zuid. Ik ben benieuwd of 
ik gelijk heb.” (Je hebt niet helemaal 
gelijk! AvdS).

Ton van Eijsden: “Dit is de Nassau-
haven. Op 4 oktober 1951 woedde 
een zeer grote brand in de houtopslag 
van de daar gevestigde meubelfabriek 
Everest. Deze brand werd geblust met 
36 stralen. Ook namen drie blusboten 
van de Gemeentelijke Havendienst aan 

de blussing deel. De hittestraling van 
dergelijke (hout)branden is zo groot, 
dat de huizen aan de overzijde van deze 
toch bepaald niet smalle straat moesten 
worden natgehouden. Op de foto is 
zelfs nog te zien dat er stoom van de 
gevels afkomt.”

Even oppassen
De tijd dat de postbode genoeg had aan 
een naam en een wijk, om de brieven in 
de juiste bus te gooien is helaas voorbij. 
Men moet niet alleen naam, straat én 
huisnummer juist vermelden, ook de 
postcode is van zeer groot belang. 
Wanneer men alles juist vermeldt, maar 
een vergissing maakt in de postcode, 
dan gaat het poststuk naar de stad waar 
de postcode aan gekoppeld is. Indien u 
uw oplossing naar de Sint Jobsweg 20h 
in Rotterdam stuurt, maar als postcode 
1024 EJ vermeldt, gaat de brief naar 
Amsterdam. Soms krijg ik dan weken 
later alsnog uw mededeling, maar het 
TNT-automatisme gaat mij te ver.

Ook wanneer u de aanduiding h achter 
mijn huisnummer 20 vergeet of een 
andere letter kiest, b bijvoorbeeld, zal 
de postbode niet in de h-bus gooien. 
Ook al bezorgt hij al jaren de post in 
dit appartementengebouw, ook al weet 
hij dat de ‘Waar-was-dat-nou-post’ bij 
20h moet zijn, als op het adres 20b 
staat, wordt de post bij 20b in de bus 
gedaan.
Natuurlijk bezorgen mijn buren deze 
post dezelfde dag nog bij mij, maar een 
week geleden lagen er één klap wel 
zo’n 50 poststukken in mijn brieven-
bus. Deze stukken waren allemaal 
voorzien van het huisnummer 20b; een 
adres dat ruim een jaar niet bewoond 
is geweest. Ik kreeg nog oplossingen 
voor foto’s uit augustus 2008!

Kijk a.u.b. goed naar het adres, dat 
u op kaart of enveloppe schrijft. Het 
correcte adres staat altijd bij de nieuwe 
opgave.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 102” 

Nieuwe opgave no. 104

Iedere keer bemerk ik, bij het opzoeken van een Waar-was-dat-nou-foto, hoe Rot-
terdam ‘onder mijn handen’ verandert of veranderd is. Bij bovenstaande foto hoor ik 
mijn longen nog piepen, als ik op mijn fiets tegen de hol opreed. Maar dat kwam ook, 
doordat ik tot 1980 rookte als een ketter (125 sigaretten per dag!).
De afgebeelde hol is nu weg, maar je kan nog steeds van beneden naar boven en 
omgekeerd.

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 9 november 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

‘Waar-was-dat-nou-foto 102’ kreeg ik van de in Harwich – Engeland wo-
nende oud-Rotterdammer Adrie (Ad) van der Zanden. In de begeleidende 
brief sprak hij de vrees uit, dat eventuele oplossers wel naar het bombar-
dement en de grote brand van mei 1940 zouden verwijzen. Nu, de vrees 
van Adrie was totaal ongegrond. Alle inzendingen, en het zijn er wat, heb-
ben het over de brand van een houthandel op Feijenoord. De naam van de 
houthandel verandert soms en de locatie verschuift wel eens tientallen 
meters. Maar duidelijk voor mij is, dat iedereen hetzelfde bedoelt: de 
grote, alles vernietigende brand aan de Nassauhaven.

- Ook vanuit de lucht is goed te zien, dat 
deze brand de geschiedenis haalt. -
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“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

Marco Leer B.V.,Nijverheidsweg 31, 3274 KJ   Heinenoord,Telefoon:0186-603268 www.marcoleer.nl

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen, 
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker 
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de 
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen 
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet 
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar 
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH  DE  BESTE 
®

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

Marco Leer B.V.,Nijverheidsweg 31, 3274 KJ   Heinenoord,Telefoon:0186-603268 www.marcoleer.nl

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.

U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE 
®

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
    

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

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

BLONK
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,-

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

  De woning/bedrijfspand worden in de staat van oplevering 

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar

  Woning verkoop klaarmaken bijv. witten, schilderen, behangen 

VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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De kogel is door de kerk: het kabinet heeft zijn ei voor aantasting van de AOW gelegd. Nu zullen de discussies in alle hevigheid losbarsten. Een analyse van het voornemen dat tot 2020 niemand raakt.

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

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

De mooiste oudedagsvoorziening ter wereld

Hoewel de meerderheid de kabi-
netscoalitiebij voorbaat al zijn steun 
aan het voornemen heeft toegezegd, 
zijn aanpassingen (door bijvoor-
beeld aangenomen amendementen) 
zeker te verwachten. Ook vanuit de 
maatschappij, met name de FNV die 
op ongeveer dezelfde lijn zit als de 
populaire oppositiepartijen SP en PVV, 
is nog behoorlijk weerstand op komst.  
Vooral de gecompliceerde kwestie 
om mensen die jong zijn gaan werken 
en zij die zware beroepen tot hun 
pensionering uitvoeren tóch onder 
voorwaarden op 65 jaar nog met 
(minder) AOW te laten gaan, zal nog 
voor heel wat rumoer zorgen. Voor 
een  uitkeringsgerechtigde (met WW, 
bijstand, WAO) komt er tussen de 65 
en 67 jaar een bodemvoorziening ter 
hoogte van de AOW. Voorts hoeft niet 
uitgesloten te worden geacht dat een 
van de volgende regeringen, in een 
andere kabinetssamenstelling, aan het 
lange termijnplan – dat een miljarden-

bezuiniging op den duur in de over-
heidsuitgaven oplevert – gaat tornen, 
hetzij door economische omstandig-
heden, hetzij uit kiezersoverwegingen.
De babyboomers – de mensen die 
na de oorlog tot 1955 zijn geboren 
– krijgen allen nog gewoon op hun 
65ste hun volledige AOW. Zij hoeven 
dus niet bij te dragen aan het immense 
probleem dat door de toenemende 
vergrijzing de AOW, gebaseerd op 
een omslagstelsel, onbetaalbaar lijkt 
te worden. Onmiskenbaar hebben 
voorstanders van de verhoging van 
de AOW-leeftijd gelijk dat de kosten 
de pan uitrijzen, doordat we met z’n 
allen gemiddeld genomen veel ouder 
worden en dus veel langer gebruik 
kunnen maken van deze oudedags-
voorziening die hoe dan ook door de 
anderen moet worden opgebracht.

Stijgende levensverwachting
Toen in 1957 deze basisouderdoms-
voorziening is ingevoerd, werd al 

voorzien dat mensen later ouder zou-
den worden. Een man die in 1957 de 
65 jaar haalde, zou gemiddeld geno-
men 79 jaar worden. Thans ligt dat op 
83 jaar. Vrouwen worden gemiddeld 
nog een paar jaar ouder. 

Alle voorstellen om de AOW-leeftijd 
heel langzaam maar zeker te laten 
meelopen met de stijgende levensver-
wachting haalden het destijds niet. Nu 
keert dat probleem in volle hevig-
heid terug, waarbij de politiek heeft 
gekozen voor een constructie waarbij 
de vervelende maatregelen pas vanaf 
2020 (wie dan leeft, wie dan zorgt) 
ingaan.  Ook wreekt zich nu dat in 
1957 – het kon in die tijd niet anders 
– is gekozen voor het omslagstelsel, 
waarbij de jongeren de AOW betalen 
voor de mensen die 65 jaar werden. 
Met een collectief opbouwstelsel 
– zoals de aanvullende bedrijfspen-
sioenen – hadden de toenemende 
kostenstijgingen waarschijnlijk al tot 
eerdere maatregelen moeten leiden.
Met alle AOW-uitgaven was in 
2008 27 miljard euro gemoeid. Die 
uitgaven lopen zienderogen op en het 
is dus nu al in te schatten dat deze 
collectieve lasten op een bepaald 
moment niet meer te dragen zijn door 
de samenleving.

Uitleg
Omdat heel veel jongeren én ouderen 
nauwelijks beseffen wat zij nú al 
bijdragen, even een uitleg over de 
premie AOW die via de inkomstenbe-
lasting wordt geheven. Mensen jonger 
dan 65 jaar betalen bij een belastbaar 
inkomen tot € 32.127 dit jaar 17,9 
procent AOW-premie. Mensen van 
65 jaar en ouder betalen die premie 
NIET. Vandaar dat hun te betalen 
inkomstenbelasting in de eerste twee 
belastingschijven een stuk lager ligt 
(respectievelijk 15,6 en 24,1 procent).
Dit toont nog duidelijker aan dat de 
jongeren in feite al het geld opbrengen 
om de ouderen van hun welverdiende 
AOW te laten genieten. De achterlig-
gende gedachte is dat op een gegeven 
moment jongeren ook AOW krijgen 
en dan zelf profi teren van deze inko-
mensoverdracht. Jammer dan voor al 
die mensen die voordien overlijden. 
Dat is een kenmerk van een collectief 
fonds. Door verhoging van de AOW-
leeftijd wordt deze ‘ongelijkheid’ 
nog wat vergroot. In de discussies 
tot nu toe is nauwelijks aan de orde 
gekomen AOW’ers ook rechtstreeks 
te laten bijdragen aan hun basisuitke-
ring. Dat kan, ook uitgesmeerd tot aan 
2025, zeker meehelpen de toene-
mende onvrede in te dammen onder 
de jongeren dat zij de klos zijn voor 

de oudere generatie van nu.
Hoe? Het meest voor de hand liggend 
is dat heel geleidelijk via het inkom-
stenbelastingstelsel voor de ouderen 
te doen. De mensen die slechts met 
AOW alleen moeten rondkomen zijn 
heel gemakkelijk – bijvoorbeeld door 
verhoging van de ouderenkorting 
– van deze belastingstijging uit te 
zonderen.

Maar nu gaan we te diep in op de 
techniek. We beseffen dat mensen met 
hogere inkomens daardoor iets meer 
moeten inleveren dan nu het geval 
is. Maar moeten we dat als gepen-
sioneerden niet over hebben voor 
het behoud van een van de mooiste 
oudedagsvoorzieningen in de wereld 
die een bodem legt om de allerergste 
armoede in ons land voor ouderen te 
voorkomen?

De babyboomers – de meeste lezers van deze krant – hebben 
géén last van het lange termijnplan van de (huidige) regering 
om de leeftijd waarop AOW wordt verkregen in twee stappen 
te verhogen van 65 naar 67 jaar. Of dat terecht is, laten we 
even in het midden. Feit is dat de verhoging van de AOW-leef-
tijd – per 2020 in één klap naar 66 en per 2025 naar 67 jaar 
– nog niet daadwerkelijk is beslist. In de Tweede Kamer zal 
hierover heftig worden gedebatteerd. 

Sociale voorzieningen

Weduwe heeft grote 
inkomensproblemen
Ik ben geboren in 1958 en sinds 
verleden jaar alleenstaand weduwe. 
Van mijn man, die in de WAO zat, 
heb ik een kleine nabestaandenuit-
kering overgehouden. Ik werk nu 
zestien tot zeventien uur per week 
en verdien daarmee circa 650 euro 
per maand netto plus huurtoeslag 
en zorgtoeslag. Ik kan voorlopig niet 
meer werken. Ben er lichamelijk en 
geestelijk niet toe in staat. Ik loop bij 
de fysiotherapeut en psycholoog. De 
sociale raadsvrouw heeft voor mij 
bekeken hoelang ik er over kan doen 
voordat ik aanspraak kan maken op 
bijstand. Dat is volgens mij nu bijna 
zo ver. Wat moet ik allemaal gaan 
doen?

Als u onder het bestaansminimum 
gaat vallen, heeft u inderdaad recht 
op een (aanvullende) bijstandsuit-
kering (WWB) die thans maximaal 
netto 861 euro bedraagt. Hoe het 

precies zit, kunt u het beste aan de 
dienst sociale zaken in uw gemeente 
vragen.  Het kan ook zijn dat u - na 
langdurige ziekte - in een WIA-
uitkering (wet Werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen) komt. Vraag 
daarover opheldering bij het UWV of 
aan uw sociale raadsman/vrouw.
Praat uw zaak met de sociale raads-
man of raadsvrouw door. Uw situatie 
is ons ook niet duidelijk. Zit u nu in 
de ziektewet? Wilt u helemaal stop-
pen met werken? Ook in de bijstand 
heeft u een sollicitatieplicht die 
afhankelijk van uw omstandigheden 
wordt beoordeeld. Kortom, vragen 
die u beter eerst aan uw sociale 
raadsadviseur kunt stellen, omdat 
die zich in uw situatie zal kunnen 
verdiepen. Indien u in Rotterdam 
woont, kunt u contact opnemen - 
als dat al niet is gebeurd - met de 
ouderenteams van de gemeente Rot-
terdam. Vraag daarover informatie op 
0800 1545. Maak in Den Haag een 
afspraak voor advies van de sociale 
raadslieden op 070 3537500.

Samenlevingskwesties

Samen met vriendin
die zoon heeft
Met mijn vriendin, die ik een jaar 
geleden heb leren kennen, wil ik gaan 
samenwonen in haar huurhuis. Zij 
heeft een zoon die bij zijn vader in de 
buurt woont. Wij zijn heel gelukkig 
met elkaar. Krijg ik nu ook bepaalde 
fi nanciële verantwoordelijkheden 
voor haar zoon die wil gaan stude-
ren? Ik wil niet voor verrassingen 
komen te staan. Mochten wij onver-
hoopt toch weer uit elkaar gaan, wat 
gebeurt er dan met de spullen die ik 
heb betaald? En met mijn lijfrente, 
levensverzekering en auto?

U bent niet fi nancieel verantwoorde-
lijk voor haar kosten ten aanzien van 
haar extern wonende zoon. Niettemin 
heeft u daar indirect wel mee te 
maken als u fi nancieel een gezamen-
lijke huishouding gaat voeren. U en 
uw vriendin kunnen natuurlijk ook 
de fi nanciën geheel apart houden en 
elke keer de gezamenlijke uitgaven 

afrekenen of daarvoor een aparte 
rekening openen.

Indien u gaat trouwen of een samen-
levingscontract laat maken, is er wel 
sprake van een gemeenschap van 
goederen of wederzijdse verplich-
tingen. Eventuele studiekosten voor 
haar zoon kunnen in huwelijksvoor-
waarden of in nadere afspraken van u 
worden afgezonderd. Indien u en uw 
vriendin later uit elkaar gaan (zonder 
huwelijk of samenlevingscontract) 
dan behoren uiteraard de aangeschaf-
te spullen (zoals uw auto) die u hebt 
betaald aan u toe. Het is overigens 
normaal dat u dit soort zaken van te-
voren met uw vriendin bespreekt. Dat 
hoeft toch de vorm van samenwonen 
niet in de weg te staan? Misschien 
is het dan ook handig even vast te 
leggen wie wat heeft betaald. Hou 
in de gaten dat in lijfrentes en op 
levensverzekeringen een begunstigde 
staat vermeld na uw overlijden. Het 
is aan u te bepalen wie uw begun-
stigde moet zijn. Andersom geldt dat 
ook voor uw vriendin.

Financiële kwesties

Stoppen van kopen
op afbetaling 
Bestaat de mogelijkheid om bij het 
Bureau Krediet Registratie in Tiel op 
te geven dat mijn vrouw niet meer bij 
postorderbedrijven artikelen op basis 
van afbetaling aanschaft?

Bij BKR in Tiel worden alleen de 
kredieten van deelnemende aanbie-
ders geregistreerd van mensen (ook 
gehuwden). Pas als een nieuwe of 
bestaande aanbieder vindt dat er al 
sprake is van een teveel aan kredie-
ten zal men geen nieuwe afbetalings-
overeenkomst aangaan. Het staat u 
natuurlijk vrij postorderbedrijven 
erop te wijzen dat de verplichtingen 
die uw vrouw wil aangaan,  niet uw 
goedkeuring hebben. Het postorder-
bedrijf zal dan onmiddellijk stoppen 
met het bieden van nieuwe afbe-
talingsregelingen.Als het al zover 
moet komen, is er sprake van een 
ongezonde situatie in uw huwelijk.

