
In 2010 moet Rotterdam uitge-
roepen worden tot ‘Senioren-
stad’. Een deel van de oudere 
Rotterdammers ‘verzuipt’ 
als niet wordt ingegrepen. 
Daarom heeft het Sociaal 
Platform Rotterdam (SPR) gis-
teren in het advies ‘Witte Seni-
oren’, uitgereikt door prof.dr. 
H.M. Becker aan wethouder 
Jantine Kriens van Rotterdam, 
acht ijzersterke aanbevelin-
gen gedaan om deelname en 
integratie van deze ouderen 
in hun eigen omgeving te 
bevorderen.

Met ‘witte senioren’ worden vooral 
bedoeld de oorspronkelijke oudere bewo-
ners die in hun buurt zijn blijven wonen. 
Het wordt tijd dat deze vergeten groep 
Rotterdammers weer de erkenning krijgt 
die zij verdient, zo staat in het rapport 
te lezen. Hoewel er ook veel overeen-
komsten zijn, heeft volgens de SPR de 
situatie van de witte senior een andere 
achtergrond dan die van het toenemend 
aantal oudere migranten.
De opvallendste aanbeveling is om 
volgend jaar van Rotterdam ‘Senioren-
stad 2010’ te maken. Onder het motto 
‘geef de witte senior zijn trots terug’ pleit 
de SPR voor erkenning van de bijdrage 
van niet alleen witte, maar alle (ook 
allochtone) senioren in Rotterdam aan de 
samenleving, aan de vroegere opbouw 
van de stad en aan zijn of haar eventuele 
werk als vrijwilliger en mantelzorger.

Startschot
‘Seniorenstad 2010’ zou het startschot 
kunnen betekenen voor een breed scala 
aan ontwikkelingen en activiteiten om 
de senioren weer het gevoel te geven dat 
zij een belangrijk deel uitmaken van de 
Rotterdamse samenleving.
Want een opvallende conclusie uit het 
rapport is, dat Rotterdam thans veel meer 
aandacht geeft aan de jongere doelgroe-
pen dan aan het sociaal cultureel werk 
voor ouderen. Zowel de witte senioren 
als de oudere migranten hebben te maken 
met kinderen die minder tijd hebben. 
“Met een samenleving die minder 
waardering uit voor senioren en met een 
stad die een bijzonder sterke nadruk legt 

op jong.” Het probleem is dat de ouderen 
zich verder terugtrekken in hun eigen 
kleine netwerken en minder geneigd zijn 
de stap naar buiten te maken. Om dat 
te doorbreken doet het SPR een aantal 
aanbevelingen.

Aanbevelingen
Zo wordt voorgesteld één procent van het 
zorgbudget voor ouderen over te hevelen 
naar welzijn voor ouderen. Opgemerkt 
wordt dat één procent nog bescheiden 
is. “Het brengt het welzijnsbudget enkel 
terug op het niveau van twintig jaar 
geleden.”
Een andere aanbeveling is de band tussen 

ouderenadviseurs en huisartsen te ver-
sterken. De huisartsen zien op den duur 
alle ouderen langskomen. Niet alleen met 
zorgvragen, maar ze willen ook vooral 
een beetje aandacht.
Aanpak van het bureaucratisch doolhof, 
waarin ouderen vaak verzeild raken, is 
ook hard nodig. Er zal voorts een beter 
beleid voor stimulering en maatschap-
pelijke participatie van ouderen moeten 
worden ontwikkeld. Iedere Rotterdamse 
buurt zou een professional moeten heb-
ben die mensen naar buiten haalt, 
relaties tot stand te brengt en actief laat 
deelnemen aan de samenleving, aldus het 
rapport. Daarin past ook het maken van 

ontmoetingsplekken met elan.
Ook wordt voorgesteld een zogeheten 
‘seniorenvoucher’ in te stellen: een bon 
waarmee iedere Rotterdamse bewoner 
van boven de 65 jaar kan deelnemen 
aan allerlei ontmoetingsactiviteiten: van 
sportclub tot klaverjasvereniging, van 
caféterras tot concert.
Door herkenningspunten in de buurt 
behoudt die haar vertrouwdheid. ,”Maar 
ook haar geschiedenis en betekenis 
voor alle bewoners en vooral voor de 
oorspronkelijke ouderen”, zo staat in het 
rapport.
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- De Oud-Rotterdammer brengt veel ‘witte senioren’ bij elkaar met leuke activiteiten -

De Oud-Rotterdammer als bindmiddel
In het voortreffelijke rapport van het Sociaal Platform Rotterdam wordt met geen woord gerept over het (particuliere) initiatief van 
uitgever/hoofdredacteur Fred Wallast, die eind 2005 De Oud-Rotterdammer oprichtte.
“Ik ben niet zo gauw teleurgesteld, maar wil toch wel graag opmerken dat mijn gratis krant nadrukkelijk ruimte biedt aan de nos-
talgische gevoelens van ouderen. De Oud-Rotterdammer fungeert duidelijk als bindmiddel. De lezers laten zien dat zij nog echte 
Rotterdammers zijn en ze vinden elkaar als zodanig in de krant”, zegt Wallast in een reactie. “Het is bepaald geen zeldzaamheid 
dat ‘oude netwerken’ na een oproepje in de krant in ere worden hersteld. Het aantal reünies dat via de krant tot stand is gekomen 
is niet meer te tellen. Het is jammer dat het SPR dat niet heeft opgemerkt en de sociale functie van deze krant over het hoofd heeft 
gezien. Iedere nieuwe uitgave van de krant is voor groepen ‘witte senioren’ telkens weer aanleiding elkaar op te zoeken, met elkaar 
in gesprek te gaan en gezamenlijk herinneringen op te halen.“
“Met een oplage van 120.000 exemplaren bereiken wij elke veertien dagen een enorm aantal ‘witte senioren’ en vormen wij, met 
circa 250.000 lezers in de leeftijdscategorie 50-plus, een niet te onderschatten bindende factor”, meent Wallast.

Niet alleen de gemeente Rotterdam heeft de 
senioren tot een vergeten groep gemaakt; 
ook het bedrijfsleven lijkt vaak volstrekt niet 
geïnteresseerd in de senioren, zoals blijkt 
uit onderstaande ervaring van mevrouw 
Hoogerwerf.

Uitgerangeerd?
Onlangs sprak ik met een vriendin over 
de enquêtes waaraan wij vroeger dikwijls 
deelnamen. Wij vulden alles in en werkten 
vaak mee aan marktonderzoeken. Tegen-
woordig worden wij hiervoor echter nooit 
meer benaderd. Inmiddels ben ik erachter 
hoe dat komt. Bij winkelcentrum De 
Oosterhof word ik nog wel eens gevraagd 
voor een enquête. Als ze dan naar mijn 
leeftijd vragen en ik zeg dat ik 58 ben, 
vragen ze verder. Zeg ik echter mijn ware 
leeftijd, die ouder is, dan krijg ik meteen 
te horen dat ik niet in aanmerking kom als 
deelnemer. Toen ik eens vroeg waarom 
ik niet kon meedoen, kreeg ik te horen: 
“Oh, gewoon. Mensen ouder dan 59 zijn 
vastgeroest, zij veranderen hun koopge-
drag niet meer!” Is dàt belachelijk!! Júist 
de actieve ouderen, met méér vrije tijd en 
vaak (klein)kinderen, vormen een héél 
belangrijk deel van de consumptiemaat-
schappij en zijn zeker niet uitgerangeerd.

Mevr. J. Hoogerwerf
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●	 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

Vanafprijs Nissan Qashqai+2 € 30.150. Consumentenadviesprijs is incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar 
maken. Min./max. verbruik gecombineerd 6.7-8.6l/100 km, resp. 14.9-11.6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 177 gr/km tot 209 gr/km. 
Overeenkomstig richtlijn 1999/100/EC. Afgebeelde versie kan afwijken van de standaarduitvoering. Consumentenadviesprijs v.a. € 22.500 incl. 
BTW en BPM en excl. Verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Brandstofverbruik min./max. (gecombineerd) verbruik: 5,4-8,4 l/100km, resp. 
18,5-11,9 km/l, CO2-uitstoot resp. 145-204 g/km. Overeenkomstig richtlijn 80/1268/EEG. Leaseprijs Nissan QASHQAI v.a. € 501 per maand via 
Nissan Financial Services. Full operational lease op basis van 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. 
Wijzigingen voorbehouden. Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u levenslang gratis APK. 
Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl

QASHQAI URBANPROOF
RUIMTE VOOR ALLES WAT DE STAD TE BIEDEN HEEFT

QASHQAI
VISIA VANAF € 22.500
• Airconditioning
• Radio/CD speler met Bluetooth®

• ABS met EBD
• Curtain airbags
• NBAS (Nissan Brake Assist)

SHIFT_the way you move

+QASHQAI+2
OPTIMA VANAF € 30.150
• Panoramisch glazen dak
• 17” lichtmetalen velgen
• Inklapbare 3e zitrij
• Dakrails en extra getinte zijramen achter
• Bluetooth®

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

 
Visscher Rotterdam 
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33 
www.uwnissandealer.nl

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “   www.deloet.nl    0180661559

Tapijt en Vinyl
Breed 400 cm 
Vanaf € 39,00 p/mtr

Gratis gelegd 
(M.u.v trappen)

Matrassen
20 % korting
op de gehele collectie

Klik
laminaat
Rustiek
eiken decor 

Nu €  6,95 p/mtr³

Op=op

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf € 695,00

10 % korting
op ledikanten
(Niet op aanbiedingen)
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Cox Column

Met die meisjes speelde ik door een 
emmertje te laten zakken en weer 
op te halen met iets erin vanaf de 
waranda achter. Ook huurden we 
soms kinderfi etsjes; ik dacht in de 
Zestienhovenstraat of Jensiusstraat bij 
een van de vele verhuurbedrijven van 
handkarren, carriers en fi etsen. 
In de zomer was het buitenbad 
van het sportfondsenbad in de Van 
Maanenstraat open en dan was het 
een geschreeuw van jewelste, maar 
zodra het vier uur was, veegden de 
badmeesters het hele bleekveld en bad 
fi guurlijk schoon en keerde de zalige 
rust terug en hoorde je alleen nog dat 
zwemloeder Braun met haar eentonige 
stem die mensen zwemles gaf. 

Werkverschaffing
Ik speelde veel op de Schieweg, waar 
het in die tijd nog zeer kindvriendelijk 
was. Alles werd aan huis bezorgd, 

maar dat gebeurde per handwagen, 
fi ets of paard en wagen; een enke-
ling had een auto. Wé speelden ook 
veel op het land naast stomerij De 
Zwitsersche tussen de hondendrol-
len, ja inderdaad toen ook al. Langs 
dat land, dat nu de Stadhoudersweg 
heet, was de Schie en daar was wat 
wij de werkverschaffi ng noemden. 
Een gemeentelijk opslagterrein van 
stoepbanden, kinderhoofdjes, tegels, 
loopplanken enz; dus voor vooral 
jongetjes een heerlijke blokkendoos in 
het groot.
Ook werd er gevochten tussen groe-
pen jongens van de Schieweg en het 
Van Maanenland. 
 
Winkelstraat
De Schieweg was (en is nog steeds) 
een winkelstraat met onder meer de 
volgende winkels, beginnend bij de 
Stadhoudersweg: Dollee herenmode, 

V.d. Woud-Brouwer sieraden, de 
Zwitsersche, Hollaar kapper, sigaren-
magazijn De Post van de zussen Bets 
en Wil van Enst, Bleijs hoedenma-
gazijn, Maison Willy, parfumerie 
Charme, Van Loon van de wol en 
poppenwagentjes, ijszaak Wolff, 
bibliotheek Climax, Brus houthan-
del (daar zat een doorgang naar de 
achtertuinen en het zwembad), bakker 
Woensdrecht, melkboer Roodenburg, 
Vishandel De Oceaan van Korthals 
en Straetemans kunstvoorwerpen, 
wijnhandel Beurs van Schiedam van 
Verhoef, de Spaarbank Rotterdam 
(daarboven woonde Hansje, waarmee 
ik brandweertje speelde met onze 
autopeds), de Haan Comestibles, 
fi etsenmaker en -stalling van de Fries 
Wibrandi, een kort aangebonden man-
netje, bij wie je in de kelder moest 
stallen, de Voorwaarts UA, slagerij 
Van Zessen en op de hoek Van der 
Meer en Schoep.
Aan de overkant, beginnend bij 
de Vlaggemanstraat drogisterij de 
Panther, Parie electro, dan beneden-
huizen, vervolgens stomerij De Ridder 
en van Hoewijk van de familie Geluk, 
slagerij Stranders, kruidenier Oerle-
mans, groenteboer Bas van de Hoek, 
speelgoedwinkel De Kindervriend van 
Luitwieler, Jamin, vishandel Geel-

hoed, de Haay meubelen, kleermaker 
Schiltmans, groentezaak van Pot en 
De Gruyter met het snoepje van de 
week op de hoek Bergselaan. 

