
Water haalden we 500 meter verderop, 
bij de ingang aan de ‘s Gravenweg. 
Mijn moeder kookte op een primus; 
eerst verwarmen met spiritus, pompen 
en hop, ze had een pracht kooktoestel. 
We aten vers wat de tuin aanbood en 
ook dat was voor ons het einde, want 
zo vlak na de oorlog waren wij beslist 
nog niet verwend. We kwamen op 
het complex via de Honingerdijk en 
liepen langs het Excelsiorveld naar 
beneden; onze voetjes deden dan al 
behoorlijk zeer. Bij de Laan van Wou-
destein rechtdoor over een koolaspad 
met enge houten bruggetjes zonder 
leuning. Langs de fi rma Van Win-
gerden waar wij later koolas kochten 

voor ons tuinpad en zo kwamen we bij 
het complex. Als kind zwaaiden we 
naar de eenzame locomotief die af en 
toe op de Ceintuurbaan voorbijkwam 
en de machinist fl oot dan even. Dan 
was je dag weer goed. In de verte
zagen wij de watertoren waar af en 
toe een mannetje verscheen uit de 
torendeur, prachtig. Mijn vader zei dat 
dat dwergen waren, van een afstand 
waren het ook net kabouters. Een paar 
tuinen verder zat een zekere mijnheer 
Van Hout, een dove man, die een zaak 
had op of bij de Oostzeedijk. Die had 
daar wel vijf tuinen en had er een 

ware lusthof van gemaakt. De tuin 
tegenover ons was van Opa Heistek. 
Vele jaren later ging ik nog steeds 
naar de tuin met zijn kleinzoon Wim 
Heistek. Hij woonde op de Oudedijk 
en we raakten bevriend, nadat ik van 
de Agniesestraat naar de Ramlehweg 
was verhuisd. Met hem heb ik na 50 
jaar weer contact dankzij De Oud-
Rotterdammer.

Smerig schouwspel
Inmiddels getrouwd, kwamen mijn 
vrouw en ik terecht op een complex 
aan de Stoopweg. Vanaf het tunneltje, 
zeg maar op driekwart van de Stoop-
weg. Ook daar waren geen voorzie-
ningen, maar ook toen (1960) deerde 
dat niet. Op dat complex was de grond 
goed en we bouwden een huisje van 
oud kistenhout; niet om aan te zien, 
maar voor ons alweer luxe genoeg. 
Airco was niet nodig, want binnen 
waaide het net zo hard als buiten.
Achter het complex liep je via een 
paar landerijen naar de Bergse Linker 
Rottekade. Op een van die landerijen 
stonden wij (een paar tuinders met 
hun vrouwen) met de betreffende boer 

te praten over de huur van een stukje 
grond voor het planten van aardap-
pelen, wat een uniek en nogal smerig 
schouwspel opleverde. Tijdens het 
gesprek liet die boer zijn broek zakken 
en ging op zijn hurken zitten bolussen, 
terwijl hij gewoon bleef doorpraten. 
Vooral de dames schrokken zich 
wezenloos. Klaar? Broek omhoog, 
want papier was hij vergeten, zei hij. 
Doe ik straks thuis wel. Kunt u zich 
voorstellen dat wij het daar jaren later 
nog over hadden? 

Vraagbaak
Op dat complex was Ome Leen Stolk 
(79) ieders vraagbaak. Of hij de wijs-
heid in pacht had deed niet ter zake; 
iedereen droeg hem op handen, ook 
de kinderen. Hij was zogezegd de 
oppertuinman. Vlak voor zijn 80ste 
verjaardag kochten we gezamenlijk 
een cadeau en op zijn verjaardag 
stonden wij, voordat hij, zoals altijd, 
op zijn fi ets arriveerde, met zijn allen 
in zijn tuin te oefenen op verjaardags-
liederen als ‘lang zal hij leven’ en ‘o 
wat zijn we blij’.
Ome Leen was laat die dag en wij 

werden ongeduldig; hij was altijd 
stipt, alsof er een baas achter zijn 
broek zat. Nog maar een keer zingen 
dan, hij zal zo wel komen en zijn ogen 
uitkijken als hij ons in zijn tuin ziet 
staan. Wij verheugden ons op zijn 
reactie en gniffelden. Totdat iemand 
kwam vertellen dat Ome Leen niet 
zou komen. Terwijl wij oefenden was 
hij bij een verkeersongeval zwaarge-
wond geraakt. De verslagenheid was 
enorm. Tranen stroomden.
Twee dagen later overleed Ome 
Leen. Vanaf dat moment, totdat 
ook dat complex moest verdwijnen 
voor de aanleg van de A20, heette 
het hoofdpad op het complex de 
Leen Stolklaan, als hommage aan 
onze Ome Leen. Zijn tuin is blijven 
bestaan en werd door ons gezamenlijk 
onderhouden. Wij konden het ons niet 
voorstellen dat daar een ander op zou 
komen. Dus de Leen Stolklaan heeft 
wel bestaan.

M.A.J.Baljé (Hans)
Opont Belgique
hbalje@skynet.be
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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

Vlak na de oorlog kregen wij 
een volkstuin, gelegen tegen de 
oude Ceintuurbaan in Kralingen. 
Dat was een heel bezit en we 
gingen daar met het hele gezin 
vaak naar toe. Te voet, vanaf de 
Agniesestraat 128. Voor ons was 
die tuin met huisje het summum 
van luxe. Nu zou zoiets een krot 
heten. Er was geen elektriciteit; 
geen probleem de olielampen 
waren wel zo gezellig. Eigenaar-
dig, nu is er wel elektriciteit en 
men gebruikt weer de olielam-
pen. Toch weer om die gezellig-
heid. Er was geen sanitair; geen 
probleem. Een diepe put in de 
grond, een houten kist er on-
dersteboven in (goed gecarbo-
leumd?) met een gat erin waar 
een buis op stond. Dichtgegooid 
en een oude toiletpot op de buis 
en we hadden een luxe wc.

Van Laan van Woudestein tot Leen Stolklaan
Deze week o.a.:

  Word Vriend van
 De Oud-
 Rotterdammer
 - Pag 29

 De November-
 razzia
 

 - Pag 13

 In Rotterdamse
 danszalen en 
 cafés was
 Roadrunner
 graag gezien
   
 - Pag 19

  (D)ik zoontje
 van de koster
   

 - Pag 23

-  Ons tuinhuis aan de Stoopweg -

-  Het oude huisje op Woudestein -
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Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, eersteklas kaarten, 

een drankje in de pauze en groepsbegeleiding door een 

gastheer/-vrouw. Speciale aanbieding: nu van € 89,- 
voor € 79,-. Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

AANBIEDING

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

Frans Bauer

22
december

 89,- 
Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

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

ĲSSELZICHT
S E N I O R E N  R E S I D E N T I E

Lekker leven

Senioren Residentie IJsselzicht biedt een omgeving waarin 
u zich thuis voelt. Waar u tussen mensen woont met 
vergelijkbare levenservaring, waar het makkelijk is om 
sociale contacten te leggen, waar het gezellig, schoon en 
veilig is.

Bewoners wonen geheel zelfstandig en kunnen op elk 
niveau wat ze gewend zijn services ontvangen. Een groep 
vaste medewerkers staat dag en nacht voor u klaar. Ook 
een fijn en veilig gevoel dat 24 uur per dag directe opvol-
ging van persoonsalarmering aanwezig is.
U betaalt naar gebruik van de diensten, wie geen gebruik 
maakt van de extra dienstverlening betaalt daar ook niet 
voor.

IJsselzicht is aangesloten bij Senioren Residenties 
Nederland.

Senioren Residentie IJsselzicht
Sint Helenabaai 1
2904 AE, Capelle a/d IJssel
Tel.: 010 – 451 58 33, fax: 010 – 450 03 08
e-mail: info@ysselzicht.nl
www.ysselzicht.nl
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Cox Column

Vanwege die mensenkennis werd hij 
bij Van der Meer en Schoep ingezet als 
vakantierijder en reed dan de wijken 
van broodbezorgers, die op vakantie 
gingen. Om mijn moeder te ontlasten, 
die de zorg had over zeven kinderen, 
nam mijn vader mij vaak mee en 
zodoende kan ik u veel vertellen.
Ergens in de vijftiger jaren moest hij 
twee weken de wijk in het Brabantse 
Dorp waarnemen. Het Brabantse Dorp, 
daar staat nu winkelcentrum Zuidplein. 
Ik herinner mij maar één straatnaam, 
de Boxmeerstraat, dat was de eerste 
straat als je vanaf de Strevelsweg de 
toegangsweg naar het Brabantse Dorp 
had gevolgd.
In de Boxmeerstraat waren geen 
klanten, maar wel in de daarachter 
gelegen straat. Bij het eerste het beste 
adres van zijn nieuwe ‘broodwijk’ 
deed een slonzige vrouw open. Zij was 
aardig dik en haar ‘nachtpon’ (of moet 
ik zeggen ‘dagpon’ ) was met een stuk 
bindtouw dichtgebonden.
Ze keek mijn vader aan en zei: “Wat 
ben jij voor een klo..zak” (U moet mij 
de terminologie vergeven, maar ik 
moet het vertellen zoals het is gegaan). 
Mijn vader keek haar aan en zonder 

een seconde aarzeling zei hij: “Nou, 
zoals ik zie, net zo’n kl…zak als je zelf 
ben”. Het volgende dat ze zei, was: 
“Okay, bakker, kom maar binnen. De 
koffi e staat klaar en breng die jongen 
die je bij je hebt ook maar mee. Wie 
is dat? Je zoontje? Ja, dat kan je wel 
zien, hij ziet er net zo dom uit als zijn 
ouwe heer!”

Fooitjes
In de twee weken dat mijn vader in het 
Brabantse Dorp reed, hadden we het 
thuis goed. Er werd door de klanten 
een week lang gepoft en ’s zaterdags 
was het afrekenen geblazen. En bij 
het afrekenen waren er altijd een paar 
dubbeltjes voor de bakker. Het loon 
van een broodbezorger was erg laag en 
die fooitjes maakten een wereld van 
verschil.
De twee daaropvolgende weken moest 
mijn vader de Mijnsherenlaan doen. In 
die tijd woonden daar artsen, advoca-
ten, scheepskapiteins en fabrieksdirec-
teuren. Echte Rotterdammers kennen 
de situatie daar. Je gaat een stenen 
trap op en daar tref je vier deuren aan. 
Twee deuren waren over het algemeen 
de deuren van klanten. Dus er werd 

gebeld. Soms maar aan één deur tege-
lijk, want de klant werd erg boos als de 
andere deur zo’n beetje tegelijkertijd 
openging en er twee klanten tegelijk 
moesten worden bediend.
Omdat je een trap op moest van zo’n 
zestien treden, nam mijn vader altijd 
een mandje mee, met allerhande 
broden erin. Dat voorkwam onnodig 
de trap op en neer stiefelen. Sommige 
dames waren lief en vriendelijk, maar 
er waren er bij!!!!
Ze keken in de mand, die mijn vader 
bij zich had en presteerden het toch dat 
halfje Allison te eisen, dat er net niet 
in lag.
Om een lang verhaal kort te maken, 
die goeie man sjouwde trap op en trap 
af en verkocht hier en daar een half 
broodje. Dat zette geen zoden aan 
de dijk. Afrekenen werd altijd gelijk 
gedaan en een fooitje zat er niet bij. 
Thuis was het die weken armoe troef.

Snotneus
Op een dag was hij weer de trap op 
gesjouwd en na lang wachten ging ein-
delijk de deur open. Mevrouw keek in 
de mand en natuurlijk moest zij weer 
iets hebben dat er niet in lag. Dus mijn 

vader gaf mij de opdracht: “Henk, 
haal jij eens een halfje Allison uit de 
wagen.” De reactie van mevrouw was 
duidelijk: “Nee, ik wil niet worden be-
diend door zo’n snotneus.”  Mijn goeie 
vader sjouwde de trap af, pakte het 
halfje Allison, deed het in zijn mand 
en sjouwde de trap weer op. Boven 
aangekomen zei mevrouw, dat ze van 
gedachten was veranderd en helemaal 
geen brood meer wilde.
Beneden, op de straat, wilde mijn va-
der zich net schrap zetten om de bak-
kerskar in beweging te krijgen, toen 
op de derde verdieping een raampje 
openging. De mevrouw, die eerst wel 
en toen weer geen halfje Allison wilde, 
stak haar hoofd  uit het raampje en 

riep: “Bakker, breng eens een broodje 
boven voor kleine Wim.”
Mijn vader reageerde zoals ik daarvoor 
en daarna nooit meer heb meegemaakt. 
Hij rechtte zijn rug, richtte zijn blik 
naar boven en riep: “Mevrouwtje, gooi 
kleine Wim maar uit het raam, dan kan 
hij hier zijn broodje komen ophalen.”
Brabantse Dorp versus Mijnsheren-
laan. Slechts een enkele kilometer uit 
elkaar. Werkmensen versus ‘gegoede 
burgerij’. Geef mij die werkmensen 
maar.

Henk Conijn
Duke Ellingtonstraat 11
4337 XT  Middelburg
hmconijn@zeelandnet.nl

Trap op, trap af aan de Mijnsherenlaan
Mijn vader is jarenlang bakker (broodbezorger) geweest. Eerst bij bakker Janse in de Oranje-
boomstraat en later bij Van der Meer en Schoep. Mijn vader was een eenvoudig man, maar in één 
ding blonk hij uit. Hij had een bovennormale mensenkennis en daar maakte hij goed gebruik van. 
Ook al ging het wel eens mis. 

-  De Mijnsherenlaan nog zonder metro omstreeks 1950 -

De zondagochtend(concerten.)

Na de badkamerrituelen en een paar 
bakken koffi e eerst een rondje met de 
hond. Die loopt er een beetje bedrem-
meld bij, want die is helemaal verkeerd 
getrimd. Hoe dat komt, het voert te ver 
dat allemaal te vertellen, maar het is nu 
meer een spitsmuis dan een Riesen-
schnauzer. Zijn vreeswekkende uiterlijk 
heeft er sterk onder geleden. 
En daarna zoef ik, zoal de laatste 25 
jaar, naar de Doelen in Rotjeknor voor 
het zondagochtendconcert. (Mijn nieu-
we bolide is een beetje een sportmodel, 
daar past de hond niet meer in, dus kon 
ik hem niet meer meenemen naar mijn 
vertrouwde trimmer in Brabant, zodoen-
de enzovoorts.) De Doelen, met afstand 

de mooiste concertzaal van Nederland, 
is sinds een dikke maand weer open, 
want is helemaal, voor het luttele bedrag 
van 25 miljoen, verbouwd. Als u het nog 
niet gezien heeft, gauw komen kijken, 
zondag aanstaande komt Mathilde San-
ting. Behalve prachtige nieuwe paarse 
stoelen merkt u van die verbouwing niet 
veel, want het meeste geld is, terecht, in 
de techniek gaan zitten.

Die zondagochtendconcerten, ook wel 
koffi econcerten genaamd, doen wij nu al 
25 jaar. En omdat wij allemaal genoegen 
nemen met een kleine vergoeding, is de 
toegangsprijs belachelijk laag, ik dacht 
elf en een halve Euro. Behalve als u een 

passepartout neemt, dan is het nog min-
der. Ik weet niet of u de laatste tijd nog 
wel eens naar het theater bent geweest, 
zo ja, dan weet u hoe weinig dit is. We 
hebben een goede reputatie opgebouwd 
bij het artiestenvolkje in Nederland, dus 
de meesten die we vragen komen graag, 
al is het meestal laat geworden de vorige 
avond, en moeten ze vroeg op. Vorige 
week hadden we Trijntje Oosterhuis, een 
fabelachtige zangeres, die vanuit de kop 
van Noord Holland kwam en om vijf uur 
was opgestaan. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of ze 
hebben in die jaren bij ons gestaan. The 
Dutch Swing Collegeband bijvoor-
beeld, in de eerste jaren nog met Peter 
Schilperoort. The Ramblers, in de eerste 
jaren nog met Marcel Thielemans. Jean 
‘Toots’ Thielemans, die met ‘zijn brood-
je’ de zaal op zijn kop zette. The Deep 
River Quartet, Robert Long, Lenny 
Kuhr, roept u maar. We hebben artiesten 
gehad die we groot hebben zien worden 
en sommige ook weer zien verdwijnen, 
25 jaar is lang. We hebben zelfs tot twee 
keer toe André Rieu mogen ontvangen, 
met een klein salonorkest. Daarna werd 
ie wereldberoemd en was ie niet meer te 

betalen. Alexandra Radius en Han Eb-
belaar hebben bij ons gedanst. 

Elke zondagochtend is weer anders, en 
daarom is het ook zo leuk om te doen. 
Straks in december eindigen we weer 
met ‘White Christmas at de Doelen’, 
ons Kerstconcert met een zestig mans 
orkest, strijkers, blazers de hele mik 
mak, inclusief het instrument dat ‘de 
zweepslag’ doet in Sleighride van Leroy 
Anderson, het geheel onder leiding van 
Rien den Hartog. Als ik u nu allemaal 
nieuwe dingen zit te vertellen, dan moet 
u toch gauw eens langs komen.

De zondagmiddag? Ja, die verloopt voor 
mij sinds anderhalf jaar heel anders dan 
anders. Maar daarover een volgende 
keer.

Het is zondagmiddag half twee en de dag verloopt tot nu toe 
prettig, zoals ie elke week verloopt. Er bestaat een soort sleur 
die aangenaam is en dat zal ik u uitleggen. Wat vandaag bij-
zonder aan deze dag is, is (twee keer “is” achter elkaar, ik kan 
er ook niks aan doen) dat het stralend weer is en volgens mij 
was dat door niemand voorspeld; voor mij is het althans een 
hele verrassing. Ik heb een huis waar ik de zon, als ie er is, 
kan zien opkomen, de hele dag kan zien schijnen en kan zien 
ondergaan en ik weet niet hoe het met u is, maar opstaan met 
een goudgeel zonnetje in je slaperige ogen, geeft mij altijd een 
vrolijk gevoel en sterkt mij om de problemen van de komende 
dag ferm onder ogen te zien.

-  Pa -



Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

1e en 2e Kerstdag speciaal       
KERSTBUFFET € 14,95 p.p.    

(Kinderen t/m 11 jaar € 9,95)
Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet soep of  
Tomatensoep met kalkoenfilet, Div. soorten vers fruit, Gebakken 
Chinese wan tan,  Mini loempia´s, Kerry driehoekjes, Geb.banaan, 
Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen, Daging Rundvlees, Cheung Pau 
ossehaas, Chin.garnalen met 5 kruiden, Lo Han Tjai mixed groenten, 
Babi P. Spek, Patat, Salade, Kip `Mountain Spring`,  Cha sieuw Chin.stĳl, 
Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrilde zalm.  
Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.) 
€ 26,50 p.p. en € 30,50 p.p
Ook kindermenu`s - Reserveren gewenst. 
Kerstbrunch van 12.00 uur tot 15.30 uur
1e zitting 16.00 uur - 19.00 uur   
2e zitting 19.15 uur - einde van de avond
OPEN: ma 16.00-22.00 uur,  
di t/m zondag 14.00-22.00 uur, m.u.v. kerst 

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



Ton Hougee (Maassluis): “Dit 
betreft volgens mij de Jericholaan in 
Kralingen, gefotografeerd vanaf de 
Oudedijk. Ik ben zelf geen Kralinger, 
maar ik ben er ooit, eind jaren ‘60 van 
de vorige eeuw, eens bij iemand op 
bezoek geweest voor een interview in 
De Havenloods waar ik toen werkte. 
Ik heb het, met die dubbele rij bomen 
in het midden, altijd een mooie laan 
gevonden. Niet in het minst vanwege 
de statige huizen aan de rechterzijde. 
Wat mij sterkt in mijn mening is het 
witte driehoekje, dat vooral op de grote 
foto op de website goed te zien is, he-
lemaal achteraan, in het midden tussen 
de bomenrijen...... Een zeilboot op de 
Kralingse Plas!”

Jaap Koen (Spijkenisse): “Als ik het 
goed heb gezien zie ik heel in de verte 
een zeilbootje varen. Ik denk dat het 
de Jericholaan in Kralingen is. Met je 
rug naar de Oudedijk kijk je zo naar de 
Kralingse Plas. Aan de overkant van 
de Oudedijk stond altijd een band van 
het Leger des Heils. Als we gingen 
wandelen, bleef mijn moeder daar altijd 
staan luisteren.”

R.P. Kanaar (Schiedam): “Dit lijkt mij 
de Jericholaan in Rotterdam-Kralingen. 
Mijn in januari op 101-jarige leeftijd 
overleden moeder heeft daar haar jeugd 
doorgebracht en mijn vader leren ken-
nen. Het is een statige zijstraat van de 
Oudedijk. Om de hoek zit café Hof van 
Jericho.”

A. Valk: “Rechts op de foto zie je drie 
huizen met portieken en bogen. In de 
twee eerste huizen woonden de families 
Morree en Jansen, in het huis met de 
erker woonde de familie Hoeneveld. 
Links daarnaast op nummer 74 de fami-
lie De Roo, later de familie Houtman 
en nog later de familie Van Rossum. Op 
nummer 72 boven de heer en mevrouw 
Van der Hoeven, en inwonend Jan en 
Riet Krab. Beneden de familie Krab; 
met een dochter ben ik getrouwd al 50 
jaar. Op nummer 70 boven de familie 
Loyd, beneden de dames Bosma. 
Rechts niet op de foto, was het kruide-
nierswinkeltje van de dames Rijnsoe-
ver. Naast de tweede boom rechts zie 
je de melkwinkel van de RMI. Aan de 
linkerzijde op de hoek was de groente-
winkel van Plaisier.”

Hans Antis (Vlaardingen): “Ik heb mijn 

jeugd in Kralingen doorgebracht en 
woonde in de Jericholaan, het nummer 
weet ik niet meer; ik was toen nog 
klein. Wij zijn later naar de Vre-
denoordlaan verhuisd in nieuwbouw. 
Ik heb nog een leuk verhaal over de 
Jericholaan; ik heb daar leren fietsen. 
Wij woonden aan de linkerkant voorbij 
de zijstraat, ik was 4 á 5 jaar. Mijn ou-
dere zus zou mij wel even leren fietsen, 
zij hield mij aan mijn schouder vast en 
we gingen richting Kralingse Plas. Mijn 
moeder hing boven uit het raam en 
keek met angst toe. Ik kreeg de smaak 
te pakken en ging harder fietsen. Mijn 
zus verloor de grip op mijn schouder en 
ik  sjeesde op de Kralingse Plaslaan af, 
waar veel auto’s rijden. Mijn moeder 
was inmiddels in paniek naar beneden 
gerend, deur sloeg dicht, achter haar. Ik 
richting Kralingse Plaslaan keerde op 
tijd naar links, voor een groen pleintje, 
en kwam terug naar moeder met de 
zenuwen. Een glazenwasser werd 
gevraagd via het raam naar binnen 
te gaan, om de dichtgevallen deur te 
openen. Alles is toch weer goed geko-
men: ik kon fietsen, mijn zus kreeg een 
klap voor haar hoofd voor de slechte 
controle en de glazenwasser een zoen 
van mijn moeder.” 

L.Lans (Spijkenisse): “We zien een foto 
van de Jericholaan, de fotograaf maakte 
de foto net na de 1e Jerichostraat met 
het zicht richting Kralingse Plaslaan. 
Links zie je op de hoek van de Taxus-
straat de luifel van de groentewinkel 
van Plezier. Rechts op de hoek met de 
Jerichostraat zat een bakkertje, waar we 
vanaf de straatkant de bakkerij in kon-
den kijken en alleen van de baklucht 
al, kreeg je trek in al dat lekkers. Weet 
me nog te herinneren, dat we tijdens het 
spelen een dekentje van een poppen-
wagentje pakten en deze door de wind 
de straat op werd geblazen. Net op het 
moment kwam er een Solex of Berini-
eitje langs gereden. Resultaat was dat 
de bestuurder de straat wat dichterbij 
zag komen, gelukkig had hij niet veel 
schade.”

Hans de Groot, Wildeveenstraat 26, 
3061 GZ Rotterdam: “Deze foto herken 
ik uit duizenden: hier ben ik in 1946 
geboren,op nummer 23. Wij woonden 
daar geweldig, dichtbij de plas en het 
bos en de ijsclub om de hoek. Deze 
foto is volgens mij genomen vanaf de 
hoek 1ste Jerichostraat. Het was er 

heerlijk spelen, zoals op de foto te zien 
is er geen enkele auto, dus de straat 
was voor de jeugd. Op de hoek links 
op de foto zat de groentezaak van de 
familie Plaisier, op de andere hoeken 
aan de overkant was de bakkerij van 
de familie Onderwater en daar weer 
tegenover de melkzaak van de RMI. 
Alles lekker dicht bij elkaar. Waar de 
fotograaf stond, zat nog een bakker van 
de familie Capelle en daar tegenover 
de zaak van de dames Rijnsoever, daar 
verkocht men alles op het gebied van 
kruiden, maggi enz. Ik zat op school in 
de IJsclubstraat van de heer Speelpen-
ning, die was hoofd van de school. Op 
nummer 15 in de Jericholaan woonde 
mijn vriendje Frans van Velzen en op 
21 de familie Haye met zoon Hein. 
Aan de overkant de jongens van de 
familie Lene. Verder woonden daar 
ook nog de jongens Hooghuis. Aan het 
einde, richting Plaslaan, de familie De 
Goederen, dit waren zeilliefhebbers. Je 
zag ze regelmatig op hun zeilboot, een 
Regenboog nr. 17 op de plas.
Op 61 woonde mijn oma,  zij had daar 
een sigarenzaak annex reisbureau, 
genaamd de Oosterster. Zowel in de 
zomer, als in de winter konden wij ons 
uitleven op het terrein van IJsclub Kra-
lingen. Deze club bestaat helaas niet 
meer. Nu, op 63-jarige leeftijd, woon 
ik nog steeds in Kralingen, samen met 
mijn vrouw en hond. Als ik `s morgens 
dat beestje uitlaat en ik loop langs de 
Kralingseplas, dan vind ik het nog 
steeds het mooiste stukje van de stad. 
Geboren in de Jericholaan, nu wonend 
in een straat erachter, heb ik het nog 
niet over mijn hart kunnen verkrijgen 
Kralingen te verlaten.”

Riet Witberg-Le Maitre (Nieuwerkerk 
aan den Ijssel): “Wat een feest der 
herkenning de “waar was dat nou foto” 
van deze week: De Jericholaan. Het 
bracht mij ruim 51 jaar terug in de tijd. 
In april 1958 kregen wij namelijk. een 
inwoning aangeboden bij  mevrouw  
Sevenhuysen op nummer 73. Het was 
in die tijd de enige mogelijkheid om te 
trouwen en zelfstandig te gaan wonen. 
Wij kregen de hele bovenetage, een 
ruimte waar je alleen maar van kon 
dromen. Mijn (toen nog) verloofde, 
zijn vader en drie broers hebben er een 
paleisje van gemaakt en in juli zijn we 
er als kersvers bruidspaar gaan wonen. 
Wat waren er velen jaloers op ons! In 
die tijd kwam je niet in aanmerking 

voor een eigen woning. Wij kregen pas 
een woonvergunning van Volkshuis-
vesting toen we drie kinderen hadden. 
Ruim zes jaar hebben we er gewoond. 
Het was niet alleen voor ons best moei-
lijk met drie kleine kinderen twee hoog 
te wonen, maar ook voor mevrouw 
Sevenhuysen, die toch maar zolang met 
een jong gezin zat opgescheept. Maar 
we zijn haar altijd dankbaar gebleven 
voor het aanbod van de inwoning in 
haar huis.”

Gert Brillenburg Wurth (Zwijndrecht): 
“De fotograaf staat omstreeks de 
vijftiger jaren met zijn rug naar de 
Oudedijk en maakt een foto in de 
richting van de Kralingse Plas. Aan de 
zonnestand te zien is het midden op de 

dag. De situatie is daar eigenlijk weinig 
veranderd. Achter de tweede boom 
van de rechterrij is de kruising met de 
Jerichostraat en links de Taxusstraat te 
zien. In die tijd was ik leerling van het 
Libanonlyceum en heb in de pauzes 
heel wat rondjes in die buurt gelopen. 
Ik herinner me dat in de Jericholaan 
een zeer kundige bijleslerares woonde, 
waarvan ik regelmatig enige wiskundi-
ge steun ondervond. In de tweede helft 
links van deze laan heeft onze zoon, 
als architect, een uitstekende renovatie 
van een mooi pand laten uitvoeren.”

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 103” 

Nieuwe opgave no. 105

De mooiste ‘Waar-was-dat-nou-foto’ is voor mij nog steeds de foto die door een 
DOR-lezer wordt opgestuurd. Meestal zijn dit foto’s uit het familiealbum, maar staat er 
duidelijk een verdwenen(?) stukje stadswijk op.
Deze keer zie je een foto uit de collectie van P. Kluijve’s vader.
De foto is in 1957 van een Rotterdams bloemencorso gemaakt. Daar de foto niet al te 
scherp is, geef ik als aanwijzing dat op de achtergrond een vierassige tram met vieras-
sig aanhangrijtuig te zien is.

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 23 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

Zo, dat weet ik ook weer: die statige laan op de Waar-was-
dat-nou-foto 103, was voor de Rotterdammer en met name 
de Kralinger geen onbekend ‘straatje’. Ik vroeg u de naam 
van deze laan en 95% van de inzenders kwam met de goede 
oplossing: de Jericholaan, gezien richting Kralingseplas. 
Slechts een enkeling had het over de Schietbaanlaan, de 
Bergselaan en de Schiebroekselaan. Opmerkelijk was wel, 
dat meerdere inzenders  deze foute oplossingen inzonden.



Pagina 6 Dinsdag 10 november 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

“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 u 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

     
v.a. € 795,00 

   Relaxfauteuils met 
       opstahulp
    

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 I M M E R M A N  N AT U U R S T E E N

V I E R BA N N E N S T R A AT  1
N I E U W E R K E R K
T E L E F O O N  ( 0 1 1 1 )  6 4 1 7 9 8

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

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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Het sociale zekerheidstelsel is in de revisie. De meest luxe kanten ervan worden er afgehaald. Sinds 2006 zijn de WAO en de WW al aangepakt. In 1996 is het aloude weduwen- en weduwnaarspensioen 
afgeschaft. De politieke discussie over de toekomst van de AOW is in volle hevigheid losgebarsten. Een visie over de verzorgingsstaat van Hans  Roodenburg.