Zorgeloos beheer voor uw V.V.E. Admipunt U wilt....
....geen gedoe met geld ophalen bij de buren?     ....wonen in een goed onderhouden complex?

....geen persoonlijk risico lopen?     ....altijd inzage hebben in de stand van zaken? 010 - 434 61 43
www.admipunt.com
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan 
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres. 

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren 
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten 
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te 
voorzien van een perfect zitcomfort.

Senioren verhuizingen
Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken. 
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en 
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het 
aansluiten van alle electrische apparatuur.  

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

● Is al vele jaren de specialist in 
 woning- en bedrijfsontruimingen.

● De woningen worden in   
 staat van oplevering gebracht  
 naar de eisen van de
 Woningstichting/familie/  
 makelaar.

● Tevens doen wij verhuizingen 
 van groot naar klein en evt. 
 in/uitpakservice. 

● Onze betalingen geschieden  
 altijd achteraf.

● Wij werken door 
 het gehele land.

●  Wij staan bekend om onze 
 service en kwaliteit. 

●  Bij ons krijgt u altijd garantie 
 tot  oplevering.

●  Wij geven u altijd een gratis 
 offerte/prijsopgave. 

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info:  

010-414 86 43 of  06-1812 4248
email: info@huis-ontruiming.nl

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl

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 sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
De twee Rotterdamse mannen - die hier elkaar in 1956 de hand schudden – hebben grote prestaties in hun sport geleverd. 
Herkent u er een of misschien wel beiden? 

Oplossing foto 13 oktober 2009
Voor velen was deze foto uit maart 1958 een feest der herkenning. Vooral de man rechts deed de harten sneller kloppen. Welke handeling hier gepleegd 
werd, dat was moeilijker te raden. Pieter van den Brand schrijft: “Het zijn in ieder geval de voetballers Gerard Kerkum en Abe Lenstra. Het is niet 
de bedoeling de kachel aan te maken, maar om iets te verbranden.” Trouwe lezer A. Riper uit Barendrecht komt nog dichter bij de waarheid. Hij laat 
weten: “Abe speelde dat jaar bij Enschede en Kerkum natuurlijk in Feyenoord. Na de wedstrijd Feyenoord-Enschede had Abe zich in de pers beklaagd 
over grof spel van Kerkum. Een confl ict was geboren, maar nadat de zaak was doorgesproken, werd de vrede getekend. Als bewijs daarvan wordt 
hier het krantenartikel verbrand.” Hans van der Hoek, die in de betreffende wedstrijd aanvoerder van Feyenoord was, stuurt een krantenbericht dat 
duidelijk dateert van voor de verzoening. De kop luidt: “Lenstra fantaseert zegt Gerard Kerkum.” In het artikel meldt Kerkum niets van de uitlatingen 
van Lenstra te begrijpen: “Pas na de rust heb ik opdracht ontvangen Lenstra nauwgezet te 
bewaken. Eenmaal slechts heb ik een vrije schop tegen gekregen, toen ik Abe de bal wilde 
ontnemen.” Aan het eind van het artikel komt Hans van der Hoek nog aan het woord: “Gerard 
Kerkum heeft niets tegen Abe ondernomen. Ik was heel verbaasd dit alles te lezen. Het is grote 
dwaasheid van Abe.” Kennelijk kwam Abe Lenstra na alle commotie tot inkeer en verbranden 
zij hier als sportvrienden de gevoerde correspondentie. Ed Straatman uit Ridderkerk meent 
als plaats van handeling zelfs de aannemerskeet van Voormolen (waar Kerkum toen werkte) 
te herkennen. Straatman meldt verder nog dat Kerkum een interland op zijn naam heeft staan. 
Niet minder dan tien keer was hij reserve. 

Abe Lenstra behoorde tot de grootste Nederlandse voetballers ooit. Hij was een idool en dat in het televisieloze tijdperk. Het volk had Abe lief, 
maar de Keuze Commissie van het Nederlands Elftal niet altijd. Daardoor bracht hij het ‘slechts’ tot 47 interlands.

 

Op clubniveau stelde die functie over 
het geheel genomen weinig of niets 
voor. Als de twee douches niet goed 
functioneerden werd er van je ver-
wacht dat je daarover je beklag deed 
bij het bestuur. Een vertegenwoordi-
ger van het bestuur betaald voetbal 
- meestal Aad Libregts - kwam dan 
poolshoogte nemen. Vaak stond je als 
belangenbehartiger voor joker, omdat 
die douches na een kunstgreep van 
terreinknecht Piet Weijling plotseling 
meer water gaven.
Slechts een enkele keer ging het om 
een serieuze zaak. Zoals na het seizoen 
1961-1962. In dat jaar moesten we 
bij de bovenste zes eindigen om een 
plaats in de nieuw te vormen eerste 
divisie te veroveren. Het bestuur had 
ons een extra premie van 750 gulden 
in het vooruitzicht gesteld als we ons 
doel zouden bereiken.

Recordbedrag
Halverwege de competitie stonden we 
voorlaatste en leken we voor een ho-
peloze zaak te strijden. Het probleem 
was dat we geen goede keeper hadden. 
Arie den Hertog had zijn voetbal-
schoenen aan de wilgen gehangen en 
zijn twee jonge opvolgers hadden niet 
het gewenste niveau. Alles keerde ten 
goede toen Arie zich liet ompraten en 

zich onder zeven voorwaarden bereid 
verklaarde weer in het doel te gaan 
staan. Een 4-0 zege op Holland Sport 
betekende de eerste stap omhoog en 
uiteindelijk kwamen we drie punten 
tekort om Heracles van de bovenste 
plaats te stoten. Van de laatste negen-
tien wedstrijden werden er dertien 
gewonnen en zes gelijk gespeeld. We 
incasseerden slechts zeven tegendoel-
punten en daarmee was weer eens 
bewezen hoe belangrijk een doelman 
voor een voetbalteam kan zijn.
Samenvattend: dank zij die extra 
premie verdienden we dat jaar 3750 
gulden . Dat was voor die tijd een 
recordbedrag.

Kater
De kater kwam amper twee maanden 
daarna, toen het bestuur de nieuwe, 
verlaagde contracten aan de spelers 
voorlegde. Groot was de teleurstelling 
en de verontwaardiging toen bleek 
dat we die extra premie weer moesten 
inleveren. Dat pikken we niet, was de 
algemene opvatting. Dan weigeren we 
de nieuwe contracten te onderteke-
nen en laten we het desnoods op een 
staking aankomen. Een staking bij een 
fatsoenlijke club als Excelsior, dat was 
natuurlijk ongehoord!
We hebben lang onze poot stijf gehou-

den. Dankzij Thijs Libregts - de zoon 
van Aad Libregts - wisten we precies 
hoe de vlag ervoor stond. “Mijn vader 
heeft er slapeloze nachten van”, was 
de beste informatie die we konden krij-
gen. Nog even doorgaan, dachten we, 
dan haalt het bestuur wel bakzeil, maar 
uiteindelijk hebben we ons toch bij het 
onvermijdelijke moeten neerleggen. 
Henk Zon overtuigde ons ervan dat 
we onze strijd moesten staken, omdat 
Bruin het eenvoudig niet kon trekken.

Vervangen
Als er bij Excelsior grote problemen 
dreigden moest Henk Zon er altijd aan 
te pas komen. Dat was ook het geval in 
het seizoen 1963-1964, toen Excel-
sior voor het eerst twee buitenlanders 
onder contract had. Dat waren Alonso 
Marquitos en Janos Beke, een tot 
Spanjaard genaturaliseerde Hongaar 
van wie mij nu pas ter ore is gekomen 
dat zijn achternaam Radenkovic 
luidde. Het tweetal was door een 
Maassluisse verhuizer naar Rotterdam 
gebracht om bij Excelsior in de etalage 
te worden gezet.
Marquitos was een harde en nut-
tige middenvelder, Janos Beke een 
talentrijke middenvoor die bij Real 
Madrid de nodige operaties had on-
dergaan. Dat was duidelijk te zien aan 

de littekens op zijn knieën en dat was 
natuurlijk ook de verklaring voor zijn 
komst naar Rotterdam.
Het was bij Excelsior toen gewoonte 
dat trainer Rinus Smits op donderdag-
avond al de opstelling bekend maakte. 
Daarin ontbrak op een gegeven ogen-
blik de naam van Marquitos. Op de 
gebruikelijke zaterdagochtendtraining 
riep Rinus Smits de groep bij elkaar, 
omdat hij voor een van ons - Cor 
Hendriks (ex-Sparta) - een verve-
lende mededeling had. Op last van het 
bestuur moest hij Cor meedelen dat hij 
in de opstelling vervangen was door 
Marquitos.

Transfer
Dat was niet alleen tegen het zere been 
van Cor, maar ook tegen dat van zijn 
collega’s. Opnieuw klonk het: dat pik-
ken we niet en werd er met een staking 
gedreigd. Voor Smits zat er niets 
anders op dan de telefoon te grijpen 
en de hulp van Henk Zon in te roepen. 

Die kwam in allerijl naar Woudestein 
om opheldering te verschaffen. Wat 
bleek: de verhuizer uit Maassluis had 
in de contracten van  Marquitos en 
Beke de voorwaarde laten opnemen 
dat ze, ongeacht hun prestaties, in een 
vastgesteld aantal wedstrijden moesten 
worden opgesteld. Anders zou de 
transactie worden ontbonden. Nou, 
daar stonden we dan met z’n allen.
Marquitos en Beke zijn niet lang bij 
Excelsior gebleven. Marquitos vertrok 
aan het eind van het seizoen naar 
Blauw Wit en Beke naar Telstar. De 
eerste had 26 wedstrijden voor Ex-
celsior gespeeld, de tweede 20. Boze 
tongen beweerden dat hun transfersom 
uit 1,41 gulden aan administratiekos-
ten bestond. Zelfs voor Excelsior een 
diepterecord.

Ook bij Excelsior werd 
wel eens met staking gedreigd
In de jaren dat ik als semi-prof bij Excelsior speelde, mocht ik een tijdje als belangenbe-
hartiger van de spelers optreden. Waarom mijn collega’s juist mij voor dit baantje uitkozen 
weet ik echt niet, want zo’n strijdvaardig debater of diplomaat was ik nu ook weer niet. 
Misschien dachten ze: hé, Dick woont als verslaggever bijna alle vergaderingen van de 
VVCS en KNVB bij en zal daarom  aardig op de hoogte zijn van wat zich achter de schermen 
in het betaald voetbal afspeelt.

Dick van den Polder

- Het elftal van Excelsior uit het seizoen 1963-’64 met de eerste twee buitenlanders. 
Marquitos staat naast trainer Rinus Smits, Janos Beke zit vooraan in het midden -
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

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

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

Philips 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

499,-

type 32 PFL 5604 H
• 82 cm beeldmaat
• Full-HD 1920
• DVB T + DVB C tuner 
• incl. draaivoet
Optie: bijpassende beugel + gratis montage € 75,- 

Normaal € 699,-

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

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

stijlvolle herenmode

De stijl
die bij
u past
Tweed colberts, 1 en 2 rij blazers 
gecombineerd met een katoenen, corduroy 
of grijze pantalon met of zonder omslag • 
Voor uw vrijetijd de collectie van 
PAUL & SHARK en GANT.

Mauritsweg 41 Rotterdam  010 - 412 40 70

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.



Voorinschrijving geopend
Het is mogelijk vanaf nu in te schrij-
ven voor dit bijzondere werk met op 
zaterdag 19 december als hoogtepunt 
de opening van een expositie van werk 
van Hartog in de benedenzaal van 
museum De Dubbelde Palmboom in 
Delfshaven. Oud-burgemeester Bram 
Peper van Rotterdam had een vriend-
schappelijk band met de getalenteerde 
fotograaf en daarom opent hij de 
tentoonstelling. Voorts overhandigt 
Peper een luxe ingebonden herinne-
ringsexemplaar aan Truusje Hartog-
Termijn, de weduwe van Henk Hartog. 

‘Henk Hartog Rotterdam gefotogra-
feerd 1960-1970’ verschijnt omstreeks 
21 november met als vaste verkoop-
prijs €24,90. Het boek van 21,5 bij 
27,5 cm bevat 184 pagina’s met 176 
bijzondere foto’s. Lezers van De Oud-
Rotterdammer kunnen voorintekenen 
en kiezen: óf het boek zonder ver-
zendkosten toegestuurd krijgen óf het 
tegen een introductiekorting van drie 
euro voor €21,95 komen afhalen op 
een adres in Delfshaven, Rotterdam-
Centrum of bij de uitgever in Capelle 
aan den IJssel. Wie ‘Vriend van De 

Oud-Rotterdammer’ wordt krijgt nog 
eens twee euro extra korting. Bestellen 
kan natuurlijk ook via de eigen boek-
handel. Na de sluitingsdatum geldt de 
korting niet meer. Iedere inschrijver 
dingt mee naar een fraaie vergroting 
naar keuze van een foto van Henk 
Hartog. De drie prijswinnaars krijgen 
vermelding in De Oud-Rotterdammer 
en vanzelfsprekend thuis bericht. In-
schrijven kan tot 21 november bij uit-
geverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903LB, 
Capelle aan den IJssel, 010-2847362 
of www.uitgeverijvoet.nl 
Uitgeverij Voet is zaterdag 28 novem-
ber met een stand aanwezig op de 
31ste Rotterdamse Dag in de Sint Lau-
renskerk, waar, als alles volgens plan 
verloopt, het boek te koop zal zijn.

Lezersvraag
De foto in de uitgave van 13 oktober 
werd in mei 1965 gemaakt op de 
hoek van West-Varkenoordseweg 
en Elzendaal in Vreewijk van een 
ludieke optocht waarmee studenten 
van kweekschool De Voorpost zich 
sterk maakten voor het noodlijdende 
Ceylon. In een optocht boden zij aan 
klussen te doen om daarmee geld te 

verdienen voor het goede doel en ze 
kregen die ook aangeboden.

Op bijgaande foto signeert Jan van 
Oort (pseudoniem Jean Dulieu) als 
geestelijk vader van stripfiguur Paulus 
de Boskabouter in een boekhandel 
zijn boeken. Paulus de Boskabouter 
maakte jaren achtereen lezers van Het 
Vrije Volk deelgenoot van zijn avontu-
ren. Onze vragen zijn: waar signeerde 
Jean Dulieu zijn werk en wie zijn de 
jongens op de foto. Stuur uw reactie 
zo spoedig mogelijk schriftelijk of per 
e-mail aan Hartogboek p/a Uiterdijk 
106, 3195 GK Pernis-Rotterdam of 
reinw@telfort.nl

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: 
o komt het boek op een afgesproken adres ophalen en betaalt 
 speciale intekenprijs van € 21,95 (i.p.v. 24,95)
o 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
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Door de lens van Hartog
In deze aflevering de laatste ‘vraagfoto’ voor het boek ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, dat volgende maand verschijnt. Hiervoor roepen we de hulp in van u als 
lezer van De Oud-Rotterdammer. In de volgende editie (10 november) krijgt deze serie weer het vertrouwde uiterlijk.
Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Deze 
heeft met hulp van Arnold Tak en Rein Wolters alle negatieven uitgezocht en grotendeels gescand. Daarbij zij prachtige foto’s te voorschijn gekomen. Henk Hartog was een beschei-
den persoon van wie veel foto’s onbekend zijn 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. Het ligt in hun voornemen in de nabije toekomst nog twee soortge-
lijke delen van de andere tijdvakken te maken. Een deel van het werk van Hartog is te zien en te bestellen op de site www.fotovanrotterdam.nl

In 1984 vatte een groepje Vreewijkers 
het plan op iets te creëren voor de 
ouder wordende mens. Eens per maand 
kwamen zij in vergadering bijeen in de 
Centrale Bibliotheek met afgevaardig-
den van de Gemeente, woningbouw-
vereniging Vreewijk/Lombardijen en 

architectenbureau Cees Lith. Tijdens 
deze vergaderingen werden plannen 
gemaakt voor een kleinschalig gebouw 
met zelfstandige 55+woningen met als 
thema: Anders Wonen voor Oude-
ren. Men kreeg subsidie en de plaats 
waar gebouwd zou worden werd de 

Geitenwei, nu de Geitenkamp. Voor 
de inrichting van de openbare ruimtes 
werden sponsors gezocht voor onder 
andere meubilair en de conversatie-
zaal. Mies Pijl is de laatste van deze 
initiatiefnemers, die nog steeds bij ons 
woont en zonder haar zouden wij niets 
van het verleden weten!