Kindervreugd
Ik speelde met Alex, die mij altijd 
vanaf de straat riep: “Pietie, kom 
je buiten peeuwen” en met Jopie 
Cranendonk, die, net als ik, in de Hoe-
vestraat bij de Spoorsingel op school 
zat. Zijn vader heette Veldhuizen en 
runde antiekzaak De Icoon aan de 
Mauritsweg.
In de grote vakantie ging ik soms heel 
vroeg met Wim Roodenburg naar 
melkfabriek De Vooruitgang Covo 
aan de Schepenstraat, hoek Walen-
burgerweg om melk te halen voor het 
uitventen en de winkel en aan het eind 
van de dag spoelde ik achter in de tuin 
de melkbussen.

Als we een paar centen hadden, 
gingen we naar de waterstoker 
in de Bergpolderstraat die er een 
snoeptafel op nahield. Ik kocht daar 
minidoosjes waarin gekleurde kor-
reltjes zaten; ’Kindervreugd’ stond 
erop. Ik at ze niet op, maar etaleerde 
ze in m’n speelgoedwinkeltje.

Misschien willen meer senioren 
hun Schiewegervaringen kwijt. Het 
zou leuk zijn te vernemen hoe zij 
hun jeugd hebben doorgebracht. Ik 
woonde met zes woningen op één 
stenen trap (huizen staan er nog) met 
buren als Koch, Knegt, Mackai, Hod-
denbach, Tims (van de limonadefa-
briek in Hillegersberg) en Brinkman 
de Vries.

P.A. van Welsenis, Da Costalaan 32, 
2985 BC Ridderkerk, 0180-420027 

Omstreeks 1934 kwamen wij van de Bieslandstraat op de 
Schieweg 98b wonen en hebben daar tot circa 1960 ge-
woond. We woonden op de eerste woonlaag, de zogenaamde 
bel-etage boven de wolwinkel en kinderwagentjeswerk-
plaats van de familie Van Loon, die ook onze huisbaas was. 
Aan de ene kant naast Van Loon zat parfumerie Charme van 
familie Van de Neut en aan de andere kant de ijszaak Wolff 
van de familie Van Sleeuwen met vier kinderen, Cocki en 
Doortje, Guus en een nog oudere broer.

Winkelen op de Schieweg

Feyenoord

Daarna was het om de week wel raak. 
Je zat op die houten bankjes achter de 
goal, vak X, en het mooiste moment 
was als de bal over het hek in een van 
die afwateringsgootjes terecht kwam, en 
je hem aan de keeper mocht opgooien. 
De keeper van Feijenoord heette Visser. 
De backs waren Oldenburg en Smulders. 
Stopperspil was Kroon, op links liep 
Van Kilsdonk die een geweldig hard 
schot had, en daar in die tijd uit een 
vrije trap (heel modern) al dikwijls mee 
scoorde. Midvoor was Brandes, die vrij 
in de lucht hangend een omhaal kon 
maken. Ik heb nog heel eventjes Manus 
Vrauwdeunt zien spelen. Opeens was 
daar Hans van der Hoek, eerst midvoor, 
later stopperspil.
Ik heb de kampioenswedstrijden van, ik 
meen, 1949 gezien, met het Heerenveen 
van Abe Lenstra, het kampioenschap dat 
werd gewonnen door SVV, bij welke 
fi nale-wedstrijd het absolute record van 

68.500 toeschouwers werd gevestigd. 
Na afl oop kreeg  “Rooie Vuurtoren” van 
Schijndel een krans omgehangen en dat 
was dat. 
In mijn herinnering was bij de wedstrij-
den van Feijenoord het stadion nooit vol, 
en Feijenoord speelde in de competitie 
ook geen rol van betekenis. Maar de 
tijden veranderden, het (semi) profvoet-
bal kwam, en de club had toen nog be-
stuurders met talent en visie, met name 
Cor Kieboom, van wie de legendarische 
uitspraak is: “Waar staat geschreven dat 
ik consequent moet zijn?”, en Feijenoord 
werd Feyenoord. Het werd de tijd 
van Aad Bak en Tinus Osterholt, van 
Daan den Bleijker en Rinus Bennaars, 
van Kerkum en Veldhoen en Pieters 
Graafl and, (ik probeer geenszins volledig 
te wezen) van Henk Schouten, ( wie 
was erbij toen hij NEGEN keer scoorde 
tegen de Volewijckers, uitslag 11-4, de 
scoreborden konden het niet meer aan, 

er  moesten “speedwaycijfers”  worden 
opgehangen?) en Cor van der Gijp. 
Maar bovenal van de grote Coen Mou-
lijn, voor wie alleen al een half stadion 
vol liep. Bij de een of andere Mokumse 
verkiezing eindigde Moulijn als negen-
tiende in de rij van de honderd grootste 
voetballers van de twintigste eeuw, kun 
je nagaan hoe weinig verstand ze daar 
van voetbal hebben. De man was een 
legende, de eerste echt grote ster, zoals 
gezegd, alleen voor hem kwamen er al 
tienduizenden kijken. “We” werden drie 
keer in vijf jaar kampioen, er volgden 
legendarische Europacupwedstrijden, 
en met IJzeren  Rinus en Theo de Tank, 
en de Kromme, die eerst Stoffel de 
Schildpad werd genoemd, en Wimpie 
Jansen en Ove Kindvall, (door de 
onlangs overleden Herman Kuiphof vol-
ledig terecht “Oewe Tsjindwol”genaamd, 
hetgeen hem op de bijnaam “Tsjuiphof” 
kwam te staan,) met al die geweldige 
voetballers en ik vrees dat ik er nog een 
paar vergeet, werden we Europees, wat 
zeg ik, WERELDkampioen.

En hoewel ik het hele Betaalde Voetbal 
in het algemeen, en Feyenoord in het 
bijzonder, uit mijn hoofd heb gezet, 
en ze me in de Kuip nooit meer zullen 
zien, aanschouw ik met bloedend hart 

het gepruts aldaar, en onderga ik 
knarsetandend het gegeven dat men 
daar kennelijk niet in staat is een zó 
grote club, met een dergelijk roemrijk 
verleden, met een dergelijke trouwe 
aanhang, op een enigszins professione-
le manier te leiden. Geen mensen met 
visie en durf en “audace”. Ik had het 
over Kieboom. Nu zie je ene Gudde, 
schei nou asjeblief uit! Het gaat mij 
niet om de persoon, ik ken de man niet, 
maar als je niet in staat bent twee zin-
nen achter elkaar goed uit te spreken, 
dan ben je toch niet de man om een 
dergelijke club “smoel” te geven? Wat 
betekent het gelul over een stadion van 
80.000 mensen, als je nog niet eens in 
staat bent ELF voetballers op te stellen 
die kunnen winnen?!
Als er nu niet heel snel BINNEN de 
club een paar mensen opstaan met 
kunde en visie en verstand, dan zie ik 
het heel somber in. En die spelersgroep 
moest zich kapot schamen.

Zestig jaar heb ik in de Kuip gezeten. De eerste keer dat ik 
daar was, is ergens vlak na de oorlog geweest. Ik ging met 
mijn grote broer, een groot zinken kwartje in de knuist ge-
klemd, over de luchtbrug, wij woonden op de Bree, naar dat 
enorme gebouw, dat daar stond “als een dikke zwarte spin” 
zoals deze dichter wel eens heeft geschreven. De wedstrijd 
was merkwaardig genoeg Overmaas- Excelsior, vermoedelijk 
een soort beslissingspartij, en de uitslag was 2-2.



Pagina 4 Dinsdag 20 januari 2009 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATU URSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

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”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

’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!

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Alles nog 
meer afgeprijsd!   
3/4 en 7/8 pantalons  25,--
jumpers en vesten de 2e nog goedkoper
Rokken, blouses, mantels alles 
afgeprijsd  sla nu uw slag!
m.u.v. nieuwe colllectie en basics

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

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

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!
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Waar was dat nou?

Paul Louwers (Hoogvliet): “Foto 82 
uit de krant is de Coolsingel met de 
kruising van de Aert van Nesstraat. 
Het gebouw achter lijn 9 is lang een 
skelet geweest. Ik heb daar in 1950 
gewerkt als elektromonteur. Toen 
waren de elektrische pijpen nog niet 
van plastic, doch van ijzer. De voor-
raad lag in de tweede kelder en we 
begonnen op de achtste verdieping 
van het toenmalige gebouw van Hal-
cyon te werken. Geen liften, dus ik 
sjouwde uit de kelder naar boven met 
2x 100 meter 5/8 buis van ijzer. Op 
elke verdieping ben ik bezig geweest 
met het  aanleggen en afwerken van 
de elektriciteit tot het klaar was. Het 
stond tegenover hotel Atlanta. Het 
gebouw achter het skelet is gesloopt 
en volgens mijn herinnering staat 
daar nu nog steeds het Holbeinhuis. 
Tegenover deze kruising was de 
Meent met een filiaal van de ANWB. 
Daar tegenover was het gebouw van 
de toenmalige PTT op de Coolsingel. 
Meer kan ik u over de omgeving niet 
vertellen, omdat ik kort daarop ben 
verhuisd naar Hoogvliet, waar ik nu 
nog steeds woon.”
Thea Brosky: “Ik behoor net twee we-
ken tot de doelgroep van DOR (50+), 
maar ben al een paar jaar fan van 
uw blad, met name van de fotokwis. 
Volgens mij is dit het gebouw van de 
voormalige Bank Mees & Hope op 
de hoek van de Coolsingel en de Aert 
van Nesstraat.”
Chris Langeslag (Ridderkerk ): “Het 
gebouw op de foto staat op de hoek 
van de Coolsingel met de Aert van 
Nesstraat, tegenover het oude hoofd-
postkantoor. In het gebouw vestigden 
zich eind  1956 of begin 1957 de 
Bank voor Handel en Scheepvaart 
(begane grond en 1ste etage), de 
Halcyon Lijn (2e etage) en Handels- 
en Transportmaatschappij Vulcaan. 
De kantine was op de bovenste etage. 
Ik heb bij Vulcaan  gewerkt van 1 juni 
1957 tot en met 30 september 1968. 
Het gebouw ernaast was van de Ver-
zekeringsmaatschappij Utrecht. Hier-
in zat onder andere de Boekhandel De 
Slegte. In de spouwmuren zaten grote 
aantallen wilde duiven, die werden 
gevoerd door mensen met graanmon-
sters die van de graanbeurs kwamen. 
In de tijd dat ik bij Vulcaan werkte, 
werd dit gebouw gesloopt en gelijktij-

dig werd nieuwbouw gepleegd vanaf 
het daarachter gelegen Holbeinhuis 
naar het gebouw van Vulcaan en wel 
zo dat, als een gedeelte klaar was, dit 
kon worden betrokken door bedrijven 
die moesten wijken voor de sloop. Zo 
ook De Slegte. Ik had mijn werkplek 
aan de Coolsingel en had, toen aan 
de Coolsingel een kanaal gegraven 
werd voor de metro voor de aanvoer 
van tunnelstukken, hierop een prima 
uitzicht op de werkzaamheden.”
Wim van der Windt (Ridderkerk): 
“Het moeilijke is volgens mij dat 
deze lijn 9 met bestemming Lange 
Hilleweg uit de Aert van Nesstraat 
komt. Ik ben van 1941 en ik herinner 
mij die tram daar niet, maar heb wel 
begrepen, dat hij daar ooit gereden 
heeft. Doordat de foto van 1950 is, 
denk ik dat dit een tijdelijke oplossing 
was en de tram niet over het Weena 
kon, wat eigenlijk de route was?  
Het in aanbouw zijnde gebouw is nu 
van Fortis op de hoek van de Coolsin-
gel. We kijken dus in de richting van 
het Hofplein.”
Cor Prooij (Rhoon): “Als trouwe lezer 
van De Oud-Rotterdammer was de 
foto voor mij geen raadsel. Het speelt 
zich af op de Coolsingel tegenover 
het postkantoor. 
Het rechterpand op de foto is van 
Levensverzekeringmaatschappij  
Utrecht. Het pand had de oorlog 
overleefd als een van de twee aan die 
zijde van de Coolsingel, het andere 
was Hotel Atlanta. Richting Hofplein 
stond in de Ammanstraat nog een 
school voor dove kinderen. Achter de 
Coolsingel, tussen De Aert van Nes-
straat en de Ammanstraat, stond het 
St. Luciagesticht met een school voor 
meisjes. Tussen de middag konden 
daar de Rotterdamse daklozen een 
maaltijd halen. Aan de overkant van 
de Coolsingel stonden het Stadhuis, 
het Postkantoor en het Beursgebouw,  
verder rechts de Hollandsche Bank 
Unie en het  restant van de Bijenkorf. 
Verder was het centrum, toen het puin 
geruimd was, nog een kale vlakte. 
Van 15 april 1951 tot 8 april 1953 heb 
ik daar gewerkt bij de firma J.C. Klüt-
gen. De firma was gevestigd in het 
pand van De Utrecht en had daar een 
chique meubelzaak, met twee etalages 
en een toonkamer voor tapijten en 
gordijnen op de eerste etage. Officieel 