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Verzorgingsstaat wordt waarborgstaat 

De nu zo geroemde verzorgingsstaat 
is en was eigenlijk alleen bedacht om 
een fi nanciële bodem te bieden aan 
gehandicapten, arbeidsongeschikten, 
zieken, werklozen, ouderen en anderen 
die door wat voor omstandigheden dan 
ook in armoede dreigen te vervallen.
Het is onvoorstelbaar welke sociale 
voorzieningen en verzekeringen er 
voor de burgers van Nederland thans 
zijn. We noemen de belangrijkste 
afgekort: AKW, Anw, AOW, AWBZ, 
IOW, TOG, Wajong, WAO, WIA, 
Wmo, WW, WWB. WWIK, Wzt en  
ZW. We zullen er nog wel een paar 
vergeten zijn, maar allen hebben ze de 
bedoeling mensen met een uitkering te 
helpen als zij zijn of worden geraakt 
door calamiteiten.
Aan de AOW-discussie zullen we 
deze keer geen aandacht besteden. Die 
hebben we al eerder op deze plaats aan 
de orde gesteld. Het wachten is op de 
afronding van de politieke procedures.

Tegenstribbelende politici, maar ook 
sommige lezers van deze krant, menen 
dat de verzorgingsstaat wordt uitge-
kleed door alle voorstellen. Dat is wel 
erg kort door de bocht! Voor hetzelfde 
geld kun je stellen dat sommige voor-
zieningen behoorlijk uit de bocht zijn 
gevlogen, waardoor correcties bitter 
noodzakelijk zijn.
Bijna iedereen is vergeten dat in de af-
gelopen vijftien jaar de mogelijkheden 
om respectievelijk de Anw, de WAO, 
de AWBZ, IOA, WIA, WW, WWB 
en ZW te krijgen zijn teruggeschroefd 
of zodanig zijn gewijzigd dat alleen 
bepaalde groepen daarop een beroep 
konden doen.

Een paar voorbeelden. De Algemene 
nabestaandenwet (Anw) beperkte 
per 1 juli 1996 de staatsuitkering bij 
overlijden van een partner van gehuw-
den. De AWW daarvoor gaf vrijwel 
iedere nabestaande – los van zijn of 

haar eigen inkomen en vermogen - de 
mogelijkheid van een uitkering tot aan 
de AOW-leeftijd. Er komt thans heel 
wat voor kijken om voor een Anw-
uitkering uit de staatsruif in aanmer-
king te komen.
Misschien de grootste operatie is de 
omzetting van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) 
naar de Wet Werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) geweest.  Dat 
had politiek gezien misschien nog wel 
meer voeten in aarde dan de behande-
ling van de nu voorgestelde AOW-
wijzigingen.

Tot afgrijzen van een deel van de 
politici en van betalende burgers zag 
men de oude WAO uit de hand lopen. 
Niet alleen qua hoogte van de uitke-
ring, maar ook doordat werkgevers 
stilzwijgend mensen, die nog wel in 
staat waren deels te werken, naar deze 
uitkering ‘loosden’.
Mensen met bovenmodale inko-
mens met bijvoorbeeld geestelijke 
problemen of deels fysieke ongemak-
ken behielden tot hun 65ste jaar 70 
tot 80 procent van hun laatste (vaak 
hoge) loon. Daarvoor was de oude 
WAO eigenlijk niet bedoeld. Vandaar 
de nieuwe wet WIA (Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen) per 1 
januari 2004.

Ook in de aloude werkloosheidsuit-
kering hebben bijstellingen in duur 
en hoogte plaatsgevonden. Per 1 
oktober 2006 is er nog maar één soort 
loongerelateerde WW-uitkering van 
minimaal drie maanden en maxi-
maal 38 maanden. De hoogte van de 
uitkering is in de eerste twee maanden 
75 procent van het dagloon, daarna 70 
procent.

Voorts zijn er aanpassingen gedaan 
aan bijstandsuitkeringen, het minimale 
vangnet in ons sociale stelsel. We 
zullen het hierover niet verder hebben, 
maar door de bijstellingen is men ten 
opzichte van vroeger sneller verplicht 
werk aan te nemen. De ‘armoede-
bodem’ van de nieuwe WWB blijft 
overeind.
Eerder is de term ‘dagloon’ in dit stuk 
al opgevoerd. Die is vooral van belang 
voor mensen met hogere salarissen. 
Voor met name de WW, WAO en 
WIA (ook voor de Ziektewet) bestaat 
namelijk een ‘maximum dagloon’. Dat 
bedraagt thans voor werknemersver-
zekeringen  € 183,15 per dag (ofwel € 
3983,51 per maand).

Om deze ingewikkelde kwestie 
simpel weer te geven, betekent het 
dat mensen over maximaal dit bedrag 
percentagegewijs een uitkering kunnen 
krijgen. Met andere woorden: mensen 

kunnen per maand (exclusief vakantie-
geld) pakweg maximaal € 2800 bruto 
aan uitkering krijgen. Werkgevers ge-
ven daarnaast soms gouden handdruk-
ken om de hogere inkomensgroepen 
bij ontslag, ziekte of bij de WIA niet 
te sterk te laten terugvallen.
Maar ook bij het bijstellen van de 
sociale voorzieningen blijft het niet. 
Hypotheekrenteaftrek, huursubsi-
die en zorgtoeslag zijn de volgende 
inkomensafhankelijke (vaak fi scale) 
regelingen die in de toekomst zullen 
worden aangepakt.
Al deze aanpassingen van een ‘verzor-
gingsstaat’ naar een ‘waarborgstaat’ 
(een betere term) zullen voor de 
samenleving alleen aanvaardbaar zijn 
of worden als nog meer dan met het 
maximum dagloon beperkingen wor-
den gesteld aan de hogere en vooral 
topinkomens. Bonussen en exorbitante 
zelfverrijkingen zouden eigenlijk heel 
moeilijk moeten worden gemaakt, al 
dan niet met fi scale maatregelen. Laat 
hen blij zijn dat aan de door hen  in-
middels opgebouwde hoge vermogens 
niet wordt getornd. 

Hoe amusant ook, een tv-programma 
met schaamteloze rijkaards als ‘Bij 
ons in de pc’ van Jort Kelder, zal het 
acceptatieklimaat van de gewone 
burgers niet doen verbeteren. 

De verzorgingsstaat staat echt niet op instorten nu het kabi-
net de AOW-leeftijd op de lange termijn wil opschuiven naar 
67 jaar. Wél zijn en worden een aantal ‘weeffouten’ uit de 
veelheid aan regelingen gehaald, die vooral voorkomen dat 
hogere inkomensgroepen met bepaalde uitkeringen nogal 
luxueus kunnen doorleven. Zo had de grondlegger van de 
AOW, premier Drees van vier rooms-rode kabinetten, het ooit 
ook bedoeld. Drees was voor een waarborgstaat en wilde 
voorkomen dat de overheidsuitgaven uit de hand zouden 
lopen.

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

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’.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       
Erf- en schenkingsrecht

Moeder wil erven van
overleden zoon
Een van mijn vier kinderen, een zoon, 
is overleden. Ik ben al twintig jaar 
gescheiden van de vader. Heb ik 
recht op zijn nalatenschap?

Als een van uw zonen is overleden en 
hij heeft geen echtgenote en kinderen 
die als eerste wettelijke erfgenamen 
in aanmerking komen en er is door 
hem ook geen testament gemaakt dat 
anders bepaalt, dan komen inderdaad 
de zussen, broers en ouders (groep 2) 
in aanmerking voor verdeling van de 
nalatenschap.

Al vijftien jaar in
Spanje wonend
Wij zijn ongeveer vijftien jaar 
geleden geëmigreerd naar Spanje. 
Vallen wij nu als geëmigreerde 
Nederlanders onder het Nederlands 
wettelijke erfrecht of vallen wij onder 

de Spaanse wetgeving?

Bij de heffi ng van successie- en 
schenkingsrecht wordt uitgegaan 
van het woonplaatsbeginsel. Als Ne-
derlanders in het buitenland wonen, 
geldt het nationaliteitsbeginsel: dat 
betekent dat als u binnen tien jaar na 
vertrek uit Nederland een schenking 
doet of komt te overlijden nog onder 
de Nederlandse wetgeving in deze 
blijft vallen (dit ook om kapitaal-
vlucht naar belastingparadijzen te 
voorkomen). Er zijn ook vaak rege-
lingen om te voorkomen dat u dubbel 
belast wordt (in Nederland en in het 
land van vestiging).
Uit uw vraag begrijpen wij dat u 
langer dan vijftien jaar uit Nederland 
weg bent. Ons inziens valt u bij 
overlijden daarom onder de Spaanse 
wetgeving. Wij kennen die niet en 
adviseren u zich in Spanje daarvan 
op de hoogte te stellen. Gratis infor-
matie is ongetwijfeld bij de Spaanse 
overheid te krijgen. Anders moet u 
een Spaanse notaris inhuren (ook 

handig als u een testament wil laten 
opstellen).

Fiscale zaken

Uitbetaling oude
levensverzekering
Vanaf  1969 heb ik maandelijks 
premie betaald voor een levensverze-
kering uit te betalen op 1 september 
2009 dan wel voor die datum mocht 
ik komen te overlijden. Gelukkig ben 
ik er nog steeds en heb nu een bedrag 
van € 11.608 op mijn rekening 
gestort gekregen. Ik heb een brief van 
de verzekeraar gekregen dat zij wet-
telijk verplicht is aan de Belasting-
dienst een kopie van deze uitbetaling 
te zenden. Moet ik, nadat ik veertig 
jaar premies heb betaald, hierover 
nog eens belasting voldoen?

We nemen aan dat het hierbij gaat om 
een zogenoemde gemengde levens-
verzekering (later lijfrentepolis gehe-
ten) van voor de brede herwaardering 
(in 1999). Het zit nogal ingewikkeld 

in elkaar, maar aangezien het kapitaal 
in één keer door de verzekeraar aan 
u is gestort, maken we daaruit op dat 
u deze levensverzekering steeds met 
premies uit uw netto-inkomen hebt 
betaald. Dan is deze uitkering ook 
netto en zal niet in box 1 onder de 
zware inkomstenbelasting vallen.
Heeft u echter de premies van uw 
bruto-inkomen afgetrokken om 
belastingvoordeel te genieten, 
dan wordt de uitkering geheel of 
gedeeltelijk ook in box 1 belast. Bij 
uw aangifte over 2009 komt u of uw 
belastingadviseur vanzelf de moge-
lijke opgaven en voorwaarden tegen. 
U kunt uw verzekeraar ook bellen 
of vragen hoe het nu precies bij uw 
belastingopgave moet.

Samenlevingskwesties

Postadres van ander
op een woonadres
Iemand heeft mij gevraagd of hij 
mijn woonadres mag gebruiken 
als zijn postadres [p/a]. Nu heb ik 

gehoord dat je daardoor problemen 
kunt krijgen met de Belastingdienst. 
Klopt dat?

Er kan niet zozeer een probleem ont-
staan met de Belastingdienst, want 
ieder wordt individueel belast. Als 
er beslag moet worden belegd, komt 
het incassobureau van de Belasting-
dienst wel kijken op uw adres of er 
wat te halen is van de persoon die 
zijn postadres heeft bij u. Pas als het 
goede en betrouwbare kennissen (of 
kinderen) zijn, zouden we aanbeve-
len een postadres van een ander bij u 
toe te laten.
Moeilijkheden kunnen ook ontstaan 
als er sprake is van huurtoeslag en 
bij bijstand. Is hiervan sprake (bij u 
of de postadrespersoon) dan raden 
we ook af een postadres bij u toe te 
staan.



Alles op het 
gebied van 
scooters, 
onderdelen  
en accessoires!

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

www.fredmotoren.nl
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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

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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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
Bij uitzondering gaan we dit keer voor de oude elftalfoto iets buiten de stadsgrenzen. We schrijven het jaar 1958 en een beetje voetballiefhebber moet 
deze club en bepaalde spelers herkennen.

Oplossing foto 27 oktober 2009
Biljarten en Rotterdam vormen sinds jaar en dag een prima combinatie. Toch komen velen niet verder dan Piet van de Pol als het om bekende Maas-
stedelijke biljarters gaat. De twee Rotterdammers - die hier elkaar in 1956 de hand schudden – mogen zich echter ook op een prachtige biljartloopbaan 
beroepen. Voor Aad van der Leer roept de foto allerlei herinneringen op: “Wie zien hier Bert Teegelaar (links) en Cees van Oosterhout. Bert Teegelaar 
was een fabuleus driebander. Hij verdiende zijn brood als manager van de biljartzaal van Engels in het Groothandelsgebouw. Ik speelde daar als jonge 
handelsvertegenwoordiger tegen bekende toneelspelers als de Lutzen en Ton van Duinhoven. Zij repeteerden in een van de vele zalen op de tweede 
verdieping.” Manon van Iperen reageert als volgt: “De man rechts is de bekende biljarter Cees van Oosterhout. In die tijd had hij Café Monopole 
op de Hillelaan in Rotterdam-Zuid. Mijn ouders hebben het café van hem overgenomen.” Deze foto is gemaakt op 4 maart 1956 aan het slot van het 
Nederlands kampioenschap bandstoten in het Groothandelsgebouw. Teegelaar feliciteert Van Oosterhout met de eindoverwinning na een spannende fi -
nalepartij. Aan het toernooi namen ook de streekgenoten Kruythof en Herman Popeyus deel. Popeyus was de uitvinder van de harmonicastoot, hij werd 
niet minder dan zeven maal Nederlands kampioen driebanden. Bert Teegelaar, die in 2003 op 90-jarige leeftijd overleed, werd Nederlands driebanden-
kampioen in 1958 en 1970. Voorts behaalde hij drie nationale titels in het bandstoten.
Cees van Oosterhout (1930) kreeg het biljarten in het café van zijn ouders met de paplepel in-
gegeven. Het bracht hem de nodige titels: driemaal Nederlands kampioen bandstoten, tweemaal 
driebanden en driemaal kunststoten. In 1963 werd hij directeur van de Billardfabriek Wilhelmina in 
Amsterdam. Vandaag de dag is de leiding van dit bedrijf in handen van zijn twee zonen. 

Enigszins in strijd met zijn hierbo-
ven genoemde eigenschappen was 
zijn stelregel dat een sportman zijn 
komende tegenstander nooit moet 
prikkelen of tarten. Mijn lange geheu-
gen is nog zo goed dat ik zo voor de 
vuist weg een paar voorbeelden kan 
noemen van wedstrijden waarin ‘der 
Weltmeister’ zich niet aan deze regel 
heeft gehouden.
Om te beginnen het tweede duel met 
Estudiantes om de wereldbeker op 
9 september 1970 in de Kuip. De 
eerste wedstrijd in La Bombonera, het 
roemruchte stadion van Buenos Aires, 
was in 2-2 geëindigd door doelpun-
ten van Ove Kindvall en Wim van 
Hanegem. Dat resultaat bood prachtige 
vooruitzichten voor de return in Rot-
terdam. Sterker nog, toen Ernst Happel 
de al vroeg in Rotterdam gearriveerde 
Argentijnen vier dagen voor de grote 
strijd in een oefenpartij op het bijveld 
naast de Kuip aan het werk zag, raakte 
hij ervan overtuigd dat Feyenoord kor-
te metten zou maken met de studenten 
uit de De la Plata. Ik had het genoegen 
die zondagmorgen naast Happel op het 
trainersbankje te zitten. Na onge-
veer een kwartier hoorde ik hem iets 
mompelen in de geest van ‘die gasten 
kunnen er niks van, dat moet voor ons 
geen enkel probleem zijn’.

Stoere taal
Vier dagen later moest hij, na de uiterst 

moeizaam verkregen triomf, toegeven 
dat hij zich schromelijk vergist had. 
Niet alleen in het technisch en tactisch 
vermogen van de Argentijnen, maar 
vooral in hun intimidatiepraktijken. 
Zo’n stel houthakkers had Feyenoord 
nog nooit op bezoek gehad. “Bin-
nen een kwartier  hadden ze ons spel 
volledig kapot gemaakt”, gaf Happel 
na afl oop toe. Dankzij het doelpunt 
van Joop ‘brilletje’ Van Daele liep het 
allemaal met een sisser af en hoefde er, 
zoals tevoren was bepaald, in Madrid 
geen derde wedstrijd te worden ge-
speeld. Dat was een lelijke fi nanciële 
tegenvaller voor de Argentijnen die  
duidelijk op een gelijkspel hadden 
gegokt. 
Happel sprak stoere taal, toen hij na de 
veldslag in de Kuip uitriep, dat hij zijn 
spelers niet nog eens aan zo’n schop-
partij wilde blootstellen en dat die 
beslissingswedstrijd er wat hem betreft 
nooit gekomen zou zijn. Blijft de vraag 
of  de penningmeester van Feyenoord 
er net zo over gedacht zou hebben.

Wereldwonder
Drie weken later moest Feyenoord 
zijn titels gaan verdedigen tegen het 
onaanzienlijke Roemeense provincie-
clubje UT Arad. Hoewel Feyenoord in 
de thuiswedstrijd op 30 september uit-
stekend speelde, kwam het niet verder 
dan 1-1 met een gelijkmaker van Wim 
Jansen. “Niks aan de hand”, oordeelde 

Ernst Happel: ”In de tweede wedstrijd 
zetten we de zaken recht. Het zou het 
achtste wereldwonder zijn als we door 
dit stelletje amateurs uitgeschakeld 
zouden worden.” 
De supporters vertrouwden daarop. 
Slechts een paar honderd namen de 
moeite naar het stadje aan de Maros af 
te reizen.
Het stadionnetje van Arad, dat die 
naam nauwelijks verdiende, zat die 
woensdagmiddag barstensvol. De Ne-
derlandse pers kreeg een plaats binnen 
de afrastering en daardoor konden we 
voor de wedstrijd een rondje maken 
over het veld. Tijdens de warming-up 
van Feyenoord konden we zo een paar 
woorden  wisselen met Theo de Tank 
ofwel Theo Laseroms. Die verzekerde 
ons dat hij zijn directe tegenstander 
Florian Dumitrescu, die in Rotterdam 
had gescoord, zo hard zou aanpak-
ken dat hij geen bal zou raken. Arme 
Theo. De Westduitse scheidsrechter 
Ferdinand Biwersi was kennelijk op de 
hoogte van zijn reputatie. Hij zag niets 
door de vingers en trad zo streng op 
dat Theo al na een paar minuten niets 
meer durfde te ondernemen.

Martelgang
Voor de trotse winnaar van de Europa 
Cup en de wereldbeker werd de wed-
strijd een martelgang. De vertwijfelde 
Happel gooide in de tweede helft al 
zijn troeven in de strijd. Zo verving hij 

de verdedigers Romeijn en Van Dui-
venbode door Boskamp en Van Daele, 
maar niets hielp. Het bleef 0-0 en Hap-
pel moest met een begrafenisgezicht 
het veld ruimen. Voor het hotel waarin 
Feyenoord verbleef verzamelden 
zich ‘s avonds duizenden uitgelaten 
Roemenen die Happel tot het mikpunt 
van hun spot en vreugde maakten. Het 
“ghappel, ghappel, ghappel”, klinkt 
nog na in mijn oren.
In het seizoen 1972-1973 ging het 
weer mis met Happel en Feyenoord. 
Ditmaal in het toernooi om de UEFA 
Cup. Nadat in de eerste ronde met 
9-0 en 12-0 was afgerekend met de 
Luxemburgse dwerg Rumelange moest 
Feyenoord het vervolgens opnemen 
tegen OFK Belgrado. Nadat Happel 
de Joegoslaven in de eigen competitie 
aan het werk had gezien, dacht hij zich 
in de thuiswedstrijd wel iets te kunnen 
veroorloven. Hij begon met slechts 
drie verdedigers (Rijsbergen, Schnei-
der en Vos) en met vier aanvallers 
(Ressel, De Jong, Ladinszky en Kris-
tensen). Kindvall en Moulijn waren 
inmiddels van het toneel verdwenen. 
Dat de balans in het nieuwe team zoek 
was, mag afgeleid worden uit het feit 
dat Feyenoord in het eerste kwartier 
een 0-2 achterstand opliep, in de 
tweede helft met 4-2 voorkwam, maar 
vlak voor tijd nog een derde tegentref-
fer moest incasseren. Met een hoogst 
ongelukkige voorsprong van 4-3 zou 

het dus bibberen worden in Belgrado. 
Wat stilletjes gevreesd werd, werd 
woensdag 8 november bewaarheid. 
Feyenoord werd door een 2-1 neder-
laag uitgeschakeld.

Wraak
In de Nederlandse en vooral de Rot-
terdamse pers kreeg bluffer Happel er 
fl ink van langs. Dat kon de ‘Weltmeis-
ter’ deze keer moeilijk verkroppen. 
Geheel tegen zijn gewoonte in, besloot 
hij een tijdje niet meer met de Rotter-
damse journalisten te communiceren. 
In overleg met de altijd diplomatieke 
manager Guus Brox besloot de pers de 
kwestie even te laten betijen waarna 
een verhelderend en verzoenend 
gesprek zou plaatsvinden in het chique 
restaurant Het Witte Paard aan de 
Groene Zoom. De kosten zouden voor 
rekening komen van de Rotterdamse 
Sportpers, waarvan ondergetekende 
destijds penningmeester  was. Happel 
ging er eens goed voor zitten en nam 
op een ludieke manier wraak. Hij be-
stelde de duurste schotels en drankjes, 
waardoor er in onze kas geen rooie 
cent meer overbleef... 

Ook Ernst Happel sloeg 
de plank wel eens mis
Ernst Happel, de onvergetelijke en onvergelijkbare, had een aantal kenmerkende eigen-
schappen. De Oostenrijker was een bluffer, hield van een gokje, had een scherp analytisch 
vermogen en werd alom geroemd om zijn tactisch vernuft. Bij het terugdraaien van een 
videoband uit de jaren zeventig hoorde ik Wim van Hanegem na de triomfen tegen AC Milan 
en Celtic zeggen dat de spelers van Feyenoord in deze wedstrijden hadden teruggevonden 
wat Happel ze vooraf, na zijn spionagetochten, had voorspeld.

Dick van den Polder

- Ernst Happel (r) viert de overwinning op Celtic -



Roze Advies Telefoon Ouderen

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.

 •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 makkelijk  

  het huis uitkomt. U krijgt  
  sociaal contact met  
  iemand die uw homo- of  
  lesbisch zijn accepteert.
 •links naar interessante  
  websites rond 
  homoseksualiteit en 
  ouderen; 
 •homovriendelijke 
  zorgcentra/verpleeg- 
  huizen en huisartsen 
  in Rotterdam. 

U kunt bijvoorbeeld bellen voor: 
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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

599,-

• 107 cm beeldmaat
• Full-HD 1920x1080p
• Crystal clear
• HDMI
Advies: E 1299,-

Nu eenmalige aanbieding 
van 5999,-

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
Costuums, colberts, 1 of 2 rij blazers in 
klassieke pasvormen.
Pantalons met of zonder omslag o.a. in 
corduroy en katoen.
PAUL & SHARK en GANT vrijetijdskleding.

Mauritsweg 41 Rotterdam  010 - 412 40 70

 
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 

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.



Op 28 april 1987 ging de eerste dam-
wandplank de grond in voor de 3,5 
kilometer Willemsspoortunnel tussen 
het Centraal Station en NS-station 
Zuid in Feijenoord. Minister Neelie 
Kroes van Verkeer en Waterstaat (van 
1981 tot 1989) verrichtte de officiële 
bouwhandeling aan de Geldersekade 
naast de Jan Kuytenbrug. Burgemees-
ter Bram Peper van Rotterdam, waar 
ze in 1991 mee trouwde en waarvan 
ze zich in 2003 liet scheiden, kijkt als 
tweede rechts van haar belangstellend 
toe. Op 25 februari 1993 werd begon-
nen met het proefrijden met elektrisch 
aangedreven treinen door de tunnel 
naar het nieuwe station Zuid, dat was 
gebouwd op tweehonderd meter ten 
noorden van het oude.
Nadat de proefritten tot in perfectie 
waren verlopen, opende koningin 
Beatrix woensdag 15 september 
1993 de Willemsspoortunnel. In het 
aansluitende week-einde maakten 
veertigduizend mensen gebruik van de 
uitnodiging voor een gratis treinrit van 
een paar minuten tussen het Centraal 
Station en station Feijenoord. Bij 

het voetbalstadion werd een NS-dag 
gehouden. Men maakte er kennis met 
alle aspecten van het vervoer dat het 
bedrijf te bieden heeft.
Vrijdag 24 september 1993 reed de 
laatste passagierstrein over de Wil-
lemsspoorbrug en de Hefbrug over de 
Koningshaven. Dat was de in 1853 ge-
bouwde stoomloc 65018, met als aan-
drijving de kracht van 1455 paarden, 
met aangekoppeld rijtuigen van Duitse 
afkomst. Aan boord zevenhonderd 
betrokken Vips, treinfanaten en vooral 
Rotterdammers met gevoel voor nos-
talgie. Met gemengde gevoelens lieten 
zij zich vervoeren tussen het Centraal 
Station en het keerpunt bij station 
Feijenoord. De voltooiing van de Wil-
lemsspoortunnel was de bezegeling 
van het lot van de Willemsspoorbrug. 
Met het uitvaren van de vijf overspan-
ningen werd begonnen op zaterdag 7 
februari 1994, na een ludiek startsein 
door carnavalsprins Erasmus de Eerste 
van Rijneinde.

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
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (47)
Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn 
te vroege overlijden in 2002. Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn 
duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Eind 2009 verschijnt een 
boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-
Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Voor die titel komen in aanmerking 
personen, instellingen, clubs, vereni-
gingen of andere groepen personen die, 
op vrijwillige basis, zich op enigerlei 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de stad, een wijk of buurt of een 
groep mensen in Rotterdam.
Kandidaten worden, gedurende het ge-
hele jaar, aangemeld door de bewoners 
van de stad, waarna de verkiezings-
commissie drie kandidaten nomineert.

De genomineerden dit jaar zijn in wil-
lekeurige volgorde:

1. Stichting Roparun
De Roparun is een loopevenement 
tussen Parijs en Rotterdam waarbij 
mensen, in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om zo geld op te 
halen voor mensen met kanker. Stich-
ting Roparun is volledig afhankelijk 
van vrijwilligers. In totaal zijn er 

300 vrijwilligers betrokken bij de 
Roparun. Vijftig van hen zijn het hele 
jaar bezig met de organisatie van het 
evenement. De overige 250 zijn vooral 
tijdens het evenement aan de gang. 
Bij elk onderdeel van de Roparun zijn 
vrijwilligers betrokken. Denk hierbij 
aan de opbouw in Parijs, de wedstrijd-
begeleiding zoals het motorteam, de 
calamiteitenteams en de finish op de 
Coolsingel in Rotterdam.

2.Stichting Shantyfestival 
Rotterdam
De Stichting organiseert al jaren op 
de Wereldhavendagen een festival 
rond de Oude Haven waarbij 25 koren 
het publiek vermaken. De leden van 
de koren Barend Fox en Shantykoor 
Rotterdam, aangevuld met vrijwilligers 
zorgen voor twee dagen muziek waar 
duizenden Rotterdammers plezier aan 
beleven.

3. Stichting Roeivalidatie
De Stichting coördineert en stimuleert 
het roeien voor mensen met een licha-
melijke of verstandelijke beperking en 
bestaat geheel uit vrijwilligers. Ook 
ontwikkelt de stichting aanpassingen 
aan boten voor gehandicapten. De vrij-
willigers doen dit  met groot enthou-
siasme en liefde voor de gehandicapte 
medemens.

Stuur de naam van de genomineerde 
van uw voorkeur vóór 22 november 

2009 schriftelijk naar: Verkiezings-
comité Rotterdammer van het Jaar, 
p/a Stichting Ons Rotterdam, Postbus 
53281, 3008 HG Rotterdam of via 
e-mail info@onsrotterdam.nl.
De uitslag van de verkiezing wordt -als 
vanouds- bekendgemaakt tijdens de 
Rotterdamse Dag in de St. Laurens-
kerk op zaterdag 28 november 2009 
om 16.00 uur. De genomineerden 
ontvangen een oorkonde en de winnaar 
ontvangt daarnaast een beeld ontwor-
pen door kunstenares Ria Bleij.

Verkiezing Rotterdammer van het Jaar
Dit jaar organiseert de Stichting Ons Rotterdam, samen met 
De Oud-Rotterdammer en het Straatmagazine voor de 31ste 
keer de Rotterdammer van het Jaar-verkiezing. Rotterdam-
mer van het Jaar, een prestigieuze titel en een hele eer. 

Willemsspoortunnel

Volleyballen 
in Rotterdam-
Ommoord
Volleybalclub Toorop zoekt nieuwe 
leden voor recreatief volleybal (geen 
competitie). Wij spelen elke donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur in 
sportzaal Curie bij de Curieplaats in 
Ommoord. De leeftijd van onze spelers 
is 50 +.  Wilt u meer gaan bewegen in 
een ontspannen en gezellige sfeer, kom 
ons dan versterken !
Voor informatie bel Jan Schoneveld, 
tel. 010-4218398 / 06-49944518 of  
Henk Rotman, tel. 06-51162148.

Gratis schaak-
lessen bij 
SV Shah Mata
Vanaf donderdag 29 oktober 19.00 uur 
zijn geïnteresseerden 8 weken lang 
welkom om gratis schaakles te krijgen 
bij schaakvereniging Shah Mata. Shah 
Mata is al vele jaren een schaakvereni-
ging waarin het draait om zowel gezel-
ligheid als sportieve prestaties. Sinds 
kort speelt men in de prachtige boer-
derij “de Kapel”, gelegen op de grens 
van Rotterdam-zuid en Barendrecht 
(Carnisselande) aan de Kapelburg 298, 
Rotterdam. De Kapel is gemakkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer 
(1 minuut lopen van tramhalte 25, 
Vrijenburgerbos) en de fiets.
Iedere donderdagavond vanaf 20.00 
uur wordt in twee groepen een onder-
linge competitie gespeeld. Daarnaast 
neemt men met drie teams in de com-
petitie van de Rotterdamse Schaakbond 
(RSB) deel. Het eerste achttal speelt 
daarbij in de promotieklasse, de hoog-
ste regionale klasse.
Uiteraard zijn belangstellenden ook 
voor of na de start van de gratis 
schaaklessen op donderdag 29 oktober 
van harte welkom om (vrijblijvend) 
een partijtje te komen spelen.
Informatie bij Michel van Egmond, 
tel. 06 – 23951086.

- Rotterdammer van het Jaar 2008 was Burgemeester Ivo Opstelten -
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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, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

domus magnus
de luxe van ouder worden

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

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 
rondleiding of een brochure: 
Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!
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> STERREPARATIE

> AUTORUIT VERVANGEN

> VOORRUIT POLIJSTEN *

> KENTEKEN GRAVEREN

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

Sterretje
gezocht! 