In 1988 werd de eerste paal geslagen 
en de bouw verliep zeer voorspoedig, 
zodat al op 28 oktober 1989 Zon-alom 
officieel werd geopend. De opening 
werd verricht door de toenmalige 
wethouder Stadsvernieuwing, de heer 
Vermeulen. De naam werd al snel 
Zon-alom, omdat de zon (als’ie 
schijnt) de gehele dag het gebouw 
omringt.

Zon-alom is een vereniging met een 
huishoudelijk reglement, statuten en 
een samenwerkingsovereenkomst. 
Men betaalt contributie, er is sociale 
controle en er zijn gezamenlijke activi-

teiten, zoals biljarten, sjoelen, klaver-
jassen, gezamenlijke koffie-ochtenden 
en gezellige uitjes. 

Iedere bewoner woont op zichzelf in 
een twee- of driekamerwoning. Er zijn 
in totaal 23 woningen. De leeftijden 
van de bewoners zijn vanaf 55+ tot 
ongeveer 73 jaar bij het aanvaarden 
van de woning. Toekomstige bewoners 
kunnen zich melden via de woonkrant, 
Com-wonen of direct bij Zon-alom. 
Men kan zich laten inschrijven als 
aspirant lid en u kunt kennismaken met 
de bewoners tijdens het koffie-uurtje. 

Zo leert u ons kennen (en wij u).
Als u interesse heeft, neem dan contact 
op met een van onze bestuursleden of 
kom langs tijdens onze receptie op 28 
oktober van 11 tot 13 uur. 

U bent van harte welkom. 

Ons adres is:
Geitenkamp 40
3075 VD Rotterdam
010-419.52.97
06-400.610.16

Zon-alom, twintig jaar
Woensdag 28 oktober 2009 wordt een feestelijke receptie gegeven, ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van woongroep Zon-alom. De woongroep, bestaande uit 31 bewoners, 
is gehuisvest in de 55+woningen aan de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk.

 - Feest bij het slaan van de eerste paal voor Zon Alom in 1988 -

 - Het gebouw van Zon Alom aan de Geitenkamp -



Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam

Tel: 010-4334442
Fax : 010-4120498

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

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

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

Zoals een 100 jarige betaamd, is alle kennis op 
het juweliers gebied aanwezig en nodigen wij 
een ieder uit voor vrijblijvend en gratis advies!

 www.zaansejuweliers.nl
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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! 

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

55 Plus expo 
gemist? 

Maak nu een vrijblijvende afspraak voor een hoortest bij Hans Anders.

Merkt u ook wel eens dat u de televisie net 

een tikje harder zet? Dat u wat vaker om 

herhaling moet vragen in een gesprek en 

soms ja zegt, terwijl het nee had moeten 

zijn? Wij nodigen u uit om een gratis 

vrijblijvende hoortest te doen. Zo weet u 

snel hoe het met uw gehoor is gesteld en 

als dat nodig is kunnen wij u adviseren 

over een voordelige en vooral goede 

oplossing om uw gehoor te verbeteren. 

Bel voor een gratis vrijblijvende hoortest 

bij u in de buurt met de Hans Anders 

hoortoestellenlijn: 0800-0027.

bel
0800-0027

voor een gratis
hoortest



Mijn vriendje en ik mochten voor de 
muziek zorgen, allemaal hits van die 
tijd, de singles draaien op twee draai-
tafels, om de overgangen vloeiend 
te kunnen laten verlopen en 
dat lukte ons uitstekend. We 
verdienden daar helemaal 
niets mee, maar we mochten 
wel na ongeveer een maand 
draaien de 45 toeren 
hitsingles zelf houden als 
beloning. Die singles koch-
ten we bij Radio Leo aan de 
Vierambachtstraat.

Technischehoogstandjes
De films die gedraaid werden mochten 
wij natuurlijk ook allemaal gratis 
zien. Later, in het voor die 
tijd hypermoderne Corso 
Theater, heb ik de film 
Porgy and Bess zeker tien 
keer gezien, omdat het geluid 
quadrafonisch en het beeld 
in Todd-AO (een veel groter 
formaat Cinemascope, vooral 
hoger) was.
Allemaal voor die tijd technische 
hoogstandjes, dat was echt genieten. 
Door de bekendheid van mijn vriendje 
Leo met nog andere bioscopen, lukte 
het ons regelmatig de Cineac in de 
Beurs binnen te komen via de uitgang. 
Wij slopen dan in het donker op onze 
knieën naar binnen en ploften in een 
van de lege stoelen op de eerste rij. 
De films werden non stop gedraaid, 
dus hadden we na enige tijd altijd een 
uitstekende plaats gevonden in plaats 
van  ‘nek loge’, helemaal gratis.

Aan de achterkant van de kerk aan de 
Mathenesserlaan, in de Robert Fruyn-
straat, gingen we op woensdagmiddag 
zwart-wit films kijken in de parochie. 

Daar werd regelmatig iets 
voor de jeugd georgani-
seerd. Ik ben Nederlands 
Hervormd gedoopt en moest 
mij dus altijd voordoen als 
Rooms Katholiek. Geen 
enkel probleem, dat had je er 
wel voor over om gratis films 
te kunnen zien. 

Goeie fooien
In de Middellandstraat, tegenover Von 
Burg, was bloemist Van Loenen. Als 

twaalfjarige jongen ging ik 
daar regelmatig op zaterdag 
en woensdagmiddag, als er 
geen film was, helpen met 
bezorgen van bloemstuk-
ken. Zij hadden veel klanten 
op zeeschepen die in de 
haven lagen en die zeelui 
wilden hun liefje(s) met 
een bloemetje verrassen. 

Ik fietste mij helemaal ‘uit de naad’ 
om vervolgens aan boord van zo’n 
schip te komen en mijn bloemetjes af 
te leveren. Die mannen waren altijd 
erg aardig, stonken meestal flink naar 
de drank en gaven altijd goeie fooien, 
vaak in US Dollars, die toen nog 3,60 
gulden opleverden (…).
Van Loenen betaalde mij voor een 
woensdagmiddag 2,50 gulden en ook 
voor de zaterdag; niet veel, maar de 
fooi was uitstekend. Dat geld ging 
voor een groot gedeelte naar de ‘Puch 

Spaarrekening’ en de rest maakte ik 
direct op in Het Smulhuys of Jero. 
Lekker muziek draaien in de jukebox.

Hippe tent
Later ontdekte ik ijssalon Angelo Betti 
aan de Schiekade, op de hoek van 
de Bergweg. Een beetje uit de buurt, 
maar wel een hippe tent met erg goeie 
jazzmuziek van o.a. Dave Brubeck, 
met Take Five. Een enorme hit in die 
tijd (dat nummer draai ik trouwens 
nu nog regelmatig). Er kwamen 
leuke artistieke meiden. Eerst ging ik 
erheen op de fiets en later op de Puch, 
met hoog stuur en voetversnelling 
natuurlijk en in parka coat, kaki broek, 
Dorus streepshirt, ‘jezus’ sandalen en, 
niet te vergeten, een zwarte paraplu. 
Er waren in die tijd twee stromingen, 
de Artistiekelingen’ zoals ik wilde 
zijn (ja, inderdaad geheel volgens 
Maslov) en de Nozems, met de leren 
jacks en de RAP Rocky’s, Kreidlers en 
Zündapps. Meer dan elkaar een beetje 
uitdagen, soms een dreun hier en daar, 
gebeurde er niet. Ik had trouwens een 
schoolvriendje, Alex Schilperoort, een 
nozem, en wij hebben nooit probleem 
gehad met elkaar en zijn na jaren, 
door toedoen van deze krant, jawel, 
opnieuw bevriend. Alex is een bekend 
beeldend kunstenaar geworden en 
tamelijk rustig nu (…).

Chaos
Als fan van Cliff Richard and The 
Shadows ben ik naar hun optreden 
geweest in de Energiehal, in 1958. 
Nadat ze enkele nummers gespeeld 
hadden, werden de viooltjes met kluit 
uit de bloembakken op het podium 
gerukt en ontstond er een grote chaos. 
Brandspuiten werden uitgerold en de 
puinhoop was compleet. Cliff en z’n 
mannen verlieten heel snel de zaal en 
kwamen niet meer terug.
Presentator Herman Stok stond doods-
angsten uit en probeerde tevergeefs 
de zaal te kalmeren. De politie kwam 
in actie met de gummiknuppel etc. 
Om het vege lijf te redden, er vielen 
steeds heviger, rake klappen, ben ik 
ook maar snel vertrokken. De andere 
dag stonden de kranten er vol van en 
was ik, en velen met mij, mijn geld 
helaas kwijt en Cliff Richard and The 

Shadows bijna niet gezien, ondanks 
mijn dure kaartje.
Op mijn veertiende jaar (in 1959) werd 
ik op de kruising Beukelsdijk/Heem-
raadsingel ondersteboven gereden door 
een vrachtwagen die met zijn achter-
wielen over mijn voet reed. Resultaat 
een verbrijzelde voet. Met spoed naar 
het Coolsingel Ziekenhuis en geope-
reerd door Prof. Dr. Greep, de latere 
clubarts van Ajax (jammer die keus 
van hem) werd. Hij werd weggehaald 
van een feestje om mij te opereren. 
Al in de roes voor de totale narcose, 
herinner ik mij de dranklucht en ver-
beeldde mij even dat ik aan boord van 
een schip was met een bloemstukje. 
Hij heeft mijn voet trouwens helemaal 
gered. Een uitstekend chirurg.

Verhuisd
Mijn ouders zijn na jaren verhuisd van 
de Van der Poelstraat naar de Strui-
tenweg ‘op’ Charlois en zijn, nadat 
mijn zus en ik het huis al uit waren, 
toch weer terug gegaan naar de stad, 
naar de drukte op de Schiedamseweg 
recht tegenover Radio Modern. Een 
heel levendige en gezellige buurt. Mijn 
moeder werd ‘slecht ter been’ en ze 
zijn toen in de nieuwbouw aan de Gij-
singlaan gegaan, daar was een liftje. 
Drie jaar na elkaar zijn ze overleden 
(allebei van 1915).
Hoewel onze stad erg veranderd is de 
laatste jaren, gaan we er nog wekelijks 
heen om te shoppen, familie en/of 
kennissen te bezoeken, of naar Loos of 
Dudok voor een hapje en een drankje.
Onlangs nog hebben we met ons eigen 
clubje foto’s, dia’s en films van vroe-
ger bekeken met de moderne technie-
ken van nu, dus op een plat scherm en 
in filmvorm. Dat was lachen, wat is er 
veel (positief) veranderd en wat waren 
we (bijna) allemaal slank en wat heb-
ben we het toch, over het algemeen, 
goed nu. Het was een hele goeie film 
(hij wordt steeds weer geprolongeerd) 
en nog gratis ook, alleen was er geen 
popcorn, volgende keer beter.

Fred Velders
Papendrecht
fred.velders@hotmail.com
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Elke zondagochtend ging ik (verplicht) met mijn zus Ida naar 
de Zondagschool in de Adriën Milderstraat en ‘s middags 
naar het Prinses Theater aan de Schiedamseweg om films 
te zien van Roy Rogers, Lassie, of iets anders. Later had 
ik een vriendje, Leo Grimminck, die op de Schietbaanlaan 
woonde, tegenover de Hendrick Sorchstraat,  wiens vader 
operateur was in Prinses. Later werd hij dat in het, toen 
nieuwe, Corso Theater aan de Lijnbaan.

Heel goedkoop naar de bioscoop

- Mijn zus Ida met onze ouders voor de ‘Kaffer Kraal’ -

- Mijn vriend Alex (de Nozem) en ik (de artistiekeling) -

Wonen 
op de Magistraat
Iedere maand vertelt een 
van de bewoners van de par-
ticuliere 5-sterrenwoonzorg-
voorziening ‘de Magistraat’ 
aan de Henegouwerlaan in 
Rotterdam  over zijn of haar 
leven. Waarom kozen zij 
ervoor hun oude dag door te 
brengen op deze plek?

Hoewel geboren en getogen in Geleen, 
Limburg, koos de heer Kamping in 
januari 2008 voor wonen op de Magi-
straat in Rotterdam. Jarenlang werkte 
hij voor de Juridische Dienst van de 
Koninklijke Landmacht. Zijn grootste 
hobby is kunst en hij heeft al een hele 
verzameling schilderijen opgebouwd. 
Verder drinkt hij graag een glaasje wijn 
of een kopje koffie, lekker in het zon-
netje op het terras. Zijn levensinstelling 
deelt hij dan ook met de Fransen: geniet 
van het leven!

Waarom heeft u voor wonen 
op de Magistraat gekozen?
“Dat was een combinatie van verschil-
lende factoren. Door een herseninfarct 
is mijn linker lichaamshelft geheel 
verlamd geraakt en daardoor had ik 
hulp nodig bij het wassen, douchen en 
aankleden. Via internet heb ik toen de 
Magistraat gevonden.  Na de rondlei-
ding was ik direct verkocht: de appar-
tementen bleken nog mooier en groter 
dan ik via de website al dacht.”
Wat sprak u aan? “De aangename ver-
zorging en ik ben ook erg tevreden over 
de maaltijden. Vooral de diners zijn echt 
voortreffelijk. Het is goed wonen hier 
op de Magistraat.”

Hoe ziet uw dag er uit?
“’s Ochtends na het opstaan, ontbijt ik 
in mijn appartement. Drie dagen per 
week ga ik voor revalidatie naar de 
dagbehandeling van een vlakbij gelegen 
verpleeghuis. De revalidatieafdeling 
daar is in één woord voortreffelijk. Op 
die dagen ben ik dus buiten de deur. 
De andere vier dagen ben ik gewoon 
thuis en tussen de maaltijden door houd 
ik me bezig met tv kijken, kunst of zit 
ik achter mijn laptop.” Worden er ook 
activiteiten georganiseerd?
“Ja te veel om op te noemen. En er 
is voor elk wat wils. Ik ga regelmatig 
mee met de woensdagtripjes. Deze 
zijn buiten de deur. Maar er zijn ook 
activiteiten binnen, zoals  een keer een 
verwendag en iedere week het klassieke 
concert. ”
______________________________
Kijk voor meer informatie op www.
domusmagnus.nl

Advertorial
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WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

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

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

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

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

vanaf

495
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Slaapboulevard Kwakernaat
maakt slapen graag gemakkelijk!

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

s.
€ 1495 -

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

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

setprijs

595,-

vanaf

1198,-

160 x 200cm

1495,-

Blaaksedijk
(Ind.terrein Heinenoord)

4000m2

2 etages

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN
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Zondag 1 november: 
Jubileumproeverij 
van Wijnkoperij 
Platenburg 

Zondag 1 november organiseert de 
Rotterdamse Wijnkoperij Platenburg 
z’n traditionele najaarsproeverij. In een 
heerlijke ambiance kunt u proeven van 
vele, door de onder wijnkenners bekende 
vinoloog Ger Platenburg, geselecteerde 
kwaliteitswijnen.
De proeverij, waaraan ook verschillende 
wijnboeren hun medewerking verlenen, 
wordt gehouden in het bij iedere (oud) 
Rotterdammer bekende  Zalmhuis aan de 
Schaardijk op de grens van Rotterdam en 
Capelle aan den IJssel.

De oudste van Rotterdam 
Natuurlijk staat bij de proeverij alles in 
het teken van wijn. Maar deze keer is 
er ook wat te vieren. Allereerst is dat de 
verjaardag van de Wijnkoperij. Dit jaar 
namelijk bestaat Platenburg 115 jaar en 
dat is een mijlpaal die de derde generatie 
van de “Platenburgers” niet ongemerkt 
voorbij wil laten gaan. 

En de beste van Nederland
En wat men al helemaal niet ongemerkt 
voorbij wil laten gaan is het Grote 
Nieuws, dat Wijnkoperij Platenburg in de 
nieuwe editie van de Wijnalmanak 2010 
is uitgeroepen tot de wijnspeciaalzaak 
met het beste wijnassortiment van Neder-
land! Met name wordt de Wijnkoperij 
daarbij geprezen om de grote keuze in 
de verrukkelijkste wijnen in de prijs-
klasse tussen de 5 en 10 Euro waarmee 
Platenburg bewijst dat goede wijn ook 
betaalbaar is.
Vanzelfsprekend kunnen ook deze 
wijnen worden geproefd op de Jubileum 
Proeverij en logisch is het dat bezoekers 
kunnen profiteren van prettig geprijsde 
jubileumaanbiedingen.

Dineren na afloop
De wijnproeverij wordt gehouden op 
zondag 1 november van 15.00 tot 18.00 
uur. Iedereen is welkom en voor heer-
lijke hapjes en passende muziek wordt 
gezorgd. Wel stellen wij er prijs op ons 
even te melden wanneer u van plan bent 
te komen (010 – 4127005).
Wanneer u het leuk vindt de proeverij de 
eindigen met een diner, kan dat ook. De 
kosten voor het 4 gangen menu bedragen 
€ 35,50 en voor het op het diner afge-
stemde wijnarrangement betaalt u
 € 16,50. Voor deelname aan het jubile-
umdiner moet u wel reserveren.