was het een firma met een fabriek 
ter bereiding van kapok - bedve-
ren- houtwol en een meubelmakerij. 
Een engros bedrijf voor complete 
woninginrichting, via deze tak werden 
aan vele bedden- en meubelwinkeliers 
in Rotterdam en omgeving en op de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, 
ledikanten, matrassen, dekens, kapok, 
zeegras, veren, dons en materialen 
voor bedden en meubels geleverd. 
Op de Coolsingel was de meubelzaak 
gevestigd en het kantoor. De fabriek 
was op Rotterdam-Zuid aan de Paul 
Krugerstraat tussen de Hilledijk en de 
Van Riebeekstraat, waar tevens grote 
toonzalen voor meubelen waren. De 
firma leverde de matrassen voor de 
schepen van de Holland Amerika 
lijn. In de tijd van de landverhuizers 
werden voor deze emigranten per 
reis verse stromatrassen gemaakt. 
De volledige betimmering van de 
Twentse Bank aan de Blaak (het pand 
met het paard op het dak) is ook door 
de firma Klütgen verzorgd. Het pand 
op de voorgrond van de foto werd 
later gebouwd in opdracht van de 
Amsterdamse Bank. Toen het beton-
skelet  bijna klaar was, werd de bouw 
gestopt in verband met een fusie met 
de Incassobank? Het skelet werd op 
de begane grond dicht gemetseld en 
heeft er jaren zo bijgestaan. Uitein-
delijk is het afgebouwd voor de Bank 
Mees en Zonen.”
Willem van Tuil (Melbourne-Austra-
lië): “Ik dacht ‘toch maar weer eens 
meedoen’, al zit ik er meestal naast. 
Wonen in het buitenland is ook een 
beetje een handicap, want je kunt 
niet effe gauw gaan kijken of je het 
een beetje bij het rechte eind hebt. 
Nou ja, het gaat niet om het winnen 
natuurlijk, het gaat om het spelen van 
het fotoraadspel en dat doe ik hierbij. 
Ja, twee keer naar deze foto kijkend 
denk ik, zo herken ik de Coolsingel 
van mijn jeugd, toen ik, wonend op de 
Schiekade (heel vaag zichtbaar op de 
achtergrond?), hier vaak liep op weg 
naar ons speelterrein, de stad. Als ik 
gelijk heb is dit de Coolsingel tussen 
de Aert van Nesstraat en het huidige 
Stadhuisplein, het gebouw met de 
markies de Utrechtse Levensverzeke-
ringen. Ik kan mij nog herinneren dat 
ik als opgroeiende teenager regelma-
tig een pilsje pakte op het Stadhuis-
plein. In ieder geval terug naar de 
50’s. Buiten de foto, rechts de Meent 
en achter ons de Cineac waar je uren 
kon doorbrengen en hetzelfde nieuws 
en, belangrijker, de cartoons kon zien. 
Verder achter ons het Beursplein met 
de Hoogstraat, die ons tot de Groote 

Markt bracht waar je ook uren kon 
doorbrengen met schatzoeken. De rot-
zooi waarmee we soms thuiskwamen! 
en die moeder dan weer met lompen 
en oude metalen meegaf en die dan 
weer... u begrijpt het.”
D van Putte: “De foto moet geno-
men zijn in 1955. Ik werkte op de 
Schiedamsevest en kwam met het 
Hofpleintreintje vanuit Den Haag en 
passeerde dagelijks de Coolsingel. 
Het  in aanbouw zijnde gebouw, naar 
ontwerp van de architecten E.H. en 
H.M. Kraaijvanger, was bestemd 
voor de Incasso Bank. Maar vóórdat 
het gebouw klaar was, was die bank 
gefuseerd met de Amsterdamse Bank 
aan de Blaak nr. 40, het gebouw 
waarin tegenwoordig - na de Willem 
de Koning Academie - de Kamer 
van Koophandel is gehuisvest. Het  
gebouw is toen in gebruik genomen 
door de Bank voor Handel en Scheep-
vaart, die er nu ook al jaren niet meer 
in zit. Tegenwoordig is het gebouw 
van de Bank Mees en Hope (Er staat 
in 2009 Fortis op de gevel! AvdS). 
Het pand (met de markies) verderop, 
dat enige jaren later is gesloopt, was 
van de levensverzekeringmaatschap-

pij Utrecht. Hier zat op de begane 
grond de firma J. de Slegte, die nu 
ook nog steeds op die plaats zit in de 
vervangende nieuwbouw. 

De tram op de voorgrond komt uit de 
Aert van Nesstraat. Links hiervan 
- niet meer op de foto - staat Hotel 
Atlanta. Dat gebouw en dat van de 
Utrecht waren de enige twee gebou-
wen aan die kant van de Coolsingel 
die het bombardement van mei 1940 
grotendeels hebben overleefd.”
Catharina van der Hoek, 
Dr.Schaepmanweg 71, 3732 CH De 
Bilt: “Het gebouw in de steigers staat 
op de Coolsingel, hoek Aert van Nes-
straat. In het verdwenen gebouw zat 
de Utrechtse Levensverzekeringmaat-
schappij. Naast dit gebouw was een 
soort bouwput, waar een herinne-
ringskruis was voor de gevallenen uit 
de oorlog. Vlak na de oorlog gingen 
wij, schoolkinderen van het instituut 
St.Lucia, op 4 mei bij een herdenking 
bloemen leggen.”

De attentie gaat naar De Bilt.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

De Waar-was-dat-nou-foto van vier 
weken geleden leverde aanzien-
lijk meer oplossingen op, dan ik 
verwachtte. Slechts weinigen 
herkenden de Coolsingel niet, 
maar velen lieten tramlijn 9 uit de 
Van Oldenbarneveldstraat komen. 
De nieuwbouw op de hoek bestempelde daarom bijna iedereen als 
De Bijenkorf. En dat is helemaal fout! Op de foto wordt echt de hoek 
Aert van Nesstraat/Coolsingel getoond. Het gebouw in aanbouw is 
een bankgebouw waar vele banken in de loop der jaren huisvesting 
hebben gevonden.

TOEN NU

Oplossing  
“Waar was 
dat nou 82”

Nieuwe opgave no. 84

Een zeer trouwe Oud-Rotterdammerlezer én deelnemer aan deze rubriek is 
de heer C.j. Poppeliers uit Rotterdam. Hij stuurde me de ‘Waar-was-dat-nou-
foto’ die u hierboven ziet staan.
Wij kijken tegen een wit gebouw aan, waarin volgens de beschildering kap-
per A. Stoter zijn kapsalon had. Verder bekijken we wat geparkeerde auto’s 
en rechts nemen we nog net een waakzame politieagent waar.
We moeten zo’n 55-60 jaar terug in de tijd en stellen dan de vraag 

Waar was dat nou? 
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij 
www.ditisrotjeknor.nl 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of 
zomaar gedachten gaarne vóór 2 februari 2009 per post zenden aan 
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam 
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 
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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

Adressen en telefoonnummers:

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

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

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

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

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

Hou vanaf volgende maand deze krant
scherp in de gaten voor leuke akties en voordelen

voor 55+-ers bij de Rotterdamse Zwembaden!

Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

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

55+
akties!
vanaf volge

nde maand op

www.senioren
zwemmen.nl

en in deze krant

Gezellig
bewegen...



De politieke bestuurders krijgen er van 
langs. Deze witte senioren – teleurge-
steld, verzuurd, vervreemd – lijken in 
de jonge, multiculturele stad Rotterdam 
volledig uit het blikveld verdwenen. 
Volgens het SPR is te lang vergeten aan 
deze groep (extra) aandacht te beste-
den. “Hun welzijn en welbevinden is 
immers essentieel voor het creëren van 
een leefbare buurt voor iedereen.”
Jammer is dat in het rapport niet dui-
delijk kan worden gemaakt om hoeveel 
ouderen met dergelijke problemen het 
gaat. In het algemeen waren er per 
1 januari 2007 in Rotterdam 87.780 
65-plussers. Door de verjonging van 
de stad verandert de krimpende groep 
ouderen ook van kleur. Het aantal seni-
oren van niet-Nederlandse achtergrond 
neemt verhoudingsgewijs toe.
De SPR durft de stelling aan dat er 

de afgelopen jaren weinig aandacht 
is geweest voor de oudere autochtone 
Rotterdammers. Een stukje verleden 
wordt nogal nostalgisch geschetst. “De 
witte senioren woonden in homogene 
buurten met een actief straatleven, waar 
generaties bij elkaar woonden, waar 
in iedere straat minstens drie winkels 
te vinden waren en waar grote sociale 
betrokkenheid én controle was. Daar 
kwam verandering in toen de buren, op 
zoek naar grotere en betere woningen, 
begonnen weg te trekken.”
De blanke autochtonen die achterble-
ven, voelden zich erg verbonden met 
hun buurt. “Met de instroom van andere 
bewoners (lees: vooral allochtonen) 
en het overlijden van oude vrienden 
en familieleden zagen zij hun wereldje 
van vroeger steeds verder inkrimpen. 
De sociale cohesie en de waarden en 

normen waar zij zo aan hechtten, ver-
dwenen langzaam uit het straatbeeld. 
Zij zagen zichzelf geconfronteerd 
met de afbraak van de voorzieningen, 
buurthuizen en buurtwinkels waar zij 
elkaar ontmoetten en de teloorgang 
en verloedering van hun vertrouwde 
omgeving. Ze werden een minderheid 
temidden van andere minderheden.”
Natuurlijk zijn er in hun buurten 
ook nieuwe winkeliers gekomen van 
niet-Nederlandse afkomst. Maar daar 
komen de witte senioren nauwelijks. 
Op een enkele winkelier na. Zo wordt 
als goed voorbeeld de Marokkaanse 
visboer in het Oude Noorden genoemd. 
“Een vriendelijke kletsmajoor, waar de 
witte senioren ‘s zomers in de rij staan 
voor haring met een praatje.”
Het lukt de witte senioren ook niet 
meer eigen netwerken te onderhouden 

en herkenning in de buurt te realiseren. 
“Door brede angst voor discriminatie 
en racisme worden zij niet geloofd. Ze 
merken dat de Marokkaanse oudere om 
een Marokkaanse ouderenadviseur mag 
vragen, maar ‘mogen’ zelf niet zeggen 
dat ze een Nederlander willen spreken. 
Op de multiculturele buurtmaaltijd zien 
ze dat de Hollandse hap ontbreekt”,  zo 
wordt zonder enige terughoudendheid 
in het rapport vastgesteld.
Het zou helpen ‘als de Hollandse etni-
citeit en leefstijl‘ dezelfde erkenning 
krijgen als die van andere groepen in 
hun buurt. “Ze hebben zich hun hele 
leven lang ‘rot gewerkt’ en voelen zich 
niet meer gezien. Ze zijn grootleve-
ranciers van vrijwilligerswerk, maar 
ervaren weinig respect vanuit de maat-
schappij. De eerbied die hun grootou-
ders kregen, zien zij nu niet terug. Ze 
zijn de ‘klagers in de achterstandswijk’ 
geworden, hun talenten en kwaliteiten 
worden niet gezien.”
Onderlinge ontmoetingen zijn volgens 
het rapport een eerste stap. Dat is 
gebleken uit een eerder onderzoek van 
Pluspunt, het expertisecentrum voor 
ouderen in Rotterdam, in samenwer-

king met studenten van de Hogeschool 
Rotterdam. “De oudere Rotterdammers 
willen vooral ontmoetingsmogelijkhe-
den; gewoon een kopje koffi e of thee 
en een praatje.”
En: “Na verloop van tijd gaan ze vaak 
koffi e voor elkaar schenken, activitei-
ten organiseren en zelfs voor elkaar 
zorgen.”
In de overheidsuitgaven (van vooral de 
gemeente) moet volgens de SPR nu ook 
maar eens een principiële keuze worden 
gemaakt voor meer seniorenwelzijn. 
“De afgelopen vijftien tot twintig jaar 
vond in Rotterdam, in navolging van de 
landelijke trend, een sterke verschui-
ving plaats naar zorg en hulpverlening, 
vaak ten koste van welzijn. Dat pakte 
vooral slecht uit voor de meer kwets-
bare ouderen in onze samenleving die 
nog zelfstandig thuis wonen en niet 
zorgbehoevend zijn.”
We zijn zeer benieuwd hoe de politiek 
op dit rapport zal reageren.
 