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

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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

OpticienGordijnatelier 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



Er was die dag iets vreemds aan de 
hand, zonder dat ik wist wat precies. 
In de eerste plaats was er kennelijk 
stroom, wat niet altijd het geval moet 
zijn geweest. Wij hadden, als goed ka-
tholiek gezin, een Heilig Hartbeeld in 
de kamer staan, met een rood lampje, 
voorzien van een wit kruisje. En dat 
brandde op die dag(en), wat ik toen erg 
vreemd vond. Verder waren er in de 
straat veel Duitse soldaten, die overal 
aanbelden en vervolgens moesten de 
mannen, die thuis waren, zich aan het 
eind van de straat op de kruising met 
de Abraham Kuiperlaan verzamelen. 
Op een gegeven moment moest mijn 
moeder boodschappen doen bij de 
melkhandel van Goossen, op de hoek 
van de A. Kuiperlaan en de Groen van 
Prinstererstraat. Tegen ons zei ze dat 
wij maar uit het voorkamerraam naar 

haar moesten kijken en dat ze steeds 
naar ons zou zwaaien. De voordeur liet 
ze op een kier. Eenmaal in de winkel 
van Goossen was ze uiteraard uit het 
zicht verdwenen en plotseling klonk 
er luchtalarm. Iedereen op straat zocht 
zich snel een heenkomen en doordat 
onze voordeur op een kier stond, kwa-
men er bij ons ook vreemde mensen 
binnenstaan.
 
Overstuur
Toen na verloop van tijd het sein veilig 
werd gegeven, kwam eindelijk mijn 
moeder terug. Zij was danig overstuur, 
want op de hoek waar de mannen zich 
hadden moeten verzamelen, had een 
Duitse officier een mindere een gewel-
dig pak slaag staan geven en daar was 
ze heel erg beduusd van.
Mijn vader was niet thuis en dat was 

ook vreemd. Hij was bakker en na 
het werk in de bakkerij, had hij een 
broodwijk en die eindigde bij ons in 
de straat. Pas veel later vertelde mijn 
vader waardoor hij niet was opgepakt.
Zoals gezegd werkte hij ‘s nachts in 
de bakkerij van Arie P. Versluys in het 
Zwaanshals en overdag reed hij met 
zijn broodwagen langs zijn klanten, 
uiteraard in die dagen met politie-es-
corte in verband met mogelijke diefstal 
van brood. Op 10 november hoorden 
hij en zijn collega’s dat er razzia’s 
zouden worden gehouden om mannen 
tussen 17 en 40 jaar op te pakken en 
naar Duitsland te transporteren voor de 
Arbeitseinsatz. 
 
Oude mannen
Zij besloten in de bakkerij te wachten 
tot alles over was. Op 11 november 
kwamen enkele Duitse soldaten de 
bakkerij binnen en vroegen aan de 
chef of er nog mannen waren, die 
zich hadden moeten melden. De chef 
zei tegen die Duitsers: “Ja, maar al-
leen ‘oude’ mannen”. Dat wilden de 

Duitsers nog wel even controleren. Nu 
hadden die bakkers al twee dagen in de 
bakkerij gebivakkeerd en brood gebak-
ken. De meelbalen droegen zij uit het 
magazijn op hun schouders naar de 
troggen, waar het tot brooddeeg werd 
gedraaid. Die mannen zaten van top tot 
teen onder het meel en zagen eruit als 
een stel grijsaards. Toen die Duitsers 
hen zagen waren zij overtuigd dat het 
“nur alte Männer” waren. Mijn vader 
en zijn collega’s zijn zo aan de dans 
ontsprongen en konden gedurende de 
hongerwinter zoveel mogelijk brood 
bakken en leveren aan hun klanten. 
Natuurlijk was die hoeveelheid  
beperkt en moesten zij ook nog schip-
peren met distributiebonnen. Wij (ons 
gezin) zijn gelukkig heel behoorlijk 
de winter doorgekomen en konden 
ook nog enkele kinderen bij ons uit de 
straat af en toe wat brood toestoppen.

Leo Lucas
Schiethoek 23
4614 CT Bergen op Zoom
leolucas@ziggo.nl
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In de uitgave van 13 oktober las ik van de herdenking op 10 
november van de razzia’s die op 10 en 11 november 1944 
werden gehouden in Rotterdam. Dat herinnerde mij aan die 
dag(en). Ik ben van juli 1938, woonde in de Groen van Prin-
stererstraat in Bergpolder en zie alles nog voor mij. 

Aan de Razzia ontsnapt

Vergeten 
treinramp
De afbeelding van het 
‘Bevel’ in uw blad heeft bij 
mij veel herinneringen en 
emoties opgeroepen. Mijn 
naam is Henny de Vries, 
geboren 23 september 
1927. Ik woonde in novem-
ber 1944 tijdens de grote 
razzia in de Hillestraat 
in Rotterdam-Zuid (bij de 
Rijnhaven), waar mijn vader 
een kappers- annex sigaren/
cigaretten- en parfumeriën-
zaak had.

In 1941 is mijn vader overleden en 
heeft mijn broer (Bep), geboren 27 
november 1920, de zaak voortgezet 
tot november 1944. Mijn broer en ik 
werden bij de razzia uit huis gehaald 
en met vele duizenden via het station 
en vuile rijnaken naar Amsterdam 
gebracht en in nacht van 11 op 
12 november met marineschepen 
overgevaren naar Kampen. Daarvan-
daan moesten we lopen naar Wezep 
en werden we opgesloten in een 
oud SS-kamp. Zondag 19 november 
werden we in een trein geladen en naar 
Duitsland gevoerd.
In de nacht van zondag op maandag 
20 november is de trein voor station 
Bad-Zwischenhahn op een stilstaande 
goederentrein gebotst. Mijn broer en 
ik zaten in de eerste coupé van de 
tweede wagon en door de botsing werd 
alles in elkaar gedrukt. Bij dit ongeluk 
kwamen 27 Rotterdammers om het 
leven en er vielen 63 gewonden. In het 
ziekenhuis zijn er nog vijf overleden, 
dus in totaal 32, waaronder mijn broer. 
Zelf was ik ernstig gewond, maar heb 
er het levend afgebracht. 

Een deel van de gewonden werd 
overgebracht naar het Peter Friedrich-
Ludwigziekenhuis in Oldenburg en 
de overigen, waaronder ik, naar een 
Marinehospitaal in de bossen bij Hahn. 
Ik denk dat er weinig mannen, die of 
in het ziekenhuis of hospitaal hebben 
gelegen, nog in leven zijn. Indertijd 
was ik 11 jaar en thans 81. De meesten 
waren ouder. Behalve voor de betrok-
kenen zal dit een vergeten Treinramp 
worden. 

H.J.de Vries
Merellaan 305 
3145 EK Maassluis 
010-1859258

De mannen werden afgevoerd naar 
de tramremise aan de Kootsekade, 
waar ze een nacht in de tram sliepen. 
Vanuit Rotterdam ging men te voet 
naar Gouda waar werd overnacht in 
een fabriek. De volgende dag verder 
lopen naar Utrecht, waar ze werden 
ondergebracht in Tivoli en een aantal 
dagen bleven. Onderweg werden soms 
boeren gecharterd om met hun karren 
de bagage te vervoeren. In Tivoli 
werden de mannen gekeurd, waarbij 
sommigen werden afgekeurd en naar 
huis gestuurd. Mijn vader en de heer 
Van Wermeskerken werden goedge-
keurd en ingedeeld bij een groep die 
naar Soesterberg moest lopen.
In Soesterberg werden weer enkele 
nachten doorgebracht in de Du Mou-
linkazerne. Met grote regelmaat werd 
daar appèl gehouden op de binnen-
plaats. Van Soesterberg ging het naar 
een kazerne in Ede. Hier werden men-
sen geselecteerd om geschutskuilen te 
graven. Beiden werden bij deze groep 
ingedeeld en afgemarcheerd naar 
Bennekom. Men werd ondergebracht 

in een vakantieverblijf (waarschijnlijk 
De Bron) van de NSB in het bos. Men 
kreeg daar goed te eten; soep tussen de 
middag en zelfs roomboter op brood. 
Verder hoefde men niet erg hard te 
werken.

Ontsnapping
In het spergebied werkten ook mensen 
uit Ede die ‘s avonds naar huis gingen. 
Zij vertelden dat het mogelijk was ‘s 
avonds met hen door de slagboom uit 
het spergebied te komen.
Met het Ardennenoffensief nam de be-
waking af en werd een ontsnappings-
poging gewaagd. Gelukkig was hen 
het persoonsbewijs niet afgenomen 
en konden ze zich, als de ontsnapping 
lukte, gewoon op straat vertonen.
Na het avondeten, liet Van Wermes-
kerken de koffers met een touw uit het 
raam zakken en mijn vader verstopte 
ze in het bos. De volgende dag werd 
dubbel ondergoed aangetrokken en het 
hoognodige uit de koffers in een zak 
gedaan en de koffers achtergelaten. 
Midden tussen de Edenaren, in werk-

plunje gekleed, zijn ze het spergebied 
uitgelopen. Buiten het spergebied 
liepen ze richting Ede-De Klomp om 
te proberen voor spertijd bij bekenden 
binnen te komen.
In het bos kwam een auto met een 
hoge Duitse officier aanrijden. Er volg-
den angstige momenten, verscholen 
achter houten mijten. Gelukkig vloog 
er net een vliegtuig laag over, zodat 
de Duitsers zich snel uit de voeten 
maakten.

Lange reis
In De Klomp sliepen ze bij dominee 
Van Ginkel in de voorkamer op het 
vloerkleed. De volgende dag werd de 
tocht voortgezet richting Zeist naar de 
ouders van Van Wermeskerken. Men 
raadde hen aan niet door het bos te 
gaan, doch gewoon over de hoofdweg 
via Austerlitz naar Zeist, omdat er nog 
veel Duitse militairen in de bossen 
lagen. In Zeist verbleven ze enkele 
dagen bij de ouders van Van Wer-
meskerken. Doordat een oom in Zeist 
bakker was, was er wat extra brood. In 
Zeist werden fietsen op de kop getikt 
en ze vertrokken naar familie, die een 
boerderij had in Lange Ruige Weide. 
Ook hier werd overnacht en              
vandaar de reis naar Rotterdam langs 
de IJssel ondernomen.

Schrik
Eindelijk kwamen ze in Hillegersberg 
bij het Sluisje aan. Van daar zijn ze 
toen Rotterdam in gegaan naar een 
collega van mijn vader. Voor de derde 
keer grote schrik. Na aangebeld te 
hebben stonden ze plotseling oog in 
oog met een Duitse militair. Toch maar 
gewoon naar de collega gevraagd. 
Deze woonde hier niet meer, omdat 
het huis was gevorderd. Het antwoord 
was:”Hier ist alles Militär”.
Toen maar naar de familie Piek aan 
de Rozenlaan. De heer Piek was 
ouderling van de Oranjekerk en een 
goede bekende van mijn ouders. Hij 
ging op verkenning en bereidde beide 
echtgenotes voor op de thuiskomst 
van hun man. Deze waren zeer blij, 
temeer doordat al de mannen uit de 
straat al lang weer thuis waren. Wat 
bleek? Daags na de ontsnapping 
was er geheel geen bewaking meer 
in Bennekom, zodat ieder gelijk 
rechtstreeks naar huis was gegaan. De 
beide echtgenotes waren hierdoor zeer 
ongerust doordat hun man er niet bij 
was, terwijl zij al eerder uit Bennekom 
waren vertrokken.

J.J. van der Rijst 
Ganzekant 15, 2995 VC Heerjansdam 
078-6772606, j.vander.rijst@hetnet.nl

Tijdens de novemberrazzia in 1944 werd ook de Duizend-
schoonstraat in Rotterdam-Noord niet ontzien. Mijn vader 
J.C.J. van der Rijst werd, samen met de overbuurman G. van 
Wermeskerken, weggevoerd naar Bennekom om daar in het 
spergebied te werk gesteld te worden.

De Novemberrazzia
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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

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

In de zomer is er niets aan de hand, maar zodra 
de blaadjes van de bomen beginnen te vallen 
laat het lichaam je in de steek. Moeheid, weinig 

energie, somberheid, een grote behoefte aan slapen, 
gewichtstoename door een toegenomen behoefte aan 
calorierijk voedsel, zijn kenmerkende symptomen 
van de herfstblues, winterdip of winterdepressie. 
Lichttherapie gaat deze klachten op natuurlijke 
wijze tegen. Lichttherapie is zelfs helemaal ‘hot’ 
nu de toepassing veel eenvoudiger is geworden 
door de komst van een handzame en bijzondere 
lichttherapielamp; de Litebook®Elite™.

Meer dan 600.000 Nederlanders hebben jaarlijks last 
van de winterdepressie. Het aantal mensen met een 
winterdip is nog vele malen groter. Een winterdip is 
een mildere variant van een winterdepressie. Niet alle 
symptomen van een winterdepressie zijn aanwezig, 
maar zorgen wel voor veel ongemak. Met name 
vermoeidheidsklachten spelen parten. Door het ‘te 
kort aan licht’ tijdens de donkere dagen, raakt de 
biologische klok van het lichaam van slag, waardoor 
o.a. het slaaphormoon melatonine ook overdag wordt 
aangemaakt. Dit zorgt voor een vermoeid gevoel. 
Ook de productie van andere energiehormonen 
en neurotransmitters raakt verstoord met allerlei 
gezondheidsklachten tot gevolg.

Eff ectief en natuurlijk
Lichttherapie herstelt de biologische klok van 
het lichaam. Via de ogen wordt een sterk signaal 
doorgegeven aan het deel van hersenen waar de 
biologische klok zich bevindt. De productie van 
melatonine wordt direct gestopt waardoor andere 
energieprocessen op gang kunnen komen. Zoals het 
hoort. De eff ectiviteit van lichttherapie is duidelijk 
aangetoond. Nederlandse medische richtlijnen 
adviseren lichttherapie dan ook als eerste keus 
behandeling bij winterdepressie. Lichttherapie 
helpt ook bij bepaalde slaapproblemen, jetlag, 
nachtdiensten, PMS, burnout, en pre- en postnatale 
depressie, boulimia, niet-seizoensgebonden depressie, 
Alzheimer, bi-polaire stoornis en menopauze.

Toepassing niet altijd eenvoudig
Ondanks de hoge eff ectiviteit stuitte de 
toepasbaarheid van lichttherapie op veel problemen. 

Zo wordt lichttherapie aangeboden door diverse 
GGZ-instellingen. Niet iedereen is echter in staat om 
zich daar dagelijks in de vroege ochtend te melden 
voor een ‘lichtbad’. Ook aan het klassieke assortiment 
lampen voor thuisgebruik zijn nadelen verbonden. 
Deze lampen zijn erg groot en lichteffi  ciëntie is 
doorgaans relatief laag, waardoor men dagelijks een 
uur of langer achter de lamp moet zitten voor een 
gunstig resultaat.

Handzame lichttherapielamp brengt licht in 
duisternis
De komst van een kleine en compacte lichttherapielamp, 
de Litebook Elite, heeft gezorgd voor een revolutie 
in het gebruiksgemak. Het handzame formaat en 
de oplaadbare accu zorgt er voor dat men de lamp 
overal eenvoudig kan gebruiken: thuis of op het werk. 
De medisch gecertifi ceerde Litebook maakt gebruik 
van speciale LED-technologie (Licht Emitterende 
Dioden). Deze lampjes zijn zo ‘geprogrammeerd’ 
dat het licht zich concentreert op de meest eff ectieve 
golfl engte van licht. Hierdoor wordt de dagelijkse 
gebruiksduur teruggebracht naar slechts 15 tot 30 
minuten. Tijdens het gebruik kan men eenvoudig 
ontbijten, een boekje lezen, tv-kijken of computeren. 
De eff ectiviteit van de Litebook Elite is bevestigd 
door middel van klinisch onderzoek. De prijs van 
de Litebook bedraagt e 249,00. De Nederlandse 
distributeur, Goodlite, biedt zelfs een 60-dagen-
tevredenheidsgarantie om de eff ectiviteit van de lamp 
te onderstrepen.

Kijk voor meer informatie en verkoopadressen op 
www.goodlite.nl of bel met tel: 020-4750296.

Lichttherapie: grip op je winterdip
Handzame lichttherapielamp maakt toepassing eenvoudig

adv255x181-ZW-102009.indd   1 02-11-09   12:19

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

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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Schrijversduo 
zoekt oorlogs-
ervaringen van 
(oud-)Heijplaters 
voor boek

Tuindorp Heijplaat heeft bin-
nen Rotterdam, als vrij ge-
isoleerd gelegen RDM-dorp, 
altijd een aparte status gehad. 
Desondanks was het decennia 
achtereen een plaats die nati-
onaal en internationaal stevig 
op de kaart stond. Omringd 
door terreinen van de Rot-
terdamsche Droogdok Maat-
schappij (RDM), de quaran-
taine-inrichting, buurtschap 
De Heij, de Waalhaven en het 
gelijknamige vliegveld dat 
begin 20e eeuw menigmaal de 
voorpagina’s haalde. Er was 
vrijwel altijd wat te doen op en 
rond Heijplaat.

De roerige jaren van en rond de Tweede 
Wereldoorlog brachten hierin geen veran-
dering: er speelde zich ook toen veel af op 
en rond Heijplaat. Bekend zijn de bom-
bardementen op vliegveld Waalhaven en 
het centrum van Rotterdam, de sabotage 
van stoomschip Westerdam, vluchtelingen 
in de quarantaine-inrichting vlak voor het 
uitbreken van de oorlog, Duitse militai-
ren die al plunderend wegtrokken en de 
voedseldroppings op Waalhaven toen 
de vrede in zicht kwam. Precies 65 jaar 
na het einde van WO2 willen de auteurs 
Jean-Philippe van der Zwaluw en Joop 
van der Hor een poging doen de oorlog 
met pensioen te sturen. Anders gezegd: ze 
willen de belevenissen van Heijplaters uit 
die veelbewogen periode verzamelen en in 
een boek voor het nageslacht vastleggen. 
Het schrijversduo zoekt contact met (oud-) 
bewoners en anderen die deze roemruchte 
periode op of rond Heijplaat hebben 
meegemaakt. Ook authentieke foto’s uit 
deze periode zijn van harte welkom bij 
Van der Zwaluw, 070-3077494 (buiten 
werktijd), zwaluw@mvo.nl en Van der 
Hor, j.vanderhor@charlois.rotterdam.nl 
tel. 06-18135707. 
Het boek is onderdeel van project ‘Jonge 
Vrede’. Het eerste exemplaar wordt 4 mei 
2010 aangeboden bij de 65ste Dodenher-
denking op Heijplaat. Daarna ontvangen 
alle huishoudens op Heijplaat en oud-
Heijplaters een exemplaar van het nog 
titelloze boek.

Achter de huizen, aan de noordkant, 
lag misschien wel het oudste stukje 
multicultureel Rotterdam. Vandaag 
de dag zie je er, behalve een nieuwe 
flat langs de Rotte, een zwembad /
sporthal en Cruyff-courts. Daar is op 
zich weinig multicultureels aan, maar 
ik doel dan ook op de mensen. Veel 
jongens die je ziet voetballen op de 
courts hebben duidelijk Afrikaanse 
of Arabische roots en menig meisje 
dat het zwembad binnen gaat, draagt 
een hoofddoekje. Ik vind het prima. 
Sporten is gezond en of iemand Jan of 
Ali heet dat maakt me niet uit, als hij 
maar aardig is.

Zouden die jongens weten dat hun 
opa’s daar vroeger ook al voetbal-
den? Ik zag ze dat doen omstreeks de 
zestiger jaren op zondagmiddagen, 
als we naar opa waren geweest in de 
Zaagmolenstraat. We reden terug over 
de Rotte en dan door de Crooswijk-
sestraat, waar de tram zo akelig dicht 
langs de stoep reed, langs het abattoir 
en de veemarkt naar de Maasbrug-
gen. Behalve als we nog even tante 
Dit gedag wilden zeggen. Dan gingen 
we over de Zaagmolenbrug linksaf 
richting de begraafplaats. Langs het 
koolasveld, als je het een veld kon 
noemen. 

Het had de juiste afmetingen en twee 
doelen zonder net. Lijnen waren vaag 
zichtbaar. Misschien was er ooit met 
echte kalk iets aan gedaan, maar nu 
waren het met de schoen getrokken 
strepen geworden. Gastarbeiders, 
zoals ze toen heetten, voetbalden in 
een samenraapsel van traditionele - en 
sportkleding. Het zag er altijd wat 
mistroostig uit. In mijn ongetwijfeld 
gekleurde herinnering motregende 

het altijd. Er waren nooit 22 spelers, 
meestal een stuk of 13. En dan is 
zo’n veld ellendig groot, wist ik uit 
ervaring.

Gruis
De vraag die me iedere keer bezig 
hield was: zou het erg pijn doen als 
je getackled werd en je over de grond 
schoof? Slidings zag je nooit; daar zag 
men wijselijk van af. In de loop der 
tijd waren de hoeken van het terrein 
lichtgroen geworden. Mos en ijle 
sprietjes gras deden hun best het idee 
in stand te houden dat dit een echt 
voetbalveld was.

Elke keer als we daar reden, je kon 
erop wachten, haalden mijn ouders 
herinneringen op aan de oorlog. “Hier 
liepen we kooltjes te zoeken.”
Ik zag het voor me, magere, kleu-
mende kinderen en vond het niet echt 
erg dat het verhaal al zo vaak was 
verteld. “In het begin lagen er nog 
echte kooltjes, maar ze werden steeds 
kleiner. Op het laatst zeefden we het 
gruis om er nog de laatste brokjes kool 
uit te halen.” Dat stelde me dan weer 
enigszins gerust voor wat betreft de 
pijn bij het vallen na een tackle. Als 
het allemaal gruis was, dan was het 
misschien een beetje zoals voetballen 
op het strand. 

Over pijn bij het vallen gesproken. 
Later, toen ik er groot genoeg voor 
was, hoorde ik over de Engelse piloot 
die uit zijn neergeschoten vliegtuig 
was gevallen en op het Schuttersveld 
terechtgekomen. 

Interland
In een grijs verleden, vanaf rond 1895, 
was het terrein de thuisbasis van voet-

balclub Sparta. En dan hebben we het 
niet over een handjevol spelers zonder 
publiek. De ‘Barak voor besmettelijke 
ziekten’ die in 1885 op het Schut-
tersveld werd geopend, had plaats 
gemaakt voor iets wat heel voorzichtig 
enigszins in de richting ging van een 
stadion. In 1905 werd er, op Spartaans 
initiatief, de eerste officiële interland 
gespeeld; Nederland-België op koolas, 
voor twintigduizend toeschouwers. 
Ook als we de gebruikelijke overdrij-
ving van de pers eraf trekken, moet 
het een hele happening geweest zijn. 
Met feest na afloop, want een eeuw 
geleden lagen de krachtsverhoudingen 
al ongeveer zoals ze nu nog steeds 
liggen: 4-0.

Ook andere Rotterdamse voetbalclubs 
voetbalden begin vorige eeuw op het 
multifunctionele terrein (er werden 

zelfs paardenraces op gehouden): Vic-
toria, Celeritas, Rapiditas. En VOC. 
Dat was een fusieclub. ‘Volharding’ 
speelde op het Schuttersveld, maar 
had haast geen leden meer. ‘Olympia’ 
had veel leden, maar het veld was 
totaal vernield door …..  olifanten 
van het circus Barnum and Bailley. 
Zodoende V.O.C(ombinatie). Anno 
2009 still going strong, met voetbal 
en cricket.

In 1919 voetbalde Hermandad er een 
jaar. Na de juten kwamen de atleten 
van de - toentertijd - Crooswijkse 
atletiekvereniging DOS er trainen. En 
dat er ook in de jaren dertig geen gras 
groeide, weten we zeker. De legen-
darische Faas Wilkes, die er toen met 
het juniorteam van HION het enige 

kampioenschap behaalde dat hij ooit 
genoot, zei dit erover: “Als je viel, 
lagen je benen helemaal open.”

Mariniers
Ik woon opnieuw in Crooswijk. Als 
ik nu langs het zwembad loop, dat de 
oude naam heeft gekregen, denk ik 
aan al die Rotterdammers die op het 
Schuttersveld vreugde en verdriet heb-
ben beleefd. Het is mooi dat het nog 
steeds een plek is waar mensen samen 
komen om iets te doen en te beleven. 
Over de naam gesproken: die is te 
danken aan de marinierskazerne die 
ooit in Crooswijk stond. Dat moet een 
dependance geweest zijn van de Van 
Ghentkazerne, die toen nog op het 
Oostplein stond (nu bij De Esch). Het 
Schuttersveld was het exercitieterrein 
van ‘de mannetjesputters van Rotter-
dam.’ Verschillende straten verwijzen 

nog naar dat verleden:  Tamboerstraat, 
Pijperstraat, Exercitiestraat en Vaan-
drigstraat. 

De geschiedenis van de mariniers gaat 
terug tot 1665. Maar dan raken we in 
een verleden dat onze overgrootouders 
niet meer gekend hebben, en dat is 
zelfs voor De Oud-Rotterdammer te 
oud.

‘Daar komen de schutters zij lopen 
zich lam
De mannetjesputters van Rotterdam.
O,wat een geschitter wat hebben ze lef
Dat komt van de bitter en het plichts-
besef.’

Peter Van Kan

Eind jaren zeventig woonde ik in Crooswijk, in de Vaandrig-
straat. Ik kocht een gitaar bij het in- en verkoopzaakje in de 
Crooswijksestraat, niet ver van de hoek met de Rottekade. 
Het was sprekend het winkeltje van Malle Pietje, waar 
Swiebertje graag kwam. Ik pingelde vijf gulden van de prijs 
af en betaalde er vijftig teveel. Er tegenover zat een kapper, 
vriendelijk, maar al zeer op leeftijd. Daar ben ik twee keer 
geweest, namelijk de eerste en de laatste keer. De goede 
man viel bijna in slaap tijdens het knippen.

Mos en ijle grassprietjes gaven kaal 
Schuttersveld idee van voetbalveld

- Het Schuttersveld met exercerende mariniers Foto verzameling Peter Van Kan -

- De smalle Crooswijksestraat, waar de tram vlak langs de woningen reed 
Foto verzameling Rein Wolters -

- De Sint Barbarakerk was jarenlang gezichtsbepalend in Crooswijk 
Foto verzameling Rein Wolters  -

- Geschiedschrij-
ver/journalist 
Jean-Philippe van 
der Zwaluw (46) 
studeerde aan de 
Erasmus Universi-
teit Rotterdam en 
bracht eerder twee 
boeken uit. -

- De 56-jarige Joop 
van der Hor (onder 
meer columnist, 
journalist en ex-poli-
tieman) ondersteunt 
Van der Zwaluw 
Privéfoto J.M. van 
der Hor.  -
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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

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  

 
 
 

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

Monumentaal en uniek 
gastvrij hotel 

Uitstekende keuken, 
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Vraag vrijblijvend een brochure

Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg   tel:043 - 455  1636

www.deoudebrouwerij.nl

Speciale midweek-arrangementen
1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

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

€ 4,50 KORTING VOOR DE LEZERS 
VAN DE OUD ROTTERDAMMER!!!!!

Onder vermelding van ‘Kortingsactie Oud Rotterdammer’ krijgt u € 4,50 kassakorting op de 
entreeprijs voor de rangen 1 en 2. Let op: OP = OP! Deze actie geldt alleen voor bovenstaande 
voorstellingen van ‘Au, au… me rug!’ in het Oude Luxor Theater en is niet te combineren met 
andere aanbiedingen. 
De korting is alleen aan de balie of telefonisch 
via 010-4843333 te verkrijgen, dus niet via bestellingen via de website.www.Hotel-Stadskanaal.nl

WANDELEN & FIETSEN
GENIETEN & ONTSPANNEN

Tel. 0599 650 699   info@Hotel-Stadskanaal.nl

4*     4*

Hotel Stadskanaal

Tel. 0599 650 699   info@Hotel-Stadskanaal.nl

2x
Overnachting

2x Ontbijtbuffet
1x 3 gangen-diner

€ 89,-va. p.p.

Ontdek Drenthe & Groningen

Geldig t/m 1 Mei 2010.
Eénpersoonstoeslag:  € 25,- p.p.p.n.

www.Hotel-Stadskanaal.nl

Reprise wegens groot succes

De klucht is terug… en hoe!
Vorig theaterseizoen bracht ‘Het Echt Rotterdams Theater’ door het gehele land 
met groot succes de klucht ‘Kink in de Kabel, die zelfs genomineerd werd voor 
de Toneelpublieksprijs. Het bewijs dat het grote theaterpubliek in Nederland 
terug wil naar die goeie ouwe tijd, met de echte kluchten in de theaters. Een 
avond onbezorgd lachen, waar de gehele familie van alle leeftijden naar toe 
kan. ‘Het Echt’ is de theatergroep van Paul van Soest (o.a. ‘Toen Was Geluk 
Heel Gewoon”).

Voor de huidige klucht ‘Au, au, au… ME RUG!’ heeft Gerard Cox getekend voor de bewerking 
van de oorspronkelijk tekst, alsmede de regie. Hij heeft het stuk bewerkt tot een heerlijke klucht van 
‘ouderwets goed niveau’.

  Au, au, au… ME RUG!
Pleun Verkerk is een verwoed crossfi etser. Geen gelegenheid gaat voorbij of hij crosst door bos en hei, op 
straat en strand. Tot ongenoegen van zijn vrouw Agaat die hem haast nooit thuis ziet. Dan slaat het noodlot 
toe; Pleun valt van zijn fi ets! Zijn rug is er erg aan toe en met de hulp van de fysiotherapeut móet het overgaan. 
Raphael Lopez is de ruggenknijper die Pleun behandelt. Maar, komt hij alleen voor Pleun of lost hij de huise-
lijke problemen op? En wat is de rol van Kelly eigenlijk?