Op zoek naar heel wat anders, zo gaat 
dat vaak, kwam ik recent een exem-
plaar van het Jeugdlands Dagblad 
tegen. Bewaard vanwege de inhoud 
en de steentjes die ik mocht bijdragen 
namens de RLC (Rotterdamse Lucht-
vaartclub) aan het welslagen van dit 
jaarlijkse jeugdfestijn in de Energiehal 
en later in de Ahoyhal.
Laat in nummer 21 nu iets staan over 
de afscheidsavond van Jeugdland.
Met medewerking van Dr Lastpost 
(zo kan ik me hem herinneren) mocht 
ik in het Ahoy-restaurant voor al het 
personeel deze avond organiseren. Het 
was een feestavond met permanent 
live muziek, afwisselend door The 
Mainstreet Paraders en The Starfigh-
ters. Met deze laatste band had ik 
aardig wat affiniteit.

Competitie
De Starfighters kenden in 1964 met 
name in Schiedam en omstreken een 
grote bekendheid. Voor de fanclub 
werd regelmatig opgetreden in een 
ruimte aan de Nieuwe Haven; voor 
de pauze in kleurige outfit met rustige 
nummers uit die tijd en na de pauze, 
en een verkleedpartij verder, (de band 
ging in het zwart) ging het los met 
Rock & Roll.
Naast de schnabbels werd ook 
deelgenomen aan competities. Een 
levensles was een optreden in Spes 
Bona op zuid ter gelegenheid van 
zo’n competitie.  Verhalen blijven me 
gelukkig goed bij, zodat ik u nog wel 
kan vertellen hoe het afliep. Het pu-
bliek mocht bepalen wie de beste band 
was en…laat dat nu de organiserende 

band zijn (in 45 jaar is er dus niets 
veranderd, maar ook toen hadden we 
de truc al door).

Einde
Als amateur toneelspeler was Henk 
van der Lee, u weet wel van de Three 
Jacquets (“We hebben een ongeluk 
gehad met het autootje”) mijn eerste 
regisseur. Hij kende de artiestenwe-
reld, werkte ook voor TV en trok 
het land door met een eigen show. 
Niet verwonderlijk dat ik hem vroeg 

eens te komen kijken en luisteren. Er 
moest volgens hem een meer eigen 
geluid komen. Daar werd toen hard 
aan gewerkt, maar de diensttijd die 
voor de groep en mezelf voor de deur 
stond gooide roet in het muzikale 
eten. Einde van The Starfighters, einde 
verhaal.

Cor Behage

De grootste schnabbel die ik mij herin-
ner was in Breda. Die stad bestond 700 
jaar en we hadden er een engagement 
van zeven weken in de Koninklijke 
Militaire Academie. Overal hingen 
affiches met ‘Breda nu’, hetgeen in 
het Frans ‘Breda naakt’ betekent. Met 
het gevolg dat opvallend veel Franse 
toeristen dachten dat Breda één groot 
nudistenkamp was.
Iedere dag verzamelden wij om 12 uur 
‘s middags bij Jan thuis in Rotterdam-
Zuid. Van daaruit reden we met een 
grote oude Mercedes, die één op twee 
liep, naar Breda. Ingewijden zullen 
zich zeker herinneren dat Jan altijd 
problemen had, dus ook met z’n auto. 
Voordat we wegreden deden we altijd 
een schietgebedje en waren opgelucht 
als de motor aansloeg. Onderweg werd 
er uit voorzorg niet meer gestopt om 
nieuwe startproblemen te voorkomen. 
In Prinsenbeek moesten wij een 
spoorbaan over en het noodlot wilde 
dat de spoorbomen altijd dicht waren 
als wij daar arriveerden. Jan stapte 
dan nerveus uit en begon geïrriteerd 
met z’n armen te zwaaien naar het 

seinwachterhuis, dat op palen stond. 
Met het gevolg dat die spoorman ons, 
om te pesten, extra lang liet wachten, 
terwijl de trein allang voorbij was.
Op een dag was Jan zéér gespannen, 
want Juliana, toen nog koningin, zou 
die middag in de KMA op bezoek ko-
men. In Prinsenbeek waren de spoor-
bomen weer eens dicht. Jan begon 
vreselijk te kankeren en uiteindelijk 
barstte de bom. Hij stapte uit zijn auto 
en liep met z’n hoed achterover en 
wild gebarend de trap op naar de sein-
wachter. Wij stapten uit om te kijken 
hoe dàt zou aflopen, en de motor maar 
draaien ... Op een gegeven moment 
zagen we een hoed en een NS-pet door 
het seinhuisje vliegen en wisten dat het 

goed fout zat!
Volkomen overstuur zagen we Jan 
naar beneden komen. Intussen had 
zich een flinke file gevormd met schel-
dende automobilisten. Toen móést de 
spoorman de bomen wel openen en 
konden we onze weg vervolgen. 
‘s Middags speelden wij het Wilhel-
mus en daar vlak achter ‘Trees heeft 
een Canadees’. We zijn er nooit achter 
gekomen hoe de koningin het orkest 
vond. Die middag noemde ik Jan 
Hofman in ieder geval Jan Hofle-
verancier! Een apart figuur was hij, 
maar niet slechter dan u of ik. Zéker is 
dat zulke mensen in het Rotterdamse 
muziekleven geschiedenis hebben 
gemaakt. ‘s Nachts op weg naar huis 

hing er tot overmaat van ramp een hele 
dikke mist, je kon werkelijk geen hand 
voor ogen zien. Luut Buysman, die er 
ook bij was, ging vóórop de motorkap 
zitten en dirigeerde de auto een beetje 
naar links en een beetje naar rechts. 
Ook die dag heeft Jan Hofman zeker 
járen van zijn leven gekost, hij is dan 
ook maar veertig geworden. Als ik 
me nu ergens kwaad over maak, denk 
ik daar vaak aan terug, hoewel ik de 
veertig reeds lang gepasseerd ben. 
Maar toch ... 

Janet Dane 

Een wijze les voor The Starfighters

Met Jan Hofman mee naar ‘Breda nu’

Ik wilde al eerder reageren op een foto van een band die zich 
The Starfighters noemde en die DOR voor het voetlicht plaats-
te, maaaar… dat waren natuurlijk niet de echte Starfighters. 
De zwart-wit promotiefoto met alle namen erop kan ik nergens 
terug vinden en namen onthouden is helaas nooit mijn sterkste 
kant geweest en dat is er in de loop der jaren niet op vooruit 
gegaan.

Bijna iedere Rotterdamse 
muzikant heeft vroeger 
weleens voor Jan Hofman ge-
werkt. Omdat het vlak na de 
oorlog was en er brood op de 
plank moest komen, wist Jan 
met goede schnabbels prima 
muzikanten aan te trekken, 
zoals Sander Sprong en Piet 
Noordijk. 

- Het orkest van Jan Hofman, tijdens een optreden in De Spil in 1949. Tweede van links is Janet Dane of Deen, zoals haar artiestennaam luidde -
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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!

November is seniorenmaand in de Rotterdamse Zwembaden. 
We organiseren tal van speciale activiteiten. Komt u ook?

Gezellig 
bewegen...

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl
voor de activiteiten in de zwembaden bij u in de buurt

‘November

senioren
maand’ 

RZ_Senioren_Adv8  22-10-2009  12:22  Pagina 1

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

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

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 

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

Vakantie in het         van Brabant

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

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

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

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!

OUDROT44

✔ Busreizen ✔ Vliegreizen ✔ Autoreizen ✔ Cruises✔ Busreizen 

Breng de feestdagen dit jaar door in het Harz-gebied. We 
verblijven in Herzberg, een ideale locatie waarvandaan we 
u meenemen op de mooiste excursies. Zo gaan we naar de 
druipsteengrotten van Rübeland en maken kennis met de 
historie van de mijnbouw. Reiscode BE33012

Breng dit jaar de kerstdagen door in het Magische Disney-
land® Paris! Op beide Kerstdagen heeft u toegang tot 
beide Disney® parken en kunt u volop genieten van alle 
attracties, shows en parades. Reiscode:BE33134

Speciaal voor u als Dixieland en Jazz liefhebber, organi-
seert Peter Langhout een riviercruise die u van Rotterdam 
via Schoonhoven en Willemstad naar het Belgische Ant-
werpen brengt. Het enige dat u hoeft te doen is te genie-
ten van de muziek en het passerend landschap. Reiscode: 
BE33752

Parijs, de stad van de mode, liefde en cultuur. In de 
decembermaand staat Parijs feestelijk in het teken van 
kerst. U vindt er weer vele kerstmarkten, kerstconcer-
ten, ijsbanen en straten die zo mooi verlicht zijn, dat 
u uw ogen uitkijkt. Reiscode: BE33174

naar Duitsland

Kerstreis Harz
6 dagen Hotel Englischer Hof 
o.b.v. halfpension
vertrek 22 december

 

v.a. 379

naar Frankrijk

Kerstreis Disneyland
3 dagen Campanile hotel
o.b.v. logies en ontbijt
vertrekdata 24 december

 

v.a. 219
o.b.v. 4 personen

naar Nederland + 
België
Dixieland en Jazz cruise
4 dagen MPS Princess
o.b.v. volpension
vertrek 6 november

 

v.a. 229

TIP van Piet Paulusma: 
Frankrijk

© Disney

3 dagen Kerstshoppen in Parijs
o.b.v. logies en ontbijt
Diverse vertrekdata  

v.a. 75
Goede reis

en

goed weer!

INCL. 2 DAGEN ENTREE

PLH_OUDROT44_v3.indd   1 21-10-2009   09:49:12
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-- Er op uit! Kalender --

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

Documentaire: Tussen Hemel en Hel 
(voormalig concentratiekamp Vught)
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

1 & 4 november

Documentaire: De hongerperiode en razzia’s 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur 

10 & 11 
november

15 november

Herdenkingsbijeenkomst razzia  
Feyenoordstadion -  Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wil zijn, 
dan kunt u een bericht sturen aan de afdeling Communicatie van 
de deelgemeente IJsselmonde, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam, 
of mailen naar info@ijsselmonde.rotterdam.nl 

 

10 november

Zondagochtendconcert Mathilde Santing 
Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur – Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl 
of de bon uit De Oud-Rotterdammer van 26 mei

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

1 & 8 november

13 november Postzegelruilbeurs 
Activiteitencentrum ‘Zjaak’, Maria Wesselingstraat 8 – 12.00-16.00 uur - gratis

Zondagochtendconcert Bill Baker’s Big Band
Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur – Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl 
of de bon uit De Oud-Rotterdammer van 26 mei

22 november

Back to the Sixties met 
The Rocking Four and The Rocking Thunder
LCC Larenkamp, Slinge 303 – v.a. 20.00 uur 
kaarten à € 10,00 te koop bij Van Tellingen Juweliers.  

31 oktober

De leukste KERSTMARKTEN beginnen bij SnelleVliet 
Dagtochten Düsseldorf, Keulen, Antwerpen, Maastricht e.v.a. 
v.a. € 18 p.p. SNELLEVLIET DAGTOCHTEN 078-6920110 of www.snellevliet.nl

26 september t/m 29 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

WeGenS 
SucceS 

veRlenGd 
t/m 29 

novembeR 
2009

31 OKTOBER:
BACK TO THE SIXTIES

Zaterdag 31 oktober in de Larenkamp m.m.v. 
The Rocking Thunders en The Rocking Four.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur
Kaarten verkrijgbaar à 10,- bij van Tellingen 
Juweliers, Sling 159, tel. 010-4100422
Of aan de zaal van de Larenkamp, Slinge 303, 
Tel. 010-4804044

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
                 VEREENIGING organiseert: 

“ P o s t z e g e l d a g e n  R o t t e r d a m ” 

Vrijdag 6 november  van 11.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 7 november van 11.00 tot 17.00 uur 

Locatie: 
Brasserie Woudestein (Excelsior Stadion) 
Honingerdijk 110 Rotterdam 
Vrij parkeren 

Openbaar vervoer: 
Tramlijn 7 en 21, buslijn 36 en 98 

• 250 stuiverboeken - landen en motief! 

• Handelarenstands 

• Restanten verkoop 

• Nieuwtjesdienst - 

 voor alle nieuw uitgegeven zegels! 

• VEILING - op beide dagen - start 14.30 uur 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING (sinds 1926)

INLICHTINGEN: 010-4762424

88 

8mm Smalfilms op DVD

Dia’s op DVD

Via professionele telecine techniek

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

€ 0,30 per dia

Korting op grotere aantallen

Minimumkosten € 10,00
ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrecorder- of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

♦

♦

♦

♦

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

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

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

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

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 vonk-

ontsteking . 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

wonen

100%
leefplezier

De Prinsessenflats. Kijk verder
Bent u een actieve senior en zoekt u woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in de Prinsessen-
flats in Rotterdam! Hier vindt u comfortabele appartementen met alles erop en eraan. Prachtig uitzicht, veel rust en 
groen, een zwembad en winkelcentrum in de buurt en openbaar vervoer dichtbij. In Ontmoetingscentrum Prinsenhof 
drinkt u een kopje koffie, kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten en treft u andere bewoners. Tevens bieden  
de flats logeerwoningen waar uw gasten tegen een kleine vergoeding prettig kunnen overnachten. Makkelijk leven, 
makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’; 100% leefplezier en ook nog eens goed betaalbaar! Kijk op onze 
website of bel met de Woonstad Rotterdam: (010) 440 88 00. www.wonenlight.nl

‘Wonen Light’ is een product 
van Woonstad Rotterdam. 



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 27 oktober 2009 pagina 19

GRATIS PROEFPASSING!
4 & 12 NOVEMBER

4 november, 13:00 - 17:00 uur
Produktieweg 3, Alphen aan den Rijn

12 november, 10:00 - 17:00 uur
Willem Ruyslaan 20a, Rotterdam

Voor een afspraak op één van deze locaties belt u 010 2131 000.

CORRECTIE 
SLEEPVOET?

De NESS L300 corrigeert een sleepvoet 
t.g.v. een CVA of MS, door de eigen 
spieren in het been te activeren. U loopt 
natuurlijker en veilig. Ervaren of de NESS 
L300 iets voor u kan betekenen? Schrijf 
u in voor een vrijblijvende proefpassing 
op 4 of 12 november! U kunt de NESS 
L300 een maand huren en zo de effecten 
in uw thuissituatie ervaren. Kijk voor meer 
informatie over de L300 op 
www.woshop.nl

VOORDEEL 2009
De NESS L300 wordt niet vergoed door 
de zorgverzekeraar. Wél kunt U een deel 
van de kosten van aanschaf terugkrijgen 
via belastingaangifte over 2009. 
Dat kan u een �ink belastingvoordeel 
opleveren! 

naar Nederland +
België
 Dixieland en Jazz cruise
4 dagen MPS Princess
o.b.v. 3 personen

v.a. 229

Ervaring leert ons dat deze cruises in rap tempo uitverkocht zijn. 
Voorkom teleurstelling en boek snel, want vol = vol!
 
Voor boekingen kunt u contact opnemen met onze reserveringslijn, 
zij helpen u graag verder. 0900-0991 (15ct p/m) 

MPS Princess
 

Lezers van De Oud-Rotterdammer 
betalen géén boekingskosten twv € 20,-

 

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. 

Speciaal voor u als Dixieland en Jazz 
liefhebber, organiseert Peter Langhout  
samen met De Oud-Rotterdammer op  6 
november een extra ingekochte rivier-
cruise die u van Rotterdam via Schoon-
hoven en Willemstad naar het Belgische 
Antwerpen brengt en weer eindigt in 
Rotterdam. Tijdens deze Dixieland en 
Jazz cruise wordt u in de avond verwend 
met de diverse klassiekers. 
De musici hebben allen hun sporen 
verdiend in tezamen ongeveer alle oude 
stijl jazz- en dixieformaties van dit land. 
Uiteraard verblijft u op basis van volpen-
sion, dus het enige dat u hoeft te doen is 
te genieten van de muziek en het passe-
rend landschap. Boek nu snel deze last 
minute.  
Reiscode BE33752 

Maastricht
en Antwerpen
 Shoppingcruise
5 dagen MPS Princess
o.b.v. 3 personen

v.a. 249
Shopping liefhebbers en koopjesjagers 
opgelet. Want Peter Langhout organi-
seert op 13 november een extra inge-
kochte riviercruise die u van Rotterdam 
via Nijmegen en Maastricht naar het 
Belgische Antwerpen brengt. En met 
deze steden op het programma wordt 
het shoppen een groot succes. Koop hier 
alvast de leukste sinterklaas of kerstinko-
pen, of breid uw garderobe uit.  Uiter-
aard verblijft u op de MPS Princess op 
basis van volpension, dus het enige dat u 
hoeft te doen is te genieten van de 
steden, het entertainment en verzorging 
aan boord. 
Reiscode BE33755 

Boek nu de 
mooiste reizen bij
Peter Langhout Reizen!