Het gehele advies is te lezen op www.
spr.rotterdam.nl

Hans Roodenburg 

De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 20 januari 2009 pagina 7

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

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

Eindelijk is er aandacht voor de oudere, blanke Rotterdammer die in zijn zeer veranderende wijk is blijven wonen. In deze opinie een aantal onthutsende bevindingen van de onder-
zoekers van de Stichting Platform Rotterdam. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Witte senioren zijn uit blikveld verdwenen
Scherper dan de acht aanbevelingen van het Sociaal Platform Rotterdam (SPR) in zijn rapport Witte 
Senioren is de analyse die is gemaakt over vooral de oudere (autochtone)  buurtbewoner die niet naar 
buiten Rotterdam is verhuisd. “Soms blijven ze er, omdat ze de emotionele en financiële kosten van 
verhuizing te hoog vinden, maar vaker omdat zij zich nog verbonden voelen met hun buurt en er hun 
netwerken en herinneringen hebben. Deze witte senioren blijven achter in hun vertrouwde buurt, die 
almaar minder vertrouwd wordt. En dus trekken zij zich verder terug in hun eigen almaar krimpende 
netwerken”, zo wordt al in de inleiding de spijker op de kop geslagen.

Erf- en schenkingsrecht

Vader deelt alles met 
vriendin
Mijn ouders zijn lang geleden 
gescheiden en mijn moeder is ook al 
lang geleden overleden. Alles is toen 
naar mijn vader overgegaan. Mijn 
vader heeft nadien een huis gekocht 
en is op een gegeven moment gaan 
samenwonen met een vrouw met wie 
hij een samenlevingscontract heeft. 
Kan ik nu al mijn erfenis opeisen bij 
leven van mijn vader? Kan hij mij 
überhaupt onterven als hij over-
lijdt? Kan hij aan zijn vriendin alles 
nalaten?

U kunt natuurlijk niet bij leven van 
uw vader al zijn eventuele nalaten-
schap opeisen. Hij kan per testament 
wel bepalen waar zijn nalatenschap 
naar toe gaat. Waarschijnlijk heeft 
hij op grond van het samenlevings-
contract inmiddels ook een testament 
laten opstellen. Bijna iedere notaris 
adviseert dat. Echter kinderen kun-
nen na zijn overlijden een beroep 
doen op de legitieme portie, het 
minimale erfdeel voor kinderen. 
Het komt er dus indirect op neer dat 
ouders hun kinderen niet kunnen 
onterven. De kinderen moeten wel 
daartoe zélf stappen ondernemen, 

dus hun legitieme portie opeisen als 
de ouder is overleden.
Uw vader kan inderdaad een langst-
levende testament met zijn vriendin 
laten opmaken en/of goederen en 
geld naar haar overhevelen (schen-
ken). Niettemin kunnen kinderen na 
zijn overlijden een beroep doen op 
hun erfdeel dat dan wel betrekking 
heeft op het saldo van de erfl ater op 
dát moment.

Sociale voorzieningen

Eén jaar IOAW valt 
samen met lijfrente
Ik heb binnenkort recht op een 
IOAW-uitkering van 1 jaar tot ik 
65 jaar ben. Tegelijkertijd gaat 
mijn verzekeringsmaatschappij een 
lijfrente uitkeren per zelfde ingangs-
datum. De lijfrente komt uit een 
lijfrentekapitaal dat ik afgesloten heb 
met mijn gouden handdruk, verkre-
gen bij mijn ontslag. Op de polis is 
een stamrechtclausule van toepas-
sing. Mag ik deze lijfrente naast mijn 
IOAW-uitkering behouden? 

Uw IOAW-uitkering is feitelijk een 
bijstandsuitkering zonder dat een 
vermogenstoets plaatsvindt. Uw 
lijfrente-uitkering staat hier dus ge-
heel los van als het aantoonbaar een 

uitkering uit vermogen is. Wij menen 
dat, als het stamrecht van toepassing 
is, de lijfrente als vermogen mag 
worden  beschouwd.
Maar we weten ook dat dit in som-
mige gemeenten heel discutabel is. 
Als bij hen niet duidelijk is dat het 
echt een lijfrente uit eigen vermo-
gen is, dan willen ze die nog wel 
eens korten op de IOAW-uitkering, 
doordat zij soms menen dat u uw 
lijfrente-uitkering ‘in verband met’ 
arbeid hebt gekregen.
Het hangt er ook vanaf hoe het 
stamrecht is omschreven. Als maar 
enigszins uit de polis blijkt dat deze 
als gouden handdruk is gegeven 
vanwege een arbeidsovereenkomst, 
dan ziet een sociale dienst zijn kans 
schoon daarover moeilijk te gaan 
doen!  Dus het ligt er maar aan hoe 
uw gemeente erover denkt! We raden 
u aan bij de sociale dienst in uw ge-
meente op te vragen hoe men tegen 
een stamrecht aankijkt als een IOAW 
aan de orde is. 
Gaan ze een korting toepassen dan 
kunt u weliswaar een juridische 
procedure in gang zetten, maar 
daarvan is de uitkomst ongewis. Met 
nog slechts één jaar te gaan voor 
uw 65ste lijkt het ons ook niet erg 
zinvol omdat u zich dan een heleboel 
‘gedoe’ op de hals haalt (met bureaus 

van rechtshulp, enz.).

Financiële kwesties

Zwager laat schulden 
aan zijn vrouw na 
Onze zwager is onlangs overleden. 
Tijdens zijn ziekbed heeft zijn vrouw 
ontdekt dat hij bij verschillende 
maatschappijen geld had geleend. 
Van al deze leningen en fi nancie-
ringen voor aankopen wist zij niets. 
Thans willen de schuldeisers het 
bedrag op haar verhalen en dat is 
niet misselijk, namelijk ongeveer € 
55.000. Het is krankzinnig dat onze 
zwager zonder kredietcontrole al die 
leningen kon aangaan met zijn lage 
inkomen. 
Nu hij is overleden heeft zijn vrouw 
met een benefi ciaire verklaring 
gepoogd afstand te nemen van de 
schulden van haar man. Maar dat 
mag niet, want zij was met hem 
tot zijn overlijden in gemeenschap 
van goederen getrouwd. Als zij de 
schulden van haar man wil afl ossen, 
moet zij van haar AOW 600 euro per 
maand afdragen. Dat is niet te doen! 
Wat kan zij er nog aan doen?

Dit lijkt ons een zaak voor de 
rechtswinkel of sociale advocatuur. 
Die vrouw heeft natuurlijk zelf ook 

behoorlijk wat ‘veronachtzamingen’ 
op haar geweten. Ze had zeker ook 
moeten beseffen dat zij in gemeen-
schap van goederen was gehuwd, 
hetgeen consequenties heeft over en 
weer. 
Het enige waarin zij juridisch nog 
kans van slagen heeft is het feit dat 
haar overleden man allerlei leningen 
heeft afgesloten zonder haar daarin 
te kennen. Het gaat er nog niet 
eens om dat hij dat niet mag doen, 
maar de geldschieters hadden ook 
toestemming moeten hebben van 
de in gemeenschap van goederen 
getrouwde partner van deze man. 
Kennelijk is dat niet gebeurd. 

We willen niet aanmatigend zijn, 
maar het komt ook vaak voor dat 
echtgenoten toch in een of andere 
vorm goedkeuring hebben gegeven, 
of door een onduidelijke handte-
kening, waardoor de geldschieters 
gedekt zijn. In dat geval is de 
ellende van deze vrouw niet meer te 
overzien. Daarom verwijzen wij ook 
naar een sociale raadsman die haar 
kan bijstaan in deze onverkwikke-
lijke affaire!
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“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

“Ons leren bankstel is
weer zo goed als nieuw!

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

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

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

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

kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

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  

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

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

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

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!   Al bijna 29  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
  In blank en donker eiken

- Senioren ledikanten
  evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets

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

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
  Inkoop van gehele of gedeeltelijke inboedels
  Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
  Bemiddeling met diverse instanties
  Milieu bewust vuil afvoeren

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



Rapid JC eindigde als tweede met 
drie punten achterstand en het For-
tuna ‘54 van Cor van der Hart, Jan 
Notermans en Bram Appel als derde. 
Feyenoord en Ajax moesten met een 
vierde en vijfde plaats genoegen ne-
men. De blonde Joop Daniëls, die in 
de beslissende wedstrijd tegen DWS 
twee van de vier doelpunten voor zijn 
rekening nam, werd topscorer met 
23 treffers, voor Tonny van Ede met 
19. Het gemiddelde aantal toeschou-
wers bij de thuiswedstrijden bedroeg 
19.500. Cijfers om van te smullen. 
Coach was Denis Neville.

Grootheid?
Het is geen wonder dat er op het 
Kasteel nog altijd met eerbied over 
de Engelsman gesproken wordt. 
Denis Neville is bij de drie Rot-
terdamse clubs de enige trainer naar 
wie een tribune is vernoemd. Op die 
tribune zitten recht tegenover het 
Bok de Korver-vak de fanatiekste en 
luidruchtigste supporters.
Excelsior houdt met twee tribunes 
de namen in ere van voorzitter Henk 
Zon en sponsor Albers en Feyenoord 
heeft in het stadion en het Maas-
gebouw acht zalen vernoemd naar 
legendarische bestuurders, spelers 

en een coach: te weten D.G. van 
Beuningen, Leo van Zandvliet, Cor 
Kieboom, Guus Brox, Ernst Happel, 
Gerard (Puck) van Heel, Jan Linsse 
en Coen Moulijn. Maar nogmaals: 
Denis Neville is de enige trainer-
coach wiens naam in Rotterdam aan 
een tribune verbonden is.
Was hij dan zo’n grootheid? De eer-
lijkheid gebiedt te zeggen, dat er, ook 
toen hij nog bij Sparta werkte, wel 
eens smalend over zijn trainingsme-
thodes werd gesproken. Denis was er 
een van de oude Britse stempel. Con-
ditie, discipline en teamgeest stonden 
bij hem voorop. Hij liet zijn pupillen 
in de voorbereiding op het seizoen 
met balken en andere vreemdsoortige 
attributen sjouwen, joeg ze regelma-
tig de trappen van het Kasteel op en 
duurlopen door Spangen waren bij 
hem aan de orde van de dag.

Autoriteit
Hij zal heus wel een of ander Engels 
diploma hebben gehaald, maar daar 
werd in die tijd niet om gevraagd. 
Als nieuwsgierige Spartanen langs 
hun neus weg informeerden bij welke 
club hij prof was geweest, noemde hij 
steevast de naam van Fulham. Bij na-
vraag in Engeland kregen de spelers 

daar nooit de bevestiging van. Dat 
deerde hem niet . Denis the Menace 
had zoveel autoriteit dat niets hem uit 
zijn evenwicht kon brengen. Waagde 
het niet zijn gezag aan te tasten, want 
dan riep hij je op het matje. Dat heb 
ik zelf ervaren toen ik als jong jour-
nalist bij Het Rotterdamsch Parool 
werkte en bij Excelsior voetbalde. 
Ik heb me toen eens verstout in m’n 
krant mijn verbazing uit te spreken 
over het feit dat Neville een van zijn 
beste spelers - Piet de Vries -  buiten 
de ploeg had gelaten. Dat had ik 
nooooooit mogen doen....

Spirit
Neville beschikte over een fysiek 
sterke en karaktervolle ploeg. De 
bijna twee meter lange Jannie 
Schilder - voor 100.000 gulden van 
Volendam overgenomen - bleek een 
betrouwbare opvolger van de legen-
darische Rien Terlouw (De Rots) en 
op het middenveld werden Hans de 
Koning, Ad Verhoeven en Wim van 
der Gijp door de tegenstander even 
gevreesd als gerespecteerd. Als die 
de beuk erin gooiden kon je beter een 
straatje omgaan. “Ik hou van spelers 
met spirit, van vechters”, gaf de 
Engelsman onomwonden toe.

Denis Neville was acht jaar bij Sparta 
in dienst. Naar huidige begrippen 
een zeer lange tijd. Hij arriveerde in 
1955, kort na de invoering van het 
betaald voetbal,  als opvolger van 
Toon van de Enden en hij droeg in 
1963 het stokje over aan de introverte 
Schot Bill Thompson, die heel wat 
minder succes had en in 1966 voortij-
dig werd ontslagen.
Denis Neville zal verschrikkelijk 
trots zijn geweest, toen de KNVB 
hem in het voorjaar van 1964 tot op-
volger benoemde van Elek Schwartz, 
een beminnelijke en vaderlijke fi guur, 
die in de wandeling Oom Elek werd 
genoemd. In die periode was de 
Engelsman aan het toen erg populaire 
Holland Sport verbonden, een  com-
binatie die onze voetbalbonzen niet 
als bezwaarlijk beschouwden.