U had er nog geen genoeg van, dus gaat Het Echt Rotterdams Theater 
u nog een kans geven de voorstelling te zien! 
Er zijn extra voorstellingen in het Oude Luxor Theater te Rotterdam op zaterdag 28 november (aanvang 20.00 
uur) en zondag 29 november 2009 (aanvang 14.00 en 20.00 uur). 
Zondagavond zullen er ook televisieopnames gemaakt worden door Omroep MAX.
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-- Er op uit! Kalender --

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

November

14
Dansavond met live muziek
Laurens Antonius IJsselmonde.
Groene Tuin - 19.00 uur - Entree € 5,-

November

17
Marktconcert door Frank van Wingerden
Sint -Laurenskerk.
12.45 uur – gratis 

November

22
Seth Gaaikema
Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 5, Vlaardingen.
Voor kaarten 010-4340500 of www.stadsgehoorzaal.nl 

November

22
Boekenmarkt
OorlogsVerzetsMuseum.
12.00-17.00 uur

November

26
Bertus en de Tjetsetters
L.C.C. De Castagnet, Larikslaan 200 – 14.30-16.30 uur 
Entree € 3,- (R’dampas € 2,25). Reserveren gewenst 
010- 422 50 96 of castagnet@senr.rotterdam.nl    

November Kerstmarkt
Prinsekerk, Schepenstraat 69 
do 12.00-21.00, vr 11.00-18.00, za 11.00-16.00 

November

29
Zondagochtendconcert Liesbeth List
Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur 
Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl of de bon uit 
De Oud-Rotterdammer van 26 mei 

December

6
Zondagochtendconcert Jan Vayne en Petra Berger
Concertgebouw De Doelen – 11.00 uur 
Voor kaarten www.zondagochtendconderten.nl of de bon uit 
De Oud-Rotterdammer van 26 mei  

26/
28

27

December

25/26
Gezellige kerstdagtochten 
met prima kerstdiners
SnelleVliet Dagtochten 078-6920110 of snellevliet.nl 

November

30
Concert dameskoor Zaverom
Romeinshof, Stresemannplaats 8
Rotterdam. aanvang 14.00 uur. Toegang € 3,00.
Reserveren: 010-4560415

Erwtensoepmiddag
Zondag 22 november organiseert wijkaccom-
modatie Oud-Charlois een gezellige erwten-
soepmiddag met Dameskoor Betty Foks. Zij 
zullen die middag een gevarieerd repertoire 
ten gehore brengen uit de tijd van ‘Toen was 
geluk nog heel gewoon’ zoals Katinka, Send 
me the pillow, Que sera sera enz. Inloop is 
vanaf 12:00 uur en de middag duurt tot +/- 

16:00 uur.
Kaarten voor deze gezellige middag zijn 
vanaf heden te verkrijgen.
Entree is € 8.50 incl. eten.
Voor meer informatie/reserveringen:
Wijkaccommodatie Oud-Charlois
Clemensstraat 111
010-428 20 42

Kerstconcert The Credo Singers
Het jaarlijks Kerstconcert van het Christelijk 
gemengd koor The Credo Singers uit Rot-
terdam wordt dit jaar gehouden op dinsdag 
22 december 2009 in de grote zaal van De 
Doelen te Rotterdam; de hal van De Doelen is 
open om 18.45 uur en de zaal om 19.15 uur. 
De aanvangstijd is 20.00 uur.
De medewerkenden dit jaar zijn:  Christelijk 
Residentie Mannenkoor Den Haag, Margaret 
Roest, sopraan, Han-Louis Meijer, vleugel en 
Aarnoud de Groen, orgel.
De algehele leiding is in handen van dirigent 

Aad van der Hoeven.
De prijs van de toegangskaarten bedraagt: 1e 
rang: € 25,00 en 2e rang: € 21,00, inclusief 
garderobe, plaatsbespreking, programmaboek-
je en koffie of thee zowel vóór het concert als 
tijdens de pauze.

De kaartverkoop wordt verzorgd door:
C.P.Romijn
Schoonegge 88 010 480 25 17
3085 CX Rotterdam cpromijn@hotmail.com

Dansen in Laurens Antonius IJsselmonde
Houdt u van bewegen, muziek en gezelligheid 
én bent u 50-plus? Kom dan gezellig dansen 
in Antonius IJsselmonde. Laurens Actief 
organiseert dansavonden in een ontspannen 
sfeer mét livemuziek. Eens per maand - op za-
terdagavond -  staat de deur open voor singles 
en paren die graag swingen, stijldansen of 
linedancen. En de avond eindigt vaak met een 
gezellige polonaise! 
Op 14 november as. treedt het duo Sjerrie 
Denz op. Sjerrie Denz trekt alles uit de kast 
om de avond tot een feest te maken. Het duo 

– begeleid door live gitaarspel en orkestband 
- heeft een zeer uitgebreid repertoire van 
Nederlandse en Engelstalige songs. Zij spelen 
lekkere dansnummers uit de jaren ’60 en ’70, 
maar ook recente hits van bekende artiesten. 
Tevens wordt één ronde bingo gespeeld. 
Laurens Antonius IJsselmonde, Centrum voor 
revalidatie en kortdurende zorg, vindt u aan 
de Groene Tuin 1 in Rotterdam IJsselmonde. 
Tramlijn 23 stopt voor de deur. De zaal is 
open om 19.00 uur. De entree is € 5,- per per-
soon en de consumpties zijn € 1,- per stuk.

Dansavond met Martin Green’s drive in show
De aktiviteitencommissie van wijkgebouw Pier 80 in Delfshaven op het Visserijplein, 
willen u een dansavond melden voor ouderen op zaterdag 21 november 2009. 
met ballroom -, latin - en linedansen. De muziek wordt verzorgd door 
MARTIN GREEN’S DRIVE IN SHOW. Alleengaanden zijn ook van harte welkom.
De entree is € 3,50 met Rotterdampas € 3,00
De zaal is open om 19.30 uur.

Bertus en de Tjet Setters met 
Nederlandstalige muziek in Castagnet

Bertus van der Horst (voormalig actie-
voerder in de haven) en de Tjet Setters 
verzorgen donderdag 26 november voor 
de ‘jeugd van toen en nu’ een spetterend 
optreden in wijkgebouw Castagnet aan de 
Larikslaan 200 in Schiebroek. De Tjet Set-
ters spelen een repertoire dat zich niet zo 
makkelijk laat omschrijven. Het bestaat uit 
eigen werk en andere wereldhits, Rotter-
damse vertalingen van bekende country- en 
rocksongs. Maar ook covers van André 
Hazes tot Ramses Shaffy van Elvis Presley 
tot Jim Reeves, om maar eens een zijstraat 
te noemen. Ook aansprekende, ontroe-
rende ballades met een hoog meezing- en 
dansgehalte; een mix van Nederlandstalige 
meezingers, smartlappen, popmuziek en vooral veel zeemansliedjes, maar dan overgoten met een 
flinke dosis humor en altijd in het Nederlands staan op het repertoire.

De naam ‘Tjet Setters’ is een verbastering van een term uit de scheepvaart voor het in de ‘tjet’ 
zetten, het aanbrengen van dikke verf of een laag teer op de romp van een schip. Informatie: 010-
4181963, 0628-403326, tjetsetters@live.nl of www.myspace.com/bertusendetjetsetters

- Bertus van der Horst van de Tjet Setters ( met gitaar) 
tijdens het optreden van de groep drie weken terug op 
de 55PlusExpo in Ahoy. Foto De Oud-Rotterdammer -



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

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!

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

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

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

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

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING
 
VAN MOURIK BV

50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een 
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan 
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar.  
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb 
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.

Belastingadviesburo Aad de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

De kosten hiervoor zijn: 
1 jaar € 50  2 jaar € 80  3 jaar € 100  4 jaar € 115  5 jaar € 125

Openingstijden 2009  
zonder afspraak:
Dinsdag t/m donderdag van  
11.00 - 18.30 uur

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.

advert_oudrdam02.indd   1 21-01-2009   19:45:34
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Alles over het Rotterdam
van vroeger en nu;

spreekwoorden, gezegden,
verhalen, gedichten, foto’s enz.

365 dagen leesplezier

Koop de kalender bij de
boekhandel of bestel hem via 
www.uitgeverijvandeberg.nl
www.voorrotterdammers.nl

Bestel nu de Rotterdamse spreukenkalender 2010

3 HHaalllleenn vvooll mmeeuubbeelleenn tteeggeenn bbeettaaaallbbaarree pprriijjzzeenn!!
75 meubelfabrikanten onder een dak!

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

Toonkamermodellen nu extra scherp geprijsd! 

EIKEN 
  KERSEN 

  KOLONIAAL 

Complete eethoeken , tafel + 4 stoelen al vanaf E. 698,-        
Opruiming: Div. stoelen en fauteuils, Bankstellen en Dressoirs!!!      OP = OP!!!

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

      Geopend:   dinsdag t/m vrijdag   9.30 -   17.00 uur 
                                                 Vrijdagkoopavond    18.30 –  20.30 uur
 www.VERBREE-MEUBELEN.nl   zaterdag        9.30 – 16.30 uur      

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling    

Relaxfauteuils  
in leer vanaf: 

E. 498,-

O, Kom maar eens kijken… 
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Bij ons in de straat stonden twee 
auto’s, van Volkers en van Van Doorn. 
In de week kwam iedereen aan de 
deur; melkboer van Arkestijn, de 
visboer, lorrenjood, schillenboer, bak-
ker, olieman en een vent die altijd riep 
‘ramenzemers, sponsen, knijpers’.
Bijzonder was het bezit van een tele-
visie met één zender waarbij tijdens 
het kinderuurtje de halve straat bij 
ons binnen zat (zwaaien naar tante 
Hannie). Mijn moeder bekortte de 
levensduur van dat toestel ernstig door 
op zekere dag een vaas bloemen om 
te stoten. Mijn vader, die nauwelijks 
enige vorm van opleiding had genoten, 
was zo vlak na de oorlog genoodzaakt 
elke vorm van werk aan te nemen 
om brood op de plank te krijgen voor 
het uit zes personen bestaande gezin 
waarvan ik de jongste ben.
Op de een of andere manier lukte het 
hem een baan te verwerven als ‘schrij-
ver’ bij de Gemeentelijke Sociale 
Dienst. Later, toen deze functie over-
bodig werd, hebben ‘ze’ hem in het 
magazijn geplaatst op de zolder van 
het oude gebouw van bovengenoemde 
dienst aan de Beneden Oostzeedijk.
Wanneer ik aan mijn vader denk, komt 
altijd deze tekst van Robert Long (ik 

lijk Gerard Cox wel) in mij op:

Ja het leven was lijden
Als je danste een heiden
Als je lachte te luchtig
Als je kuste ontuchtig
Kortom: Alles was verkeerd
Want dat had je geleerd……..

Stropdas
Pa hanteerde het bekrompen idee dat 
je het in de maatschappij ‘gemaakt’ 
had als je je centen met een stropdas 
om verdiende. Bovendien was een 
vromer Katholiek dan hij moeilijk te 
vinden, hetgeen volgens hem ook een 
‘norm’ van juist leven was.
Zonder nadenken werd bij ons thuis 
steevast op de KVP gestemd, ongeacht 
wat die lui binnen die partij propageer-
den. Dat hoorde nu eenmaal zo.
Het wel en wee van ons gezin en ook 
dat van anderen werd volledig bepaald 
door de Kerk. De parochie was die van 
de ‘Allerheiligste Verlosser’ waarvan 
het toenmalige prachtige gotische 
kerkgebouw aan de Goudse Rijweg nu 
dienst doet als studentenhuis.
Mijn beide broers en ik kregen les 
op de Bavoschool (later Bavo st. 
Janschool) aan het einde van de Wete-

ringstraat. Uiteraard streng katholiek 
en bestierd door kloosterbroeders 
met een Brabants accent. Ik herinner 
mij namen als: Cayatanis, Eurbanis, 
Majella, Theofridus en de gevreesde 
broeder Rudolph die het principe van 
lijfstraffen aanhing.
In de klassen met vaak veertig kinde-
ren kon je de spreekwoordelijke speld 
horen vallen. We gingen ook nog op 
zaterdagmorgen naar school. Op die 
ochtenden kwam er steevast, na het 
spelen van de overwinningsmars uit 
Aida, een Godvrezende preek uit de 
speaker waarvan er in elk klaslokaal 
eentje hing. Op de woensdagen en 
vrijdagen ging je met school voor de 
les naar de kerk. De laatste vrijdag van 
de maand ging je gezamenlijk biechten 
(Ik wist nooit precies wat ik dan te 
biechten had, dus verzon je maar wat). 
Daarna kocht je je zieltje weer vrij 
door de opgelegde penitentie.

Parochie
Je vrije tijd werd volledig ingenomen 
door activiteiten waarbij de parochie 
van pastoor Van Rijnsoever een grote 
vinger in de pap had. Zo was er de 
vrije club op de zolder boven de 
ingang van de kerk. Naast de kerk 

had je het honk van de padvinders en 
verkenners van de Franciscusgroep. 
Voor de meisjes was een ruimte waar 
de kabouters en gidsen hun onderko-
men hadden.
Dit onderkomen werd tevens gebruikt 
als ontmoetingsplaats (bekend als ‘Het 
Stoepje’) voor katholieke tieners die 
elkaar daar op zaterdagavond ontmoet-
ten, waarbij de hoop was dat je binnen 
het ‘geloof’ je vriendje of vriendin-
netje vond.
Op woensdagmiddag was er de 
‘bejaardensoos’ waarbij mijn moeder 
samen met mevrouw De Leeuw en 
mevrouw Impens begeleidsters waren.
Verder zaten mijn vader en wij als drie 
broers op het kerkkoor waardoor wij 
twee maal in de week op de zolder van 
de vrije club moesten oefenen. Daar 
stond een harmonium en onder leiding 
van eerst de heer Beer en later de erg 
muzikale meneer Van Leeuwen (die 
met een piepstemmetje de partituur 
van de sopranen voorzong) werden het 
Kyrië, Gloria, Sanctus en dergelijke 
ingestudeerd.
Naast het zingen bij ‘rouwtjes en 
trouwtjes’ moesten wij op zondag 
opgedirkt met stropdas naar de mis en 
’s avonds naar het ‘Lof’. Mijn beide 

broers waren ook nog eens misdie-
naars en later acoliet. Zo ver heb ik het 
nooit geschopt.

Ongenoegen
Alle kerkactiviteiten gingen gepaard 
met de bemoeienissen van de paters, 
die als aalmoezenier de normen en 
waarden tijden deze bijeenkomsten in 
de gaten hielden.
Zoals de paters Banike (later uitge-
treden en gehuwd), Van Kruisen, 
Tiemensen, Simons en niet te vergeten 
pater Kluiters die om duistere redenen 
uit de parochie verdween.
Naarmate wij als kinderen ouder wer-
den en het de mensen wat meer voor 
de wind ging, verloor de kerk meer 
en meer de greep op de samenleving. 
Er kwam meer ruimte voor eigen 
mening, tot groot ongenoegen van pa. 
Het was de tijd van de Beatles, Rolling 
Stones en Kinks waarvan de muzikale 
producten ons andere normen leerden 
en waarbij mijn vader de songs als ‘sa-
tanische darmgeluiden’ afschilderde.
Mijn vader stond voor zijn gezin en 
het geloof. Gesteund door mijn nu 
drieënnegentig jaar oude moeder 
kwamen wij nooit tekort.

Omstreeks 1956 nam ons gezin vanuit de Fazantstraat op zuid zijn intrek in de woning aan 
de Van de Leckestraat 1 b in Kralingen. Vanuit ons nieuwe huis keken wij op de gashouders 
van de gas- en loodwitfabriek. Op de Plantageweg stonden de indrukwekkende Amerikaan-
se automobielen van de firma Bornkamp (prachtige zwarte Chevrolettes Impala en Bel Air). 
Het park met enorme zandbak voor de gasfabriek werd later ingenomen door een withouten 
dependance van het Libanon lyceum.

Was het leven lijden? 

Muziek- en cd-producent Adri Troost 
kreeg allerlei oude opnamen van 
Roadrunner in handen, die ooit in het 
bekende Rotterdamse café The City 
Corner zijn opgenomen. Zonder er 
ruchtbaarheid aan te geven heeft hij 
deze opgepoetst en vervolgens op de 

glansschijf gezet. Maar liefst achttien 
bekende nummers staan op het cd-
album en die presenteerde Adri Troost 
maandag 2 november bij de RAC. In 
een gezellige ambiance maakte hij 
de aanwezige RAC’ers, onder wie de 
moeder van Patricia en Yvonne Paay, 
deelgenoot van zijn inspanningen. 
Nico Ermers (71) toonde zich enorm 
verrast en zijn ‘stokkenist’ drummer 
Rudy Grem (67) uit Oud-Beijerland 
eveneens. De twee kregen de nummers 
één en twee van de cd aangeboden, die 
een uitstekend nostalgisch beeld geeft 
van het uitgaansleven in Rotterdam in 
de jaren zestig en zeventig.

Loopbaan
Nicolaas Johannes Anthonius Ermers 
zag in 1938 in Apeldoorn het levens-

licht en verhuisde twee jaar nadien met 
zijn ouders naar de Jacob Catsstraat 
in Rotterdam. In het Oude Noorden 
groeide hij op  - nog steeds woont hij 
in die omgeving - en speelde bij de 
The Mixers, een semi-beroepsband. 
Bij een tante maakte Nico kennis met 
Adri Troost, die in Deventer een enga-
gement had met pianist Joost Batelaan. 
Troost haalde Ermers naar de IJsselge-
meente en vanaf dat moment laafde hij 
zich aan de fles van beroepsmusicus. 
Het mondde uit in engagementen in 
Nederland, Duitsland, Zwitserland en 
Denemarken. Bij Johnny Hoes werden 
de eerste platen geperst op zijn Telstar-
label. Optredens bij radio-uitzendingen 
en op televisie volgden. Nadat impre-
sario Willy Alberti gitarist Adri Troost 
had gestrikt voor het begeleidingsor-

kest van André Hazes, richtte Nico 
Ermers zijn combo Roadrunner op met 
Rudy Grem op drums en Leo de Vogel 
als toetsenist. Al snel braken voor de 
drie drukke tijden aan in binnen- en 
buitenland en ook in de platenstudio. 
In 1978 ging het bergafwaarts met de 
vraag naar livemuziek, maar Roadrun-
ner hield zich staande. In 1988 volgde 

nog een ‘klapper’ toen het combo door 
de VARA werd uitgenodigd één jaar de 
muziek te verzorgen voor het VARA 
Songfestival op radio en televisie. Adri 
Troost organiseerde en presenteerde 
het festival, in de finale zelfs met 
Peter-Jan Rens. De cd ‘Roadrunner 
live in The City Corner’ kost tien euro 
en is te verkrijgen via 0652-596081.

Adri Troost en Nico Ermers zijn ruim vier decennia muziekmaatjes. In het ‘circuit’ waren ze 
officieel elkaars concurrent, maar zonder werk af te pikken. Vanwege hun gevorderde leef-
tijd staan ze nog maar weinig op de bühne. Maar bij de Rotterdamse Artiesten Club (RAC) 
vermaken ze af en toe op heel plezierige wijze andere amusementscollega’s met hun zoetge-
vooisde klanken.

In Rotterdamse danszalen en cafés 
was Roadrunner graag gezien

- De cd’s een en twee werden door Adri Troost (rechts) aangeboden aan Nico Ermers (midden) 
en Rudy Grem Foto Rein Wolters -

- Het trio Roadrunner zoals velen zich zul-
len herinneren. VInr: drummer Rudy Grem, 
zanger/gitarist Nico Ermers en toetsenist 
Leo de Vogel Foto collectie Adri Troost. -

- De gashouders waar Harry vanuit zijn huis op uitkeek -



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

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Tel.: 010-24.29.814
Webwinkel
http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden: 010-24.29.812

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VAN HET CHR. GEMENGD KOOR ‘DEO CANTEMUS’ 
 

CONCERTGEBOUW ‘DE DOELEN’, ROTTERDAM 
 

8, 14, 16, 21 december, aanvang 20.00 uur 
19 december, aanvang 14.00 uur 

14,19 en 21 december reeds uitverkocht! 
 

Verdere medewerkenden: 
Christelijk Jong Mannenkoor ’Soli Deo Gloria’ 

uit Urk o.l.v. Jaap Joh. Kramer 
Mirjam Feijer - sopraan, Lucas Kramer - bariton, 
André de Jager - orgel, André van Vliet - vleugel,  

l’ Orchestra Particolare, algehele leiding: Cor de Haan 
 

Kaarten: € 21,- en € 24,-. Bestellen: www.deocantemus.nl  
of 06-43556415 / 06-43556721 
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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

● 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
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Voorzitter Ger Goedvolk en Leo 
Vroegindeweij van Deo Cantemus 
weten al sinds de jaren zestig hoe dat 
voelt. Leo is voorzitter van de werk-
groep Doelenconcerten. Die bestaat uit 
acht mensen en elk jaar steken zij heel 
wat tijd in het samenstellen van het 
programma. Maar ook in de kaartver-
koop, de begeleiding van het orkest en 
de solisten. Om maar een paar zaken 
te noemen.

Actief koor
“Het is elk jaar een hele klus, maar we 
doen het met ontzettend veel plezier”, 
zegt een enthousiaste Leo: “We zijn 
een heel actief koor”, vult Ger aan, “en 
hebben nog veel meer werkgroepen. 
Voor het organiseren van onze koorrei-
zen, de muziek, de pr, de cd-verkoop, 
het archief, de kleding en de catering. 
In totaal zijn van de 315 leden er zo’n 
60 actief in een werkgroep.”

Ger heeft zich goed voorbereid op het 
gesprek en het nodige uit zijn ’archief’ 
gehaald. Eenmaal uitgespreid op tafel 
wordt duidelijk dat Deo Cantemus 
zo ongeveer de hele wereld, tot in 
Amerika toe, heeft afgereisd, er vele 
lp’s en cd’s zijn uitgebracht en het koor 
volgend jaar november 75 jaar bestaat. 
In 1951 werd Arie Pronk dirigent van 
het koor. Na diens overlijden in 1991 
nam Cor de Haan het dirigeerstokje 
over.

De eerste
In 1962 en 1964 werden op initiatief 
van Pronk in de oude Ahoyhallen de 
eerste Kerstconcerten gegeven. Een 
comité van aanbeveling werd gevormd 
door onder andere Cor Verolme, de di-
recteur van het Rode Kruis en diverse 
predikanten en het nodige geld werd 
ingezameld. Vanaf 1966 is de locatie 
dus De Doelen. Het nu zo befaamde 

orgel was toen nog niet eens in de 
grote zaal geplaatst. Ook die eerste 
concerten in De Doelen waren moge-
lijk dankzij allerlei acties. Het motto 
van de eerste actie was ’Ons doel is 
de Doelen’. Er werden zangavonden 
gehouden onder het mom van ’Uurtje 
zingen met Arie Pronk’. Koorleden 
haalden oud papier op, er werd een LP 
uitgebracht en bedrijven lieten inteken-
lijsten onder hun personeel circuleren. 
Er kon zelfs een spaarvarken worden 
aangeschaft met de toepasselijke naam 
Doelenknor.  
In die eerste jaren werden er steeds 
twee Kerstconcerten gegeven. De 
eerste avond was voor het gewone 
publiek, de tweede tegen gereduceerd 
tarief voor bejaarden en chronisch 
zieken. Het Rode Kruis regelde dat 
allemaal en stelde rijdende bedden, 
rolstoelen en busjes beschikbaar. 

Zowel Ger als Leo weten uit eigen 
ervaring hoe bijzonder die eerste con-
certen in De Doelen waren. Wijzend 
op oude foto’s van concerten vertelt 
Ger: “In 1967 traden we voor het eerst 
in toga op tijdens het Doelenconcert. 
Dat was een idee van Pronk nadat hij 
in Amerika was geweest.”

Populair
De populariteit van de concerten werd 
in de loop der jaren almaar groter. 
Mede dankzij de televisie-opnamen 
die sinds 1968 door de AVRO werden 
uitgezonden en van 1977 tot 2007 door 
de EO. 
“De EO maakt ook dit jaar geen opna-
men. Volgens de netcoördinator is er 
geen geld voor”, weet Ger inmiddels. 
“Jammer, want de uitzending werd 
heel goed bekeken.”
“Ze komen speciaal voor ons uit heel 
Nederland”, weet Leo. “Ouderenbon-
den regelen het vervoer. We hebben 
het een keer gehad dat er zoveel bus-
sen af en aan reden bij De Doelen dat 
de politie het verkeer moest regelen. Ik 
weet van emigranten die, omstreeks de 
tijd dat wij onze concerten geven, zor-
gen dat ze in Nederland zijn. Voor veel 
trouwe bezoekers maakt zo’n concert 
echt onderdeel uit van hun kerstvie-

ring. Ze willen dit niet missen. Wij 
trekken zeker niet alleen maar mensen 
die komen vanwege hun geloof.”
Zoals elk jaar heeft de serie Doelen-
concerten, vier avonden en een mid-
dag, weer een thema. 
Leo: “Dit jaar is dat advent. Zo’n 
thema is handig bij het selecteren 
van de muziek. We proberen altijd 
vernieuwend bezig te zijn, maar uiter-
aard zitten in het programma de vaste 
elementen zoals ’Stille Nacht’ en ’Ere 
zij God’.”
En lachend: “Anders krijgen we 
klachten! We luisteren zeker naar ons 
publiek. Dat doen we door middel van 
enquêteformulieren die op alle stoelen 
liggen.” Het resultaat wordt er door 
Ger bij gehaald.  Een hoge score is er 
voor ’afwisselend’, ’echt kerst’ en een 
’perfecte mix’. Het merendeel van de 
bezoekers geeft een 8.
“Ik denk dat onze Doelenconcerten 
zo populair zijn doordat het publiek 
de emotie van de muziek, die wij 
proberen over te brengen, waardeert. 
Belangrijk is dat je met je hart zingt en 
dan is het natuurlijk mooi als je zulke 
reacties krijgt”, aldus Leo.

Door Bab Riem Vis

In De Doelen genieten van het jaarlijkse Kerstconcert. De leden van het Christelijk gemengd 
koor Deo Cantemus weten al sinds 1966 hoeveel plezier ze daar vele duizenden muzieklief-
hebbers mee doen.  Voor Deo Cantemus, wat betekent ’Zingen tot eer van God’, zijn deze 
concerten ook het hoogtepunt van het jaar. Moet u zich voorstellen hoe geweldig het is daar 
als koor met ruim 100 mannen en 200 vrouwen, een gastkoor, solisten en ook nog eens het 
l’Orchestra Particolare (bekend van de televisie) vier avonden en een middag in die prach-
tige concertzaal te staan.

Concert Deo Cantemus met korting voor lezers De Oud-Rotterdammer

‘Doelenconcerten zo populair omdat het 
publiek de emotie van muziek waardeert’ 

- Ger Goedvolk en Leo Vroegindeweij hebben plezier -

Kortingsactie
De Kerstconcerten in De Doelen worden dit jaar op 8, 14, 16 en 21 december gehou-
den. Er is ook een middagconcert op 19 december. Omdat dit laatste concert het snelst 
uitverkocht was, is het de bedoeling volgend jaar drie avond- en twee middagconcerten 
te geven. Dit jaar wordt medewerking verleend door het Christelijk Jong Mannenkoor 
Soli Deo Gloria uit Urk, sopraan Mirjam Feijer en bariton Lucas Kramer. Achter het 
orgel zit André de Jager en aan de vleugel André van Vliet. Verder wordt medewerking verleend door het l’Orchestra Partico-
lare bestaande uit 25 musici. Dit alles onder algehele leiding van Cor de Haan. 

Alleen voor het concert op 8 december, aanvang 20.00 uur,  zijn nog kaarten verkrijgbaar. Voor lezers van De Oud-
Rotterdammer is er een speciale kortingsactie. Zie advertentie op pagina 20. Kaarten bestellen www.deocantemus.nl,  
kaartverkoop@deocantemus.nl. of telefonisch 06-43556415.
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donderdag

12  NOV

woensdag

11  NOV

donderdag

19  NOV

donderdag

26  NOV

donderdag

17  DEC

zaterdag

26  DEC
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Als kind genoot ik van alle (speel)
ruimte, zoals ik de kerk en het toen-
malige wijkgebouw zag.  ‘s Zondags 
opende mijn vader de kerkdeuren, na-
dat veelal ik, de klok (met een gewicht 
van 1060 kilo) in de toren had geluid 
om de mensen eraan te herinneren dat 
zij verwacht werden. Ze kwamen in 
grote getale naar de veelal stampvolle 
kerk, waar dominee J.M. ten Brug-
genkate of Gerritse voorging. Als 
zoontje van de koster deed ik hand- en 
spandiensten, zoals het luiden van 
de klokken, in de winter de kerktrap-
pen sneeuwvrij maken en helpen de 
kerk op temperatuur te brengen met 
de enorme kolenkachel. Dat mislukte 
soms, zodat de kerk dan op zondag-
morgen geen warmte had, maar een 

enorme stank van de rook die de weg 
kwijt was naar de schoorsteen, maar 
via de luchtkanalen de kerk onder de 
rook zette, zodat mensen met astma en 
luchtwegaandoeningen het kerkge-
bouw snel verlieten.

Vertier
Voor ons kinderen was er altijd vertier. 
In de kruipkelder onder de kerk werd 

het aanmaakhout voor de kachel be-
waard, waarmee ik met mijn vriendjes 
hutten kon bouwen. 

In de toren op de derde verdieping had 
mijn vader een duivenhok getimmerd, 
waar mijn twintig duiven werden ge-
huisvest en op de bovenste verdieping 
bouwden we een vliegtuigcockpit na 
met een heus instrumentenpaneel; 
het uitzicht kregen we er gratis bij. Ik 

had altijd vriendjes om mij heen die 
evenveel genoten van de speelruimte 
als ik. Ik denk aan mijn vrienden Jan 
Roos, de tweeling Jan en Joop Hallink 
van de Lede, Cor Knuvelder uit het 
Heggepad, Pim Schipper  uit de Wed 
en zo waren er nog veel meer. Ook 
het naast de kerk gelegen wijkgebouw 
moet genoemd worden. Dat bestond 
uit zeven zalen, waar van alles ge-

beurde: vergaderingen, catechisaties, 
vrouwenverenigingen, filmavonden, 
kindermiddagen, bazaars en eens in 
het jaar de grote Tuindorp Vreewijk-
mars, georganiseerd door wandelsport-
vereniging JSW met tussen de 1500 
en 2000 wandelaars (Jolige sportwan-
delaars, voorzitter was heel lang Dhr. 
De Wit).

Een belangrijke inkomstenbron van 

mijn ouders was het organiseren en 
verzorgen van bruiloften. Zij hebben 
in veertien jaar kosterschap 486 recep-
ties en bruiloften verzorgd.

Veelzijdig
Mijn vader was een veelzijdig mens; 
als de organist zich in de datum had 
vergist en het bruidspaar in aantocht 
was, trok mijn moeder een zwarte jurk 

aan en ontving als vervangend koster 
het bruidspaar. Mijn vader kroop 
achter het orgel en speelde de liederen 
in de dienst (hij moest zelf de wijs 
kennen, want hij kon geen noot lezen 
en speelde alles uit zijn hoofd). Hij 
heeft veel zenuwachtige bruidsparen 
en tranende bruidjes op hun gemak 
gesteld. Als het bruidspaar de naast de 
kerk gelegen zaal had gehuurd voor 
diner, receptie of feestavond, liep mijn 
vader voor het bruidspaar uit naar 
de zaal, waar mijn moeder met haar 
collega’s, de dames Voskamp en Sterk, 
stond te wachten met koffie en gebak, 
om de dag feestelijk en onvergetelijk 
te maken voor het bruidspaar.  

Mijn vader was ruim vijftig jaar 
bestuurslid van de Christelijke Oran-
jevereniging Strijders voor Oranje en 
organiseerde de feestelijkheden op 30 
april op de speelweide onderaan de 
Groene Hilledijk. Daar was op Ko-
ninginnedag een heel feestprogramma 
met als traditionele afsluiting een groot 
vuurwerk. Het was veel werk, maar 
mijn vader deed het met veel plezier.
1 December 1968 nam hij afscheid als 
koster van de Vredeskerk en ik weet 
als geen ander dat de kostersjaren de 
fijnste en gelukkigste jaren uit zijn 
leven waren.