Dit comfortabele en moderne schip 
biedt ruimte aan maximaal 100 
passagiers. De MPS Princess is 80 
meter lang en heeft drie passagiers-
dekken. Op het zonnedek kunt u 
genieten van het landschap en de 
mooie omgeving vanuit een fijne (lig)stoel. Houdt u van een gezellige sfeer, maar 
bent u ook gesteld op comfort? Dan zult u een aangename tijd hebben op de MPS 
Princess. Tevens vermelden we dat het schip bekend staat om haar uitstekende 
verzorging aan boord! De hutten (hoofddek en promenadedek) zijn netjes 
ingericht, beschikken over een badkamer met douche en toilet, airconditioning, 
satelliet-televisie, telefoon en kluisje. Alle hutten beschikken over 1 persoonsbed-
den en zijn rookvrij. Met een stoellift zijn alle hutten bereikbaar.

Boek nu de 
mooiste reizen bij
Peter Langhout Reizen!
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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

DeGrave_advertentie  29-05-2009  10:31  Pagina 1

Uw praktijk voor fysiotherapie dichtbij!
Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, duizeligheid, oorsuizen, brandend gevoel in de ogen, druk achter de ogen,  

pijn in de knie, pijn in de heup, een tenniselleboog,  RSI, oedeem, pijn bij ademhaling, pijn in de ribben, 

uw enkel, uw schouder, blaasontstekingen, incontinentie, spastische darm, stress, hyperventilatie, COPD,

overgewicht,whiplash, sportblessures, geen conditie of bent u net geopereerd, of 55+??

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij staan ook op de 55+ beurs in Ahoy! Op vertoon van deze advertentie krijgt u 
gratis een second opinion of diagnose van een van onze fysiotherapeuten.

Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 21.30 uur

Zaterdag van 08.15 uur tot 16.15 uur

Zondag van 09.45 uur tot 15.15 uur

PhysioMotion
2e S in t - Janshof  8-10

3011 SG Rot te rdam
010 -  217 93 44

www.phys iomot ion .n l

 
 

 
  




  






































 •een gesprek over vragen  
  rond ouder worden en  
  homoseksualiteit; 
 •over uitgaansgelegen- 
  heden voor oudere
  mensen met homo- 
  seksuele of lesbische  
  gevoelens in Rotterdam; 
 •een aanvraag voor een  
  ‘roze’ bezoekvrijwilliger  
  van Vrijwillige Thuishulp,  
  als u niet meer mak- 
  kelijk het huis uitkomt.  

  Deze vrijwilliger komt  
  eenmaal per week langs  
  voor de gezelligheid, u  
  krijgt sociaal contact met  
  iemand die uw homo- of  
  lesbisch zijn accepteert  
  en (h)erkent; 
 •links naar interessante  
  websites rond homo-
  seksualiteit en ouderen; 
 •homovriendelijke  
  zorgcentra/verpleeg-
  huizen en huisartsen in  
  Rotterdam. 

U kunt bijvoorbeeld bellen voor: 

Als 55-plusser met homoseksuele of lesbische 
gevoelens, kunt u de RATO bellen voor 

een vertrouwelijk gesprek. 

Tel. 010 - 414 46 47 
op maandag en dinsdag van 09.00-17.00 uur.

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

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

010 - 4373770 OF  0181 - 326774 

WWW.TUINCORRECT.NL

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

VAN KLEINE RENOVATIE 
TOT 

COMPLETE AANLEG

***ONTWERP***

***AANLEG***

***ONDERHOUD***

***SCHUTTINGEN***

***ONDERHOUD***

***BLOKHUTTEN***

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

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING

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

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

Wilt u meer informatie over  
Seniorenhulp Nederland? Kijk dan op 

www.seniorenhulp.com of bel 
 010 – 888 22 15 voor een brochure.  



Vanaf 1934 is deze gebouwd 
tussen (globaal) de Zeestraat, kop 
Boergoensevliet, Kromme Zand-
weg, Roerdomplaan, Klaverstraat, 
Katendrechtse Lagedijk, Slot-
boomstraat en Gruttostraat. Straten 
met hoofdzakelijk eengezinswo-
ningen aan de westzijde van de 
Dorpsweg als Gruttostraat, Sper-
werstraat en Talingstraat (allen ver-
noemd op 25 mei 1934) werden als 
eerste gebouwd. De Sperwerstraat, 
Kwartelstraat, Nachtegaalstraat en 
Nachtegaalplein (vernoemd op 23 
december 1938) werden daarna 
gebouwd en waren nog voor het 
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog op 10 mei 1940 bewoond.
Kort voor die duistere periode 
kwamen plannen gereed voor 
woonblokken in de vorm van zes 
appartementen rondom één trap-
penhuis aan de oostkant van de 
Dorpsweg. Ze kregen op 26 juli 
1941 namen als Korhaanstraat, Fa-
zantstraat, Tapuitstraat, Sternstraat, 
Meerkoetstraat, Buizerdstraat en 
Lepelaarsingel. De oorlogshande-
lingen stagneerden de bouw, maar 
de woningen werden uiteinde-
lijk toch opgeleverd. Het stukje 
Fazantstraat tussen de Gruttostraat 
en Katendrechtse Lagedijk kreeg 
op 4 september 1970 Eksterstraat 

als nieuwe naam, waarmee een 
oude Charloise straatnaam in ere 
was hersteld. De Mezenbuurt aan 
de zuidkant van de Arendsweg 
werd pas in 1955 gebouwd. Het 
Mezenpad en het Mezenhof kregen 
hun naam op 13 juni 1956 en de 
Mezenstraat op 20 oktober 1987.

Koopcentrum
Uiteraard kreeg de wijk ook 
voorzieningen in gezichtsbepa-
lende panden. De eerste paal voor 
het Carnissehuis, het wijkgebouw 
van de Nederlands Hervormde 
Kerk op de hoek Lepelaarsingel/
Gruttostraat, ging op 10 april 1951 
de grond in. Winkelen in de buurt 
moest ook mogelijk zijn. Daarom 
sloeg ir. C. van Tra, na stadsarchi-
tect W.G. Witteveen (1891-1979) 
de tweede man van de Rotterdamse 
wederopbouw na het vernieti-
gende Duitse bombardement, op 13 
november 1951 de eerste paal voor 
het winkelcentrum Charlois op de 
hoek Katendrechtse Lagedijk en 
Dorpsweg. Het was burgemeester 
mr. G.E. van Walsum die op 10 
oktober 1952 het nieuwe koopcen-
trum offi cieel openstelde. 
Feestvertoon was er al eerder 
dat jaar, op 18 juli 1952, bij het 
slaan van een eerste paal voor 82 

woningen bij de Dorpsweg/Fuut-
straat. Op 5 september 1955 nog 
eens en nu aan de Roerdomplaan 
bij de eerste voor de 3e Christelijke 
Huishoud- en Industrieschool. De 
offi ciële opening geschiedde op 11 
april 1957.
Alweer een eerste paal ging op 24 

februari 1958 aan de Fazantstraat-
Gruttostraat-Korhaanstraat de 
grond in voor de bouw van een 
parochiehuis van de H.H. Michaël 
en Clemenskerk, sinds 2000 be-
kend als wijkgebouw Clemenshuis. 
Op 27 april 1959 ging het offi cieel 
open. Het bewijs van vooruitstre-
vendheid werd in de Vogelbuurt 
benadrukt op 24 augustus 1960. Op 
de hoek Roerdomplaan/Dorpsweg 
werd begonnen met de bouw van 
de christelijke hbs Charlois naar 
een idee van architect M. Lock-
horst, géén familie van de huidige 
deelraadvoorzitter Dick Lockhorst. 
Op het gedeelte van de Lepe-
laarsingel tussen Katendrechtse 
Lagedijk en de Meerkoetstraat 
werd 1 februari 1961 een nieuw 
postkantoor geopend.

Kerk en klooster
Aan de Gruttostraat ging 18 
december 1968 de eerste paal de 
grond in voor de bouw van huize 
Dorpsveld, gesticht door de rk-
bouwvereniging Voor het Huisge-
zin. Wethouder G.Z. de Vos opende 

het pand offi cieel op 18 december 
1970. Ruim tien jaar geleden 
kwam daar de Michaël(toren)fl at 
als uitbreiding bij.
De geschiedenis van de kerkge-
meente H.H. Michaël en Clemens 
begon in 1916 met het maken van 
de eerste plannen door de paters 
Kapucijnen om zich te vestigen in 
het almaar uitbreidende Rotterdam. 
Zondag 1 juni 1924 kreeg de toen 
60-jarige architect en klooster-
broeder Felix de opdracht voor het 
bouwen van een kerk en klooster 
aan de Dorpsweg. Hij werkte er 

drie jaar aan. Het waren de paters 
Vitus, Robertus en Cajanus en 
natuurlijk broeder Felix die maan-
dag 22 augustus 1926 de eerste 
steenlegging verrichtten. Voor 
het  grond-, hei- en betonwerk 
presenteerde de NV Bredasche 
Beton Maatschappij v/h Vriens te 
Breda zich met 82.850 gulden als 
de laagste inschrijver. Enige tijd 
later werd ook de bovenbouw van 
kerk en klooster gegund aan de 
laagste van zeventien inschrijvers: 
de fi rma E.J. de Crey te Rosmalen 
met een prijs van 157.800 gulden. 
Met het realiseren van de boven-
bouw werd begonnen op 27 juli 
1927, waarna de vlag in top kon op 
15 oktober 1927 bij het bereiken 
van het hoogste punt.
De eerste communiteit in het 
complex aan de Dorpsweg telde 
negen paters en tien broeders. Pas 
op 21 augustus 1928 was hun ver-
blijf er offi cieel na de inzegening 
van het complex door Mgr. J.D.J. 
Aengenent, die precies een maand 
eerder was gewijd tot bisschop van 
Haarlem.

- Op de hoek 
Dorpsweg en Katen-

drechtse Lagedijk vestigde 
de Gebr. Coster een fi liaal van 

hun ‘voor vader en zoon’ kledingke-
ten. De woningen waren nog niet bewoond 

Foto’s verzameling Rein Wolters -

Rotterdam is samengesteld uit deelgemeenten met wijken en buurten. De Vogel-
buurt in Charlois, met allemaal straten met een vogelnaam, is er een van. In het 
rijtje namen van gevederde vrienden past er een niet: de Dorpsweg, die deze naam 
kreeg op 21 mei 1895. Aanvankelijk was het een polderweg, nu een belangrijke ver-
keersader, die sinds de openstelling van de Maastunnel op 6 februari 1942 de Vogel-
buurt in tweeën snijdt.

Eerste woningen 
Charloise Vogelbuurt 75 jaar oud  
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- De kerk en het broederklooster (voorgrond) van de H.H. Michaël en Clemens parochie 
aan de Dorpsweg kort na de inzegening in 1928 -

- Grootgrutter Piet de Gruyter opende direct na het opleveren van het nieuwe woonblok 
op de hoek van Dorpsweg en Gruttostraat een fi liaal. Bakker Dirk Zaanen van de 

Zuidhoek, later overgenomen door zoon Bas, deed dat ook -

Oorlogsmonument 
‘De Schaduw’ bij 
OorlogsVerzets-
Museum Rotterdam
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 
(OVMR) heeft met het monument ‘De 
Schaduw’ een eigen en groot baken van 
herkenning en herinnering. “De Schaduw 
is veilig geland”, memoreerde OVMR-di-
recteur  Johan van der Hoeven donderdag 
22 oktober symbolisch bij de onthulling. 
Hij benadrukte dat een baken nodig was, 
omdat zelfs de TomTom niet aangeeft 
waar precies de Coolhaven 375 te vinden 
is, want daar is het museum gevestigd na 
de verhuizing van de Veerlaan op Katen-
drecht.

Ex-locoburgemeester Henk van der 
Pols van Rotterdam blikte in zijn korte 
toespraak terug op de eerder ontstane com-
motie rond het beeld van kunstenaar Onno 
Poiesz dat de vorm heeft van een Hein-
kelvliegtuig, die de Duitsers 14 mei 1940 
hebben ingezet om Rotterdam te vernieti-
gen. “De vernietiging gebeurde niet door 
apparaten, maar door een zieke menselijke 
geest met drang naar heerschappij. Het 
waren de inspirators van het Derde Rijk 
die daar verantwoordelijk voor waren”, 
bracht Van der Pols in herinnering. 

Van der Pols vertelde dat Katendrechter 
Arie Mast aan de basis stond van het nu 
door velen gewaardeerde OorlogsVerzets-
Musem. “Het begon allemaal in een win-
keltje en is nu een plek die grootouders en 
hun kleinkinderen bezoeken. Ook scholen 
zouden dat meer moeten doen.”
Met het wegtrekken van een enorm blauw 
doek onthulden OVMR-directeur Van der 
Hoeven en Van der Pols onder applaus van 
vele tientallen belangstellenden het op zijn 
staart staande betonnen vliegtuig.
Een van de bezoekers legde direct daarna 
een bos bloemen op de sokkel met op het 
kaartje de tekst: ‘Ook jullie zullen en mo-
gen wij na 65 jaar niet vergeten. Bedankt 
voor jullie strijd en moed’.

- Tot boven het museum uit steekt ‘De 
Schaduw’ op het voorplein van het museum 

aan de Coolhaven. Foto’s Rein Wolters -

Stop uw rugklachten!
Leef zonder rugpijn met het OriGENE-concept
• Snelle afname van   
 pijn en beperkingen
• Succespercentage   
 van 80%-90%
• Grote verbetering in   
 functie, kracht en
 

 uithoudingsvermogen  
 van de rug
• Behandeling met   
 behulp van het toestel 
 vraagt bijzonder   
 weinig tijd!

Fysio +  Rotterdam 
Folkert Elsingastraat 5 (hoek Koningslaan) 
3067 NW  ROTTERDAM •  010-4557901

info@fysioplusrotterdam.nl of www.fysioplusrotterdam.nl
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Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

3 zits + 2 fauteuils 

 € 2450,- 
Bankstel geheel  in rundleder uitgevoerd met 
binnenvering, leverbaar in elke gewenste kleur. 

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

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Alles op het 
gebied van 
scooters, 
onderdelen  
en accessoires!

Fred Motoren
Stieltjesplein 7-17
3071 JS Rotterdam
T. 010 4860380

www.fredmotoren.nl

PROFITEER NU
Rechtstreekse verkoop door groothandel aan particulieren

Moderne/klassieke tapijten
www.sarookcarpet.nl

Groothandel/importeur
Satijnbloem 14 Rotterdam - Ommoord
Telefoon: 010 - 456 13 00

OPEN: Ma t/m vrij 10.00 - 17.00
Ook op zaterdag 10.00 - 16.00

Introductie Carpetstore kvk 242856460000

M
et service 

aan huis!

   

   

        

Tijdelijk 
één gratis
Somfy Chronis 
Easy RTS tijdklok 
bij aanschaf

Bespaar nu nog meer energie met Harol
draadloos bediende rolluiken

Zonweringsalon • Dorpsstraat 20 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
• Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324

www.zwamon.nl • info@zwamon.nl
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door Aad van der Struijs

Rotterdam aan Zee
Jaren was ik er niet meer geweest, maar een dag of tien terug ging ik naar Rotter-
dam aan Zee. Het blijkt, dat in 2009 velen niet weten waar deze plaats ligt; voor hen 
vertaal ik het naar Hoek van Holland. Ik koos, hoewel ik comfortabel in mijn auto 
reed, voor de fietsroute die ik tussen 1954 en 1959 zeer regelmatig aflegde.