Balans
Denis Neville debuteerde 30 septem-
ber 1964 in Antwerpen met een 1-0 
nederlaag tegen België en fi nishte 14 
november 1965 in Bern ook met een 
nederlaag (2-1) tegen Zwitserland. 
Zijn balans als interim-coach was 
twee overwinningen, drie gelijke 
spelen en drie nederlagen. Omdat het 

Oranje in die periode aan stootkracht 
ontbrak, had hij de euvele moed in 
de laatste wedstrijd Spartaan Theo 
Laseroms als middenvoor op te 
stellen. Een plaats die deze in zijn 
jonge jaren ook bij RBC en NAC had 
bekleed.
De stormram, die later als cen-
trumverdediger van Sparta en 
Feyenoord de bijnaam ‘De Tank’ 
kreeg, scoorde weliswaar met zijn 
kop het enige doelpunt, maar het 
experiment werd toch algemeen als 
mislukt beschouwd. Kort daarna  
besloot de bond verder te gaan met 
Georg Kessler, die later ook nog 
een paar mooie jaren bij Sparta zou 
beleven. Kampioen worden was 
er echter niet bij. Die eer was bij 
Sparta alleen weggelegd voor Denis 
Neville, die Tinus Bosselaar ook nu 
nog typeert als een ‘geweldige kerel’. 
Een persoonlijkheid, die bewees dat 
je geen groot voetballer hoeft te zijn 
geweest om als trainer-coach succes 
te hebben. Denis Neville overleed 11 
januari 1995. 
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Op 18 mei van dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Sparta kampioen van Nederland in het betaald 
voetbal werd. Op Tweede Pinksterdag zette de Kasteelclub in het Olympisch Stadion van Amster-
dam de kroon op een prachtig seizoen door DWS met 4-0 te verslaan. Uit 34 wedstrijden behaalde 
Sparta 51 punten, waarbij bedacht moet worden, dat een overwinning toen slechts twee punten 
opleverde. De doelcijfers waren indrukwekkend 83-20.

Denis Neville; coach om in ere te houden

Engelsman leidde Sparta 
naar landskampioenschap

Dick van den Polder

- Het kampioensteam van Sparta: staand v.l.n.r: manager-coach Denis Neville, Tonny van Ede, Wim 
van der Gijp, Joop Daniëls, Piet de Vries, Tinus Bosselaar, Ad Verhoeven; geknield Andries van 

Dijk, Jannie Schilder, Freek van der Lee, Bep Zaal, Hans de Koning - 

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

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Oplossing foto 6 januari 2009
Deze foto leverde vele reacties op en daarbij waren die van Spartanen in de meerderheid. Geen wonder, want het gaat 
hier om de spelers van Sparta die in mei 1951 trainen op het veld van Wisbech Town in Engeland. Zij speelden daar 12 
mei 1951 een wedstrijd tegen deze club vanwege het ‘Festival of Britain’. Ook andere Nederlandse clubs – zoals SVV 
– kwamen dat weekend in het kader van dit feest in Engeland uit. Op de foto zien we v.l.n.r.: keeper Jaap Kouwen, Tonny 
van Ede, keeper Wim Landman, Frans van den Oever (daarachter nog gedeeltelijk zichtbaar Rinus Terlouw), trainer Toon 
van den Enden en Hans Sonneveld. Voor Loe van der Hoeven uit Capelle aan den IJssel en André Melching uit Zwarte-
waal (al sinds 1950 supporter van Sparta) kenden deze namen geen geheimen. Voor Frans van den Oever al helemaal niet, 
maar hij staat dan ook zelf op de foto. Barry Zuidgeest uit Oostvoorne 
weet te melden dat zijn vader Wout Zuidgeest in de wedstrijd Wisbech 
Town-Sparta (2-3) meespeelde. Volgens Barry is er van de wedstrijd 

zelfs een radioverslag gemaakt. In zijn boek ’50 Kasteeljaren’ schreef Hans Sonneveld dat de Engelse tour begon met het bezoek aan de interland 
Engeland-Argentinië op Wembley voor 100.000 toeschouwers. Na de wedstrijd in Wisbech reisden de Spartanen verder naar Cambridge, waar nog 
werd gespeeld tegen FC Cambridge (2-2). Het historierijke Sparta gaf zo een vervolg aan de traditie die het sinds 1893 met Engelse clubs had opge-
bouwd. Toen al – vijf jaar na de oprichting – werd uit en thuis gevoetbald tegen Harwich and Parkeston FC. Een jaar later nam Sparta het initiatief 
tot een nieuwe primeur. Het eerste Nederlands Elftal speelde op 6 februari 1894 op het Rotterdamse Schuttersveld tegen het Engelse Felixstowe. De 
Spartanen F. Kampschreur, J. Timmermans en L. Weinthal maakten deel uit van dit elftal.

Nieuwe foto
Rotterdam heeft vele grote boksers voortgebracht. Een mogelijk minder bekende zien we hier in 1949 in training. Wie is hij? Om u een beetje te 
helpen: hij staat hier aan het begin van zijn profl oopbaan, die hem een nationale titel zal brengen. 
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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

Onmiddelijk na zijn wereldreis met het zeiljacht de “Stardust” in 
1992 en misschien wel door die reis, voorzag Rijsdijk de steeds 
groter wordende schaarste aan zoetwater en consumptie-
geschikt drinkwater. Hij richtte ‘World Wide Water Services’ 
(www.s) op met het plan een grote tanker in te richten als een 
varende waterzuiveringscentrale met een geavanceerde zuive-
ringsinstallatie die van zout water weer zoetwater kon maken. 
Hiermee zou hij de probleemgebieden afreizen, voor de betref-
fende kust gaan liggen en het water de wal van probleemge-
bieden oppompen met drijvende slangen om in de waternood 
te voorzien en te zorgen voor de bevloeiing van landbouwgebie-
den bij grote droogte. Het zuiveren zou op basis van een geheel 
nieuw keramisch membraanfiltersysteem worden uitgevoerd. 
Uiteraard moest het water voldoen aan de wereldgezondheids-
certificering. Eenmaal op de tekentafel bleek het plan ‘nog’ niet 
levensvatbaar omdat de waterprijzen ‘van staatswege’ nog 
te laag werden gehouden en het zuiveringssyteem nog niet 
voldoende kostenefficiënt kon werken om dit prijsverschil te 
kunnen overbruggen. Het plan verdween in de ijskast tot, laten 
we het niet hopen, ooit water wereldwijd echt een heel groot 
probleem gaat worden...

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER15

1 Rijsdijks zeiljacht ’Stardust’ waarmee hij na de 

   verkoop van zijn bedrijven Interstevedoring en OBA 

   en zijn verbanning uit de Europese havens een 

   wereldreis maakte.

Restaurant

Tapas & Drinks

Restaurant Olijf  Voorstraat 54  3201 BB  Spijkenisse

etenbijolijf.nl

T 0181 - 619066

     40PlusRelatie.nl 
Voor een betrouwbare partner!
  Bel: 015-8894807 (lid BER) 

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

2.	 Wij	verwijderen	alle	denkbare	soorten	stoffering

3.	 Zoals	vloerbedekking	plavuizen	laminaat

4.	 Verwijderen	van	schroeven	pluggen	spijkers	e.d.

5.	 Het	opvullen	van	de	ontstane	gaatjes

6.	 Het	egaliseren	van	de	vloeren,	kleine	reparaties

7.	 Verhuizingen	transport	e.d.

8.	 De	mogelijkheid	uw	inboedel	aan	ons	te	verkopen		

	 c.q.	te	verrekenen	met	de	ontruiming

9.	 Het	schoonmaken	van	de	woning,	zolder,	kelder

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

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

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

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

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
HOUSE OF ENGLAND 

CHESTERFIELDS 

Gildeweg 30 
Nootdorp 
015-2560064 

www.houseofengland.nl 
Showroom open op vrijd. en zat. van  
10-16 uur, overige dagen op afspraak 

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788
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Watersnoodramp 1953:

Co Eger kan barre 
ellende niet vergeten

Als vanzelf dacht Eger aan gaten in 
de boorden van de Schie, na de storm 
van die nacht. Naar het nieuws op de 
radio had hij nog niet geluisterd. Van 
der Stap vertelde dat door het storm-
geweld dijken in de Alblasserwaard, 
Zuid-Holland, Zeeland en Goeree-
Overflakkee bezweken of overstroomd 
waren en er dringend hulp nodig was 
bij het evacueren van mensen. Co 
bedacht zich geen moment en sprong 
op zijn fiets. Het was hondenweer. Het 
stormde verschrikkelijk, het hagelde 
en sneeuwde bij een temperatuur van 
tegen de nul. Co dacht even op de 
Noordpool te fietsen.

Plicht
Bij de fabriek schetste directeur 
Gerard van Buuren de ernst van de 
situatie en hij vroeg Co met de ‘grote’ 

Diamond-vrachtwagen van het bedrijf 
naar de Ahoy’-hal aan de Wytema-
weg te rijden voor instructies van het 
Rode Kruis. De hal stond op de plek 
van eerst het Dijkzigt Ziekenhuis, nu 
Erasmus Medisch Centrum. Co kreeg 
opdracht naar Alblasserdam te rijden. 
Even voordat hij wilde vertrekken, 
werd hij op de schouder getikt, door 
mededirecteur Karel van Buuren, die 
hem bedankte voor het opofferen van 
zijn vrije dag om hulp te bieden. Co 
zei dat hij het voelde als zijn plicht 
voor de slachtoffers op Goeree-
Overflakkee en Zeeland. Ook in 
Rotterdam stond het water op de kade 
van de Nieuwe Maas en gingen som-
mige delen van de stad gebukt onder 
wateroverlast. Van Buuren had zijn 
personenwagen afgeladen met blikken 
kokosmakronen, gevulde koeken en 
rondo’s. Hij en Co Eger zetten die in 
de Diamond, want de koeken zouden 
wel eens van pas kunnen komen. 
Daarna reed Co zo snel hij kon naar 
Alblasserdam. Aan de andere kant van 
de brug over de Noord hield de Rijks-
politie hem tegen. Het gevaar bestond 
dat de dijk, waar reeds water overheen 
stroomde, het ging begeven en het 
kolkende water Co en vrachtauto zou-
den verzwelgen. Soldaten vervoerden 

op boerenwagens, getrokken door 
paarden en tractoren, bewoners uit het 
gebied naar de brug.

Gastgezin
Co en andere chauffeurs reden in 
colonne de evacués naar Stadion 
Feijenoord of de Ahoy’-hal. De hal 
bood een zielig beeld van verkleumde 
gezinnen met kleine kinderen, baby’s 
en veel ouderen en deed Co denken 
aan de Tweede Wereldoorlog. Nu, 
56 jaar later, komen bij hem zulke 
trieste beelden nog steeds boven 
bij de jaarlijkse herdenking van de 
Watersnoodramp. In de Ahoy’hal 
werden de evacués opgevangen door 
het Rode Kruis en legereenheden en 
voorzien van warme soep, dekens en 
andere eerste hulp. Daarna werden 
de slachtoffers naar gastgezinnen 
gebracht in Moerkapelle, Zevenhui-
zen, Moordrecht en Woerden. Bij het 
vertrek naar Rotterdam wees Co Eger 
zijn passagiers op de koekblikken, dat 
ze die moesten openen en de inhoud 
verdelen. Dat viel in goede aarde. De 
voorraad was na de eerste rit bijna op. 
Karel van Buuren had dat voorzien. 
Met verse voorraad stond hij op de 
Wytemaweg in afwachting van het 
volgende vertrek. Doordat er steeds 

meer mensen werden vervoerd vanaf 
de brug bij Alblasserdam, was de 
voorraad na zes ritten opgepeuzeld.

Waardering
In barre omstandigheden zijn Neder-
landers uniek en bereid direct hulp te 
bieden, flitste het door Eger heen. Hij 
zag in de colonne wagens meerijden 
van onder meer Van Melle’s Biscuits 
en Toffeefabrieken, de Schiedamse 
koek- banket en beschuitfabriek W. 
Kester, Johs. Vrijmoed en Zonen van 
de gelijknamige  Schiedamse distil-
leerderij, likeurstokerij en wijnhandel. 
Ook vrachtwagens van transporton-
derneming Johan W. Vos, distilleer-

derij J.H. Henkes en verhuisbedrijf 
Gebr. Nijman vervoerden evacués. 
Elf uur ’s avonds reed Co Eger het 
fabrieksterrein weer op en trof daar 
Gerard van Buuren. Het Rode Kruis 
had hem geïnformeerd en bedankt 
voor het beschikbaar stellen van 
de vrachtauto en dat zijn chauffeur 
onderweg was naar Overschie. De za-
terdag daarop werd bij huize Eger een 
grote taart bezorgd door Co’s collega 
Tom Struyk met tussen de rozetten 
van marsepein in chocoladeletters de 
boodschap: ‘Héél hartelijk dank voor 
je inzet. Wij zijn erg trots op jou.’ 
Het gebaar deed Co goed, zijn adem 
stokte even in de keel.

Jor van de Stap belde zondagmorgen 1 februari 1953 in Overschie in de Châlonstraat 19a aan bij 
het ouderlijk huis van ex-deelraadvoorzitter Co Eger. Verbaasd deed moeder Eger de deur open. 
De fabriekschef was naar de banketbakkerij, chocolade en suikerwerkfabriek van v/h G.J. van 
Buuren & Zn. N.V. aan de Delftweg 84 geweest voor het opstoken van de ketel. Co Eger werkte 
als chauffeur bij het bedrijf en Jor vroeg hem te spreken. Hij vertelde de verbaasde Co dat er 
dijken doorgebroken waren en vroeg of hij naar de fabriek wilde komen.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (30)

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 gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud 
Voet in Capelle aan den IJssel. Dit jaar 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.