Het toenmalige zoontje van de koster,                                                                                                                                          
                           
Dick van Wijngaarden                                                                                                                      
Saturnusstraat 145                                                                                                                                        
3204TN Spijkenisse                                                                                                                                      
dickvanwijngaarden@telfort.nl                            

Mijn vader, Willem van 
Wijngaarden, was van huis 
uit timmerman. Hij had vier 
kinderen toen hij in 1954 sol-
liciteerde naar de functie van 
koster van de Vredeskerk 
aan de Lede 121 in Tuin-
dorp Vreewijk in Rotterdam 
Zuid. Op 1 september 1954 
begon hij vol overgave aan 
zijn nieuwe taak. Ons gezin 
verhuisde van de Zonnehof  
naar de Wed 8, tegenover de 
Vredeskerk en vanuit onze 
tuin stapten we zo in de tuin 
van de kerk, dus lekker dicht-
bij zijn werk.

(D)ik zoontje van de koster

- Moeder (m) in de keuken van het wijkgebouw bezig met de catering -

- De Vredeskerk, de kroon op het uurwerk is hier nog compleet -

Herinneringen van een zangeres

Groetjes en 
hoedjes uit België 
Het orkest van Jan Hofman werkte met 
twee Dordtenaren, pianist/klarinettist 
Jan Zilverschoon en alt-saxofonist/
violist Bob Krone. Wij hadden eens een 
weekendschnabbel in België met het 
zevenmans orkest, waar dit tweetal deel 
van uitmaakte. Wij gingen met een busje 
vanuit Rotterdam op weg, de Dordtse 
muzikanten zouden we langs de rijksweg 
oppikken. Toen we daar stopten kon 
iedereen zien dat Bob een flinke neut op 
had. Jan Hofman was laaiend en weiger-
de hem mee te nemen. Jan Zilverschoon 
stapte wel in en we reden weg. 
Ik zat achterin en keek om naar Bob die 
met z’n treurige clownskop ons na stond 
te wuiven. Ik smeekte Hofman om hem 
toch mee te nemen. “Nee, nee en nog 
eens nee!” snauwde hij. Ik was nog erg 
jong en begon te huilen. Jan kon daar 
blijkbaar niet tegen, met als gevolg dat 
hij woest achteruit naar Bob terugreed. 
Die stapte blij, maar met moeite in en 
we reden verder. Wij waren ruim op tijd 
in België om nog het stadje St.Niklaas 
te gaan bekijken. Op een gegeven 
moment stonden we voor een heel klein 
hoedenwinkeitje waar in de ‘etalage’ op 
van die houten koppen acht regenhoedjes 
stonden, waarvan één damesmodel. Ik 
vond dat hoedje zo leuk dat ik het wilde 
kopen. Uit baldadigheid ging het hele 
orkest mee naar binnen. Het duurde 
even voordat er iemand kwam. Eindelijk 
verscheen er een man met een grote pet 
op. “Ge zijt nogal met velen”, sprak hij 
een beetje knorrig. Om het ijs te breken 
vroeg ik: “Mag ik dat dameshoedje uit 
de etalage even passen?”  De winkelier 
schoof een gordijntje opzij en moest 
languit in de uitstalkast gaan liggen om 
het te pakken. Wij zagen daar de humor 
van in, maar de man werd daar erg 
nerveus van. Ik paste het regenhoedje 
en mocht in een veel te klein spiegeltje 
kijken hoe het stond. Ik vond het hoedje 
iets te groot waarop de man zei: “Als u 
er een keer in de regen mee loopt, krimpt 
het vanzelf en dan past het juist.” 
Opeens zei Bob Krone: “Ik wil óók wel 
zo’n hoedje passen.” De man dook weer 
de etalage in en haalde die helemaal leeg. 
Ineens stond iedereen in dat piepkleine 
winkeltje hoedjes te passen. Uiteinde-
lijk gingen we allemaal met zo’n kaki 
hoedje op de deur uit. De winkelier bleef 
achter met acht houten kale koppen in 
de etalage. Hij was door de grootste 
verkoop van z’n leven veranderd in een 
plezante mens en zwaaide ons nog lang 
na.  Bob was ‘s avonds bij het optreden 
aardig opgeknapt, maar toen hij na een 
mooie saxsolo applaus kreeg, ging hij 
van de schrik naast z’n stoel zitten. Wéér 
applaus ... Wat een type was dat! Zijn 
vrouw was celliste en het verhaal deed de 
ronde dat zij een keer kwaad het huis uit-
liep, toen hij weer eens een slokje teveel 
ophad. Bob schoof toen het raam open en 
gooide vanaf de eerste verdieping haar 
cello naar beneden ... 
Drank maakt meer kapot dan je denkt! 
         Janet Dane 
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van Beethovenlaan 60 Tel  010 278 12 78 secretariaat@rrr.nl

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Grijs, fit en wijs. 
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Omzwervingen van 
oud-Rotterdammer Wim Ridder
Een gesprek met Wim Ridder betekent vooral heel veel anek-
dotes over een gevarieerd leven: over de oorlog, een spannen-
de tijd met een broer in het verzet en een mogelijk Duitse spi-
onne als overbuurvrouw, over de naoorlogse periode, de grote 
stap naar Amerika – met een rit in een wel zéér aparte taxi - en 
over de tijdelijke terugkeer naar Europa, onder andere naar 
Nederland waar zijn beide kinderen geboren zijn. Nu woont hij 
allang weer in de Verenigde Staten maar deze maand was hij 
een week terug in zijn geboortestad.

Wim steekt onmiddellijk van wal: “In 
1953 ben ik naar de Verenigde Staten 
geëmigreerd. Mijn dienstplicht zat 
er in 1952 op, al keerde ik tijdens de 
watersnoodramp even terug in het 
leger om hulp te bieden. In november 
voer ik met de Maasdam naar Amerika 
en kwam aan op Hoboken bij New 
York. Via American Express had ik 
een kaartje gekocht naar het ‘warmste 
deel van California’ en dat werd Los 
Angelos.” 
Dat betekende, na een tocht van vijf 
dagen met een Greyhoundbus, midden 
in de nacht aankomen op een onguur 
busstation met veel dronkaards en 
slechts een adres van een kamer op 
zak.
“Ik liep naar de kust”, vervolgt Wim, 
“een afstand van zo’n 25 mijl (40 
km – red.) en kwam daar de volgende 
avond aan. In die streken is geen 
schemering zoals in Nederland en het 
werd plotseling donker. Toen vroeg 
ik maar de weg aan een agent. Deze 
stond me eerst een tijdje aan te kijken 
en vroeg toen: 
“Waar kom je vandaan, son?”
“Uit Nederland.” antwoordde ik.
“Hoe lang ben je al hier?”
“Negen à tien uur.”
“Ga maar in de auto zitten.”
Ik schrok erg en dacht: “Word ik nu 
al opgesloten voor verhoor?” Maar 
ik mocht voorin zitten; we reden 
snel, mét licht en sirene, naar mijn 
kameradres. Het was dus eigenlijk 
een soort taxirit en ik wilde er daarom 
voor betalen. Maar dat liet de agent 
niet toe, want “zijn vader kwam ook 
uit Holland.”

Doris Day
Vervolgens ging Wim een baan zoeken 
en, hoewel hij gediplomeerd auto-
monteur was én via de avondschool 
bij Mercurius boekhouden gedaan 
had, dát viel niet mee. Het was kort 
na afloop van de Koreaanse oorlog en 
daardoor, zo legt Wim uit, was men in 
Amerika erg bang voor en wantrou-
wend jegens vreemdelingen; die had-
den dan ook niet veel kans op werk.
“Uiteindelijk ben ik in het centrum 
van de stad lukraak een groot gebouw 
binnengestapt en dat bleek de Bank 
of America te zijn. Ik moest een test 
doen, dat ging goed en werd naar een 
filiaal gestuurd om kassier / lokettist te 

worden. Hiervoor kreeg ik een cursus; 
onze lerares leek sprekend op Doris 
Day en ik werd gelijk verliefd!” 
“Omdat ik buitenlander was en de 
taal nog moest leren, zou ik vier 
weken training krijgen in plaats van 
de gebruikelijke twee. Door omstan-
digheden moest ik echter al na drie 
dàgen alleen aan het werk. Mijn eerste 
klant, een oud vrouwtje van een jaar 
of 80, kwam een rekening openen. 
Daartoe moest zij op een formulier 
onder andere de namen van haar vader 
en moeder invullen. Op haar vraag 
wat ze moest zetten achter ‘vader’ 
antwoordde ik dat zij haar vader’s 
naam moest vermelden. Hierop zei ze: 
“Father deceased”, waarna ik zei dat 
ze dan Deceased moest opschrijven. 
Tja, ik wist toen nog niet dat deceased 
betekende: overleden!

Dienstplicht met gevolgen
Na een uitstapje naar Mexico vroeg 
de douane bij terugkeer waar zijn 
‘Draft Card’ was. Dat bleek een kaart 
te zijn dat je opgeroepen kon worden 
voor militaire dienst. Deze ontving hij 
direct en prompt werd hij inderdaad 
opgeroepen. Wim kwam terecht in 
Fort St. Louis. Zijn grootste wapen-
feit daar: tankrijden voor de film To 
hell and back waarvan de opnames 
tijdens zijn dienstperiode plaatsvon-
den. Nog belangrijker: hij leerde daar 
zijn toekomstige vrouw kennen, een 
Amsterdamse die in 1956 naar Ame-
rika geëmigreerd was.Het huwelijk 
werd op de basis voltrokken door de 
aalmoezenier.
Na afloop van zijn dienstperiode ging 
het paar met eigen auto terug naar 
Los Angelos. Wim ging weer bij de 
Bank of America werken en klom in 
tien jaar op tot vice-president – van de 
bank wel te verstaan. De bank vroeg 
hem of hij zin had weer naar Holland 
terug te gaan?
“Toen volgden mijn ‘drie-jarenperi-
odes’: telkens ongeveer drie jaar in 
eerst Amsterdam, daarna Brussel en 
uiteindelijk Frankfurt am Main. Hier 
zette ik filialen op; ik had ook de 
algehele leiding over alle Europese 
filialen, uitgezonderd die in Parijs. 
Nadat ik aldus zo’n tien jaar in Europa 
had doorgebracht, keerde ik naar de 
Verenigde Staten terug, nu naar San 
Francisco. Daar ben ik in 1984 mijn 

eigen bank begonnen, gespecialiseerd 
in grote hypotheekleningen. Inmiddels 
ben ik met pensioen.”

Donkere tijd
En nu dan weer even terug in Rotter-
dam, dat hij na zijn emigratie voor het 
eerst weer zag in 1964. Wim is trots 
op zijn stad, maar: “De naoorlogse 
periode herinner ik me vooral als een 
vreemde ‘donkere’ tijd en ik wilde al 
snel wég, naar Amerika, waar ook al 
enkele zussen van mijn moeder naar-
toe waren gegaan. Verder bleef me nog 
bij dat we niet meer hongerig waren en 
weer naar school gingen, in plaats van 
‘s nachts naar het kerkhof om takken 
te halen.”
Dat kerkhof was de katholieke 
begraafplaats achter de Pieter de 
Hooghstraat, een plek waar Wim 
tijdens de oorlog veel speelde. 
“Wij woonden destijds in de Dunant-
straat, dus vlakbij het kerkhof. In de 
loop van de oorlog werden daar steeds 
meer bomen omgekapt, want de men-
sen hadden natuurlijk hout nodig.”
Hij heeft een boek geschreven over 
de oorlog zoals hij die ervaren heeft: 
Countdown to freedom. Het is tege-
lijkertijd een boek over het belang 
van vrijheid. Wim heeft dus over de 
oorlog meer herinneringen dan over de 
periode erna en vertelt: “De voedsel-
droppings maakten veel indruk op mij. 
Mijn oudere broer Hennie zat in het 
verzet en luisterde altijd in de kelder 
naar de radio. Met een koptelefoon 
op, want ik mocht niets horen. Ik zat 
altijd naar zijn gezicht te kijken en 
weet nog goed wat er gebeurde op 

28 april 1945. Hij zat weer naar de 
radio te luisteren en ik zag ineens zijn 
gezicht veranderen. Hennie deed zijn 
koptelefoon af en zei dat er over tien 
minuten voedsel geleverd zou worden 
uit Engeland! Wij kenden het geluid 
van de vliegtuigen inmiddels erg goed 
en gingen op het balkon wachten. De 
eerste droppings waren op Waalhaven 
en kwamen grotendeels in het water 
terecht; dat werd dus een grote troep 
met al dat eipoeder. Daarna werd voor 
Terbregge gekozen.”

Dan komt op de valreep 
nóg een herinnering boven 
drijven.
“In de Dunantstraat was een buur-
vrouw aan de overkant waar vaak 
Duitsers op bezoek kwamen; wij 
dachten daarom dat het een Duitse 
spionne was. Toen de razzia kwam 
verstopte mijn broer zich. De Duitsers 
vroegen echter mijn moeder om haar 
trouwboekje en zagen dat ze een 
zoon had die mee moest. Moeder 
antwoordde dat hij al in Duitsland zat. 
Een andere buurvrouw zei dat ze hem 
niet had zien gaan. Hierop zei de ‘spi-
onne’ echter dat zij hem wél had zien 
vertrekken. Na de oorlog zagen wij dat 
de Engelsen naar deze spionne gingen 
en we dachten dat ze gearresteerd zou 
worden. Maar nee, ze werd buiten om-
helsd! Was het een dubbelspionne…”

Els Beekmans

- Trotse Willem Ridder met zijn boek “Countdown To Freedom -

Amazing 
Stroopwafels 
met dvd ‘3’ op 
nostalgische 
toer
Overschie staat extra in de picture op 
de recent verschenen dvd ‘3’ van The 
Amazing Stroopwafels. De titelsong is 
zelfs: ´Vakantie in Overschie´ en ook 
de vroegere veerdienst over de Delftse 
Schie tussen buurtschap De Kandelaar 
en Overschie herleeft. Niet alleen door 
de songs, maar bovenal vanwege nos-
talgische filmfragmenten en foto’s.

Een glunderende Henk Bijl, de laatste 
telg van het bekende Overschiese veer-
geslacht, werd de trotse bezitter van 
het eerste gesigneerde exemplaar van 
‘3’. Wim Kerkhof reikte die onder een 
puntig en hilarisch toespraakje uit in 
het Gemeentearchief, waarmee nauw 
is samengewerkt bij de totstandkoming 
van de dvd. De wijzende vinger mag 
gerust in de richting van de enige lang-
harige stroopwafel als het onderwerp 
van ‘creatieve en inspirerende motor’ 
wordt aangeroerd, want dat is hij al 
drie decennia. Onder het genot van een 
drankje en een hapje werd het nieuwe 
geesteskind vertoond op een groot 
scherm en ondertussen signeerden Rien 
de Bruin, Arie van der Graaf en Wim 
Kerkhof naar hartenlust. Musicus Adri 
Troost is een groot bewonderaar van 
The Amazing Stroopwafels.

Hij overhandigde het trio een dvd die 
hij maakte van hun optreden tijdens de 
opening van de expositie ‘Ziet Zuid’ op 
26 september, die nog tot 29 november 
te bezichtigen is in gebouw ’t Gemaal 
aan de Pretorialaan 141. Musicus/
entertainer/organisator Adrie Troost 
gaf de presentatie extra luister door na 
de tekensessie de microfoon te vragen 
en voor een aandachtig luisterend 
gehoor een dikke veer te steken op de 
hoed van Wim Kerkhof en de zijnen. 
Terwijl hij deze overhandigde, zei hij: 
‘Ik spreek hierbij de wens uit dat jullie 
nog heel lang Rotterdam artistiek zul-
len vertegenwoordigen, want wat zou 
Rotterdam zijn zonder The Amazing 
Stroopwafels? Er zou artistiek geeste-
lijke armoede heersen.’

- Ex-veerman Henk Bijl kreeg van Wim Kerk-
hof het eerste gesigneerde exemplaar van ‘3’ 

uitgereikt Foto Rein Wolters -
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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
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Deze aktie is niet geldig met onze andere akties en/of aanbiedingen

2,5-zits en 2 fauteuils
€ 2.750,- (Montero)

Elektr. fiets GRATIS

Alle zittinge zijn 
verstelbaar 

In ieder zitting zit 
een interieurvering

GRATIS
t.w.v. €1.295,-

GRATIS
t.w.v. €1.295,-

GRATIS
t.w.v. €1.295,-

GRATIS
t.w.v. €1.295,-

T.W.V. € 1.295,-

GRATIS Elektrische fiets

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

Frame: aluminium  
Kleur: zilver grijs 
Gewicht: 28 kg.
Verende voorvork
Shimano naafversnelling
Shimano remmen
Verend zadel
Verstelbaar stuur
Stuurdisplay multifunctioneel
Voorlicht sensitive led

Achterlicht verwerkt 
in de accu
Afstand met een volle 
50-60 km
Lithium polymeer batterij 36v
10ah met slot, de nieuwste
batterij in fietsland 
met een zeer lange 
levensduur, incl. acculader
Motor 250 watt. 

Prostop heeft 30 behandelcentra in Nederland. U vindt Prostop in:  
Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Boxtel, Breda, Den Haag, Dronten, Eindhoven,  Etten-Leur,  Geleen, 
Goes, Groesbeek, Groningen, Heerhugowaard, Hengelo, Hillegom, Hilversum, Hoogeveen, Schiedam, Terborg, Tiel, Tilburg, 
Uffelte, Valkenswaard, Veghel, Woerden, Zaandam en Zwolle.    Een bedrijfsbehandeling op locatie (in company) is ook 
mogelijk vanaf 6 personen. Kijk voor prijzen, meer informatie en de voorwaarden op www.prostopzakelijk.nl

Gemiddelde prijs pakje sigaretten    €4,60
Hoeveel rookt u per dag?     1 pakje
365dagen/pakjes per jaar X €4,60 =
Jaarlijkse besparing      €1679,00
Behandelkosten      €189,00

VOORBEELDBEREKENING

BESPAAR €1490*

  STOPPEN MET ROKEN BINNEN 1 UUR!
PROSTOP LASERMETHODE: AL 14 JAAR VEILIG, BETROUWBAAR EN EFFECTIEF

De methode begint met een per-
soonlijk consult om u de werkwijze 
uit te leggen en u te motiveren. Na 
dit gesprek vindt er  een behande-
ling plaats met een computerge-
stuurde softlaser. 

De door Prostop zelf ontwik-
kelde lasermethode is uniek 
omdat het de lichamelijke be-
hoefte aanpakt en ontwen-
ningsverschijnselen minimali-
seert zonder nare bijwerkingen.  

Ook is het mogelijk om de stofwis-
seling te beïnvloeden met de laser 
om er zo voor te zorgen dat de ge-
wichtstoename voor de ex-roker 
tot een minimum beperkt blijft. 

Ondanks dat één behandeling 
voldoende is om defi nitief te stop-
pen met roken, is het mogelijk om 
binnen een half jaar een gratis na-
behandeling te ondergaan.  

De Prostop laserbehandeling kost 
eenmalig €189,00. Vooral het snel-
le en defi nitieve resultaat heeft er 
toe geleid dat Prostop al meer dan 
100.000 behandelingen verrichtte 
en dat het vaak mogelijk is om 
(deels) de behandelkosten vergoed 
te krijgen van uw zorgverzekeraar.
Kijk op de Prostop website of uw 
zorgverzekeraar ook een vergoe-
ding aanbiedt.

Wanneer u wilt stoppen met ro-
ken en u in aanmerking wilt ko-
men voor deze unieke onder-
steuningsmethode met laser, dan 
kunt u uzelf laten informeren: 
0800 - 77 67 867 (gratis)

U kunt via www.prostop.nl gratis 
en vrijblijvend informatie aanvragen. 
U kunt ook via het gratis telefoon-
nummer de knoop doorhakken en 
direct uw defi nitieve stopdatum af-
spreken.

De behoefte aan nicotine vermindert en ontwenningsverschijnselen worden e behoefte aan nicotine vermindert en ontwenningsverschijnselen worden 
sterk gereduceerd. Zo heeft u de grootste kans om defi nitief te stoppen met sterk gereduceerd. Zo heeft u de grootste kans om defi nitief te stoppen met 

roken.  De lasermethode van Prostop is zó succesvol dat u binnen één behande-roken.  De lasermethode van Prostop is zó succesvol dat u binnen één behande-
ling van het roken af kunt zijn! De resultaten zijn wetenschappelijk bewezen.ling van het roken af kunt zijn! De resultaten zijn wetenschappelijk bewezen.
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“Kleinschaligheid heeft voordelen 
voor cliënt én personeel,” vertelt loca-
tiemanager Simone de Lange. “Het is 
heel persoonlijk. Je kent de bewoners 
en hun familie en de zorg is echt 
teamzorg.” Dat team bestaat uit zo’n 
veertig medewerkers, full- en parttime. 
Zij bieden de zorg op locatie die kan 
variëren van restaurantmaaltijden tot 
een volledig dagprogramma, al naar 
gelang de behoefte van de individuele 
bewoner. Daarnaast zijn er uitstapjes 
en culturele evenementen, zoals de 
vrijdagmiddagconcerten. 
Voor overige zorg wordt samenge-
werkt met zorgaanbieder De Stromen. 
Deze bijzondere vorm van samenwer-
king tussen particuliere en reguliere 
zorgaanbieders is een goed voorbeeld 
van de extramuralisering van oude-
renzorg. 

Rondetafelgesprek
Deze extramuralisering, het scheiden 
van zorg en wonen, was onderwerp 
van het rondetafelgesprek dat voor-
afging aan een rondleiding door het 
pand. Staatssecretaris Bussemaker 
sprak met Peter Otten, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van 
Particuliere Woon- en/of Zorgvoor-
zieningen (NeVeP), Edwin Zwerver, 
directeur van Zorgorganisatie De 

Stromen Opmaat Groep en Erwin 
Miedema, directeur en oprichter van 
particuliere woonzorgorganisatie 
Domus Magnus. Onderwerpen: de 
diversiteit in zorgaanbod in een geseg-
menteerde markt en de consequenties 
van extramuralisering voor de praktijk. 
De Staatsecretaris vindt keuzevrijheid 
een belangrijk aspect van het scheiden 
van zorg en wonen: “Iedereen woont 
z’n hele leven verschillend: de een in 
een villa, de ander in een hutje op de 
hei. Op het moment dat je intensieve 
zorg nodig hebt, moet je opeens op de-
zelfde manier wonen. De kunst is om 
wonen meer een keuzevrijheid te laten 
zijn zonder dat dit onaanvaardbare 
verschillen in zorg oplevert.” 

“Een nuttig gesprek”, aldus Miedema, 
“want als pionier op het gebied van 
zorg op maat lopen we er in de prak-
tijk tegen aan dat wet- en regelgeving 
soms nog uit de pas lopen met het 
beleid.” 

Rondleiding
Na het rondetafelgesprek volgde een 
rondleiding door het statige pand uit 
1914, de voormalige Rijkskweek-
school voor Vroedvrouwen in het 
Rotterdamse Oude Westen. De huidige 
naam verwijst naar het kantongerecht 
dat later in het pand zat. Eerst nam 
mevrouw Bussemaker een kijkje in de 
keuken, waar chef Henny Manning de 
scepter zwaait. Met vele jaren restau-
rantervaring weet hij als geen ander 
dat verse bereiding erg belangrijk is. 
“Bewoners helpen wel eens mee met 
spruiten afhalen of peultjes doppen”, 
vertelt hij, in reactie op een vraag van 
de Staatssecretaris. Voor veel bewo-
ners zijn de maaltijden het hoogtepunt 
van de dag. Er wordt veel aandacht 
aan besteed, en soms hebben ze een 
bijzonder tintje. Zoals 6 november, 
toen het Rotterdamdag was in De 
Magistraat. Dan staat er een bijzondere 
lunch op het programma. 
Mevrouw Van Heijst (96) is blij met 

een bezoekje van de Staatssecretaris. 
Op haar leeftijd is ze al veel vrienden 
en kennissen kwijt, en haar vijf kinde-
ren wonen niet in de buurt. “Maar de 
deur staat hier altijd open, net als vroe-
ger thuis, en af en toe komt er iemand 
binnenlopen.” Thuis was vroeger in 
Vlaardingen, waar ze jarenlang een 
slagerij had. Nu geniet mevrouw Van 
Heijst van de rust in een appartement 
gelegen aan de binnentuin.
De heer Van den Vondel toont de 
Staatssecretaris het appartement 
van zijn schoonzus mevrouw De 
Blois (77) die zelf de dagactiviteiten 
bijwoont. “Er is geen betere omgeving 
denkbaar”, vertelt hij enthousiast. “We 
hebben verschillende complexen beke-
ken, maar vaak zijn de ruimtes beperkt 
en moet je een deel van je privacy 
inleveren. Hier heeft ze haar antieke 
meubelen om zich heen.” 

Vorige week bracht staats-
secretaris Bussemaker een 
bezoek aan de Magistraat 
aan de Henegouwerlaan 
in Rotterdam. Particuliere 
woonzorgorganisatie Domus 
Magnus biedt senioren hier 
sinds 2007 een luxe woon-
omgeving in combinatie 
met woonzorg op maat. De 
Magistraat, met momenteel 
32 inwoners, is precies het 
soort kleinschalige woon-
zorgvoorziening dat de 
Staatssecretaris eerder dit 
jaar aankondigde te gaan 
stimuleren.

Staatssecretaris Bussemaker 
bezoekt De Magistraat 

- Staatssecretaris Bussemaker (l) in gesprek met een bewoonster van De Magistraat -

Charlois
Joop Speulman van Stichting Ons 
Charlois heeft zich bereid verklaard 
zondag 15 november een diavoorstel-
ling te verzorgen over Charlois Toen en 
Nu. Met kennis van zaken neemt hij u 
mee op een denkbeeldige rondwande-
ling door het verleden en heden van 
Charlois. Hierbij worden de mooiste 
dia’s vertoond. De voorstelling is aan 
de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam- 
Pendrecht. Zaal open: 13.30 u
Aanvang: 14.00 u. Toegang gratis.
Gezien het beperkte aantal zitplaatsen 
is het noodzakelijk dat men zich van 
tevoren aanmeldt via de telefoonnum-
mers 010 4806373 of 010 4804513. 
Ook aanmelden via email is mogelijk 
via info@onsrotterdam.nl

Keltische dag in 
Vlaardingen
In de Stadsgehoorzaal Vlaardingen 
kan iedereen op 14 november van 
vroeg tot laat genieten van Keltische 
muziek, geuren, foto’s, drank, sferen 
en verhalen. Live muziek voert de 
boventoon. Op drie podia treden de 
hele dag verschillende folk bands op 
die zich hebben laten inspireren door 
de Kelten. Naast de muziek is er in het 
hele pand wat te beleven: bij de diverse 
stands is er de mogelijkheid om Celtic 
te proeven, te ruiken, te bekijken en 
te kopen. In de Benedenfoyer en de 
Bovenfoyer staan gedurende de gehele 
dag verschillende stands waar bijvoor-
beeld whisky kan worden geproefd en 
waar Keltische juwelen, cd’s en warme 
Ierse truien te koop zijn.
Bekijk het complete programma op 
www.celticmusicfestival.nl
Vanaf 13.30 uur gaan de deuren van de 
Stadsgehoorzaal open. Om 14.00 uur 
is de aftrap in de diverse zalen van het 
theater. In de Grote Zaal ligt de nadruk 
op de luistermuziek. De Kleine Zaal 
is voor de gelegenheid omgetoverd in 
een kroeg waar kan worden gedanst, 
gezweet en gefeest. Opzwepende bands 
en tussendoor goed dansbare muziek 
van cd’s zorgen voor een uitgelaten 
sfeer. In de Bovenfoyer staat een klein 
podium en samen met de Grote Zaal en 
de Kleine Zaal is er dus een compleet 
en afwisselend muziekprogramma. De 
optredens worden besloten met een 
zinderende finale. 
Iedereen tussen de 18 en 80 jaar is wel-
kom op het Celtic Music Festival. Er is 
één bindende factor, die alle leeftijden 
en achtergronden verenigt: liefde voor 
Keltische cultuur en muziek. Iedere be-
zoeker vindt wel iets wat ze aanspreekt 
in het programma en de activiteiten 
eromheen. Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar à € 39,50 per stuk (incl. 
garderobe). Kaarten bestellen kan via 
www.stadsgehoorzaal.nl of aan de 
kassa, ook op de dag zelf. De kassa is 
geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
12.00 - 15.00 uur en is bereikbaar via 
telefoonnummer: 010-4340500.

Bijgaande foto is van boksschool Herman van ’t Hof in de Spiegelnisserstraat. 
Twee van de mannen op de foto ken ik, de rest is onbekend. De eerste man (in 
pak) staand is mijn opa en de vierde mijn vader. Wanneer  de foto is gemaakt, 
weet ik niet, maar ik vermoed eind 1940, begin 1950. Wie herkent zich of 
herkent zijn opa, vader of broer? Ik zou het graag weten en misschien komen er 
ook leuke verhalen los.

Paul Zevenbergen, Viervantstraat 30, 3066 PA Rotterdam
010-4553392, pjzevenbergen@gmail.com

Boksschool 
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Onze 7 zekerheden:
1. Deskundige specialisten
2. Binnen één week terecht
3. Binnen vijf weken geopereerd
4. Uitgebreide voorlichting
5. Goede nazorg
6. Joint Care®
7.  Aanbevolen door  

Zilveren Kruis Achmea

Knie- of heupslijtage
Als u last heeft van knie- of heupslijtage,  

is lopen en lang staan erg pijnlijk. In eerste 

instantie kunnen de klachten worden behandeld 

met medicijnen, fysiotherapie en het gebruik van 

hulpmiddelen, zoals een wandelstok. 

Maar er kan een moment komen waarop alleen nog 

het vervangen van het gewricht door een prothese 

voldoende verlichting geeft van de klachten.

Een nieuw gewricht geeft u weer 
vrijheid van bewegen
Als u één of meer van de volgende vragen met 'ja' 

beantwoordt, kan het tijd zijn om contact op te 

nemen met uw huisarts: 

•	 Hebt u meerdere dagen per week pijn 

 aan uw knie of heup?

•	 Ligt u ’s nachts wakker door pijn aan

 uw knie of heup?

•	 Hebt u pijn bij het lopen van korte 

 afstanden? 

•	 Helpt de pijnmedicatie onvoldoende? 

Voorlichtingsbijeenkomst 1 december a.s.
Het Maasstad Ziekenhuis organiseert 1 december 

a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over knie- en 

heupslijtage. Onze specialisten informeren u over 

knie- en heupgewrichten, arthrose, risicofactoren, 

conservatieve en operatieve behandelingen.