Dit betekende in Rotterdam over de 
Schiedamseweg-boven, een straat 
die door echte Rotterdammers toch 
de Rotterdamsedijk wordt genoemd, 
en daarna de echte Rotterdamsedijk 
in Schiedam. Een stukje verder over 
de Burgemeester Knappertlaan, de 
Vlaardingerdijk en langs de Vijfslui-
zen Vlaardingen in.
In 2009 is de bebouwing tot aan het 
einde van de BKlaan als in de vijfti-
ger jaren, daarna is alles nieuw. Bij 
de Vijfsluizen is er, behalve de naam 
van het metrostation, niets meer dat 
naar vroeger verwijst. Rijksweg 4 
van en naar de Beneluxtunnel gaat 
over je hoofd, rijbanen en brede af- 
en opritten zorgen voor veel verkeer. 
Op dit punt moet je veel fantasie 
hebben, om de met een grote bocht 
lopende Schiedamsedijk van destijds 
nog voor de geest te halen. En wat 
was het spectaculair, toen in die ja-
ren het sportcomplex van Shell recht 
onder de dijk werd aangelegd. 
Langs station Vlaardingerambacht, 
nu Vlaardingen-Oost, en de Wil-
helminahaven naar de Parellelweg 
en Industrieweg. Daar ging ik toen, 
maar nu ook, over het spoor en 
kwam op de Maassluissedijk. Op 
mijn fiets heb ik altijd zitten mop-
peren: waarom had de dijk zulke 
onzinnige bochten? De afstand naar 
Maassluis leek wel twee keer zo 
lang. Nu, in mijn auto, genoot ik 
van de voortreffelijke wegligging en 
schommelde van links naar rechts 
(of was het net omgekeerd?).
Via de Maassluisse Vlaardingsedijk, 
de Zuiddijk en Noorddijk kwam 
ik op de Maasdijk. De route was 
hetzelfde als in de vorige eeuw, maar 
er was geen stukje grond meer te 
zien tussen Maassluis en het dorp 
Maasdijk.
Die lange, smalle Maasdijk naar 
Hoek van Holland is in ruim 50 jaar 
niet veranderd. ‘Langzaam verkeer’ 
rijdt beneden aan de linkerkant van 
de dijk; ‘snelverkeer’ is verplicht 
op de dijk te rijden. Met mijn stukje 
blik volgde ik keurig de regels op.
In Hoek van Holland kwam ik via 
Noordlandse- en Dirk van Den 
Burgweg op zeer bekend terrein. 
Rechtsaf de Schelpweg op en dan 
had je daar de ingang van ‘het 
Kamp’. Mijn ouders hadden op 
dit Kamp een huisje (gehuurd?). 
Ik heb nooit geweten of dit houten 
gebouwtje van hen was of gehuurd 
van de vroegere baas…eh…  werk-
gever van mijn vader: slager Giel 
Stijger van de 1e Middellandstraat 
14 (ik noemde dit stukje straat altijd 
Tiendplein. Nu heet de tramhalte 
daar wel zo.).

Met mijn Agfa Clack fotografeerde 
ik wat weg. Ook op de dag, dat mijn 
moeders vriendin met haar twee 
dochtertjes én mijn oudste zus met 
haar kroost op bezoek waren. Daar-
door kan ik hier een eigen foto van 

het Hoekse Kamp 1959 presenteren:

Toen ik de foto nader bestudeerde, 
zag ik niet alleen mijn nichtjes Ellie 
en Coby (respectievelijk zittend op 
de bank en op de railing), maar ook 
mijn jongste zusje Tineke (uiterst 
rechts op de railing). Het meisje ach-
ter de wandelwagen moest dan de 
oudste dochter van moeders vriendin 
zijn en dus was het kindje in de wan-
delwagen Willy. En deze Willy is 
tegenwoordig begeleidster bij mijn 
‘wandelingen en andere tochten’. 
Ook treedt ze zeer regelmatig op als 
DOR-fotografe. Ze is, als moeder 
van vier (min of meer) grote zoons, 
natuurlijk anders dan op de foto. Eén 
ding is hetzelfde gebleven: ze laat 
zich nog graag rijden!

Strandpaviljoen Zeebad
Ik voelde nu in 2009 geen enkele 
behoefte het, zeer sterk veranderde, 
kamp op te gaan. Ik was wel be-
nieuwd of ik nog enkele strandpavil-
joens zou herkennen.
Doordat ik buiten het seizoen was, 
kon ik via Strandboulevard en Bad-
weg tot bijna op het strand rijden. 
Daar ik toen al altijd dichter bij de 
pier bivakkeerde, dan richting Rech-

testraat, ging ik nu weer automatisch 
naar links de Zeekant op. En ’t was 
na 200 meter bingo! Paviljoen Zee-
bad is er nog steeds; nu op nummer 
117 en in bezit van dezelfde familie 
Aars.
In de vijftiger jaren begonnen opa en 
oma Aars het paviljoen. Hun zoon 
werkte al vroeg mee in de zaak, ’t 
was vrij logisch dat hij en zijn vrouw 
het bedrijf voortzetten. Maar ook zij 
werden ouder en hun zoon Jasper, 
die op jonge leeftijd geleerd had af 
te wassen, tafeltjes leeg te ruimen 
en vaten bier aan te slaan, stond 
klaar om zijn stempel op Zeebad te 
drukken. Hij deed dit niet alleen; 
zijn vrouw Monique en hun dochter 
‘stempelden’ mee.
Tijdens een zeer gezellig gesprek 
met Jasper Aars werd mij duidelijk, 
dat eigenlijk de naam Zeebad voor 

mij het enige bekende is. Het strand-
paviljoen dat ik gekend heb, is in de 
zestiger jaren door de zee verzwol-
gen. Enkele jaren later onderging 
een nieuw Zeebad hetzelfde lot. Nu 
het strand goed is opgespoten en de 
nodige maatregelen zijn getroffen, 
voelt Jasper zich met dit paviljoen 
verzekerd van een lang verblijf tus-
sen de duinen. Hoewel je dat nooit 
kan weten met de te verwachten 
stijging van het zeewater.
De simpele zwak-alcoholische 
versnapering of glaasje ranja en de 
croquet/bal gehakt/frikandel/bami 
hapje, alsmede zakje patat uit de 
jaren ’50, zijn vervangen door een 
goede spijzen- en drankenkaart. Men 
kan er van vlees- en visgerechten 
genieten, maar een vegetariër komt 
ook bij Jasper en Monique aan zijn 
trekken.
Gezelschappen kunnen uitgebreid 
deelnemen aan een barbecue. Velen 
uit het Westland en Hoek van Hol-
land weten het Zeebad te vinden 
voor hun partijtje, feestje of receptie.
Er ligt ruim 50 jaar tussen opa en 
oma met Jasper en Monique, maar 
de vriendelijke, persoonlijke en 
warme bejegening is nog steeds 
hetzelfde in dit strandpaviljoen.

Snippers
In het vorige Spionnetje ‘keken’ we 
naar Ria Meertens. Haar ‘vraagfoto’ 
heeft twaalf antwoorden opgeleverd, 
waarvan één fout was. En deze 
inzender, Wim Andrissen, was de 
enige die zijn schrijven met ‘Bijna 
zeker weten’ begon. Als antwoord 
gaf Wim het Ooglijdersgesticht aan 
het Oostmolenwerf. Ria liet ons ech-
ter de overblijfselen zien van Café-
Restaurant Loos en het daarnaast 
gelegen station aan het Hofplein.
Verleden week belde ik Ria even 
en vertelde over de reacties die 
ik ontvangen had. Zij begon me 
enthousiast te vertellen over de 
kaarten, brieven en telefoontjes, die 
zij van DOR-lezers had ontvangen. 
“En niet alleen uit Rotterdam, Aad. 
Uit alle hoeken van Nederland, ik 

kreeg zelfs een telefoontje uit Mid-
delburg. Je weet het niet, maar ik 
ben oorspronkelijk een Zeeuwse. Ik 
ben in een dorpje tegen Middelburg 
geboren. Je begrijpt, dat we elkaar 
als ‘oud-Rotterdammers’ het nodige 
te vertellen hadden.”
Tijdens het gesprek meende ik door 
het spontane verhaal af-en-toe een 
‘autje’ of zware zucht te horen. ‘k 
Vroeg of er iets aan de hand was. 
“Ach”, zei Ria, “ik lig nog op bed. 
Ik ben afgelopen donderdag in mijn 
kamer gevallen en daardoor ben ik 
bont en blauw. Bij de val heb ik mijn 
been op twee plaatsen gebroken, is 
ook mijn voet gebroken en mijn lies 
gescheurd. Maar”, besloot ze blij, 
“volgende week donderdag krijg ik 
waarschijnlijk loopgips.”
Volgens mij is er nu extra reden iets 
aan Ria te laten horen. Haar adres 
staat in het vorige Spionnetje.

Een paar dagen geleden kreeg ik een 
zakenrelatie op bezoek: Martin Bal-
jeu. Pratend over van alles en nog 
wat (we hadden veel gezamenlijke 
ervaringen), kwam hij plotseling 
op één van zijn eerste verkeringen 
terecht. Ik kreeg te horen, dat hij 
dit meisje onverwacht en niet al 
te vriendelijk heeft verlaten. Van 
die handeling heeft hij al jaren 
veel spijt en daarom wil hij via De 
Oud-Rotterdammer Annie de Wit uit 
de Rhoonsestraat in Schiedam zijn 
excuses aanbieden. Op het moment 
van omgaan met Annie, werkte zij 
bij de hoedenfabriek Fanny Hat, 
hoek Mathenesserplein/Allard 
Piersonstraat. We praten hier over 
1960. Wie kan Spionneur vertellen 
waar deze Annie de Wit nu is? Ik 
wacht af.

Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer 
Ik heb werkelijk geen idee, hoeveel 
‘Vrienden’ zich inmiddels hebben 
gemeld. Maar volgens mij heb ik 
uw naam nog niet in de vriendenlijst 
zien staan. En dat vind ik jammer. U 
steekt nooit onder stoelen of banken, 
dat De Oud-Rotterdammer een 
onmisbaar stukje verleden voor u is 
geworden. Nu kunt u als ‘Vriend’ 
ervoor zorgen, dat de commercie 
(lees advertenties) niet de overhand 
in deze krant krijgt.
U betaalt jaarlijks € 10 en met dit 
bedrag krijgt u kortingen op zaken 
en artikelen, die in De Oud-Rot-
terdammer worden aangekondigd. 
Zodoende hebt u die € 10 er snel uit. 
O ja, als ‘Vriend’ krijgt u DOR niet 
via TNT in uw brievenbus. Haalde 
u of een buur zelf de krant bij een 
afhaaladres, dan moet dat in de 
toekomst ook gebeuren. Gaat u nu 
de bon invullen?

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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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

N I E U W ! ! ! A C C E S S O I R E S , K A D O - A R T I K E L E N E N V L O E R K L E D E N

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN

OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES

PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

HEERLIJK WINKELEN 
IN ONGEDWONGEN SFEER!

LANDELIJK (SFEERVOL) WONEN INRUIL OUDE BANKSTEL MOGELIJK

GROOTSTE COLLECTIE OPEN-
HAARDEN ZONDER ROOKKANAAL

MODERN EIKEN IN
DIVERSE KLEUREN LEVERBAAR

SFEERVOL WONEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

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

FOTO’S

VAKANTIES

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

 
 
 
 
 
 
 

Gastvriendelijk familiehotel 
2 nachten halfpension € 119,00  

www.hofvandalfsen.nl 
telefoon 0529-431818 

 

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

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

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.

ABONNEMENTEN

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

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

 
SPECIALIST IN OPEN HAARDEN 
HET adres voor: gaskachels, houtkachels, 

                bio-branders, openhaarden, pelletkachels,etc. 
grote collectie elektrische haarden 

Nieuw: de Opti-myst en Mystic-fire 
                
                                   U vindt ons aan de  Nieuwehaven  163  in  Gouda.                            
                                      www.kachelaer.nl   /   telefoon 0182 - 551604  

kijk op de site voor de openingstijden 

In Buurthuis de Wel
Bongerd  2 - Capelle a/d IJssel 

(bij metrohalte Schenkel hoek kralingseweg /Schenkelsedreef)

Zaal Open:  19.00 uur    Aanvang: 20.00 uur

Iedere Zondagavond ==BINGO==

TE KOOP GEVRAAGD

GEVRAAGD

Ansichtkaarten:
Verzamelaar biedt goede prijs voor oude 

ansichtkaarten van voor 1960, ook grotere 
hoeveelheden, bijvoorbeeld uit nalatenschap of 

zolderopruiming. 
Tel. 06-15451873 
of 0182-526781

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Buitenlandse Postzegels. 

Tel.: 06 - 25 16 21 55

hoeveelheden, bijvoorbeeld uit nalatenschap of 



Oosteinde
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 
13 oktober zag ik een foto op blz.10 
met de resten van het Oosteinde. “Hé”, 
dacht ik,”daar heb ik jaren op uitgeke-
ken vanuit mijn kamer!”
Ik woonde jaren in een solide pand, 
zalmhandel Luijten & Co in de 
Schoutenstraat 99, in een ‘loft’, zoals 
dat nu heet en wij beschikten over een 
riante ruimte met een enorm plat dak, 
waarop ik zonnebaadde en uitzicht had 
tot ver in de omtrek. Een kunstschilder, 
wiens naam ik niet kan ontcijferen, 
heeft eertijds voor mijn vader het pand 
geschilderd, gezien vanuit het puin, 
dat toen een grote wildeplantenvlakte 
was. De molen op het Oostplein en 
de in aanbouw zijnde panden aan het 
Groenendaal staan er ook op. Ik vind 
het een leuk geheel. Als iemand het wil 
zien, kan dat. Het zal ook leuk staan in 
de krant. Een snufje Het Vrije Volk staat 
er ook nog op.

H. Vreugdenhil van Bergeijk
Burg. Lepelaarsingel 22
2925 ES  Krimpen aan den IJssel
0180- 521561

------------------------------------------------
Sandelingpleinkerk
In De Oud-Rotterdammer van 15 
september stond in de rubriek RW’s 
mijmerZUIDhoekje een mooi artikel 
over de Sandelingpleinkerk, dat mij 
zeer aansprak. Ik ben geboren op de 
Groenezoom in 1937 en opgegroeid in 
Tuindorp Vreewijk, waar mijn vader 
als hoofdopzichter bouwkunde bij 
Maatschappij voor Volkshuisvesting 
Vreewijk werkte. Na de Tweede 
Wereldoorlog verhuisde ons gezin van 

twaalf personen naar een groter huis 
op de Voordonk. Als gereformeerden 
kerkten we zowel in de Sandelingplein- 
als in de Breepleinkerk.
Daarom spreken het verhaal en de bij-
gaande foto’s mij zeer aan, ook omdat 
ik op de Pnielschool schuin tegen-
over de Sandelingpleinkerk zat. Voor 
jeugdhuis ‘t Slag hebben ik en anderen 
theelepeltjes verkocht. Mede door 
de opbrengst en financiële bijdragen 
van kerkgangers is het jeugdgebouw 
er gekomen. Later leerde ik er mijn 
vrouw kennen en we zijn alweer 46 jaar 
getrouwd. 
Op weg naar school (via de Dreef en 
Groene Hilledijk komend op ’t Slag) 
herinner ik me de bakkerij van de 
Coöperatie Vooruitgang op de hoek met 
de Weimansweg. Wij krijgen De Oud-
Rotterdammer van vrienden en genieten 
van de krant. Geweldig!