Het transport van de 2de Van Brienenoordbrug, 
vanaf constructiebedrijf Grootint in Zwijndrecht 
naar het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-
IJsselmonde, trok 16 en 17 februari 1989 enorme 
belangstelling. Duizenden mensen bevolkten de 
oevers langs de vaarroute, net als bij de glorieuze 
intocht van stoomschip Rotterdam op 4 augustus 
2008. Sleepboten trokken de ponton met het 
287,5 meter lange brugdeel via de Oude Maas, 
tussen en onder de Spijkenisser- en Botlekbrug 
door, naar de Nieuwe Maas om via de Konings-
haven en de tot de laatste millimeter geopende 
Koninginne- en Hefbrug naar de plaats van 
bestemming te varen. Een armada aan schepen 
begeleidde het bijzondere transport, dat gladjes 
en zonder noemenswaardig oponthoud verliep. 
Het was een onvervalst staaltje Hollands vakman-
schap. Op 20 en 21 februari werd het gevaarte 
tussen de brughoofden gevaren, opgevijzeld en 
geplaatst op vijftien centimeter ten westen van 

de boog van de 1ste Van Brienenoordbrug, die 
er sinds 1964 ligt. Deze boogbrug is niet elders 
geconstrueerd, maar werd dankzij een speciale 
techniek ter plekke gebouwd.  Koningin Juliana 
opende 1 februari 1965 onder grote belangstel-
ling de brug officieel en liep er met hoogwaar-
digheidsbekleders overheen. De bouw van de 
2e Van Brienenoordbrug begon in 1986 en op 
1 mei 1990 werd de brug opengesteld voor het 
wegverkeer. Het jaar daarvoor was op 24 juni de 
brugklep geplaatst, gebouwd bij Hollandia Kloos 
in het nabije Kinderdijk. Het karakteristieke 
brugwachtershuis moest verdwijnen. Daarvoor in 
de plaats kwam een nieuw bedieningshuis aan de 
oostkant van de brug. Bewoners van Kralingse-
veer kregen 29 oktober 1987 te maken met een 
overstroming, veroorzaakt door een dijkdoor-
braak bij het opspuiten van grond voor de brug. 
Ook een volkstuincomplex aan het Toepad werd 
bedekt door een laag modder.

- Co Eger bij de vrachtwagen van zijn werkgever, waarmee hij evacués van de Alblasserwaard 
vervoerde naar de Ahoy’hal Privéfoto Co Eger -

- Een speelgoed brandweerladderwagen voor deze jonge evacué in de Ahoy’-hal. Ondanks de 
ellende kan zijn moeder glimlachen Foto verzameling J. van der Schoor -

- Ook met schepen van de Spido werden 
slachtoffers van de watersnoodramp opgehaald, 
waarna ze naar Stadion Feijenoord, de Ahoy’-

hal of het ziekenhuis werden vervoerd 
Foto ‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’ -

Transport 2de Van Brienenoordbrug
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WWW.DOMINICUSGEDENKTEKENS.NL

natuursteen, brons, rvs of glas
voor ieder budget en van klassiek tot modern

Bezoek onze showroom in de regio

Madame Curiestraat 10         Burg. van Walsumweg 530  
3316GN Dordrecht                3011 MZ Rotterdam, 
T. 078-6182888                     T. 010-2709009

Dominicus
Specialist in Gedenktekens

Westkapelle       Goes       Dordrecht       Rotterdam       Amsterdam       Den Haag       Zoetermeer































Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Nieuw bleken
van tanden,

in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

395,-
(naast de apotheek)

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

25% korting
op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de

à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 januari 2009, niet geldig voor grote gezelschappen

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide

0183-601308
info@wapenvanameide.nl

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

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit

Sovaat Medical
De RT 220 van Sovaat Medical wordt
gebruikt bij problemen met diabetes
of vaatziekten. Pijnloze geluidsgolven
helpen meestal vaatvernauwingen en
pijn te verminderen.

Thuisbehandeling is mogelijk.

Nu tijdelijk van € 800
voor € 600 per maand.

(Alleen in Hoogvliet:
10 behandelingen voor € 300)
Info: 010-4167177 of 06-23593980
www.sovaatmedical.nl

Gezocht: 
Directievoerder/toezichthouder voor 
bestratingswerkzaamheden
In Rotterdam is een kantoorpand gerealiseerd in het 
Motorstraatgebied, Inspiratis fase I en er wordt ge-
werkt aan een vervolg, de ontwikkeling van Inspiratis 
fase II. De bestrating rond deze panden wordt opnieuw 
ingericht. De uitvoering van deze werkzaamheden 
vinden plaats medio januari en zal ca. 6 weken in 
beslag nemen.

Voor het begeleiden van de werkzaamheden zijn wij op 
zoek naar een ervaren directievoerder/toezichthouder. 
Onze gedachte gaat uit naar een senior die het 
interessant vindt deze klus voor ons te begeleiden.

Informatie: BPA bv dhr. B.E. Maan, 
tel: 0180-428652 / 06-47784893

Heeft u interesse dan ontvangen wij uw reactie graag 
schriftelijk, uiterlijk maandag 5 januari aanstaande.

B.P.A b.v. 
Postbus 107
2980 AC   Ridderkerk
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Spido houdt de pen in beweging

“Mijn vader, ook een Th. Visser, 
werd in 1919 boekhouder van de 
‘geelbanders’ van de Nederlandsche 
Stoomsleepdienst v/h P. Smit jr. Later 
promoveerde hij tot hoofdboekhou-
der en daarna Chef de Bureau met 
procuratie, samen met de in het boek 
genoemde K.G. Knupker. Meer dan 
veertig jaar bleef vader in dienst. Om 
gezondheidsredenen moest hij de 
dienst verlaten. Hij overleed in 1963.
Als kinderen zijn wij ‘groot’ gebracht 
met de Sleepdienst en Spido. Uit 
de vooroorlogse dagen herinner ik 
me directeur De Nuy en procura-
tiehouder Piet Stuiver. Beiden heb 
ik naderhand nog eens ontmoet en 
met hen herinneringen opgehaald. 
Omstreeks 1936 voer ik een hele dag 
op de Vondelingenplaat met kapitein 
Jan Blaak (hij was getrouwd met een 
zus van mijn moeder). Ik zogenaamd 
als dekknecht en dat was mijn ken-
nismaking met Jan van der Vaart, ook 
genoemd ‘Jan Brul’ of ‘Jan met de 
handjes’. 

Schooieren
In 1938 kwam de Prinseplaat in de 
vaart, het jaar van het veertigjarig 
regeringsjubileum van koningin 
Wilhelmina. Op de hoek van de 
Schiedamsedijk lag een replica van 
het schip met hierin een postkantoor 
waar je de drie jubileumzegels kon 
kopen. Vaak gingen wij met het hele 
gezin met een schip van Piet Smit 
naar vliegveld Waalhaven. Ook ging 
ik nogal eens mijn vader ’s zaterdags 
van kantoor afhalen. Samen liepen 
we door de stad van de Boompjes 
naar Kralingen, waar wij woonden. 
Maar eerst schooierde ik langs de 
sleepboten en probeerde de namen te 

onthouden. De letter in de band hielp 
me daarbij. Het mooist vond ik de 
Siberië met kapitein Roukema, wiens 
zoon later kapitein op de nieuwe 
Azië was. De Siberië werd, als dat 

nodig was, gebruikt om het ijs op de 
Nieuwe Maas te breken.
Tijdens het treffen tussen de Duitsers 
en onze mariniers, was het bijna on-
mogelijk naar kantoor te gaan. Toch 
onderhield vader dagelijks contact. 
Na het bombardement van 14 mei 
1940 was ook het pand van P. Smit jr. 
weg. De brandkast, die op de tweede 
verdieping stond, lag nu op een berg 
brandende cokes in de kelder. Na 
weken is de kast door Lips geopend. 
Het zilvergeld was gesmolten, het 
gebundelde bankpapier werd door 
de Nederlandsche Bank vergoed. De 
folianten van de boekhouding waren 
verschroeid, maar deels nog leesbaar.

Vrijstelling
In 1943 kwam ik van school en 
moest mij laten inschrijven bij het 
Arbeidsbureau met het risico van 
tewerkstelling in Duitsland. Vader 
bezorgde mij  een vrijstelling als 
‘jongste bediende’, omdat de Kriegs-
marine er alles aan gelegen was dat 

de sleepdienst zoveel mogelijk zou 
doorwerken. Mijn eerste taak was 
assisteren bij de heer Van Vliet, bij 
het berekenen van de waarde en 
rente van de aandelen van het pen-
sioenfonds Nestoro. De toenmalige 
directeur was F.C. List Graswinckel. 
Bij binnenkomst verdiende ik 15 
gulden en in januari 1944 kreeg ik 
100 procent opslag naar 30 gulden 
per maand. In november 1944 ben ik 

bij de grote razzia door de Duit-
sers opgepakt en weggevoerd naar 
Duitsland, waar ik op 23 maart 1945 
ben gevlucht op het moment dat de 
geallieerden de Rijn overstaken. 
Half april was ik weer op kantoor en  
zodoende maakte ik het opblazen van 
de haveninstallaties nog net mee. Na 
de bevrijding gingen diverse mensen 
op zoek naar verdwenen sleepboten. 
Er zijn er teruggehaald uit Duitsland 
en zelfs van de Donau. 

Spido
In 1947 moest ik na een jaar uitstel 
toch in militaire dienst. Toen ik drie 
jaar later terug was uit Indonesië 
kon ik gelijk weer aan de slag, maar 
nu bij de Spido. Bertus Savert werd 
mijn directe chef (later ben ik met 
een nicht van hem getrouwd) en 
walkapitein Jan van der Vaart mijn 
leermeester. Vaak ging ik mee met 

Toon de Ridder met de vlet om post 
weg te brengen naar schepen die 
op de boeien lagen. In 1952 heb ik 
de Spido verlaten. Het lief en leed 
van het bedrijf heb ik nog een tijdje 
gevolgd en ik vond het erg leuk 
het door Rein Wolters geschreven 
en samengestelde boek te lezen. 
Daardoor kwamen veel herinnerin-
gen boven. Vanuit mijn woning kijk 
ik nog steeds graag naar de rivier en 
minimaal één keer per jaar maak ik 
een tochtje met de Spido.”
‘Negentig jaar Spido in Vogelvlucht’ 
is verkrijgbaar bij De Oud-Rotter-
dammer. Reacties en/of foto’s blijven 
welkom: Historie Spido p/a Uiterdijk 
106, 3195 GK Pernis-Rotterdam of 
e-mail: historiespido@telfort.nl

Nog steeds komen er reacties op het jubileumboek ‘Negentig 
jaar Spido in vogelvlucht’, vorig jaar oktober uitgeven als verjaar-
dagsgeschenk door De Oud-Rotterdammer en Spido. De meeste 
reacties lopen parallel aan het boek, maar een enkele springt 
eruit. Zoals die van Rotterdammer Th. Visser. Op zeven in keurig 
handschrift beschreven A4-tjes geeft hij aanvullingen die voor de 
vijfduizend bezitters van het boek ook interessant zijn.

- Tijdens een officiële bijeenkomst aan boord van de Prinsesseplaat. Aan tafel vader Johannes, zoon Bertus Savert, zijn vrouw Gré en dochter Ada. 
Tweede van links directeur F.C. List Graswinckel, rechts Th. Visser en als vierde van rechts Th. Visser junior. Privéfoto’s Th. Visser -

- Personeelsfeest van Spido in 1957 met op de voorgrond het echtpaar Th. Visser senior en 
daarachter een lachende Van Leeuwen van de technische dienst en zijn vrouw -

- De Siberië in actie als ijsbreker op de Nieuwe Maas tegen de achtergrond van de Holland-Amerika Lijn -

- Th. Visser verlaat in 1950 de ponton van Spido. Wellicht om de ‘Reus van Rotterdam’ te 
begroeten die daar foto’s van zichzelf verkocht -

Rita vervolgt 
succesformule 
‘Muzikaal Onthaal’
De try-outs van ‘Muzikaal Onthaal’ 
van gastvrouw Rita Young zijn een 
succes. Daarom gaat de volgende 
maand de AOW-leeftijd bereikende 
zangeres door met haar comeback 
met zondagmiddagamusement voor 
50+.