Tevens vertelt de verpleegkundige over het 

behandeltraject. Daarnaast is er veel ruimte voor 

het stellen van vragen. 

Heeft u interesse, stuur dan de antwoordkaart in of 

kijk op www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

❍	 Ik ontvang graag de brochure met meer informatie.

❍	 	Ik kom graag naar de voorlichtingsbijeenkomst 1 december a.s. en kom met .... pers.

Aanvang 19.00 uur, locatie Clara Ziekenhuis. U ontvangt nog een bevestiging. 

❍	 Houd mij op de hoogte van de voorlichtingsbijeenkomsten in 2010.

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

Straat: ...................................................................................................................................

Postc./ Plaats: .......................................................................................................................

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

Deze antwoordkaart in een gesloten envelop en zonder postzegel sturen naar:

Maasstad Ziekenhuis - t.a.v. afdeling MC&S
Locatiecode Z.00.B.023 - Antwoordnummer 1872 - 3000 WB Rotterdam             O.R

ANTWOORDKAART

Maasstad Ziekenhuis. Van ons allemaal.

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een 
pijnlijke, versleten knie of heup? Is boodschappen 
doen of traplopen een probleem? Het Maasstad 
Ziekenhuis kan u helpen. U kunt al binnen één  
week terecht. 
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Waarom ik Vriend van 

De Oud-Rotterdammer ben geworden? 

Waarom ik Vriend van De Oud-Rotterdammer ben geworden? Ik heb aan de oproep 

gehoor gegeven, en mijn broer komt er ook aan, omdat ik vind dat de adverten-

ties, die natuurlijk broodnodig zijn, de krant niet  moeten gaan overheersen. Want 

wij, de oud-Rotterdammers willen wel een plaatsje behouden om onze nostalgische 

verhalen en oproepjes te plaatsen naar verloren vrienden. Maar dan gaat de krant 

wel meer pagina’s tellen. En ja, voor niets gaat de zon op.  Het is een fantastische 

krant, die mijn broer en ik echt niet willen missen. 

Jullie toch ook niet? Daar hebben we die 10.- euro per jaar toch wel voor over? 

Dus kom!! 
WORD VRIEND VAN DE OUD-ROTTERDAMMER!!

Dan kunnen we er nog lang van genieten.

Janny Zijdemans Joop Zijdemans

Almelo Denemarken

zijdemans@home.nl joop.zijdemans@webspeed.dk

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

Naam en voorletters:

Straat: 

Postcode en plaats: 

Tel:      (Indien aanwezig)

Email:  (Indien aanwezig)

AANTAL EXEMPLAREN: 

 komt het boek op een afgesproken adres ophalen en betaal als Vriend van De Oud Rotterdammer € 19,95
 wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaal als Vriend van De Oud Rotterdammer € 22,95

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

V.O.F. Rondvaartbedrijf “Gemini”
Postbus 59226 - 3008 PE Rotterdam 
Tel: 06-54616531- fax. 010-4955113

www.gemini-partyschepen.nl

Gemini Partyschepen

Kerstdinercruise 
2e kerstdag 26 dec. & zondag 27 dec.

16.00 – 21.00 uur Incl. 5 uur varen, 
4 gangenbuffet, drankjes  

Volw. € 75,00 p.p.  
Kind. tot 12 j. € 55,00 p.p.

Moonlightcruise 23 jan. 2010 
19.00 – 24.00 uur Incl. 4 uur varen, 
welkomstcocktail, koud/warmbuffet

€ 35,00 p.p.

Vrienden van De Oud-Rotterdammer
€ 2,50 p.p korting

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen 2 euro EXTRA korting
Als u zich heeft aangemeld als Vriend van De Oud-Rotterdammer krijgt u bij Uitgeverij Voet nog eens twee euro extra korting, 
bovenop de drie euro die iedere lezer van De Oud-Rotterdammer krijgt tijdens de voorinschrijving voor het 
fotoboek van Henk Hartog ‘ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD 1960-1970’.

    VoordeelpaginaVrienden

Vriend aan het woord
Met dit schrijven laat ik u weten dat ik elke veertien dagen geniet van De Oud-Rotterdammer. De naam van uw blad slaat ook op mij, want ik ben in 1915 in Rotter-dam geboren. In 1942 werd ik leerling-verpleegster in het Coolsingelziekenhuis of wat ervan over was. In die tijd was het een grote eer als je werd aangenomen. De proeftijd duurde drie maanden. Na het examen werd je eerstejaars. De opleiding was streng en dat moet ook. U zult begrijpen dat wij daar in oorlogstijd heel wat hebben meegemaakt, maar toch heb ik er fijn gewerkt. Nadien heb ik diverse opleidingen gevolgd en nooit een moment spijt gehad van mijn keuze voor dit beroep. jammer dat er nu zo weinig animo voor bestaat. Ik wens u veel succes met uw blad en stuur bijgaand mijn aanmelding als Vriend(in) van De Oud-Rotterdammer, want die kan ik niet missen.

C. Lems
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Vriend aan het woord

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’ 
Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaar-
lijks per automatische incasso tien euro wordt afge-
schreven van mijn rekening.
Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf 
tien euro over op giro 4602118 tnv De Oud Rotter-
dammer.

Vrienden van De Oud-
Rotterdammer ontvangen

 2,50 euro EXTRA 
korting p.p.

bij Gemini Partyschepen

Doe mee en win!
Als u zich nu opgeeft als Vriend van De Oud-Rotterdammer, 
dingt u nog mee naar een van de vier fantastische prijzen, be-
schikbaar gesteld door de Stichting Seniorenweken.
Zondag 29 november worden de Seniorenweken in Rotterdam 
afgesloten met een fantastische dag in café-restaurant Engels. 
’s Middags is er een heerlijke high tea, met allemaal smakelijke 
gerechten. ’s Avonds is er een formidabel diner-dansant waar u 
kunt genieten van een exquis diner en kunt dansen op heerlijke 
muziek. De Oud-Rotterdammer verloot viermaal twee kaarten 
voor de high tea of het diner dansant (uw eigen keuze) onder de 
Vrienden van De Oud-Rotterdammer.

De winnaars krijgen bericht thuis. 

Binnenkort
meer kortingen, speciaal 

voor de Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer
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Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

FOTO’S

VAKANTIES

 
 
 
 
 
 
 

Gastvriendelijk familiehotel 
2 nachten halfpension € 119,00  

www.hofvandalfsen.nl 
telefoon 0529-431818 

 

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. 38 of 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro 
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

ABONNEMENTEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

ADMINAUT& PARTNERS 
uw Boekhouding vanaf € 50 p.m

Kanaalweg 33, 2903 LR Cap a/d IJssel, 
Tel.: 010-8920450, www.adminaut.nl

Zo af en toe kom ik nog op de Statenweg in Blijdorp. Het gedeelte tussen de Stad-
houdersweg en de Gordelweg. Als ik daar ben, geeft me dat altijd een tweeslachtig 
gevoel. Het maakt me blij en verdrietig. Dat is niet verwonderlijk. 

De Statenweg maakt me 
blij en verdrietig
Ik zag weliswaar het levenslicht in 
een particulier verloskundige inrich-
ting op de Heemraadsingel, maar 
mijn wieg stond in een zijstraat van 
de Statenweg: in de Bisschopstraat. 
In die etagewoning woonde ik niet 
alleen met mijn ouders en twee jaar 
oudere zusje. Wij woonden er ‘in’, 
zoals dat heette, bij de oudste zus 
van mijn vader en haar man, die op 
hun beurt, toen, gezegend waren met 
drie dochters. Ik kan me niet meer 
herinneren over hoeveel kamers die 
woning beschikte, maar dat zullen er 
ongetwijfeld te weinig zijn geweest 
om negen personen te huisvesten. 
Maar in die na-oorlogse woningnood-
tijd keek men kennelijk niet op een 
kamertje meer of minder. 

Razzia
Aan de andere kant van de Staten-
weg, in de Groeninxstraat, woonde 
de één na oudste zus van mijn vader. 
Aanvankelijk met twee kinderen 
en haar man. In de oorlogsjaren 
heeft mijn vader daar nog onder de 
vloer in een kruipruimte gelegen, 
om te ontsnappen aan de Nazi’s, 

die ook in Blijdorp langskwamen 
om jonge mannen voor het Duitse 
leger te rekruteren. Mijn oom uit de 
Groeninxstraat, een verzetsman, werd 
opgepakt tijdens een razzia op de 
Statenweg. Hij kwam niet meer terug: 
werd gefusilleerd op de Waalsdorper 
Vlakte.
In de oorlogsjaren ontliep mijn vader 
de Duitsers trouwens niet alleen 
door zich onder de vloer te begeven. 
Integendeel. Hij liep zelfs regel-
matig over de Statenweg: verkleed 
als vrouw om naar mijn moeder in 
de Bisschopstraat te gaan, met wie 
hij in de hongerwinter in 1943 was 
getrouwd. Dan wandelde hij aan de 
arm van z’n zus naar de overkant van 
de Statenweg. “En soms kreeg ik ook 
nog een knipoog van een mof. Dan 
had ik nog sjans ook”, vertelde hij 
me later. 

Afgesloten
In 1950 verhuisden wij naar Schie-
dam, naar een nieuwbouwwoning 
nabij de Rotterdamse stadsgrens, 
compleet met moderniteiten zoals een 
douche. Korte tijd later vertrok mijn 

tante uit haar huis in de Groeninx-
straat en ging haar dochter, mijn 
oudste nicht, met haar gezin daarin 
wonen.
Ook mijn tante in de Bisschopstraat 
vertrok naar elders. Daarna had ik 
jarenlang niks meer te zoeken in die 
buurt. Totdat ik, toen ik achttien was, 
weer frequent in Blijdorp te vinden 
was, omdat ik ‘vaste’ verkering 
kreeg. Het meisje woonde, u raadt het 
al: op de Statenweg, schuin tegenover 
de Bisschopstraat. We kochten zelfs 
verlovingsringen, maar kort daarna 
was de liefde over. Nadien liet ik de 
Statenwegbuurt tientallen jaren links 
liggen. Totdat mijn zoon en schoon-
dochter een jaar of acht geleden een 
huis met tuin kochten: in de Groe-
ninxstraat, schuin tegenover het huis 
waar mijn (in de oorlog omgebrachte) 
oom, tante en oudste nicht met haar 
man en kinderen woonden. Vijf jaar 
heeft mijn zoon met zijn gezin naar 
tevredenheid in deze straat gewoond, 
om vervolgens naar een groter huis 
in een andere stad te vertrekken. Het 
‘tijdperk’ Statenweg leek definitief 
afgesloten. 

Maar ik heb ook nog een dochter én 
een schoonzoon. Laatstgenoemde 
was werkzaam bij een bedrijf in 
Rotterdam, dat anderhalf jaar geleden 
ging verkassen. Waarheen zijn 
werkgever ging verhuizen? Jawel, de 
Statenweg. Hij werkt daar niet meer 
en ik betwijfel of dat de laatste con-
nectie met de Statenweg was. Want 
ik heb ook vier kleinkinderen en weet 
niet waartoe zij in staat zijn en waar 
zij ooit zullen gaan wonen. Wellicht 
in de Statenwegbuurt.  

Overhoop
Dit deel van de Statenweg ligt nu al 
jarenlang op de schop, vanwege het 
aanleggen van de ondergrondse rand-
stadrail. Het (groene) middengedeelte 
werd overhoop gehaald. Het gazon 
en talrijke bomen moesten hiervoor 
het loodje leggen. De belofte van de 
beleidsmakers, dat er weer bomen en 
een grasveld terugkomen, is ze maar 
geraden ook. 
Maar het futuristisch station dat gaat 
verrijzen op de hoek van de Stadhou-
derslaan? Dat hoort toch niet op zo’n 
statige weg als de Statenweg te staan!

Ed van Helten U

Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand 
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van 
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder. 
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl

DIVERSEN

Honden van de hele wereld, nieuwe editie 3 titels De 
Puch Story en andere brommerverhalen en Harley 
Davidsonboeken div. titels
175 jaar Kon. Marechaussee
50 jaar Reg. van Heutz 1950-2000
Oceaanreuzen-Een Eeuw Ned. Passagiersvaart 100 
jaar Grootwinkelbedijf in Nederland Ernest Hillen- 
Kampjongen- Herinneringen aan Java Pris n.o.t.k.

H.J. van Beeren  tel. 182530419
email beerenh@xs4all.nl

Rommel in uw tuin? Bomen snoeien enz. U wilt een 
mooie tuin? Voor een vaste, eerlijke prijs maak/houd 
ik uw tuin netjes. Ouderwets betrouwbaar.
Vrijbl.inl.0108851617 of 0615575890

TE KOOP

HOVENIER

ADMINISTRATIE

GOED DOEL

inspireer
de wereld 

ook na
uw dood

neem een goed
doel op in uw

testament

0900 2 100 200
www.nalaten.nl

Kort voor zijn dood schreef Ed van Helten nog enkele verhalen voor de Oud-Rotterdammer. Zijn familie 
stemde ermee in dat we na zijn overlijden nog af en toe postuum een verhaal van zijn hand publiceren. 
Bij deze.

- Het is nu veel drukker en het Randstadrailstation op de Statenweg is bijna klaar -
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010 seniorenjaar
 voor de jeugd van vroeger

010 seniorenjaar
 voor de jeugd van vroeger

Feestelijk slot
 

Op zondag 29 november worden de Rotterdamse Seniorenweken 
feestelijk, culinair en muzikaal afgesloten in Engels in het  
Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam. 

De Seniorenweken lopen ten einde maar smaken naar meer…

Kom naar het leukste evenement van het jaar!

Reserveren Aanmelden voor óf de High Tea óf het Diner Dansant vóór 
zondag 22 november door € 14,- of € 30,- per persoon over te maken 
op bankrekeningnummer 209 64 36 t.n.v. 010Stichting Seniorenjaar 
o.v.v. High Tea óf Diner Dansant. Vergeet vooral niet uw naam, adres, 
postcode en woonplaats te vermelden! Per arrangement kunnen zolang 
de voorraad strekt meerdere kaarten besteld worden. Aanmeldingen  
zijn definitief na ontvangst van de bankoverschrijvingen. Entree-
kaarten worden bijtijds toegestuurd. Nadere informatie en aanmelden 
bij Pluspunt tel. 010 – 467 17 11 of info@pluspuntrotterdam.nl 

van de Rotterdamse Seniorenweken 2009

FlyerEngelsA5_FCDEFHR.indd   1 03-11-2009   17:11:52

• Ontvangst in The Royal Residence met glas cava 
of -jus d’orange

• Gemarineerde geitenkaas met mandarijnen, veldsla,  
pistache en een vinaigrette van roze pepers  
geserveerd met stokbrood en roomboter

• Varkenshaas gevuld met champignons duxelle en 
bospaddenstoelen saus geserveerd met courgette-
linten en pommes gratin

• Profiterol gevuld met vanille ijs overgoten met  
chocoladesaus en amandelen

 Overige drankjes zijn exclusief
• De muziek wordt verzorgd door de formatie  

Back in Time met o.a. muziek uit de sixties en  
seventies. Bezetting: Birkit Rietveld zang, Will François 
toetsen zang, Kees Kok sologitaar, Paul Fiolet  
basgitaar, Ton Schmeitz ritme-gitaar mondharmonica, 
Ron Tamminga drums. 

 Zanger-entertainer Lou Prince en  
Willy ‘Salsameester’ Djaoen

   

      Kosten per persoon: € 30 

High Tea
  14.00-16.30 uur

Diner Dansant
18.00-21.30 uur

• Ontvangst in The Royal Residence met glas 
cava of jus d’orange

• Engelse cake, luxe koekjes, petit glacé, petit four, 
mini fruitgebakjes, slagroomsoesjes, muffins, vers 
fruit gehuld in chocoladejasjes, mini-schwartz- 
waldertaartjes, mini kwarkgebak met fruit, scones 
met jam en boter

• ‘5 Finger sandwiches’ belegd met gerookte zalm, 
bieslookkaas, filet american, kipfilet met tuinkruiden 
en brie

• Keuze uit diverse theesoorten 
Overige drankjes zijn exclusief

• De muziek wordt verzorgd door  
De Gezelligheidsvereniging  
o.l.v. Jos Valster met Jos Valster tenor alt sax,  
klarinet, Frenk van Meeteren gitaar, ukelele, trompet, 
Evert Willemstijn contrabas, Fay Lovsky ukelele  
zingende zaag, Bert Nicodem piano, Waldin Roes 
zang, Marcel Koster accordeon, zang en cajun  
snaredrum, Freek van Diest viool.  
Speciale gast is zanger liedjesschrijver  
Kees Korbijn

       
        Kosten per persoon: € 14
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In Overschie, IJsselmonde, Charlois, 
Bloemhof, Kralingen, Spangen, 
Schiebroek , Pendrecht, Zevenkamp, 

Ommoord, het Oude Westen en het 
Centrum van Rotterdam was het bijna 
dringen om hernieuwd kennis te ma-

ken met deze smaak van vroeger. Niet 
onvermeld mag blijven dat naast de 
hapjes een overheerlijke en bovenal 

gezonde verse fruitshake wordt geser-
veerd. ‘De Smaak van Vroeger’ ver-
overt Rotterdam! Zo blijkt uit reacties 
die werden opgetekend in Zorghotel 
Humanitas op de Charloisse Lagedijk. 
“Ik ga zelf niet zo vaak meer naar 
activiteiten zoals het zomerfestival, 
omdat ik slecht ter been ben. Ik ben 
daarom blij dat ik vandaag de kans 
krijg een beetje met leeftijdsgenoten 
in contact te komen onder het genot 

van Oudhollandse hapjes en een lek-
ker drankje.”
Een vrijwilliger in een ouderencen-
trum vertelt: “Ik werk hier net, maar 
dit is natuurlijk heel leuk voor de 
bewoners. Dit zouden ze eigenlijk 
eens in de drie weken moeten doen 
ofzo…” Een bewoner van een oude-
rencentrum: “Ik mis niets, het is mooi 
weer en de hapjes doen me denken 
aan vroeger en dat doet me goed.” En 
over de draaiorgelmuziek: “Hartstikke 
leuk die liedjes van vroeger. Ze zitten 
nog goed in mijn geheugen. Een paar 
kan ik zelfs helemaal meezingen.”
In november bezoekt ‘De Smaak van 
Vroeger’ vergezeld door het draaior-
gel nog Crooswijk en de Oosterflank. 

Check In Bus
Een ander project dat in het kader van 
de seniorenweken in Rotterdam al-
lerlei locaties bezocht, is de zogeheten 
‘Check In Bus’ uit de creatieve keu-
ken van Stichting Pluspunt waarmee 
de Stichting Seniorenjaar méér dan 
goede contacten onderhoudt. De 
‘Check In Bus’ is een stadsbus, inge-
richt als bioscoop en expositieruimte. 
Binnen zijn twintig zitplaatsen. 
Bezoekers krijgen een film te zien 
waarin grootouders uit vier culturen 
praten met hun kleinkinderen. De 
opa’s en oma’s komen uit Indonesië, 
Nederland, Suriname en Turkije. De 
gesprekken gaan over het land waar 
zij geboren zijn en over hun leven 
in Nederland. Vijf kunstenaars; een 
edelsmid, beeldhouwer, textielkun-
stenares, kunstschilder en illustrator 
hebben zich door deze gesprekken 
laten inspireren en maakten ieder een 
kunstwerk. Deze werken worden in 
de bus tentoongesteld en vertellen 
op hun eigen manier de verhalen van 
de grootouders en de kleinkinderen. 
Met de ‘Check In Bus’ wordt de ont-
moeting en dialoog tussen mensen uit 
verschillende culturen gestimuleerd. 
Pluspunt hét expertisebureau voor se-
nioren heeft verder in de seniorenwe-
ken bijna honderd andere activiteiten 
gerealiseerd in Rotterdamse woon- en 
zorgcentra.

De unieke mix van ouderen en jonge-
ren, ‘Dynamic Duo’s’ geheten, toert in 
het kader van het Euro + Festival dit 
najaar nog door Rotterdam en bezoekt 
ondermeer locaal culturele centra. 
Al met al lopen de Rotterdamse 
Seniorenweken ten einde. Zij 
worden afgesloten op zondag de 29e 
november in het welbekende Engels 
in het Groothandelsgebouw aan het 
Stationsplein. Ook daarover zal nog 
lang worden nagepraat.

De ‘Smaak van Vroeger’ gaat er bij de Rotterdamse senioren tot nu toe in als koek! De nos-
talgische, maar kersverse hapjes als uierboord, zure zult, uitgebakken spekkies en bloed-
worst, gelardeerd met stukjes kaas, schijfjes augurk en Amsterdamse uien, van ambachte-
lijke slagerij Ooteman zijn bijna niet aan te slepen. De positieve reacties liegen er niet om. 
De Amerikaanse Airstream trailer uit 1963 van Flip Egbers, vergezeld door het draaiorgel 
van Rien Goovers met zijn assistent Peter de Groot, heeft  inmiddels twaalf Rotterdamse 
centra voor ouderen en buurthuizen aangedaan.

‘De Smaak van Vroeger’ verovert Rotterdam! 

010 seniorenjaar
 voor de jeugd van vroeger

010 seniorenjaar
 voor de jeugd van vroeger

Feestelijk slot
 

Op zondag 29 november worden de Rotterdamse Seniorenweken 
feestelijk, culinair en muzikaal afgesloten in Engels in het  
Groothandelsgebouw aan het Stationsplein te Rotterdam. 

De Seniorenweken lopen ten einde maar smaken naar meer…

Kom naar het leukste evenement van het jaar!

Reserveren Aanmelden voor óf de High Tea óf het Diner Dansant vóór 
zondag 22 november door € 14,- of € 30,- per persoon over te maken 
op bankrekeningnummer 209 64 36 t.n.v. 010Stichting Seniorenjaar 
o.v.v. High Tea óf Diner Dansant. Vergeet vooral niet uw naam, adres, 
postcode en woonplaats te vermelden! Per arrangement kunnen zolang 
de voorraad strekt meerdere kaarten besteld worden. Aanmeldingen  
zijn definitief na ontvangst van de bankoverschrijvingen. Entree-
kaarten worden bijtijds toegestuurd. Nadere informatie en aanmelden 
bij Pluspunt tel. 010 – 467 17 11 of info@pluspuntrotterdam.nl 

van de Rotterdamse Seniorenweken 2009

FlyerEngelsA5_FCDEFHR.indd   1 03-11-2009   17:11:52
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De Tourmalijn is de locatie voorDe Tourmalijn is de locatie voor 
groot en klein.

- Jubileum                                      
- Reünieborrel(tje)                       
- Bedrijfsfeest(je)Bedrijfsfeest(je)                         
- Receptie(tje)

Zaalverhuur- Zaalverhuur                               
- Trouwlocatie, uniekuniek is dat de Kapitein 

het huwelijk mag voltrekken
www.detourmalijn.nl/ 0031 617 15 73 92

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 46 51 108

SAMSUNG
82 cm LCD televisie

- HD-Ready
- Eenvoudige bediening
- Scart, Hdmi en PC- aansluiting
- Stereo, teletekst, afstandsbediening
- Ook geschikt voor digitenne

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

PHILIPS
107 cm LCD 

- Full HD 1080p
- Eenvoudige bediening 
 met lichtsensor
- De tv past zich vanzelf aan  
 op daglicht of sfeerverlichting
- Stereo, teletekst, afstandsbediening
- Ook geschikt voor digitenne

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

- De tv past zich vanzelf aan 
op daglicht of sfeerverlichting

van e 599,- 
voor e 399,-

van e 999,- 
voor e 699,-

Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie

Avenue Carnisse 62-64
2993 MH Barendrecht

Zorgpraktijk bij u in de buurt. Speciaal ingericht voor de optimale verzorging 
van uw huid en lichaam.

De praktijk is gespecialiseerd in:
- Dermatologie en fl ebologie
  (Alle huidaandoeningen, maar ook uw spataderen)
- Plastische, reconstructieve, hand- en esthetische chirurgie

(Carpaal Tunnel Syndroom, ziekte van Dupuytren, ooglid- of littekencorrecties)
- Huidtherapie (Bijvoorbeeld: dermatografi e en ontharing)
- Infusie met bijvoorbeeld diverse biologicals
  (Voor o.a. bij psoriasis en reuma)
- Camoufl age & medische tatoeage.

De praktijk levert naast de verzekerde zorg ook enige esthetische behandelingen.
Vrijwel alle behandelingen en ingrepen worden door de zorgverzekeraars vergoed.
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

 Spreekuren volgens afspraak, zonder wachtlijst!
(er zijn ook avondspreekuren)

Alle operatieve ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving.
U kunt dus dezelfde dag nog naar huis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0180-646455
Fax: 0180-646450
Email: info@dermavenue.nl

Op de website vindt u meer informatie over de kliniek en behandelingen:
www.dermavenue.nl

 

 

FITNESS VOOR SENIOREN
Via uw huisarts of de diverse media heeft u vernomen dat bewegen op een 
verantwoorde wijze heel belangrijk is voor uw gezondheid.

Fitness Centrum Blijdorp, al 23 jaar een begrip, maakt dit mogelijk.

Uw sporttherapeut is Karl van Egmond, hij zal u graag begeleiden en eventuele wensen met 
u bespreken. Karl is een gediplomeerde trainer, die u op een persoonlijke en verantwoorde 
wijze begeleidt. Met oefeningen op diverse toestellen zoals de loopband, steppers, fiets 
enzovoort, zal Karl samen met u werken om tot een fit en gezonder lichaam te komen.

Op maandag- of woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
bent u van harte welkom a € 2,50 per keer. Na afloop van iedere les staat een 
gratis kopje koffie of thee voor u klaar. 
Inschrijf- of opzegkosten worden niet in rekening gebracht!

Schroom niet en maak een afspraak met Karl van Egmond voor een gratis proefles op tele-
foonnummer 010 – 466 1 557.

Tot ziens in Fitness Centrum Blijdorp aan de Van Maanenstraat 8, 
(boven het Sportfondsenbad)

De oude reclameborden van emaille? Ze zijn 
volledig uit het straatbeeld verdwenen en de 
meeste zijn bij het grofvuil beland. Nu zijn deze 
borden een gewild verzamelobject, en ik ben één 
van die verzamelaars.

Heeft u nog zo’n bord in een verloren hoekje,  
en wilt u het verkopen? 
 
Neem dan contact met mij op!

keNt u  
ze Nog?

A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

010 437 36 76
06 18 77 55 60
06 28 46 83 16

advert_oudrdam01.indd   1 21-01-2009   19:42:33



Buurtvereniging Stokroosstraat en 
omgeving en NHVO werden in het 
bevrijdingsjaar 1945 opgericht. In 
1978 werd De Stokroos na fi nan-
ciële- en bestuurlijke problemen 
herdoopt in De Klimroos. Voor 
zover bekend bestaat buurtvereni-
ging Oleander niet meer. Destijds 
waren daar mannen als Van Uden, 
Persijn en Hartman de roergangers. 
Speeltuin Bloemhof van onder 
anderen de bestuurders Bimmel en 
de gebroeders Oostdijk is ter ziele. 
Buurthuis Franciscus kreeg in de 
jaren tachtig ‘Jippie’ als nieuwe 
naam. De Putse Poort verhuisde 
ruim tien jaar terug naar een nieuw 
pand aan het Oleanderplein 43 en 
kreeg als naam buurthuis Oleander 
en heeft nog steeds een duidelijke 
functie voor de wijk. Buurtcentrum 
Irene aan de Oudelandstraat is 
eveneens nog actief.

Zoek
Als jongetje van vier heb ik voor 
dit wijkgebouw van de Neder-
lands Hervormde Gemeente, dat 
de naam Irenekapel kreeg, op 19 
december 1950 de eerste paal zien 

slaan. Dat was onderweg naar huis 
aan de Groene Hilledijk van mijn 
kleuterschool aan de Strevelsweg. 
Al wandelend in de Heer Daniël-
straat ontdekte ik ook de ingang 
van speeltuin De Driehoek. Daar 
piepte ik naar binnen, waarna ik 
al spelend de tijd vergat. Na een 
uur of iets dergelijks bedacht ik 
dat moeder best eens ongerust kon 
zijn. Dus liep ik de Heer Daniël-
straat uit en stond pardoes voor de 
deur van opa en oma Wolters in de 
Sandelingstraat.
Op een zondagse visite had ik van-
uit hun voorkamer die straatingang 
al eens opgemerkt. Ik bonkte op 
de buitendeur, bij de trekbel kon ik 
niet. Zij schrokken zich een onge-
luk. Nog nooit had ik alleen op hun 
stoep gestaan. Moeder moet het 
allemaal hebben aangevoeld. Nog 
geen minuut later kwam ze ook 
binnen en sloot me onder tranen in 
haar armen, zo blij was ze dat ze 
me had gevonden.

Oudste panden
Met alle organisaties in Bloemhof 
heb ik wel iets te maken gehad 

binnen de Contactcommissie Wijk 
Oud-Zuid, waar ik enige jaren 
secretaris van ben geweest, maar 
ook als journalist. Het was een koe-
pelorganisatie die, om de kosten 
te drukken, centrale activiteiten 
bedacht en organiseerde voor leden 
en bezoekers van de aangesloten 
verenigingen en buurthuizen. Ui-

teraard had ik ook contact met de 
van oorsprong gereformeerde Putse 
Poort aan de Zwederstraat 52. Het 
buurthuis was gevestigd in een 
voormalig schoolgebouw. Dominee 
Pleun Reedijk van de Gerefor-
meerde Kerk Rotterdam-Zuid is 
er nog voorzitter van geweest. Het 
schoolgebouw en de aangrenzende 
woning voor de hoofdonderwijzer 
zijn in 1903 gebouwd en behoren 
tot de oudste panden van Bloem-
hof. Greet de Haan weet dat als 
geen ander en tikte de schrijver van 
deze rubriek en van ‘Door de lens 
van Hartog’ stevig op de vingers 
na een publicatie op 1 september 
en een in 1967 gemaakte foto van 
beide panden. Ik schreef dat ze 
verdwenen waren. ‘Integendeel,’ 
corrigeerde Greet de Haan, ‘Het 
was leuk om in De Oud-Rotter-
dammer te zien hoe mijn huis er 
in 1967 uitzag. Sinds 1975 woon 
ik met mijn man en zonen in die 
voormalige bovenmeesterswo-
ning, later het Welkomcentrum. 
Wij waren intensief betrokken bij 
het centrum én de Putse Poort, 

aanvankelijk als vrijwilliger en 
later als beroepskracht. En: ‘Het 
oude buurthuis is nu in gebruik bij 
basisschool De Sleutel, voorheen 
de Paul Krugerschool.’