C.M.van der Linden 
Platenmakersstraat 73 
6661 HL Elst

------------------------------------------------
Wie weet dit nog?
In juni 1945 werd ik 14jaar en wilde 
gaan werken. Mooi niet, want bij de 
arbeidsbeurs kreeg ik geen arbeidskaart 
omdat ik geen acht leerjaren op school 
had genoten. Dat kwam zo. Ik ging in 
1943 van de lagere school en meldde 
mij bij de Ambachtschool in de Tam-
boerstraat, maar op de dag dat de school 
begon was ik ziek. Er kwam een jongen 
bij ons aan de deur die vroeg of hij mijn 
plaats mocht innemen. Mijn ouders 
zeiden ja, maar dit had verstrekkende 
gevolgen. Een week later, toen ik beter 
was, ging ik naar de Ambachtschool, 

maar er was helaas geen plaats voor mij. 
Mijn plaats was vergeven.
In 1943 en ‘44 ben ik niet meer naar 
school geweest. In 1945 werd ik naar 
een B.School aan de Gedempte Slaak 
gestuurd om het 7e en 8e leerjaar vol 
te maken.
Dat was achter het Oostelijk Zwembad 
en het Goudse Hof .
Hoofdonderwijzer was de heer Roetman 
en de andere onderwijzer de heer  
Scheurkogel. Van Roetman hebben 
alle leerlingen nog schaakles gehad en 
er werd zelfs competitie in gespeeld. 
Roetman woonde in Capelle en als ik 
mij goed herinner kwam hij iedere dag 
op de fiets.
Scheurkogel woonde op de Libanonweg 
en ging lopend van zijn huis naar de 
Gedempte Slaak, voor mij niet gunstig, 
want als ik spijbelde kwam hij ook door 
het Jaffa waar ik woonde.
Mijn eerste baas was Beukers en 
Rijneke suikerwerken en chocolade. 
Bedrijfsleider de heer Naaktgeboren, hij 
was voorzitter van voetbalclub EBOH 
uit Dordrecht en daar had ik geluk bij, 
want ik voetbalde bij TRH en moest ‘s 
zaterdags dikwijls vroeg in de middag 
verzamelen, terwijl er gewerkt werd tot 
13.00 uur. Dus was het haasje repje om 
op tijd te zijn. Naaktgeboren wist een 
oplossing; als ik mijn aanschrijving aan 
hem liet zien, mocht ik eerder naar huis 
met doorbetaling van loon. Was ik dan 
de eerste betaalde voetballer?
Zijn er nog mensen die dit weten en op 
de school hebben gezeten, of ook bij 
mijn eerste baas hebben gewerkt?

klnatte@gmail.com
------------------------------------------------
Relikwie
Regelmatig lees ik over de kerk aan het 
Stieltjesplein, gewijd aan de martelaren 
van Gorkum. Is er dan niets meer van 
die kerk over? Ja zeker wel!
Rond 1960 kwamen we met enkele en-
thousiaste verzamelaars van mineralen 
en fossielen elke maand bijeen in de 
Uilenbosschool (nu Sam-Sam) in Lom-
bardijen. Doordat daar stenen geslepen 
werden, was er spoedig behoefte aan 
een leraar handarbeid die ons het maken 
van sieraden kon bijbrengen. Dat werd 
de heer Engelse. Tevens was daar als 
lid Pieter Hillebrand Werf, die ooit met 
zijn vrouw de tocht naar Santiago de 
Compostella maakte en gedurende deze 

reis alle pastoors van de plaatsen die zij 
passeerden vroeg om een handtekening 
in zijn dagboek. Te beginnen bij pastoor 
Simonis in Rotterdam (nu bisschop). In 
België ontmoetten zij pastoor Stuyver, 
die vanuit zijn familie een klein kasteel 
in Seraing vlakbij Houy in de Belgische 
Ardennen erfde. Dit  kasteel werd ooit 
bewoond door graaf van Lumey bekend 
van Den Briel 1572. In Brielle werden 
de martelaren van Gorkum omgebracht 
en nu vroeg pastoor Stuyver of Werf 
kon zorgen voor een relikwie van de 
martelaren. Door zijn smeekbede aan 
Simonis (de kerk aan het Stieltjesplein 
werd net afgebroken) kreeg hij inder-
daad een botje dat aan de martelaren 
was gewijd. Hiermee kwam Pieter Werf 
op de sieraadcursus en vroeg of we daar 
een zilveren kokertje omheen konden 
maken. Dit is keurig gelukt en het reli-
kwie in het kokertje werd ingemetseld 
in het altaar van het kasteel in Seraing. 
Dus er is nog iets overgebleven van de 
kerk. Stuyver en Werf zijn inmiddels 
overleden.
Hoewel geen Rotterdammer lees ik met 
heel veel plezier DOR. Ik woonde 31 
jaar in Lombardijen vanaf den beginne. 
Wegzakkende vrachtwagens in de 
veengrond, ratten als broden, maar heel 
veel genot

Loek Aarsen
Jac.Dutilhweg 575
3065 JH  Rotterdam
010 4470328

------------------------------------------------
Kapsalon Dekker
Eindelijk vond ik een stukje dat ging 
over iets dat ik nog ken van vroeger. 
Kapsalon Dekker aan de Bergweg. Een 
zaak waar ik zulke leuke herinneringen 
aan heb. Als meisje van een jaar of acht, 
negen mocht ik vaak met mijn vader 
mee als hij daar zijn haar ging laten 
knippen. Voor mij was dat een uitje, 
want er waren nogal wat attracties. Eerst 
door de mooie winkel lopen waar het 
altijd naar de Eau de Cologne rook en 
ik mij vergaapte aan mooie kettingen, 
armbanden en ringetjes en waar een 
heel aardige winkeljuffrouw stond. 
En dan de salon. Alles was leuk; de 
leestafel waarop ook altijd wat te kijken 
of te lezen lag voor kinderen. Maar wat 
me het meest fascineerde waren toch 
wel de scheerstoelen die een draaibare 
zitting hadden. Bij het plaatsnemen 

van een klant werden deze met een 
knop omgedraaid, zodat iedere klant 
weer een frisse zitplaats had. En dan 
in de zomer als de deuren van de salon 
wijd open stonden. Dan mocht ik op 
de veranda en dan via de trap (meestal 
glijdend op een leuning) naar de tuin, 
waar een schommel was en een paar 
stelten stonden van één van de dochters. 
Al met al een hele leuke herinnering die 
nu naar boven kwam toen ik De Oud-
Rotterdammer las. 

Jannie van Dijk-Keller
------------------------------------------------
Geachte redactie
Ik schrijf dit briefje naar aanleiding van 
de razzia’s op 10 en 11 november 1944.
Zoals de herdenking is over de weg-
gevoerde mannen naar het Feijenoord-
stadion is er ook een verhaal over de 
mannen uit het westen van Rotterdam.
Ik woonde aan het Marconiplein hoek 
Mathenesserweg en heb heel wat man-
nen weg zien voeren, ook mijn man was 
daar bij. Alles ging richting Keilehaven 
en Merwedehaven. Ik dacht, die komen 
vast vanavond wel weer thuis, mooi 
niet dus!
Na acht maanden hoorde ik dat ze allen 
in een Rijnaak waren geladen; die jon-
gens en mannen wisten niet wat er ging 
gebeuren in die donkere ruimten van de 
Rijnaken. Toen kwamen de verhalen los 
van de mannen in de ruimen; wat gaan 
ze met ons doen? Menigeen dacht: ze 
gaan ons verzuipen als we richting zee 
gaan. Ze probeerden het luik wat open 
te doen en wachtten stil op wat er ging 
gebeuren. Ze gingen varen en ze letten 
goed op, want ze dachten: “als we de 
Maasbrug en de Spoorbrug onderdoor 
varen, gaan we niet richting Noord-
zee.” Gelukkig gingen ze richting de 
Zuiderzee, naar Kampen. Daar moest 
iedereen eruit. Toen is er van Kampen 
naar Wezep gelopen en vandaar werden 
ze doorgestuurd naar Duitsland. 
Zo is mijn man in Dresden terecht ge-
komen waar hij ook het bombardement 
van Dresden heeft mee gemaakt op 
14 februari 1945. Hij is gelukkig weer 
thuis gekomen op 25 juni 1945.

Mevr. L.Bazuin
Hammarskjoldplaats 226
3069 RG Rotterdam
l.bazuintencate@chello.nl
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Jaloers
Mensen toch, wat een feest elke keer weer de DOR te lezen. Kostelijke anekdotes 
vol herinneringen, en ingezonden stukjes die, volgens mij, bij iedereen boven de 55 
jaar, herinneringen oproepen. Mijn vader, Peter Nobino, was musicus/componist 
en werkte veel in zaken als Habanera, de Spil e.a., waarop mijn oudere broer tegen 
buren in de Bajonetstraat zei; “Ik zou willen dat mijn vader ook werk had, net als 
de bovenbuurman!” Hij zag elke avond de buurman met vuile handen, moe thuis 
komen, en zag dit effect niet bij onze vader.
En dan die vele verhalen over scholen. Ik ben altijd jaloers geweest op mensen die 
naar een reünie gingen, wat mij nooit ten deel viel. Zo verheug ik mij ooit op een 
reünie van mijn lagere school aan de Catullusweg in Lombardijen of de Handels 
Detailschool in de Clementsstraat in Charlois.
Ik zou ook wel eens mijn oud-collega’s Ria en Susan (achternamen onbekend) wil-
len ontmoeten, die beneden in de boetiek stonden van de Ster Modemagazijnen op 
de hoek van de Oude Binnenweg en mijn collega’s van de filialen van Pantalon Mo-
dern en Martens Mode uit Schiedam. Verder herinner ik me nog goed de beroemde 
snoepwinkel op de Oude Binnenweg van de zusters Engelbrecht. Zelf bezit ik twee 
foto’s die in de jaren ‘50 zijn gemaakt in die leuke mini-auto’s aan de Heemraadssin-
gel, of op dat paard. Wie zich herkent in het voorgaande nodig ik uit, om te reageren 
om verder te mijmeren over die, voor mij, goeie ouwe tijd. 

Petra Notenboom
Nederhorst 54
3085 VW Rotterdam
010 - 410 20 49
petra.50@live.nl

Coolhavenstraat 
Ik heb in de Coolhavenstraat altijd boven de waterstoker 
gewoond. Ik moest hele hoge trappen op. Boven mij woon-
de de familie Wiersma. Ik had een tweeling, Carla en Rene. 
Ze speelden altijd naast de school in de zandbak, daar zat 
dan altijd een juffrouw bij. De twee meisjes van de over-
buren (zie foto) gingen altijd met mijn kinderen wandelen. 
De wandelwagen stond dan altijd bij de waterstoker. Op de 
hoek zat ook nog een groenteboer waarvan ik de naam niet 
meer weet. Zij hadden een zoon en een dochter, Annie. 

Mevr. M.R. Opdenberg
Sigrid Undsetweg 112
3069 BV Rotterdam



Hoe werkt de radio?
Is er iemand die het boekje ‘Hoe werkt 
de radio?’ van de auteur Aisberg heeft? 
Dit boekje heeft mij indertijd (omstreeks 
1948) geholpen mijn ontvangertjes te 
bouwen van éénkringertje tweekringer 
enz. De onderdelen kocht ik op de Maas-
haven rommelmarkt en bij Radio Zuid. 
Graag zou ik het boekje willen hebben 
om nog eens te lezen over honingraat-
spoelen en andere spullen die toen werden 
gebruikt (lampen zoals A415-B443 etc.) 
ik zou het boekje (evt. tegen betaling) 
graag weer in handen krijgen.

J. Molenaar
Jan van Goerlestraat 12
4209 CE Schelluinen
0183-649695

------------------------------------------------
Zeepfabriek Het Bleekertje
Voor één van de stukken die ik schrijf 
over mijn jeugd in Rijsoord en Rotterdam 
ben ik op zoek naar een stukje geschiede-
nis over de familie Wigleven. De familie 
had een zeepfabriek het Bleekertje aan de 
Scheepsmakershaven in Rotterdam. Deze 
firma produceerde o.a. Bartex (scheerzeep 
die men op het gezicht kon aanbrengen 
zonder kwast, deze is nog steeds ver-
krijgbaar). De familie Wigleven woonde 
in een schitterend huis aan de Noldijk 
in Rijsoord. Dit huis is helaas vorig jaar 
afgebroken. Ik zoek ook daar nog een 
foto van. Is er iemand die informatie heeft 
over de fabriek of een foto bezit van het 
voormalig woonhuis of de familie, dan 
gaarne contact opnemen met:

J.J. van der Wel
Anna Blamanstraat 23
4207 KK Gorinchem
0183-510942
j.v.d.wel5@kpnplanet.nl

------------------------------------------------
Helders (van de Wall)
Ik zoek werknemers die in de jaren zestig 
bij groothandel Helders & Zn aan de 
Coolhaven 200 in Rotterdam gewerkt 
hebben. In die tijd ging dit bedrijf in 
ijzerwaren, gereedschappen, haarden en 
kachels alsmede huishoudelijke- en tuin-
artikelen een fusie aan met Van de Wall 
uit Arnhem en kreeg als nieuwe bedrijfs-
naam Helders van de Wall. In Spijkenisse 

verrees aan de Ir. Herman de Grootweg 
zelfs een groot modern magazijn. Helaas 
liep het samengaan van de gefuseerde 
bedrijven alsnog uit op een fiasco en hield 
het op te bestaan. Inmiddels heb ik ruim 
tien oud-collega’s kunnen achterhalen. 
Het lijkt ons een aardige gedachte eens 
een reünie te organiseren.

Hans Eijkenbroek
Sluiswachter 7
3201 GG Spijkenisse
0181-614509
jgeijkenbroek@kpnplanet.nl

------------------------------------------------
Huishoudschool Putsebocht
Ik heb ook op de huishoudschool/mode-
vakschool aan de Putsebocht gezeten. Ik 
ben geboren in 1919 en van 1931-1935 
heb ik op die school gezeten. Op 26 juli 
kreeg ik mijn diploma, dat ik nog steeds 
in mijn bezit heb, van mevrouw J.W. de 
Boer. Een strenge vrouw, maar dat was 
niet gek in die tijd. Het was een erg fijne 
tijd en ik heb veel geleerd. Zijn er nog 
mensen die in die tijd ook op die school 
gezeten hebben?

A.N. Wildeboer-Soeteman
Baarnhoeve 109
3137 RL Vlaardingen

------------------------------------------------
Horecaschool
Medeklasgenoten gezocht van de 
horecaopleiding aan de Molenwater-
weg te Rotterdam vanaf schooljaar 
1957/1958. Wellicht kunnen wij bij 
voldoende interesse eens afspreken en 
of organiseren. Enkele namen uit die 
tijd zijn: Cor Mekus, Dick van Stralen, 
Nico v.d.Kaaij,(Oostvoorne), Leo den 
Oudendammer, v.d. Pol, de Vries (Hoek 
van Holland). Ben reuze benieuwd naar 
reacties.

 Joep van Leeuwen
 j.leeuwen295@upcmail.nl

------------------------------------------------
Café de Reünie Katendrecht
Vrijdag 13 november is er in Buurtcen-
trum ‘t Steiger weer een Katendrechtre-
unie.
Een werkgroep uit Katendrecht is in juli 
2007 begonnen met het organiseren van 
koffieochtenden en gezellige ontmoe-
tingsavonden voor Katendrechters en 

oud-Katendrechters. Dat doen ze onder de 
naam Café de Reünie Katendrecht. Een 
formule die goed aanslaat. De koffie-
ochtenden op woensdagmorgen zijn erg 
gezellig en worden trouw bezocht door 
een groepje stamgasten. Maar de grote 
reünie avonden zijn echt een succes. Deze 
vinden twee- tot driemaal per jaar plaats 
en vele honderden Katendrechters zijn er 
al te gast geweest. Om elkaar weer eens 
te zien, bij te praten, herinneringen op te 
halen, foto’s te kijken..... 
Verrassende ontmoetingen met oude bu-
ren, vrienden of klasgenoten. Zelfs vanuit 
Italië, Schotland en Oostenrijk maar ook 
vanuit alle hoeken van Nederland reist 
men af om het Katendrechtgevoel weer 
even met elkaar te delen. Ook dit keer 
hopen we weer op een gezellige drukte. 
Vooral omdat er in samenwerking met de 
tentoonstelling Ziet Zuid in het Gemaal 
ook enkele bijzondere films te zien zijn. 
Entree is gratis. Aanmelden hoeft niet, 
maar het is wel prettig voor de organi-
satie.
De reünie is van 19.30 tot 23.00 uur in 
de ontmoetingsruimte van Buurtcentrum 
‘t Steiger aan de Fruitlaan 2 - 3072 WK 
Rotterdam. tel: 0104850137. 
Contactpersoon: Petra de Reus
Café de Reünie heeft ook een eigen 
Hyves: http://cafedereuniekatendrecht.
hyves.nl/

Valesca en Marijke
------------------------------------------------
Piet Riethoff
Ik was aangenaam verrast toen ik mijn 
vader, Piet Riethoff, in uw krant zag staan 
in de rubriek ‘Uit het rijke Rotterdamse 
sportleven’ over de Musschen. Zijn er nog 
mensen die foto’s of krantenknipsels heb-
ben liggen waar hij op staat? Wim Born 
heeft een jaar of vijftien geleden al zijn 
foto’s en kranten gegeven, maar doordat 
ik na het overlijden van mijn vader geen 
contact meer heb met mijn familie, heb ik 
dus niets meer van hem. Dus hoop ik dat 
iemand nog iets heeft liggen uit de tijd dat 
mijn vader bij De Musschen speelde. 

Marjo Keij - Riethoff
marjokeij@zeelandnet.nl
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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.

Detailhandelschool  
Graag zou ik een reünie willen organiseren van de klassen 4 van het examenjaar 
1964 van de Gemeentelijke School voor de Detailhandel te Rotterdam. Ik wil con-
tact met de mensen die op bijgaande foto staan. Drie heb ik er pas gevonden. Met 
het plaatsen van de bijgaande foto en de oproep om met mij contact op te nemen 
kan ik waarschijnlijk een eind verder komen.

Frans Beijerling
Burgemeester van Loonstraat 75 
4651 CC Steenbergen 
0167567847 
ff.beijerling@home.nl

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

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Nanda Kok,  Tel: 06 – 46 40 48 10

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Naam + voorletters: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Giro/bankreknr: 

T.n.v.