Op 25 januari is haar volgende show 
in het Valkenhof Theater in Vlaar-
dingen. Zij ontvangt als gasten de 
bekende Rotterdamse zanger Marc 
Benz en zijn collega Jack Baars uit 
Spijkenisse. 
De happening is voor iedereen die in 
de wintermaanden graag even achter 
de kachel vandaan wil komen om 
een muzikale wereldreis te maken. 
Uiteraard is een dansje maken 
mogelijk. Rita Young praat de show 
aan elkaar en draagt muzikaal een 
flinke steen bij. Marc Benz is geen 
onbekende in het showcircuit. Hij 
begon zijn carrière jaren geleden bij 
Rita Young, net als talenten als Frans 
Bauer en Angelina van Dijk. Benz 
heeft diverse CD’s op zijn naam 
staan en draait mee in de nationale 
top. Jack Baars is een nieuwkomer, 
maar wel eentje met allure met veel 
muziekstijlen zoals Tom Jones en 
Engelbert Humperdinck.
Aanvang 14.00 uur. Entree vijf euro 
per persoon, reserveren via 0653-
766126 of ritayoung@planet.nl Het 
Valkenhof Theater is gevestigd aan 
de Frank van Borselenstraat 93 in 
Vlaardingen.

- De comeback van Rita Young was een 
succes en krijgt een vervolg -

- Jack Baars etaleert zich met succes op 
regiopodia, nu ook bij Rita Young 
Foto’s De Oud-Rotterdammer -
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zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en 
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor 
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op 
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.

De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, 
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles be-
gane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 582,00
incl. halen en brengen + 4 bustochtjes
en voor het Paasarrangement € 364,00 + 2 middagtochtjes.  
Géén toeslag voor éénpers.kamer. 

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:  
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het              van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

Paasarrangement 10-14 april € 364,00
(U wordt opgehaald en teruggebracht 

met onze luxe touringcar)

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555, 
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website: 

www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

Mijn historie 2

Mijn moeder moest wat nieuwe jurken (haar 
favoriete kledingstukken) voor de winter 
hebben.  Dus toog ik naar de winkel, waar de 
keus in januari natuurlijk niet meer zo groot 
is. Ik was niet zeker van haar maat en in haar 
vermoedelijke maat hadden ze slechts enkele 
exemplaren, een beetje donker, ouderwets. 
Niet mijn smaak en – gezien de kleding die ze 
zelf vroeger altijd kocht – ook niet haar smaak. 
Toch maar meegenomen, samen met enkele 
japonnen in een kleinere maat in wat lichtere, 
sprekende kleuren. 
Enfi n, ik ga met de hele handel naar het tehuis 
waar zij tegenwoordig woont om haar te laten 
passen. Eerst maar de kleinere en mooiste: 
ze pasten gelukkig prima, ma vond ze erg 
mooi  en ze leek weer 80, zo goed stonden die 
kleuren haar.
Toen kwamen beide andere jurken aan bod;: de 
spontane, zeer gemeende reactie van mijn 97-
jarige!!! moeder: “Zeg Els, deze vind ik niet zo 
mooi; dit zijn ouwe-vrouwenjurken…..”

Els Beekmans

Je bent 
zo jong als 
je je voelt…. 

Rubriek voor en van lezers die over een gebeurtenis in 
hun leven vertellen. Bijdragen kunnen worden gestuurd 
naar info@deoudrotterdammer.nl en mogen niet langer 
zijn 250 woorden.

-

of bel: ✆ (078) 69 20 110

Blijf op de hoogte
van de laatste
ontwikkelingen en
nieuwste trens van
alles wat met ‘living,
style en genieten’
te maken heeft.

DAGTOCHT
naar de

Stap in en reis zonder parkeerproblemen
met de bus naar de RAI in Amsterdam.
excl. entree b 15   -   incl. entree b 27,50
opstapplaatsen: Zuidplein, P&R Capelse Brug

en diverse plaatsen in de regio

v.a. f 15

VERZORGING
VRIJE TIJD

WONEN
CULINAIR
SHOPFESTIJN

Omzetten naar CD of DVD 

Grammofoonplaten 
8 mm Filmopnames 

Recorderbanden 
Cassettebanden 

Videobanden 

tegen aantrekkelijk tarief 

Wij verzorgen ook uw 
Proef opname 

CD/DVD opname 
Bedrijfsfilm

Bedrijfsluchtfoto 

aTr
productions 

Tel. 010 – 5212174 / 0651 - 596081 
info@adri-troost.nl

-- Er op uit! Kalender --

Uw evenement in deze ladder? 
Dat kan! Bel: 0180-322575

Documentaire: 
Geen dag zonder Fak-Fak
Oorlogsverzetsmuseum – 14.00 uur

21 jan.

Lezing: 
De Polen, de vergeten bevrijders
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur 
(reserveren gewenst)

25 jan. 

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

25 jan.  

Uitvoering 
Cantate 102 van J.S.Bach 
Door het vocaal en instrumentaal 
ensemble “Choir”  uit Delft. Hoflaankerk, 
Oudedijk 2 - Aanvang: 17.00 uur; Inleiding 
over de werken: 16.45 uur; Zaal open: 
16.15 - Toegang: gratis (vrije gift).

31 jan.

Muziekmiddag
Herkenbare muziek van voor, 
tijdens en na de oorlog 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

8 feb. 

Mozart en Haydn door 
barokorkest La Petite Bande
Concert- en congresgebouw de 
Doelen - Grote Zaal 20.15 uur – 
Kaarten € 29,- (Kassa 010-2171717)

10 feb.

Met Snelle Vliet 
naar de Huishoudbeurs
Diverse opstapplaatsen in R’dam en 
regio. Busreis en entree v.a. € 15 
Reserveren 078 6920110 - dagtochten@
snellevliet.nl of snellevliet.nl

14&21 feb. 

Thé Complet
Restaurant keizershof, Ommoord 
– 14.00-16.30 uur – Entree € 9,50 
(Reserveren 010-4551333)

1 feb, 1 mrt,
5 apr

Op zaterdagmiddag 31 januari is er in de prachtige 
gerestaureerde Hofl aankerk een uitvoering van de 
cantate 102 van Johann Sebastiaan Bach door het 
ensemble ‘Choir’ uit Delft. Behalve deze bekende 
cantate worden van Bach nog de sinfonia uit Cantate 
42 en het motet 229 uitgevoerd. Het programma 
vermeldt verder het motet “O Heiland, reisz die Him-
mel auf “ van Brahms en de ouverture in g-moll uit 
TWV 55 g4 van G.F.Telemann. Het ensemble ‘Choir’ 
bestaat uit beroepsmusici en studenten en afgestu-
deerden van de TU Delft; veel van de musici hebben 
een volledige conservatorium opleiding. In korte 
tijd heeft het ensemble een reputatie opgebouwd. Zo 
sloten ze vorig jaar de NCRV kamermuziekdagen af. 
Een schitterend concert dat u niet mag missen! Het 
concert is mogelijk gemaakt door de Protestantse 
kerk van Kralingen, ds. Peter van Helden en de 
Stichting Muzikc. Het concert begint om 17.00 uur. 
Vanaf 16.16 kunt u naar binnen. De toegang is gratis 
(vrije gift). 

Cantate 102 van J.S.Bach 

Hebt u ook iedereen een goede gezondheid en veel 
geluk toegewenst? En de zelfde wensen ontvangen? 
Dan hebt u nu de mogelijkheid om ze in vervulling te 
laten gaan. In de Nancy Zeeleberg fl at van Humanitas,
Bevelandsestraat 30 wordt op maandag 19 januari een 
gezondheidsmarkt gehouden. Experts bemannen kra-
men waar men gezondheidstests afneemt, ogen, oren, 
conditie enz. Er worden ook schoonheid, vakantie en 
lifestyle adviezen gegeven.Voor slechts 1 euro kan 
men gezonde snacks verorberen.Kortom zet uw goede 
voornemens om in daden! 

Goede Voornemens Markt

U heeft zin in een gezellige middag? Op 1 februari, 1 
maart en 5 april organiseert restaurant Keizershof een 
Thé Complet-Dansant. De live ‘easy listening’ dans-
muziek wordt verzorgd door het duo ‘Nice ‘n Easy’ 
(Margot van Tilburg en Ab den Haan). Er is tevens een 
gastoptreden. Kortom het wordt een ouderwets gezel-
lige middag die u niet mag missen. Deze Thé Complet 
is van 14.00 tot 16.30 uur en kost slechts € 9,50. Voor 
reserveringen belt u 010-4551333 of e-mail info@
keizershof.com 

Thé Complet

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
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



Zijn oproep in de De Oud-Rotter-
dammer van 14 oktober had succes. 

De 49-jarige Rob van Brugge uit 
Overschie was acht jaar toen hij op 

aanraden van vader en zoon De Reus 
lid werd van het orkest. “Nu speel 
ik niet meer, maar ik denk nog vaak 
terug aan het plezier dat we hadden 
en vooral aan wat ik in die tijd 
geleerd heb.”
Rotterdammer André te Wiel is vanaf 
1966 lid van het orkest en meldt dat 
onder dirigent Dick Verhoef druk 
gerepeteerd wordt voor een concert 
vanwege het honderdjarig bestaan 
van de muziekvereniging. Hij trad 35 
jaar geleden in het huwelijk met kla-
rinettiste Gerda Takkenberg, dochter 
van een destijds héél bekende kapper 
uit de Rosestraat. Ria Wijntjes 
reageerde ook dat de vereniging nog 
steeds bestaat, zij het in afgeslankte 
vorm. “De harmonie was een begrip 
in Rotterdam en als zo velen heb 
ik vaak genoten van de prachtige 
uitvoeringen van Excelsior.”
De door Bertus de Reus gememo-

reerde Gerry Schiller meldde zich 
eveneens. Sinds haar trouwen heet 
de Rotterdamse Gerry Desdjardijn-
Schiller en ze speelt al meer dan vijf-
tig jaar in het orkest, dat nu bestaat 
uit vijftien spelende leden. Haar zoon 
Roene, saxofonist, is er eentje van.
Uit het Duitse Kaltental kwam een 
reactie van Freek Mestrini, die en-
kele jaren dirigent bij de harmonie is 
geweest. Daarnaast was hij musicus 
bij de Marinierskapel. “In 1973 ben 
ik bij het korps weggegaan om in 
Duitsland in de muziekindustrie te 
gaan werken.”
Bertus de Reus kreeg ook reacties 
van verschillende muziekgroepen en 
orkesten om bij hen te komen spelen. 
Binnenkort wordt een afspraak 
gemaakt voor een reünie. 
Wie belangstelling heeft 
kan dit melden via 
lw.de.reus@wanadoo.nl 

Het Rotterdamse architectenduo ir. 
Victor Veldhuijzen van Zanten en ir. 
Minke Oosterbaan hebben in opdracht 
van Azzam en Ingrid Ali-DIB een 
fraai ontwerp gemaakt. Dit meldt een 
voorlichtingsbord naast de met steigers 
en beschermdoek ingepakte stomp. 
Aannemer van de bijzonder klus is 
bouwbedrijf Bakker te Arkel, samen 

met het Roosendaalse constructeurbe-
drijf Maters en de Koning.
Op 18 mei 1972 legde de vijfjarige 
Willem Claeszoon van Harmelen onder 
toeziend oog van zijn vader, molenaar 
Claeszoon van Harmelen, de eerste 
steen ter vervanging van een oude 
houten molen. 

In 1860 kwam de molen in handen van 
de familie Speelman. De wieken van 
de stenen bovenkruier draaiden lustig, 
want de zaken gingen goed. Zo goed 
zelfs, dat veertig jaar later besloten 

werd tot het bouwen van een maalderij 
met pakhuis op het vlietland langs de 
Delftse Schie tegenover de molen. De 
molen bleef in bedrijf, in hoofdzaak 
voor opslag. Bij beschietingen in de 
eerste dagen van de Tweede Wereldoor-
log raakte De Hoop zwaar beschadigd. 
Ondanks herstel van het wiekenpand 
bleven sommige inslagen zichtbaar tot 
aan het moment van restauratie. 

In de jaren zestig ontstond voor de 
molen een nieuwe bedreiging. De Hoop 
stond precies in het verlengde van de 

startbaan van de op 1 oktober 1956 ge-
opende luchthaven Zestienhoven. Door 
toedoen van een actiecomité onder 
leiding van mevrouw S.M. Krijgsman, 
voorzitter van de wijkraad voor Over-
schie, werden delen van de molen en 
het oude binnenwerk gebruikt om aan 
de Overschiese Kleiweg een nieuwe te 
bouwen. Op 30 september 1972 is deze 
onder de naam De Speelman feestelijk 
opengesteld en sindsdien ook weer 
kleinschalig actief.
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Nieuwe bestemming voor 
molenstomp De Hoop in Overschie
De al jaren in verval verke-
rende stomp van stellingmolen 
De Hoop aan de Delftweg in 
Overschie krijgt een nieuwe 
bestemming als bedrijfspand. 
Daarmee wordt een rotte kies 
opgevuld in de lintbebouwing 
langs de Delftse Schie. Naast 
de molen verrijst een futuris-
tisch ogend bedrijfspand.