Bruisende bijenkorf
Ik herinner me de Putse Poort 
als een bruisende bijenkorf en 
een culturele spil in dat deel van 
Bloemhof. Ik herinner me ook een 
interview dat ik in de jaren tachtig 
met dominee Reedijk had voor Het 
Vrije Volk over allerlei sociale en 
maatschappelijke problemen in 

Bloemhof. En ook het interview in 
de jaren negentig voor fusiekrant 
Rotterdams Dagblad met Putse 
Poort directeur Louis Plas, die 
ook dagelijks bestuurder was van 
de deelgemeente Hoogvliet. Ons 
gesprek ging over aanpassingen 
in het clubhuiswerk en beter op de 
activiteiten afgestemde fi nan-
ciering. Een taai onderwerp, dat 
slechts met moeite helder voor 
de lezers te omschrijven was. 
Maar zoals steeds; ook dat lukte. 
De Putse Poort bood muzikale 
jongeren de mogelijkheid zich 
te bekwamen en ervaring op te 
doen. Zo ontstond de in heel korte 
tijd populaire blues- en rockband 
‘Crash Landing’. De vijf leden 
traden regelmatig op in jonge-
rencafé ‘De Moker’ in De Putse 
Poort. Ook speelde de formatie op 
Koninginnedag 1981 in de (korte) 
Tweebosstraat bij de gelijknamige 
buurtvereniging van voorzitter Jan 
van den Dries waar burgemeester 
André van der Louw zich onder 
het publiek bevond.

- De formatie 
‘Crash Landing’ 

legde de basis voor het 
muzikale succes in de Putse 

Poort en poseert op het bordes 
van het naastgelegen Welkomcentrum. 

Vlnr: Dick Clement (gitaar), Bertus de 
Haan (basgitaar), Ron de Lege (drums), Chris 

Sommerling (gitaar) en Willem de Graaf (zang en 
mondharmonica). Privéfoto’s Greet de Haan -

De betrekkelijk kleine wijk Bloemhof kent als randstraten de Dordtselaan, Putse-
laan, Hillevliet, Groene Hilledijk, Sandelingplein en Strevelsweg. Daarbinnen be-
vonden zich in de jaren zestig drie speeltuinverenigingen: Bloemhof, Na Herwonnen 
Vrijheid Opgericht (NHVO) en De Driehoek, twee buurtverenigingen: De Stokroos en 
Oleanderstraat en drie buurthuizen: Irene, Franciscus en Putse Poort. 

Bloemhof had een
rijk clubhuis- en verenigingsleven  
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- De ingang van buurthuis de Putse Poort was er een die druk betreden werd door jong 
en oud uit de omgeving van de Putsepleinkerk. -

- Er was altijd wel iets te beleven in buurthuis de Putse Poort en soms ook elders waar 
dan in een feestelijke optocht naartoe werd gewandeld -

Historisch 
fotoboek over 
Middelland
Onlangs verscheen bij Uitgeverij 
Deboektant Klaaswaal het door Bep en 
Tinus de Does samengestelde foto-
boek ‘Rotterdam Middellandstraat en 
omgeving in vroeger tijden’. Tijdens de 
presentatie bij de Bewonersorganisatie 
Middelland werd het eerste exemplaar 
uitgereikt aan Piet van Amen die al 70 
jaar in deze wijk woont.

Aan de hand van circa 100 foto’s nemen 
de samenstellers hun lezers mee op een 
visuele wandeling door de tijd, waarbij 
de 1e en 2e Middellandstraat centraal 
staan. Terug naar de tijd dat melkboer, 
bakker, groenteboer en schillenman nog 
aan de deur kwamen. Aan de hand van de 
vele foto’s is er aandacht voor de buurt-
winkeltjes en cafés, zoals De Gruyter, 
melkhandel J. van Oosten, boekhandel 
I.C. van den Berg, café De Kleine Witte, 
café De Vijgeboom, kleermaker Borgers 
en de sigarenwinkel van Joh. De Ridder. 
Wie herinnert zich niet bioscoop Rex 
waar gezellige fi lms werden gedraaid. In 
die periode, aan het begin van de twintig-
ste eeuw, werden veel straten aangelegd 
waaronder de Van der Poelstraat, Volma-
rijnstraat, Aleidastraat en de Hennewier-
straat. In 1988 kreeg de Bellevoystraat 
landelijke bekendheid door de Bellebom. 
In de wijk ook bekende gebouwen en 
instellingen als de Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen aan de Henegou-
werlaan, het Stedelijk Armenhuis aan 
de Oostervantstraat, het Israëlisch Oude 
Lieden Gesticht aan de ’s-Gravendijkwal 
en het Joodse Ziekenhuis om maar eens 
wat te noemen.
In de jaren tachtig kwam de renovatie 
op gang in de omgeving van de 1e en 
2e Middellandstraat, waardoor vele 
buurtwinkels en pakhuizen uit de wijk 
verdwenen. Straten, waaronder de Belle-
voystraat en Jan van Vuchtstraat, werden 
gedeeltelijk afgebroken voor de aanleg 
van het Branco van Dantzigplein. In het 
pand waar ooit bioscoop Rex was geves-
tigd, zit nu Casino Queen Palace. Ook de 
Huishoudschool in de Middellandstraat 
behoort inmiddels tot het verleden. In dit 
fotoboek passeert dit alles de revue en zal 
menig hart sneller doen kloppen, zeker 
wiens wortels in deze wijk verankerd lig-
gen. Het fotoboek haalt herinneringen op 
aan straten bijna nog zonder auto’s, toont 
de zo geliefde schoolfoto’s, kijkt binnen 
in de buurtwinkeltjes zoals de Vivo van 
Albert en Bets Kemkes en de groente-
winkel van Hendrik en Paula  Mourik. 
Kortom, een boek vol pure nostalgie.
De uitgave is voor € 19,95 koop bij de 
boekhandel onder de titel: ‘Rotterdam 
Middellandstraat en omgeving in vroeger 
tijden’
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Schillenboer deed 
goede zaken als Feyenoord verloor
In ieder geval heeft één lid van de familie Kamp de titel ‘be-
kende Rotterdammer’ meegekregen. Koos Postema besteedde 
een column aan Jan Kamp, een volle neef van vader en dus 
een achterneef van mij. Jan en zijn broer Bert, zonen van tante 
Sijt en oom Bas Kamp, hadden na de oorlog een grote varkens-
schuur aan de Kromme Zandweg, naast het houten tuinhuis 
van oom Bas en tante Sijt.

Om aan varkensvoer te komen voor 
deze varkenshandel trokken de broers 
met paard en wagen door het oude ge-
deelte van Rotterdam-Zuid en haalden 
de aardappelschillen en etensresten 
(brood) bij de bewoners op. Men 
werd die tijd nog niet bedolven onder 
regelgeving, maar ze zullen hiervoor 
wel de benodigde toestemming hebben 
verkregen. 
Jan kon je al van ver horen aanko-
men. Hij had een scherpe, doordrin-
gende stem en schreeuwde om de 
paar minuten: Sjilleueueu. Z’n paard 
en wagen liet hij in een straat staan 
en hij liep dan met een zak op zijn 
rug door de achter de huizen gelegen 
looppaden. Veelal hadden de mensen 
dan hun teiltjes met schillen al bij hun 
hekje aan het achterpad staan. Hoorde 
moeder Jan in de verte zijn yell uitten, 
dan zette zij de koffiepruttelpot vast 
op, want kwam Jan bij ons achterhekje 
in de buurt, dan breidde hij zijn yell uit 
met: Jaans koffie;;;;i. 
Hij nam dan een kwartiertje pauze en 
wisselde met moeder de laatste nieuw-
tjes. Jan was overal van op de hoogte! 
Iedereen kende Jan en Jan kende 
iedereen (Wat een netwerk!).

Trots
Mijn ouders en Jan en zijn vrouw 
Ans, wonend in de Moerkerken-
straat, kwamen bij elkaar thuis. In de 
schoolvakanties reed ik wel eens met 
de schillenwagen mee en hielp daarbij 
een handje door brood en schillen te 
scheiden. Ook een bezoekje aan de 
varkenshouderij gebeurde soms. 
De maandag was een bijzondere dag 
voor Jan en zijn broer (Bert was in 
tegenstelling tot Jan een rustige en niet 
zo luidruchtige man). 
Als Feyenoord thuis speelde in de 
Kuip, waren er twee mogelijkhe-
den. Feyenoord won of Feyenoord 
verloor (Een gelijkspel laten we maar 
even buiten beschouwing). Bij winst 
kwamen de (veelal) mannen trots 
het stadion uit. Zij liepen in colonne 
rustig napratend naar hun woningen 
en konden de nieuwe werkweek als 
havenarbeider of klinker bij Piet Smit 
weer aan. Feyenoord was van hen. 
Nog sterker: Feyenoord was van alle 
mensen op Zuid (kerks of niet kerks). 
Ze aten die zondag, na het voetbal-
len, hun prakkie lekker op en namen 
daarna heerlijk een bord aardappelen 
met karnemelk door elkaar geroerd. 

Een flink aantal sneden brood werd 
gesmeerd en in de ‘knijperzak’ gedaan 
met daarbij een blauw emaillen kruikje 
met koude thee voor de schafttijd van 
morgen. Jan zijn schillenopbrengst 
was op zo’n maandag niet denderend. 
Maar goed, daar stond tegenover dat 
Feyenoord had gewonnen!

Eenheid
Had Feyenoord verloren dan rouwde 
Rotterdam Zuid. Met gebogen schou-
ders, hangende koppen en pet diep in 
de ogen kwamen de supporters uit het 
stadion gesloft. Thuis komend ontbrak 
de lust om te eten. Moeder de vrouw 
drong er niet verder op aan, ze kende 
haar pappenheimer(s). Rotterdam Zuid 
leed. De op handen gedragen voorzit-
ter van Feyenoord, Cor Kieboom, 
kolenhandelaar op Hillesluis en nauw 
geassocieerd met de Steenkolen Han-
delsvereniging, leed met zijn mensen 

mee. Die eenheid van toen voelde 
warm aan. 
Naar mijn gevoel gilde Jan op zo’n 
maandagmorgen wat minder luid. 
Maar de varkensvoeropbrengst was 
uitstekend. Rotterdam Zuid at niet! 
Was een dag in hongerstaking na het 
verlies van ‘hun’ club. Jan deelde 
zo hier en daar een bemoedigend en 
troostend woordje uit en nam zak-
ken vol brood mee naar de Kromme 
Zandweg. Zo kunnen we een latere 
Feyenoord-speler (ene Cruyff) nazeg-
gen: “Elk nadeel hep s’n fordeel”. Met 
mij geldt ook voor Johan: “Taal is zeg 
maar niet echt zijn ding.” 

H.C. Kamp
Anna Blamanstraat 105
4207 KL Gorinchem
0183-624224

Erasmusspeld voor scheidende 
Bomenridder Jeanne van der Velden

De wethouder zei haar afscheid niet te 
willen missen en stond voor de keuze: 
afzeggen of komen mét kroost. Dat 
laatste bleek een goede beslissing. 
Terwijl Bolsius een dikke pluim stak 
op de hoed van Jeanne van der Velden, 
werden zijn kinderen beziggehouden 
met knutselen en kleurplaten. Het was 
een goede combinatie.
Bolsius memoreerde dat Jeanne van 
der Velden maar liefst 45 jaar als 
vrijwilliger op verschillende vlakken 
in Rotterdam actief is. Onder meer aan 
plaatselijke bewonersraden, klank-

bordgroepen en politieke groeperingen 
gaf zij met veel enthousiasme haar po-
sitieve inbreng. Ze is ook ruim vijftien 
jaar actief voor Amnesty International 
en na haar verhuizing uit het centrum 
naar Hoogvliet zette ze ook daar haar 
vrijwilligersactiviteiten voort. In de 
buitenwijk richtte ze met anderen 
peuterspeelzalen op, nam zitting in de 
Huurdersvereniging Hoogvliet en zat 
als vertegenwoordiger in de buren-
raad van Shell. Na haar ludieke actie 
voor behoud van vijftien iepen nabij 
winkelcentrum Hoogvliet, stond ze 

aan de wieg van de inmiddels landelijk 
opererende Stichting Bomenridders. 
De Bomenridders zijn belangenbehar-
tigers van al het ‘groen’ in Rotterdam 
en doen regelmatig van zich spreken.
Bolsius vatte samen voor de honderd 
genodigden: “Jeanne van der Velden 
komt daarom in aanmerking voor 
de Erasmusspeld van de gemeente 
Rotterdam, omdat zij zich op sociaal 
gebied gedurende een langere periode 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
samenleving. Aansluitend droeg de 
zeven kruisjes gepasseerde Jeanne de 

voorzittershamer over aan de 42-jarige 
Isolde van Overbeek, die in Nijmegen 
is geboren, in Brabant is getogen en 

in Kralingen woont. Jeanne van der 
Velden blijft doorgaan met de meeste 
van haar activiteiten.

Terug in de tijd 
met de liedjes van 
weleer met 
Johnny Valentino
Johnny, altijd gekleed in toch wel iets te 
opvallende pakken, neemt u graag mee 
terug in de tijd, de tijd van die heerlijke 
evergreens, Hollandse meezingers en 
inhakers. Hij nodigt u graag uit er een 
feestje van te maken en wie weet ... 
wel een spelletje bingo te doen. Zijn 
liedjes zijn voor elke senior herkenbaar 
en men zal zeker terug denken aan die 
goeie ouwe tijd. Johnny is een showman 
pur sang, heeft na vijf minuten het ijs 
gebroken en zorgt voor een glimlach en 
een traan.
Wilt u ook eens zo’n show meemaken? 
Johnny komt samen met zijn trouwe 
geluidsman/DJ en topgeluid, dat naar 
uw wensen wordt afgesteld. In de pauze 
wordt er gezellige muziek gedraaid of we 
spelen een rondje bingo. De show duurt 
standaard twee uur waar in twee show 
blokken zitten van ongeveer 40 minuten.
Speciale kortingen voor verzorging en 
bejaardenhuizen.

Ze was er beduusd van en vreugdetranen welden in de ogen van Jeanne van der Velden. Wethou-
der Lucas Bolsius bood zijn zakdoek aan, maar stopte die toch maar weer in zijn zak. “Die is van-
daag al gebruikt door mijn kinderen”, zei hij lachend. Zijn twee peuters had hij in de dienstauto 
meegebracht naar het informatiecentrum Hoogvliet, want daar sprak Bolsius de als voorzitter 
van Stichting Bomenridders afscheid nemende Jeanne van der Velden waarderend toe.

- Wethouder Lucas Bolsius speldt de zichtbaar ontroerde Jeanne van der Velden de 
Erasmuspeld op. Zittend haar dochter, die speciaal voor de huldiging uit Zwitserland 

was overgekomen Foto Rein Wolters -



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 10 november 2009 pagina 35

door Aad van der Struijs

Een beetje van dit, 
veel meer van dat
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 wordt een Spionnetje dat over 
van alles en nog wat gaat. Terwijl 
ik nu deze woorden tik, weet ik 
nog niet wat de volgende regel zal 
worden.
Dat ik zo ‘vrijmoedig’ dit alles 
neerzet, komt door de tientallen 
persoonlijke ontmoetingen, die ik 
op de 55PlusExpo heb gehad. Niet 
alleen in de stand van De Oud-
Rotterdammer werd ik aangespro-
ken, neen zelfs als ik over de beurs 
slenterde, benaderden DOR-lezers 
mij. En als we op zo’n moment in 
de buurt van de ‘catering’ waren, 
konden de gesprekken weleens in 
tijdsduur uitlopen.

Over De Oud-Rotterdammer beluis-
terde ik geen enkel negatief woord, 
behalve één algemene klacht: “’t 
Is jammer, dat er altijd over ……. 
wordt geschreven en nooit over 
……..” Je mag voor de puntjes elke 
stadswijk invullen, want was het 
geen zuid, dan was het wel noord. 
En als Kralingen niet werd genoemd, 
‘klaagde’ (of is het  kloeg?) men wel 
over Charlois of Vreewijk. En zo 
kan je elke wijk of stadsgedeelte een 
plekje geven.

Maar het mag als bekend worden 
geacht, dat het de DOR-lezers zijn 
die de krant maken. Wanneer je iets 
wilt lezen over jouw straat, school of 
buurt van vroeger, moet je zelf in de 
pen klimmen en jouw herinneringen 
opschrijven. Zoek bij jouw verhaal 
nog wat foto’s, laat deze scannen 
en stuur verhaal + scans per e-mail 
naar De Oud-Rotterdammer. Daar 
zitten mijn collega’s en ik klaar om 
het verhaal, indien nodig, tot een 
leesbaar krantenartikel om te vor-
men. Op deze manier moet toch elke 
Rotterdamse stadswijk of –buurt aan 
bod komen?

Maar aan de positieve kant waren 
er uitsluitend loftuitingen. Zowel 
de bijdragen van mijn schrijvende 
collega’s, als die van mij kregen van 
al mijn gesprekspartners een 10 met 
een griffel. Als ik dan doorvroeg 
over ‘In het Spionnetje’, hoorde ik 
dat het ‘van hak naar tak springen’ 
zo fijn was. Altijd bleef het geschre-
vene herkenbaar en ‘iets’ was altijd 
wel door een lezer zelf meegemaakt.
Dit laat ik je niet weten, omdat ik 
van mening ben dat ik zo’n voortref-
felijke redacteur ben. Ik ben een 
simpele ouwe man én ouwe zeur, die 
graag zijn visie op het Rotterdam 
van toen en nu wil ventileren. En 
daarom dat het kijken in dit Spion-
netje ons alle kanten opstuurt.

Ik begin vanaf vandaag met tutoye-
ren. Voor mij is het normaal, dat in 
de brieven en emailtjes, die ik krijg 
als aanhef staat (Beste) Aad. Op de 
beurs sprak 95% mij met de voor-
naam aan, bij het afscheid nemen 
zei 100% Aad en jij. Als je echter 
problemen hebt met met mijn ‘gejij’, 
laat het me dan weten. O ja, Ikea 
zegt in zijn advertenties, brochures 
en catalogi al jaren geen u meer.

Snippers
Dat Rotterdammers schoolgenoten, 
vrienden, collega’s uit het verleden 
via deze krant  proberen te vinden, is 
niet meer dan logisch. Welke krant 
is Rotterdamser dan De Oud-Rot-
terdammer? Juist, we zijn het met 
elkaar eens!
‘Ergens’ in de provincie Gronin-
gen woont mijn volle nicht Annie 
(Blom). Sinds eind jaren ’50 hebben 
Annie en ik geen enkel contact meer 
gehad, maar (ook) in Groningen las 
ze De Oud-Rotterdammer en zag 
daar de naam Aad van der Struijs 
staan. Die Aad moet wel de zoon 
van tante Tina en oom Gerrit zijn, 
redeneerde Annie en een vragend 
emailtje kwam mijn kant op. Het 
contact was ná zo’n 60 jaar snel 
hersteld. Wanneer er lezers zijn, die 
zich nu afvragen over welke Annie 
Blom ik het heb: ze woonde in de 
Van Duylstraat 64, had een jongere 
broer Henk en een (veel?) jonger 
zusje. Haar vader, mijn oom Henk, 
was een Esperantist 1e Klasse. 
Annie heeft in het Groningse een 
vriendin, Iemie Pater, die in de jaren 
net ná de oorlog correspondeerde 
met een Rotterdams meisje: Jannie 
Datema. Onderwijzer Jan van ’t Riet 
van de Christelijke Basisschool ‘De 
Haspel’ in Haspel/Zevenhuizen (Gr) 
had destijds een correspondentieke-
ten opgestart. Daardoor had Iemie 
Pater in de jaren 1945, ‘46 en ’47 
briefcontact met de Rotterdamse 
Jannie Datema. Iemie is van 20 janu-
ari 1934 en vermoedt dat Jannie niet 
veel in leeftijd zal verschillen.
Wie o wie weet iets van Jannie Da-
tema? Ik kijk uit naar reacties.

Spyglass
Dit is spionnetje in het Nieuwzee-
landse Engels. En bij dát spionnetje 
kunnen er zelfs doden vallen, als ik 
de brief van mevrouw Yoka Saris in 
Nieuw Zeeland goed begrijp:
“Daarnet bezorgde de postbode mijn 
De Oud-Rotterdammer (ben sinds 
begin van dit jaar abonnee). Dus al-
les even aan de kant. Ging direct lek-
ker met een koppie koffie de tuin in 
om even te ‘spitten’ in dit heerlijke 

blad. Ik las ‘In het Spionnetje’ over 
uw gesprek met mevrouw Meertens, 
dat ontroerde mij bijzonder en ik 
heb direct een ansichtkaart gepakt 
om aan uw verzoek te voldoen. Dus 
over een dag of vijf zal mevrouw 
Meertens een levensteken ontvangen 
uit het verre Nieuw Zeeland. Nu wil 
ik ook even gebruik maken van deze 
gelegenheid om u te danken voor uw 
sprankelende stukjes. Door de titel 
van uw column denk ik altijd terug 
aan mijn oma, die in Rotterdam in 
de binnenstad woonde. Als we haar 
bezochten, vroeg ik altijd of ik even 
in haar stoel mocht zitten bij het 
raam om zodoende in het spionnetje 
te kijken. Nu woon ik 51 jaar in NZ 
en natuurlijk heb ik mijn kinderen 
en kleinkinderen verteld van dit 
fenomeen dat hier helaas niet bekend 
is, omdat hier de deur vaak gewoon 
open staat en mensen binnen lopen. 
Of, als ze onbekend voor ons zijn, 
hard roepen: “Is anybody there?” 
Dan gaan we kijken wie het is en 
wat ze willen. 
Mijn jongens (nu mannen van 45, 46 
en 50) hebben ooit een toneelstukje 
geschreven en op school opgevoerd; 
het ging over een huis in Rotterdam. 
Met een deur en een raam en natuur-
lijk....een spionnetje. Ze hadden het 
stuk ‘The Spyglass’ genoemd. Wat 
natuurlijk niet helemaal ons Neder-
lands spionnetje weergeeft, maar 
dat kwam er het dichtst bij. Het ging 
over een oude mevrouw die via haar 
spionnetje alles in de straat in de 
gaten hield en dan met haar kennis 
de buren chanteerde. Ze kwam aan 
een zeer bloedig eind (verwachtte u 
iets anders van puberjongens?). 
Mijn man had het spionnetje met 
veel pijn en moeite gemaakt. Aan 
het eind van het toneelstuk werd de 
vrouw hardhandig met de spiegel op 
het hoofd geslagen, waarna zij in een 

grote plas tomatensaus op het toneel 
bleef liggen. De jongelui onder 
de toeschouwers hebben genoten, 
maar wij hebben wel een beetje 
met kromme tenen gezeten en mijn 
man was woest dat zijn kunststuk 
helemaal vernietigd werd. 
Dit was dus het verhaal van een 
spionneurtje in NZ.”

Internationaal
Dat De Oud-Rotterdammer ‘all over 
the world’ gelezen wordt, is bij ‘ons’ 
wel bekend, maar valt soms net 
buiten de kennis van de DOR-lezer. 
Ook in Zuid Afrika kan je deze krant 
elke 14 dagen in een huis aantreffen.
Lees maar: “Hartelijk bedankt voor 
het plaatsen van mijn brief. Ik heb 
verschillende reacties gehad. De 
eerste was de neef van mijn man 
Koos, die direct de connectie zag. 
We hebben hen al terug geschreven. 
Ook mijnheer De Raaf en zijn vriend 
heb ik een email gestuurd. Op het 
ogenblik zit mijn jongste zuster hier 
aan tafel en staan onze monden niet 
stil. Als je elkaar drie jaar niet hebt 
gezien, is er veel bij te praten. We 
genieten van haar bezoek en zes 
weken lijken lang, maar het is altijd 
nog te kort. 

Nogmaals bedankt en we wensen 
u een mooie winter toe. Hier is het 
lente en genieten we van de zon, die 
hier meestal schijnt. Voor Europa 
wordt het voorbereiden  voor Kerst 
en Sint, wat gezellig is.
Kerst wordt hier gevierd met 
presenten en een “braaivleis” buiten 
in de tuinen, of een formal dinner 
binnenshuis. Wat het ook mag zijn, 
mag het een goed uiteinde worden, 
ondanks de recessie. 
Hartelijke groeten uit Swellendam 
(Zuid-Afrika),
Matthy van der Dussen.”

Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer
Mag ik even het achterste van mijn 
tong laten zien? Ik ben teleurgesteld, 
dat ik jouw naam nog niet op de 
vriendenlijst heb gezien. Zij, zij, 
hij en zij staan er wel op, maar jij 
ontbreekt nog. En juist jij bent zo 
enthousiast over de krant. Ik reken 
op je.

Verhuisbedrijf H. Vos
Bijna elke veertien dagen ligt 
tussen de hoge stapel oplossingen 
een inzending van Henk Vos. Als 
verhuizer van het eerste uur kwam 
hij in elk hoekje en gaatje van Rot-
terdam, Henk weet/wist dus wel 
de weg in Rotterdam. Zijn bedrijf 
bestaat nog steeds, maar ‘oude’ 
Henk heeft het verhuiswerk aan een 
jongere generatie overgedragen. En 
bij een jongere generatie behoren 
dus de modernste verhuistechnieken 
en vervoermiddelen. Toen Henk 
bij één van zijn oplossingen een 
foto meestuurde van één van ‘zijn’ 
wagens, sprong ik in gedachten ruim 
een halve eeuw terug in gedachten. 
Wat was het toen allemaal nog rustig 
in ons Rotterdam:

Volgende keer
In de volgende uitgave hoop ik te 
gaan eten bij Restaurant Oproer en 
te gaan ‘vliegen’ bij de 46 jarige 
Rotterdamse Vliegclub. Als oud-
bewoner van Overschie wil ik toch 
eens weten, waarom de vliegtuigjes 
op mooie zomerdagen en –avonden 
vanaf 1963 altijd boven mijn huis 
rondjes draaiden. Ik was toch niet de 
enige Overschieënaar, die de herrie 
boven het hoofd vervelend vond? 

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De spionnetjes van toen zijn nu al-
lemaal verdwenen. 

Op de foto tel ik veertien spionnetjes. -



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. 
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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
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Evupan
In een van de vorige De Oud-Rot-
terdammers stond een artikel over 
de tandheelkundige kliniek ‘Evipan’ 
waarop diverse reacties volgden (o.a. 
van ondergetekende). Wat lees ik in 
het Rotterdams jaarboekje 1978 in de 
rubriek ‘dagelijkse kroniek 1977’: “19 
juli beveelt de officier van justitie een 
onderzoek naar de gang van zaken bij 
het tandheelkundig instituut Acudent aan 
de Claes de Vrieselaan na het overlijden 
in het ziekenhuis van een patiënte, die in 
het instituut is behandeld.”
Evupan, Evipan, Acudent ze opereerden 
(let op de woordspeling!) onder verschil-
lende namen!

J.F.de Jong
Barcarena (Brasil)

-------------------------------------------------
Tour de France 1954
Ik was acht jaar en door een ‘trau-
matische’ ervaring in mijn prille 
leven behoorde(n) fietsen niet tot mijn 
favoriete bezigheden danwel middelen 
van vervoer. Nee, auto’s vond ik veel 
en véél interessanter. De Tour de France 
zou in Nederland beginnen, daarbij door 
Rotterdam koersen en iedereen had het 
erover wat een geweldig spektakel dat 
moest zijn. Dus stond ik die dag langs 
de kant/op de stoep van de Aelbrechts-
kade (tussen Mathenesserbrug en 
Samuel Mullerplein) om naar de ‘toer 
van Frans’ te kijken. Een tijd lang kwam 
er helemaal niets, maar toen het spul 
eenmaal kwam: nou, toen kwám het 
ook. Politiemotoren scheurden voorbij 
en daarna kwamen er een heleboel auto’ 
s. Die hadden luidsprekers en een klok 
op het dak staan. Ik snapte niet waarom 
die klokken op die daken stonden en 
die luidsprekers zo’n ontzettend lawaai 
moesten maken. Horen en zien verging 
me. “TIKTAK! PONTIAC! “schreeuw-

den ze. Dat zijn helemáál geen Pontiacs, 
dacht ik. Zoals reeds vermeld: ik was 
gek op auto’s en had niet door dat die 
schreeuwers het niet over auto’s, maar 
over horloges hadden. (Acht jaar oud. 
Reclame? Nooit van gehoord! De wereld 
was nog ‘eerlijk en puur’.) Er kwamen 
nog héél veel auto’s voorbij, met een 
heleboel lawaai, maar er was geen wiel-
renner te zien. Opnieuw politiemotoren. 
“Aan de kant!” riepen de agenten. Dat 
was overbodig, want iedereen stond al 
(netjes) aan de kant. “Daar komen” ...  
de wielrenners raceten voorbij ...  “ze”, 
riep iemand. Ook die waarschuwing was 
dus overbodig. Waar het om ging, had 
ongeveer één, twee, drie seconden ge-
duurd. Ik had tuitende oren van de herrie 
en vond er ‘niks an’. (Al helemaal niet 
doordat die lui dachten in een Pontiac te 
rijden die óók nog eens tiktak deed. Een 
Pontiac dééd geen tiktak.) Dat is mijn 
herinnering aan de TOUR DE FRANCE 
van 1954.  Ik vond er toen ‘niks an’, 
maar toch blijkt het iets geweest te zijn 
dat na 55 jaar nog herinnering opwekt of 
indruk maakt.
Uit het artikel in dOR van 13 oktober 
2009 begrijp ik dat foto’s/films/beleve-
nissen gevraagd worden om een boek te 
maken. Ik neem aan dat deze herin-
nering niet in de trant van het bedoelde 
past, maar voor de zekerheid stuur ik 
Peter Ouwerkerk een kopietje. 
Nu we in Franse sferen verkeren: vertaal 
dOR eens. Dat is op de krant zeker van 
toepassing. 