Telefoon:

Email:

Handtekening:

JA, Ik meld mij aan als 
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’ 
en ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, 
jaarlijks per automatische incasso tien euro wordt 
afgeschreven van mijn rekening.



Oproep
Oproep reünie voor oud dienstplich-
tig militairen lichting 1951-2 zware 
infanterie Chasse eerste compagnie 8 t.p. 
legerplaats Grave Gen. de Bonskazerne 
(zie verder De Oud-Rotterdammer d.d. 
29-sept 09 pagina 30 en 14 april 09 
pagina 22. Opgeven kan via John van 
Dommele 010-2354905 of 06-54684301 
of john2918@versatel.nl of via jan van 
dijk 0263-610588- j.vandijkarnhem@
chello.nl
------------------------------------------------
Gezocht
Ik bezit een Wurlitzer Jukebox uit 1956 
en ben op zoek naar  grammofoonplaat-
jes uit de jaren 1950/60 en 70. Alle soor-
ten muziek, dus pop, maar ook klassiek 
en jazz. Gaarne een belletje naar:

J.Dallau
06 21 94 78 67

------------------------------------------------
Thomsen’s Havenbedrijf
Ik zoek oud-collega’s die met mij bij 
Thomsen’s Havenbedrijf hebben ge-
werkt van 1960 tot en met 1964, locatie 
Katendrecht, Loods Canada. Ik werkte 
in de ploeg van Piet Brobbel en later bij 
Jan Springvloed met als dekgasten Frits 

en Aad van Buren.
Graag zou ik in contact willen komen 
met collega’s die in die jaren daar ook 
hebben gewerkt en die willen beves-
tigen dat wij toentertijd asbest hebben 
geladen/gelost op de schepen. Bent u 
degene naar wie ik op zoek ben, zou u 
dan zo vriendelijk willen zijn contact op 
te nemen met het Instituut Asbestslacht-
offers te Zoetermeer? Telefoonnummer 
079 - 7507 153. (Postbus 684, 2700AR 
Zoetermeer).

Henk Witholt
------------------------------------------------
Badminton
Voor alle senioren uit IJsselmonde en 
omstreken. Kom gerust eens kijken bij 
badmintonclub Tinus. Elke donderdag-
ochtend van 09.30 tot 11.30 uur. Gezel-
ligheid staat bij ons voorop. Wij zien u 
op de Akkeroord 8 in de Aad van Tey-
lingenhal. Inlichtingen: 010-4222009, 
010-4848828, 06-49289572
------------------------------------------------
Vroezenpark
Bertus Warbie en Ronald OudHaarlem 
zoeken zoveel mogelijk oude bekenden 
uit het Vroezenparktijdperk. Voor een 
reünie. Zoals Peter H.(de wielrenner) 

Rinie W. De periode Brommers, Kristal-
ontvangers, Vrachtwagen Internationaal, 
Camping, Sintelberg en niet te vergeten 
de wekelijkse knikkerkermis. Zat jij daar 

ook in die periode? Reageer. 
Bertus Warbie
v.menger@chello.nl
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48

50 52 53

54 55 56 57 58 59 60

62 64

66 68 70

72 74 76

78 80

82 83 84 85

86 87

16 44 75 5 41 36 59 67 19 31 20 39 45

74 62 8 58 32

87 21 22 - 64 49 29 3 86 77 58 54 1 48 35 50

Horizontaal
1. kruidenpasta met sterke smaak; 7. land in Afrika; 12. moedermelk; 13. exact 
(goed); 14. familielid; 15. windrichting (afk.); 17. bekende Braziliaanse (oud)
voetballer; 19. toespraak; 21. universiteitsbibliotheek (afk.); 22. gedekte eet-
tafel; 24. luxe auto (slee); 27. voor (in samenstelling); 28. huidverharding; 30. 
algemeen beschaafd Nederlands (afk.); 31. een klein beetje; 32. wild zwijn; 
33. vlaktemaat; 35. gigantisch (kolossaal); 37. Limited (afk.); 38. land in Afrika; 
41. Nederlandse fabrikant van o.m. kopieerapparaten; 42. woestijn in Noord-
Afrika; 44. gebied (gewest); 46. tegen (in samenstelling); 47. zo goed als nieuw 
(afk.); 48. land in Afrika; 49. berggeel; 50. hark (mestvork); 52. voorgerecht; 54. 
inwoner van Armenië; 56. drinkbeker; 58. in het water plonzen; 61. administratie 
(afk.); 62. schijnbaar (niet echt); 64. opstootje; 65. echtgenoot (wederhelft); 67. 
nagerecht; 68. venijn (toxine); 70. klasse (stand); 72. Europese rekeneenheid 
(afk.); 73. man die het ijs schoonveegt; 76. Chinese vermicelli; 77. godsdienst 
(afk.); 78. veel voorkomende ziekte in Afrika; 79. werelddeel; 81. de oudere (Lat. 
afk.); 82. Spaanse uitroep; 83. beest met barstende koppijn; 84. ontkenning; 86. 
land in Afrika; 87. land in Afrika.

Verticaal
1. volhardende strijder tegen de apartheid in Afrika; 2. sociale zekerheid (afk.); 
3. hoogste punt; 4. insectenetend zoogdier; 5. (Afrikaans) muziekinstrument; 6. 
Nederlandse violist en orkestleider; 7. teken op de huid door een zweepslag; 
8. ongaarne; 9. plaats in Gelderland; 10. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 11. 
land in Afrika; 16. vragend voornaamwoord; 18. meisjesnaam; 20. twijg (stek); 
21. stonde; 23. oorvijg (klap); 25. (Friese) jongensnaam; 26. aanspreektitel voor 
een koning; 27. Nederlandse politieke partij (afk.); 29. toespraak op Prinsjes-
dag; 32. Afrikaan; 34. Electric Light Orchestra (afk.); 36. soort inktvis; 37. lang 
en smal stuk hout; 39. rivier in Afrika; 40. ledematen; 42. geraffineerd (sluw); 
43. gordijnstok; 45. deel van huis; 46. grote bijl; 51. rivier in Utrecht; 53. Europa 
(afk.); 54. land in Afrika; 55. insectenlarve; 56. Nederlandse organisatie die 
zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking; 57. (slaap)gast; 59. vochtig 
aanvoelend; 60. land in Afrika; 62. Amerikaanse staat; 63. Opera van Mozart 
(Italiaanse barbier); 66. woonboot; 67. Vereniging van Alcohol- en andere 
Drugproblemen (afk.); 69. oosters hoofddeksel; 71. muurholte; 73. alcoholische 
drank; 74. familietwist; 75. sieraad; 78. zangstem; 80. een en ander (afk.); 82. 
onzes inziens (afk.); 85. plusteken (voegwoord).

We hebben een heel aantal puzzelaars aan de telefoon gehad. Er zat een foutje in de puzzel. Toch hebben vrijwel alle 
puzzelaars de strekking van het antwoord er wel uit kunnen halen. We hebben dan ook alle s-en en j’s goedgekeurd.
De oplossing van de puzzel was:

‘Vier onze verj(s)aardag mee in Ahoy’
De winnaars voor de kaarten van het Zondagochtendconcert in De Doelen van 8 november zijn:

A.H. Dienaar, Capelle aan den IJssel
J. Verschoor, Hoogvliet
L. Boogerd, Ridderkerk

Voor de volgende puzzel hebben we wederom drie keer twee kaarten voor een 
zondagochtendconcert. Deze keer is het voor het concert van Bill Baker’s Big 
Band.

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 4 NOVEMBER 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

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

De volledige verzorging van de laatste rustplaats is 
bij Alvasco Steenhouwerij in goede handen. 

Wij kunnen U in meerdere toonzalen door geheel 
Nederland ontvangen en u vakkundig bijstaan in 

uw keuze.
Desgewenst kunnen wij u ook thuis in uw 

vertrouwde omgeving bezoeken. 
Door onze persoonlijke benadering kan Alvasco 

Steenhouwerij als geen ander uw wensen realise-
ren en geheel vrijblijvend u een aantal voorstellen 
doen volgens de richtlijnen van de begraafplaats. 
Door eigen fabricage en import kunnen wij u de 
laagste prijs, hoogste kwaliteit en onbeperkte

garantie op de gebruikte materialen bieden een 
levertijd van ca. 3 weken hanteren. 

Maar ook kunnen wij uw wensen realiseren door 
het gedenkteken aan te passen aan uw persoonlijke 

voorkeur.
Alvasco is al vijf generaties uw vertrouwen waard.

Bovenstraat 31, Rotterdam 
Tel.: 010 - 483 32 13

Alvasco betekent

Zijn er lezers (m/v) van De Oud-Rotterdammer die in hun jeugd een tekening 
hebben gegeven aan Sint Nicolaas tijdens de Intocht in Rotterdam?
Vanaf de zestiger jaren zijn deze “kunstproducten” verzameld, zij worden ten-
toon gesteld in twee etalages van de Bijenkorf van 4/11 tot en met  22/11. Een 
grote tekening (105 x 95 cm) is tijdens een intocht afgegeven op het Stadhuis. 
Door wie? Op de tekening zijn twee namen vermeld: Valesca en Marijke. 
Gegevens hieromtrent kunt u melden - dit wordt zeer op prijs gesteld - aan:

John Kegel
Oud -adviseur van het Stadscomité - Intocht Sint-Nicolaas
010 - 4365429



Pagina 28 Dinsdag 27 oktober 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!

Surinaamse minister van Volksgezondheid bezoekt Humanitas
Op 20 oktober bezocht de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Celsius Waterberg, Humanitas 
in het kader van een oriëntatie bij “de beste zorginstellingen van Nederland”. De minister en zijn ge-
volg waren zeer onder de indruk van het zorgconcept, dat zij nu met met eigen ogen konden zien. De 
minister bezocht o.a. het Herinneringsmuseum in Humanitas-Akropolis. Daarnaast werd gesproken 

over de Surinaamse dagopvang in Humanitas-Bergweg 
en mogelijke samenwerking met en in Suriname. De mi-
nister, zelf arts, was in 1996 betrokken bij de oprichting 
van de Surinaamse Stichting Thuiszorg en daarvan de 
eerste directeur.

Ook Humanitas stond van 21 
tot 25 oktober op de 55-Plus 
Expo in Ahoy.

De manifestatie was 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 wa-
ren: reizen, gezondheid 
en beweging, hobby en 
creativiteit en sfeervol 
wonen en leven. Humani-
tas, altijd op de bres voor 
sfeervol wonen, had in sa-
menwerking met dé krant 
voor 55-plussers ‘De Oud-

Humanitasstand 55 Plus Expo 2009 drukbezocht

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!

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. een 
restaurant met terras. Huurprijs-
indicatie: € 425,-.

In het complex Jan van der 
Ploeg met zijn gezellige atrium 
met binnentuin, hartje stad,  in 
het Oude Noorden zijn enkele 
mooie seniorenzorgapparte-
menten beschikbaar. Huurprijs-
indicatie: € 490,-.

Het servicecomplex Nancy 
Zeelenbergflat in Charlois met 
zijn markante gevel en mooie 
binnentuin staat aan het groe-
ne Amelandseplein.  Er zijn en-
kele zorgplusappartementen 
vrij. Huurprijsindicatie: € 400,-.

Huurprijzen exclusief service en verwarmingskosten
Informatie: Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34

TE HUURTE KOOP

In  Swinshoek in Rockanje (in 
aanbouw) zijn 18 royale le-
vensloopbestendige koopwo-
ningen (van 83 - 110 m2) ge-
projecteerd. Indeling o.a. hal 
met toilet, woonkamer met 
balkon, keuken, twee slaapka-
mers en badkamer.
Swinshoek is afgestemd op 
wensen en behoeften van toe-
komstige bewoners met en 
zonder hulpvraag. Op loopaf-
stand van centrumvoorzienin-
gen, duinen en strand. Koop-
som: € 287.500,- v.o.n. inclusief 
inpandige parkeerplaats.

Maandag 19 oktober vierden bewoners, personeel, vrijwilli-
gers en genodigden het 10-jarig jubileum van de Gerard Goo-
senflat in Ommoord met een groot, drukbezocht feest.

In zijn toespraak gaf directeur 
Martien Heeffer aan dat hij 
achteraf gezien de gemeente 
Rotterdam dankbaar is voor 
het  plan op de bejaardenoor-

den, waarin het aantal verzor-
gingsplaatsen teruggebracht 
werd. Aan Humanitas was ge-
vraagd het Gerard Goosenhuis 
als verzorgingshuis te sluiten.
Hierop speelde Humanitas  in 
door het concept levensloop-
bestendig wonen hiervoor in 
de plaats te laten komen. 
“Daardoor kunnen wij vandaag 
het tienjarig bestaan van de 
Gerard Goosenflat vieren”, al-
dus Heeffer.
De toren werd in 1997 opgele-

verd, daarna werd de rest van het 
oude Gerard Goosenhuis afge-
broken. Op 13 september 1999 
werd het hele complex in ge-
bruik genomen. Dit werd samen 

gevierd met het veertigjarig be-
staan van de Stichting Humani-
tas. 
 
Terugwennen
Er waren allerlei trajecten om ie-
dereen voor te bereiden op de 
nieuwe levensloopbestendige 
woning. Zo was er het terugwen-
project ‘van verzorgingshuis naar 
verzorging thuis’ en de medewer-
kers moesten leren er rekening 
mee te houden dat ze bij de klant 
thuis kwamen om de zorg te le-

Het 10-jarig bestaan viel samen 
met een ander heugelijk feit, na-
melijk de verjaardag van me-
vrouw A. van Woerden-Valk, die 
precies op deze dag 101 jaar 
jong werd. Zij maakte de verhui-
zing mee van het oude Gerard 
Goosenhuis naar de nieuwe Ge-
rard Goosenflat en werd door di-
recteur Martien Heeffer in de 
bloemetjes gezet.

Gerard Goosenflat:  tien jaar levensloopbestendig
veren in plaats van op lange af-
delingsgangen van de een naar 
de andere bewoner te gaan.
In 2005 werden de puntjes op de 
i gezet door de inrichting van ‘de 
kades’, begeleid wonen voor de-
menterende ouderen.
Na tien jaar is de onwennigheid 
totaal verdwenen, maar de trots 
zeker niet.

En mevrouw Van Woerden 
werd 101!

Join the Family
en scoor een baan

Werken als Verzorgenden IG of gediplomeerd helpende
in Feijenoord? Bel Humanitas!

010 - 461 51 51

jobs@stichtinghumanitas.nl

Bij Humanitas, u weet wel: bekend van haar bijzondere 
zorgfilosofie, van de ja-cultuur, de herinneringsmusea en 
de levensloop bestendige woningen, voelen wij ons als één 
‘uitgebreide familie’. Bij ons vervagen de grenzen tussen 
cliënten, familie, kennissen,  me dewerkers en vrijwilligers. 
Dat is niet alleen prettig wonen, maar ook prettig werken! 

Humanitas: wijkzorg!

In Feijenoord levert Humanitas wijkzorg 
vanuit De Steenplaat, Persoonshaven 650

Bel ook voor vacatures 
in de andere vestigingen 

door heel Rotterdam!

Lost u de woon-/zorgprobleem voor uw ouders 
op? En wat kost dat dan?

Een eigen woning bij Humanitas kost maar € 135.000 
(gederfd renteverlies bij 2½% dus slechts ± € 200 per 
maand). Ma is dan onder dak met restaurant en de no-
dige zorg en vertier. Informatie: Humanitas woonmake-
laar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Rotterdammer’ een complete 
huiskamer uit de vorige eeuw 
ingericht. De stand was voor de 
vele bezoekers uit het hele land 
een feest van herkenning en 
bracht talrijke herinneringen 
aan vroeger tijden boven.

Op donderdag 19 november 2009 om 17.00 uur opent prof. dr. Hans Becker een nieuwe loot aan de stam 
van de succesvolle Humanitas herinneringmusea, namelijk

 Het Humanitas Hoedenmuseum
 Uiteraard is deze opening aanleiding voor een feest in Humanitasstijl, met een heerlijk stamppottenbuffet 
en muziek van 15.30 - 20.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit voor deze feestelijke opening in Zorghotel Humanitas, Charloisse Lagedijk 951.
Komt u met een origineel hoofddeksel naar het feest, dan maakt u ook nog kans op een leuke prijs!

Humanitas thuis?
Kijk Humanitas-TV!

Wekelijks zendt Humanitas via 
‘Rotterdam TV’ op de Rotterdam-
se kabel een program ma uit over 
wonen, werken en de nieuwste 
ontwikkelingen bij Humanitas. 
Met reportages van evenemen-
ten en activiteiten.  Elke donder-
dag van 19.00 - 19.30 uur; elke 
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 
11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ 
op de kabel.