P.J. Scholten
Rigel 5
3297 VH Puttershoek

-------------------------------------------------
Haverlandstraat (1)
Vorige week kreeg ik van mijn moeder 
De Oud-Rotterdammer met de foto van 
de bevrijdingsfeesten in de Haverland-

straat. Op de foto stond mijn moeder 
(zij hoopt in december 90 te worden) 
met de buurvrouw en anderen. De foto 
is precies voor onze winkel genomen. 
Ik ben namelijk in de Haverlandstraat 
nr.7 opgegroeid als dochter van de 
kruidenier/waterstoker M.C.van Hees, 
overleden in 1992. (Rinus mijn vader 
en Riet mijn moeder). Zelf ben ik op de 
Bevrijdingsdag, 5 mei 1945, geboren als 
eerste baby van Rotterdam, zoals mijn 
moeder vertelde. Zij beviel 10 minuten 
na middernacht van mij. 
In de jaren na de oorlog stak nog ieder-
een de vlag uit op Bevrijdingsdag en er 
was altijd feest; de straat versierd en de 
kinderen verkleed. Mijn vader vertelde 
mij dat iedereen wist dat ik jarig was en 
dat al die vlaggen voor mij waren. Ik 
had nog geen benul van vrede als kind 
van 3/4 jaar. Tegenover onze winkel 
zat Kees Kassels met een garage voor 
motorenreparatie, in de Palissanderstraat 
herinner ik mij Dikke tante Jo; bij haar 
mochten we altijd piano spelen en zilver 
poetsen. We hadden een echte buurt-
winkel, dus bijna iedereen was klant. 
De familie Bergwerf, visboer met zo´n 
ouderwetse viskar, timmerbedrijf Frans 
Veldbeer en de familie Bakker, die ook 
een kleine kruidenierswinkel hadden. 
In de jaren 1945/1950 verkochten we 
heet water voor de was. Ooit ben ik met 
mijn arm (ik was 3 jaar) in zo’n emmer 
heet water gevallen. Mijn moeder gilde 
zo hard dat er een buurvrouw kwam 
van een paar huizen verder die mijn 
arm verbond. Ik moest daarna een paar 
weken elke dag naar dokter Hagen op 
de Oudedijk. We konden altijd spelen 
in de straat, er waren nog geen auto’s, 
dus knikkeren/ tollen/ touwtje springen/ 
naamroepie, enz. Er was een basisschool 
in de straat en de kinderen kwamen 
natuurlijk altijd snoep kopen tussen 
de middag. Dat was nog te koop voor 
een paar centen; duimdrop, lange drop, 
stropies, noem maar op. Op maandag en 
dinsdag was het veemarkt; we hebben 
vaak de koeien door de straat zien ko-
men. Eens was er zo’n chaos dat een koe 
bij ons in de winkel terecht kwam. Grote 
paniek, maar mijn opa heeft dat beest 
er heel rustig uitgekregen. De veemarkt 
was een geweldig speelterrein als er 
geen markt was. Als het slecht weer was 
en er niet buiten gespeeld kon worden, 
was ik vaak bij mijn opa en oma die 
boven de winkel woonden. Zij zijn in de 
jaren 20 de winkel begonnen, een heel 
klein winkeltje later na de oorlog is hij 
steeds meer uitgebreid.  Nu woon ik in 
Hellevoetsluis en hoop volgend jaar op 5 
mei 2010 65 jaar te worden.

Loes van Hees
Vuurvlinder 42 
3225 CE Hellevoetsluis
0181 324673

-------------------------------------------------
Haverlandstraat (2)
Toen ik in De Oud-Rotterdammer van 
29-9 het artikel zat te lezen over de 
Meubelstraat en las ‘geboren op nummer 
10’ dacht ik: “Daar woonde toch Leny 
de Vries?” En inderdaad, haar naam 
stond eronder. Toen haar geboortejaar 
1936 begon, was ik bijna 50 uur oud. Ik 

heb de foto’s met een loep bestudeerd, 
maar herken niemand. De rechtse foto is 
genomen in de Palissanderstraat, waar 
ik in een benedenhuis op nummer 7 
geboren ben. Na anderhalf jaar zijn we 
naar de Haverlandstraat verhuisd, naar 
het huis waar je op de foto tegenaan 
kijkt. Wij woonden op de tweede etage; 
op de eerste mijn oma, oom en tante. 
We heten allemaal Coppens. Weet er 
nog iemand wie de twee vrouwen in het 
midden zijn? Mijn zus, Willy, denkt dat 
de vrouw met het kapmanteltje onze 
moeder is. Iedereen in de buurt kende 
haar; onze beide ouders waren EHBO-
er. Als er iemand in zijn of haar vinger 
had gesneden, kwamen ze bij ons om 
een pleister. Zelfs onze thermometer 
kwamen ze lenen als er iemand ziek 
was. Dat kun je je nu toch niet meer 
voorstellen? Als er op de Rijweg (de 
Goudse Rijweg, maar dat zei niemand) 
een ongeluk gebeurd was, meestal met 
een tram want er reden er drie, kwam 
er altijd iemand mijn vader waarschu-
wen. Die liep dan op een draf met zijn 
verbandkoffertje erheen.
In de oorlog werd in het pakhuis van 
Oversier in de Meubelstraat met de 
EHBO-ers geoefend. Naast ons, op num-
mer 9, was de waterstokerij van Van 
Hees. Hun dochtertje is op Bevrijdings-
dag, 5 mei 1945, geboren (Zie boven, 
toeval bestaat niet/red).
Als er iemand is die weet of die me-
vrouw mijn moeder is, bel mij dan even.

Nell Maan-Coppens
010-2202586

-------------------------------------------------
Geachte redactie
Wat is het altijd weer smullen van de 
onderwerpen. Ook nu komen er weer 
zoveel bekende momenten naar boven. 
Het begint bij een oproepje van Petra 
Notenboom over Ster Modemagazijnen 
hoek Oude Binnenweg. Ik heb daar 
zelf niet gewerkt, maar mijn kinder-
kleding werd daar gekocht. Wel heb ik 
het pand zien bouwen, want ik woonde 
in de Boomgaardstraat en speelde op 
de heipalen wat natuurlijk niet mocht, 
maar het avontuur lokte. Het gebeurde 

nogal eens dat je met je been tussen 
de heipalen kwam en dat leverde een 
hele pijnlijke schaafwond op en je kon 
natuurlijk ook je been breken. Maar 
de pijn ging over en daar ging je weer, 
tikkertje spelen op de palen. Zo gingen 
de jaren voorbij. Ster Modemagazijnen 
vertrok en er kwam een Marskramer. 
Een paar weken geleden zag ik opeens 
dat het pand dat ik eens zag bouwen 
wordt afgebroken. Misschien gedeel-
telijk, maar het kriebelde bij mij toch 
een beetje (heimwee naar de tijd dat je 
kind was en speelde in het puin en op de 
heipalen van de wederopbouw). Ik kom 
nog graag op de Oude Binnenweg, maar 
veel bekende winkels zijn verdwenen. 
De snoepwinkel van Engelbert, de 
Goedkope Bazar, viswinkel De Vries 
met levende paling in de etalage, bakker 
Jansen, drogisterij De Pil, te veel om op 
te noemen. Maar de Oude Binnenweg 
is er gelukkig nog met hier en daar een 
andere pui, maar nog heel bekend. 

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

-------------------------------------------------
Langste straat
In het nummer van 15 september schrijft 
Jaap van der Kooij dat de langste straat 
van Rotterdam ongetwijfeld de Ael-
bechtskade is met ruim drie kilometer. 
Toen ik dit las en terug dacht aan de 
dagelijkse fietsrit naar school kreeg ik 
de gedachte dat er nog wel een langere 
straat (kade) in Rotterdam bestaat, de 
Bergse Linker Rottekade. Ik heb deze 
maar eens uitgemeten met de fiets en 
vastgesteld dat deze kade tweemaal zo 
lang is als de Aelbrechtskade namelijk 
6,8 kilometer. De Bergse Linker Rotte-
kade loopt vanaf de spoorbrug huisnum-
mer 1, kruist de Terbregseweg en loopt 
hierna door tot en met huisnummer 461 
en daar is de grens met de gemeente 
Zevenhuizen. Ik ken geen straat in Rot-
terdam die langer is....!

Wout van der Spek 
Terbregseweg 28 
3056 JW Rotterdam
 wvanderspek@hetnet.nl
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Geachte redactie
Op de vraag over de foto van Meer en Schoep op pag.21 van nummer 13-10-2009 
het volgende: De man bij het pijltje op de foto is waarschijnlijk de heer E. Boxem 
die werkte als chef koekbakker. Het was een vriend van mijn ouders en hij werkte in 
de 30er en 40er jaren in de centrale bakkerij. Hij kwam uit Meppel en is daar tussen 
1890 en 1900 geboren. Ik schat dat de foto in 1935 gemaakt is.

 
In het artikel Nozemanstraat in de rubriek Tante Post van het zelfde nummer spreekt 
de schrijver over een school in de Nozemanstraat die om hem onbekende reden de 
Schippersschool genoemd werd. De verklaring voor de naam is simpel. Het was 
een school voor schipperskinderen als het schip van hun ouders in Rotterdam lag. 
Tijdens die ligperiode gingen ze daar naar school. Er waren in veel plaatsen van die 
scholen die op een steeds wisselende kinderpopulatie toegerust waren.

G. Roodhart
‘s Gravenpolderseweg 9-318
4462 CD Goes
0113-56172
g.roodhart@planet.nl

Nozemanstraat
In De Oud-Rotterdammer las ik een artikel van M.Sierema over de Nozemanstraat! 
Ik heb zelf ook op de openbare school aan de Hooidrift gezeten. Wat mij echter 
het meest opviel was de foto met de heer Mast, volgens mijn oudere zus jarenlang 
hoofd van deze school. Zij zat gedurende de hongerwinter bij hem in de klas. Mijn 
vader werd bij de razzia van november 1944 ook gevorderd. Na zijn terugkomst 
kreeg hij de hierbij afgedrukte brief, waaruit blijkt dat men heel voorzichtig moest 
zijn met zijn uitlatingen!  De brief is tot nu toe altijd als een relikwie bij ons 
bewaard gebleven! Ik vond dit bijzonder genoeg om aan de lezers van De Oud-
Rotterdammer te laten zien!

Liene van Gent-’t Hart
lvangent@hetnet.nl



Knoops – Middensteiger
Wie kan mij helpen aan foto’s van de 
rijwielzaak van Knoops op het Midden-
steiger in de periode 1934-1940?

J.M. van Zoelen-Knoops
Sporaden 4
2904 VP  Capelle aan den IJssel
010-4510219
connyvanzoelen@xs4all.nl

-------------------------------------------------
Henk Muntz
Ik zoek Henk Muntz. Ik was in de jaren 
50 met hem bevriend. Hij zat, net als ik, 
tussen 1953 en 1957 op de Bergse Dorp 

Mulo op de hoek Molenlaan/Heyberg-
straat in Hillegersberg. Hij woonde op 
de Straatweg, in een van die kleine oude 
woningen op de hoek van de Molenwerf, 
tegenover het parkje Bijdorp. Na het 
examen zijn we samen naar Duitsland 
met vakantie geweest. We moesten 
echter eerder terug komen van deze 
vakantie, omdat mijn moeder overleden 
was. Hij is in 1959 vertrokken naar 
Australië, maar vermoedelijk later naar 
Nederland teruggekeerd. Ik zou het erg 
leuk vinden hem nog eens te ontmoeten. 
Ik heb al eens een oproep gedaan op 

Schoolbank.nl, echter zonder resultaat. 
Wie kan mij helpen aan zijn huidige 
adres, of misschien weet een van z’n 
nog levende familieleden iets over hem 
indien zij dit lezen. Ik ben benieuwd en 
wacht vol spanning af.

Jan van Werkhoven
Gouda
0182 531492
jan.vanwerkhoven@versatel.nl

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

Van de Meer & Schoep 
Ik zoek foto’s uit de jaren 1960-1970 
van het wagenpark van v.d. Meer & 
Schoep. ik werkte in die jaren daar als 
chauffeur. Wie is er nog in het bezit van 
een foto? U zou mij er fijn mee helpen. 
Gerard nog bedankt.
 
Rein van Gasteren
Lieftinckplaats 143
3066xa Rotterdam
010-4209503
reinsenior@telfort.nl
-------------------------------------------------
Veelenturf
Mijn moeder, mevrouw G. v. Citteren 
van Hoften is op zoek naar een aantal 
mensen.
Mijn moeders naam is Wien van Hoften, 

in ‘53 getrouwd met Bas van Citte-
ren. Zij is geboren 18 maart 1931 op 
Katendrecht en na twee jaar zijn zij aan 
de Reepstraat gaan wonen. Toen mijn 
moeder vier was zijn zij weer verhuisd 
naar de Strevelsweg.

Mijn moeder zou graag in contact komen 
met de volgende personen; Adriana Vee-
lenturf, roepnaam Jos, geboren 3 april 
1929. Getrouwd met Leendert Vlietstra. 
Juliana Veelenturf, roepnaam Juul, 
geboren 7 december 1931 en Margaritha 
Hendrika Veelenturf, roepnaam Henny, 
geboren 30 december 1926.

Mia Floor - van Citteren 
055-5421628

-------------------------------------------------
Meidagen 1940
Yadi Dragtsma, redacteur van de produc-
tiemaatschappij ‘Checkpoint’ zoekt voor 

een filmdocumentaire ooggetuigen van 
het grote bombardement op Rotterdam 
op 14 mei 1940. Tevens zoekt hij nog 
militairen die in de meidagen van 1940 
in en rondom Rotterdam gevochten heb-
ben tegen de Duitsers. Yadi is zich be-
wust dat de jongste militairen van toen 
(circa 18 á 19 jaar) de eerbiedwaardige 
leeftijd van 90 jaar naderen. Tóch hoopt 
hij op reacties. Hij is zich bewust dat De 
Oud Rotterdammer zeker ook buiten de 
Maasstad flink wordt gelezen, dus hij 
heeft hoop dat lieden die indertijd die 
intens trieste dagen hebben meegemaakt 
zich nú willen melden. Reacties gaarne 
naar jorisboddaert@hotmail.com óf 
telefonisch: 010- 476.90.60 (voice mail). 
Ik zorg er voor dat álle info keurig op 
het bureau komt van Yadi!

Joris Boddaert 
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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.

Franklin D. Rooseveldschool
Tijdens een reünie van de examenklas van 1952 haalden Dini Reedijk, Truus 
Duivesteijn, John de Kraker en Jan Verzijl herinneringen op aan onze schooltijd in 
de Franklin D. Rooseveld Ulo aan de Sikkelstraat in Rotterdam-zuid. Er kwamen 
tijdens onze gesprekken enkele namen naar boven van toenmalige klasgenoten: 
Sjaan Berghout, Henk Vis, Arie Boertje, Greetje Onder de Linden, Nelly Reynders, 
Jan Termaat, Piet Snoei, Harry Spoel, Lydia Eilander, Truus Haksteen, Hans van 
Asperen, Peter Arends, Bep de Werker, Nelly Bakker, Huib Scholten, Nanny Ver-
hoef, Inez Kraker, Juul Veltman, Gerard Houtbroke, Vincent van Kruisen, Herman 
Bouman en Bert van Opstal. Onze klasseleraar was de heer P. Vrins. Dit zullen 
zeker niet alle namen zijn van onze klasgenoten, maar we hopen dat een aantal van 
jullie wil reageren. Het zou leuk zijn als we na al die jaren elkaar wellicht nog een 
keer zouden kunnen ontmoeten. Ook een mailtje van kennissen of familie van oud-
klasgenoten stellen wij op hoge prijs. 
Wij vragen jullie te willen reageren via e-mail  wilja04@hetnet.nl.

De OudDe Oud
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- Jan Verzijl, Truus Duivesteijn, John de Kraker, Dini Reedijk -

Gezocht
Mijn moeder had twee broers die 
in Spanje hebben gevochten tegen 
Franco.  Een broer is daarvan niet  
terug gekeerd (vermist, gesneuveld?). 
Onlangs dook er een foto op waar 
deze vermiste broer op staat met een 
vrouw aan zijn zijde. De vraag is of 
lezers misschien iets in haar herken-
nen. Wie is deze vrouw? Het is wel 
erg lang geleden, maar toch maar 
geprobeerd.

De broer heet voluit Piet(er) van 
den Hamer, geboren op de Smeets-
landsedijk te IJsselmonde in 1910 . Zoon van Poulus van den Hamer en Maria van 
Antwerpen. Is sinds 1938 niets meer van vernomen. Misschien leeft de vrouw op 
de foto nog of nazaten ervan. Elk gegeven is welkom. Andere namen uit hetzelfde 
gezin Van den Hamer zijn : Stijna, Herman en Jobina (mijn moeder).

Pieter Termeer
pm-termeer@hetnet.nl

Leny Riesmeijer en 
Marian v.d. Gevel 
In mijn jeugd woonde ik op de Mathenesserlaan. Ik had 
naast mijn schoolvriendinnen, twee vriendinnen die wat 
ouder waren dan ik. Gaarne zou ik met mijn jeugdvrien-
dinnen contact hebben. Het gaat om Leny Riesmeijer, wo-
nende in een zijstraat van de Mathenesserlaan en Marian 
v/d Gevel, uit de Volmarijnstraat die op jonge leeftijd haar 
moeder verloor; ze had een prachtige collectie boeken.

Dienny Kroos-van der Meij
d.kroos@planet.nl
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Puzzel mee en win !!!
Hebt u de bon uit de krant al ingevuld? De Oud-Rotterdammer hoopt dat zoveel mogelijk van haar lezers de 
uitslag van deze puzzel volgen en dé krant voor de Rotterdamse vijftigplusser een steuntje in de rug geven. De 
uitslag van deze puzzel was:

Word ook vriend van De Oud-Rotterdammer
De volgende gelukkigen zijn zondag 22 november bij de Zondagochtendconcerten van Bill Baker’s Big Band 
aanwezig: 

G. de Kwant, Capelle aan den IJssel
A.E.M. Kristel, Rotterdam
W.J. van Megen, Rotterdam

Nog eenmaal mogen we drie keer twee kaarten voor de Zondagochtendcon-
certen weggeven. Dit maal gaan de winnaars naar het concert van Jan Vayne 
en Petra Berger op zondag 6 december. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 18 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

Stratengids 1950
Ik ben in 1933 in het noordelijk deel van 
Rotterdam geboren en lees met plezier de 
artikelen in De Oud-Rotterdammer. Ik ken 
bijna alle genoemde straten en wegen, ik 
weet ook waar ze ongeveer zijn (of waren), 
alleen dikwijls niet zo precies. Daarom zoek 
ik een stratengids van omstreeks 1950. Ik 
zou erg blij zijn als iemand mij daaraan zou 
kunnen helpen.
M.C. van der Avort, r.vanderavort@planet.nl

Marius de Jongere
Ik ben bezig met kunsthistorisch onderzoek 
naar de kunstenaar Marius de Jongere (pseu-
doniem van Marius Drulman) 1912-1977.
Marius is vooral bekend geworden door zijn 
fantastische schilderijen en aquarellen van de 
Rotterdamse havens en landschappen van de 
omgeving van Hillegersberg.
Voor het onderzoek kom ik graag in contact 
met personen die werk van deze kunstenaar 
aan de muur hebben of in het bezit zijn 

van foto’s, brieven, schetsen/tekeningen of 
andere memorabilia in verband met Marius 
de Jongere. Wie De Jongere zelf gekend 
heeft nodig ik ook van harte uit te reageren. 
Ook zoek ik familieleden van de Hillegers-
bergse schilder Meeuwis van Buuren, een 
tijdgenoot van Marius de Jongere.
U kunt mij, J.S. Tap, telefonisch bereiken 
op 06-22684595 of per e-mail jongere@
intermanagement.nl.
In dit onderzoek werk ik samen met Ron 
van Driel van Kunsthandel & Galerie van 
Driel. U kunt ook met hem contact opnemen: 
010-4198656, Dordtsestraatweg 761A-B, 
3075 BH Rotterdam of per mail: info@
kunsthandel-van-driel.nl

Christelijk school 
Heyplaat 
In De Oud-Rotterdammer van 29 september stond een oproepje voor 
leerlingen die in 1954 in de derde klas van de Christelijke School aan 
de Letostraat op Heyplaat zaten. We hebben erg veel reacties ontvan-
gen, maar we missen nog vier mensen  die op de foto staan. Het zijn 
Jannie van Brakel , Marry de Jong, Wim Bestebreurtje en een jongen 
waarvan we denken dat hij Wim Ketting heet. We zijn ook benieuwd 
hoe het met meester van Dalfsen gaat. Ben je één van bovengenoemde 
personen of kun je iets over hen vertellen, neem dan svp contact met 
mij op. Het zou heel fi jn zijn als we volgend jaar elkaar allemaal weer 
op Heyplaat kunnen ontmoeten.

Jan van der Stoep
Magnolialaan 52, 6711 WC Ede
jvdstoep@hetnet.nl
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Horizontaal
1. iemand die niet gemakkelijk het hoofd buigt; 7. staande versierde klok met slag-
werk; 12. Sociaal Economische Raad (afk.); 13. meisjesnaam; 14. bovendien; 15. 
getijde; 17. schaapkameel; 19. stang om het vuur op te rakelen; 21. toeslagenfonds 
(afk.); 22. jongensnaam; 24. reiziger (per trein of vliegtuig); 27. de schepper; 28. 
ver gevorderd in de tijd; 30. Koninklijke Militaire Academie (afk.); 31. lidwoord; 32. 
tijdelijk voorbijgaand artistiek gebruik in de manier van kleden; 33. bloeiwijze; 35. 
stuk bouwland of weiland; 37. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 38. kromme 
blaashoorn; 41. European Article Numbering (afk.); 42. Engelse inhoudsmaat voor 
o.a. aardolie; 44. tweestemmig gezang; 46. deel van � etswiel; 47. naam voor jongste 
padvinder; 48. aanzienlijk (voornaam); 49. letter van het Griekse alfabet; 50. god 
van de liefde; 52. gelooide huid; 54. mannelijk beroep; 56. lichaam; 58. bos van 
rijshout; 61. wandversiering; 62. voormalig eerste leider (premier) van Rusland; 64. 
loot (stek); 65. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 67. son altesse eminen-
tissime (afk.); 68. onderricht; 70. zwemvogel; 72. kippenloop; 73. Italiaans gerecht; 
76. ontkenning; 77. zoekt kennismaking (afk.); 78. vlekje; 79. kostbaar zeer hard 
gesteente; 81. soort verlichting (afk.); 82. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 83. 
rivier in Frankrijk; 84. plechtige belofte; 86. iemand die voor niets deugt; 87. berghol 
(grot).

Verticaal
1. bevallig (elegant); 2. bevroren water; 3. hartstochtelijk (vurig); 4. nauwsluitend; 5. 
het vloeibare bestanddeel van bloed; 6. meisjesnaam; 7. schrijfgerei; 8. Europeaan; 
9. herstelplaats voor schepen; 10. United Kingdom (afk.); 11. wat iemand als zijn 
deel uit een nalatenschap toekomt; 16. reuzenslang; 18. tam; 20. sullig persoon; 
21. vod (lor); 23. gegoten staaf van kostbaar metaal; 25. rijstbrandewijn; 26. niet 
één (niemand); 27. ongewassen; 29. middel waarmee tanden gepoetst worden; 32. 
boter; 34. mannetjeshond; 36. geweer of buks met korte loop; 37. vreemd (raar); 39. 
letter van het Griekse alfabet; 40. zangstem; 42. snijvlees op brood; 43. gelijk van 
oppervlak; 45. kever; 46. huid (schil); 51. snijwerktuig; 53. Europese rekeneenheid 
(afk.); 54. schoeisel (mv.); 55. teken; 56. ongevuld; 57. rij van achter elkaar staande 
wachtende voertuigen; 59. voedsel; 60. de dood veroorzakend; 62. de achterste in 
een reeks; 63. keurig (goed verzorgd); 66. gymnastiektoestel; 67. plaats in België; 
69. uitroep van schildwacht; 71. vangwerktuig; 73. insect; 74. woning; 75. denkbeeld 
(concept); 78. sluiskolk; 80. soort bier; 82. godsdienst (afk.); 85. muzieknoot.

Gezocht 
Wie herkent zich op deze foto? Ze zijn gemaakt in 1941 in en achter het schooltje 
op het land in de Jagthuisstraat in Rotterdam West. De twee leidsters waren juf-
frouw Van der Plas (ondergetekende) en juffrouw Klein.

 Artemisstraat 240, 2624 ZW Delft, Bietreb@hotmail.com
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

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

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!

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.

Twee vliegen in één klap: een goede belegging èn 
moeder geholpen!

Een eigen woning bij Humanitas van € 135.000 (gederfd rentever-
lies bij 2½% dus slechts ± € 200 per maand). Ma is dan onder dak 
met restaurant en de nodige zorg en vertier. Informatie: Humani-
tas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Overeenkomst project De Reigers getekend

Levensloopbestendige woningen in IJsselmonde!
Vrijdag 31 oktober sloten Humanitas en De Wilgen Vast-
goed een overeenkomst voor de bouw van het project Hu-
manitas-De Reigers. Het project omvat drie woontorens 
aan de Groeninx van Zoelenlaan in IJsselmonde met daarin 
huur- en koopappartementen. De bouw begint nog me-
dio december van dit jaar en de oplevering is medio 2011.

Het complex heeft twee to-
rens met 154 huurappartemen-
ten en parkeerplaatsen en een 
aparte toren met 74 koopap-
partementen. Er komen een 
restaurant, ruimten voor een 
fysiotherapiepraktijk, kapsalon, 
wellicht kinderdagopvang en 
ruimten voor dagactiviteiten. 
Humanitas gaat er de zorg leve-
ren. Daarnaast is het mogelijk een 
abonnement te nemen op per-
soonsalarmering. Met het abon-
nement op de Humanitas Service-
centrale is iedereen verzekerd van 
hulp en zorg wanneer dat nodig 
is. Onder alle omstandigheden, 
24 uur per dag, 7 dagen per week, 
kunt u overal in de woning verzor-
genden van Humanitas oproepen.  
De zorg van Humanitas wordt in 
principe vanuit het complex ge-
organiseerd en is dus altijd nabij, 
de medewerkers van Humanitas 
lopen in het complex rond en zijn 
dagelijks aanspreekbaar.
Humanitas is inmiddels begon-
nen met registratie van belang-
stellenden voor huurapparte-
menten. Er zijn woningen in de 
sociale huursector, waarbij huur-
toeslag mogelijk is en woningen 
in de middeldure huursector. 
Voor informatie over de huurwo-
ningen kunt u terecht bij Huma-
nitas woonmakelaar Coby Bosker: 
0623 - 58 36 34. Voor informatie 
over de koopwoningen kunt u 
bellen met De Wilgen Vastgoed: 
010 - 436 80 60. of u aanmelden 
via www.woneninde reigers.nl.

Aan de champagne na de ondertekening van de overeenkomst: 
van links naar rechts: Marjolein Jaquet, directeur Humanitas-
IJsselmonde, drs. Gijs Kempen, lid Raad van Bestuur van Huma-
nitas, Ben Eikenboom, directeur Technische en Bouwzaken van 
Humanitas, ir. Klaas van Duuren, directeur De Wilgen Vastgoed, 
prof. dr. Hans Becker, voorzitter Raad van Bestuur Humanitas, 
Wouter Verheij, projectmanager De Wilgen Vastgoed, drs. Rob 
van Damme, lid Raad van Bestuur Humanitas en Louis Aussen, 
de architect van het complex

Humanitas: een hele kunst!
‘Use it or lose it’. Dat is een motto van Humanitas. Het wil zeg-
gen: je moet al je functies, spierfuncties, hersenfuncties en 
met name spirituele functies, zo veel mogelijk blijven gebrui-
ken. Zo houd je de optimale regie over het eigen leven. 

Injecties op het kunstzinnige 
vlak zijn hierbij uiterst belang-
rijk. Vandaar dat Humanitas 
zich al vele jaren inspant om 
veel aan kunst en cultuur te 
doen. Zo worden er in vestigin-
gen regelmatig exposities ge-
houden, wordt veel aan creati-
viteit gedaan en natuurlijk 
kent u ook de inmiddels be-
faamde Herinneringsmusea.
Kortom: kunst en cultuur zijn 
belangrijke elementen in de 
Humanitas zorgfilosofie. De 
culturele activiteiten zorgen 
voor het onderhouden van so-
ciale netwerken en het starten 
van nieuwe vrienden, kennis-
sen- en vrijwilligerswerkrela-
ties. Ze geven het leven waar-
de en inhoud. 
De komende weken staan 
weer veel activiteiten op stapel 
waar u bij aanwezig kunt zijn.

Humanitas 
aan Zee en 
Kras orga-
niseren tot 
10 decem-
ber a.s. een 
tentoon-
stelling van 
werken ge-
maakt door 

kunstenaars met een verstande-
lijke beperking. De feestelijke 
opening is op woensdag 11 no-
vember om 15.30 uur bij Huma-
nitas aan Zee, Hoekse Brink 219 
in Hoek van Holland.

Het wan-
delen en 
speuren 
naar kunst 
in Om-
moord 
leidde tot 

uiteindelijk 32 kunstobjecten. 
Op 14 november a.s. van 14.00 
– 16.00 uur is er de onthulling 
van het 32e kunstobject en de 
presentatie van ‘Kunstroute Om-
moord’ en het boek ‘Kunst in 
Ommoord’. Plaats van handeling: 
Humanitas seniorenrestaurant 
‘De Gulle Gans’, Thomas 
Mannplaats 150 in Ommoord.

Op donder-
dag 19 no-
vember 
om 17.00 
uur opent 
prof. dr. 
Hans Bec-
ker een 
nieuwe loot 
aan de 

stam van de succesvolle Huma-
nitas Herinneringsmusea, name-
lijk Het Humanitas Hoedenmu-
seum. Uiteraard is deze opening 
aanleiding voor een feest in Hu-
manitasstijl met een heerlijk 
stamppottenbuffet en muziek 
van 15.30 - 20.00 uur. Plaats van 
handeling: Zorghotel Humanitas, 

Spirituele markt bij 
Humanitas-Akropolis

Op zondag 29 november is er 
weer een spirituele markt. Net 
als vorig jaar sluiten Arjan en 
Nanda  het jaar af  in het atri-
um van Humanitas-Akropolis.
Met verkooptafels en verschil-
lende activiteiten als handle-
zen, kaartleggen, psychome-
trie, magnetiseren en meer.
Het restaurant is open voor 
iedereen en bij de bar kan bij-
gekomen worden onder het 
genot van een drankje.
U bent van harte welkom van 
10.30 tot 16.00 uur. Er wordt 
geen entreegeld gevraagd en 
de consulten zijn van € 5,00 
tot € 7,50.
Humanitas-Akopolis, Achilles-
straat 290, Honderd en Tien 
Morgen (Hillegersberg), is te 
bereiken met bus 35 vanaf sta-
tion Noord.
 
Voor verdere vragen kunt u 
bellen met Nanda Claesen: 
0645 - 78 47 03 of Arjen de 
Slegte: 0645 - 79 64 65.

Charloisse Lagedijk 951. Komt u 
met een origineel hoofddeksel 
naar het feest, dan maakt u ook 
nog kans op een leuke prijs.

Vrijdag 27 november van 14.00 
- 16.00 uur presenteert Humani-
tas bij De Leeuwenhoek aan de 
West Kruiskade 54 een fraai 
boek: ‘Kunst op Leeftijd’. Een 
werkelijk unieke full colour uit-
gave met ruim vierhonderd af-
beeldingen van schitterende 
kunstwerken, gemaakt door be-
zoekers van het Humanitas 
kunstatelier in ‘De Leeuwen-
hoek’. Meer over deze bijeen-
komst en dit bijzondere boek 
kunt u lezen in de volgende 
Oud-Rotterdammer van 24 no-
vember.

Kunst aan Zee

Kunst in Ommoord

Hoedenmuseum

‘Kunst op Leeftijd’
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