- Nu nog volop in de steigers en ingepakt, 
straks is de molenstomp een fraai bedrijfs-

pand Foto De Oud-Rotterdammer -

- De Hoop was in volle glorie opgetuigd toen de Tour de France-karavaan 8 juli 1954 de Delftweg passeerde . Foto verzameling Rein Wolters -

- Het kon druk zijn bij de ijsclub Thialf met op 
de achtergrond de bebouwing van de Hordijk -

Pret op de schaats 
bij ijsclub Thialf

Diverse attente lezers, onder wie 
Rotterdammer Teun Gelderblom 
en Kees Schilperoord (c_schil-
peroort@zonnet.nl 0341-551803) 
uit Harderwijk, stelden terecht vast 
dat twee fotobijschriften in RW’s 
mijmerZUIDhoekje van twee weken 
geleden door de opmaakafdeling 
abusievelijk verwisseld zijn. 

Schilperoord stelt: ‘De in het artikel 
genoemde kruidenier Jan Bakker was 
een klasgenoot van de lagere school. 
Wat in de column het schoolgebouw 
genoemd wordt aan de Reyerdijk 
123, was sinds 1933 een kerkgebouw 
voor de Hervormde Wijkgemeente 
West-IJsselmonde en wel totdat de 
Groenetuinkerk gebouwd was als 
onderdeel van IJsselmonde.’
Hij vult aan: ‘Ongeveer honderd 
meter westelijk naar links stond aan 
de Smeetslandsedijk een drieklassige 
openbare lagere school. 

Deze is in 1933 gesloten en de 
leerlingen werden daarna met een 
schoolbus, vanaf café Sport op hoek 
van Hordijk en Dordtsestraatweg, 
naar en van de school in IJssel-
monde-dorp vervoerd. De oude 
school werd getransformeerd tot 
wagenmakerij voor de fi rma Van 
der Schee, maar is in 1942 verwoest 
door Engelse bommen verwoest.’
En: ‘Veel oudere IJsselmondenaren 
zullen ongetwijfeld met genoegen 
terugdenken aan de tegenover het 
kerkgebouw gelegen ijsbaan Thialf 
, die bijna jaarlijks veel pret gaf bij 
het schaatsen van rondjes. Rondjes 
rijden gebeurt nog dagelijks, maar 
dan op de tegenoverliggende grote 
verkeersrotonde bij Kreekhuizen 
door auto’s’.

- Café Sport was het verzamelpunt voor 
kinderen om met de bus naar hun school in 

IJsselmonde-dorp te worden vervoerd. Foto’s 
verzameling Rein Wolters -

Speurtocht Bertus de Reus 
naar Harmonie Excelsior  
Rotterdam succesvol
Harmonievereniging Excelsior Rotterdam heet nu Rotterdams 
Symfonisch Blaasorkest. Bertus de Reus uit Zwijndrecht is uit de 
droom: de muziekvereniging waar hij en zijn vader vele jaren lid 
van waren, bestaat nog steeds. Niet meer onder die naam, maar 
al geruime tijd als het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest. 

- Vader Wim de Reus was ruim vijftig jaar actief bij Harmonievereniging Rotterdam -
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Raadplaten
Omdat Ed van Helten op vakantie is, ditmaal 
geen nieuwe aflevering van de rubriek Beat aan 
de Maas. Wel raadplaten van twee Rotterdamse 
beatgroepen uit de zestiger jaren.

Het gaat om The Diamond Strings en The Sharks en de vraag 
is: wie hebben er in deze groepen gespeeld? En waar zijn deze 
muzikanten gebleven? Bent u, of kent u één van de mensen op de foto’s?  Of weet u meer over deze bands te vertellen?
Stuur uw reactie naar: ed.vanhelten@hotmail.com. 

FA M I L I E B E R I C H T E N

Zonweringsalon: Dorpsstraat 20, 2912 CB  Nieuwerkerk a/d IJssel, Tel. 0180 - 399323
Fax 0180 - 399324, Internet: www.zwamon.nl, e-mail: info@zwamon.nl

WWW.ITTALUM.NL

TERRASOVERKAPPINGEN

Kom kennismaken met ons 
uitgebreid gamma op het 
gebied van schuifbare terras-
overkapping en toebehoren.

Het laatste beetje is nu op.
De sterke boom is nu geveld.

Op 2 januari 2009 is op 63-jarige leeftijd overleden

Johannes Oosthoek
- Jan -

Ma Oosthoek - Hoogmoed

De crematie heeft plaats gehad op dinsdag 6 januari in crematorium
Schollevaar te Capelle aan den IJssel

1 - 1 - 2009

Brands Bloemen - 3e generatie
Crooswijkseweg

Soraya en Caroline
Heel veel succes!!

van Oma Brands

- The Sharks -

- The Diamond Strings -

Schuifbare 
terras-
overkappingen

In memoriam
Op dinsdag 6 januari bereikte ons het droeve bericht dat, geheel onver-
wacht, is overleden

Hans Scheele
Hans stond in Nieuwerkerk aan den IJssel bekend als een onvermoeibare 
vrijwilliger, die altijd voor iedereen klaar stond.
Als zodanig was hij ook actief voor De Oud-Rotterdammer, die hij met 
grote inzet verspreidde onder de ouderen in zijn dorp.

Wij zullen zijn inzet en immer opgewekte karakter missen.

Directie en medewerkers van de Oud-Rotterdammer
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In het stuk van 20 december staat 
bij een van de foto’s dat Han van 
de Broeke poseert naast de toren-
spits van de Kruisvindingkerk. 
Onjuist, het is Joop van Fennema, 
die dertig jaar bij Van de Broeke 
in dienst was. Han van de Broeke 
maakte die foto met daarop ook 
nog een stukje van zijn broekspijp.
Op een andere foto werkt een 
monteur op de torenspits van de 
Heilig Hartkerk in Schiedam. 
Van de Broeke dacht in hem Jan 
Kooijmans te herkennen, maar 
hij en Kooijmans zijn er vrijwel 
zeker van dat Joop Bucher(?) voor 
de lens stond. Destijds woonde 
de monteur aan de Riederlaan. 
Van de Broeke: “Jan Kooijmans 
beklom wel de Kruisvindingkerk 
en de kerk in Groenlo. Ik hoop van 

hem meer details te vernemen. Jan 
heeft een goed geheugen en weet 
zich veel te herinneren.” Overigens 
hoopt Han van de Broeke ook iets 
te vernemen over Joop Buchner(?). 
Het is bekend dat door de tijd 
heen herinneringen vervagen 
en namen wel eens door elkaar 
worden gehaald. Een paar van 
die hiaatjes zijn na lezing van de 

column opgehelderd door betrok-
kenen. Zo was niet Bep van Hulst 
van de Klosstraat, maar zus Ans 
van de Broeke bevriend met Bep 
Scheffers, dochter van de bekende 
banketbakker van de Polderlaan.

Koekkruimels
Als anekdote geeft Han van de 
Broeke mee: “In onze kinderja-
ren speelden we op zondag in de 
bakkerij wel eens tikkertje of weg-
kruipertje. Broer Kees Scheffers 
deed op een keer balorig met de 
bakfi ets van de bakkerij, kon niet 
op tijd remmen en knalde frontaal 
tegen een stelling met verse 
koekjes. Alles viel in brokken op 
de grond. Kees kreeg fl ink op zijn 
kop van pa Scheffers. Voor jongens 
van de Ambachtschool aan de 
overkant was het incident prettig, 
want ze smulden volop van verse 
koekkruimels.”
Ans van de Broeke heeft ook 
nog steeds contact met Marijke 
Luypen, dochter van de eerder 

beschreven melkboer van de hoek 
Leeuwensteinstraat en Paul Kru-
gerstraat in de Afrikaanderwijk. 
Marijke woont in Canada en Ans, 
die tien maanden per jaar in Cali-
fornië woont, is bij haar op bezoek 
geweest. Om het verhaal compleet 
te maken: Ans van de Broeke 
was echtgenote van de helaas 
overleden Louis Groffen, zoon 
van Toon Groffen, eigenaar van de 
bekende sigarenzaak op de Groene 
Hilledijk, annex Feyenoordshop 
(met vestigingen in De Kuip en op 
Coolsingel) en reisbureau Megga.

Collegiaal
Hernieuwd contact ontstond door 
het artikel na ruim veertig jaar 
ook tussen Han van de Broeke en 
Guus Patings van het gelijknamige 
loodgieters- en zinkbedrijf uit de 
Oranjeboomstraat 219. Op een 
keer moesten Patings en Van de 
Broeke senior samen de torenspits 
van de Beukendaalkerk op. Het 
lood onder het kruis was opge-
waaid en had een deel van het 
neonkruis vernield. Patings zette 
het lood vast en vervolgens hielp 
hij collegiaal bij het vervangen van 
de neonverlichting. Toen hij dat 
thuis vertelde, kreeg hij van zijn 
vader op zijn mieter. Niet omdat 
Guus behulpzaam was geweest, 
maar omdat hij zijn veiligheidsgor-
del niet had vastgeklikt toen hij op 
de klimijzers van de toren stond. 
Vader Patings had beneden met 
een verrekijker staan kijken naar 
het werk van de twee. 
Ook voormalig hopman van de 
scoutinggroep St.-Franciscus, 
inmiddels 84 jaar, reageerde vanuit 
Nijmegen. Hij schrok bij het lezen 
dat Frans en Piet van Hulst, ook 
actieve scouts, waren overleden. 
En meldde dat hun zus en in de 
jaren vijftig akela bij de padvin-
ders, Bep van Hulst, in Portugal 
heeft gewoond en nu terug is in 
Rotterdam. Han van de Broeke 
tot slot: “Als zus Ans weer twee 
maanden in Bolnes woont, gaan 
zij, Bep en ik Theo Arnz in zijn 
woonplaats opzoeken.”
 

 
 -  Als Han van de Broeke de toren op moest, maakte hij graag foto’s van de omgeving, 

zoals deze van de Overijselsestraat en omgeving in de Riederbuurt -

- Han van de Broeke maakte deze foto vanaf de punt van de torenspits van de 
Beukendaalkerk van collega-monteur Joop van Fennema -

- Met deze folder presenteerde Van 
de Broeke zich in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw Illustratie en foto’s 
collectie Han van de Broeke -

Het blijft verbazingwekkend hoe snel iemand is opgespoord als De Oud-Rotterdam-
mer de trom roert. De rubriek van 23 december handelde voor een deel over groene 
neonlichtkruizen, die Han van de Broeke voor het bedrijf van zijn vader monteerde en 
onderhield op onder meer de torenspits van de Kruisvindingkerk op de hoek Beuken-
daal en Breeweg. Hij zou vreemd zijn als er geen reactie zou komen. Han kreeg ze bin-
nen, ook eentje uit Westmaas van ex-collega Jan Kooijmans. De 73-jarige geboren en 
getogen Rotterdammer werd door ex-politiecollega’s attent gemaakt op het verzoek 
‘tot opsporing’. Na zijn dienstverband bij Technisch Bureau Electro-Motor van Van de 
Broeke trad Kooijmans 
toe tot het Rotterdams 
politiekorps en werkte 
onder meer als wijkagent 
in IJsselmonde. Uiter-
aard werden per telefoon 
herinneringen opgehaald 
en Kooijmans en Van de 
Broeke spraken af er een 
thuisvervolg aan te geven.

De winter van ’78-’79:
Glijden, glijden en 
nog eens glijden
Velen verlangen naar een 
koude winter met veel ijs, maar 
dan bedoelen ze vast niet de 
winter van ’78-’79, toen Ne-
derland door ijzel dagenlang 
bedekt was met een dikke ijs-
laag. Maar wat was het ineens 
gezellig in tram en bus: geen 
half slapende, chagrijnig voor 
zich uit kijkende reizigers maar 
veel gepraat en gelach over 
wat iedereen meemaakte aan 
glijpartijen en (bijna-)ongeluk-
ken. En bij dat laatste kan een 
kleine auto grote voordelen 
hebben……

Het begon op een zondagavond. Ik woonde 
in Ommoord; mijn vriend moest naar Zuid. 
Vanuit de fl at konden we de weg zien 
met de voortkruipende wagens. Na veel 
getwijfel besloot hij het erop te wagen en 
naar Zuid te rijden, want: “Ze zijn nu vast 
wel aan het strooien.” En inderdaad, later 
belde hij dat hij vrijwel de hele weg – op 
fl inke afstand - achter een strooiwagen aan 
had gereden. En dan naar mijn werk in het 
centrum. Ik kan me twee ritten goed herin-
neren. Een keer met de bus, die in ieder 
geval één dag reed. De bus was overvol, 
het ging traag en op de Bosdreef stonden 
we uiteindelijk helemaal stil. Aan het eind 
van de Bosdreef, bij de kruising met de 
Boezembocht, waren vijf bussen gestrand 
die kris-kras door elkaar stonden op het 
licht hellende kruispunt waar ook nog een 
fl auwe bocht in was. Er moest gewacht 
worden op een vrachtwagen met zand, 
maar ja, àlles stond vast dus die kwam 
er ook niet door…. Over die weg alleen 
al deden we twee uur; gelukkig hield de 
chauffeur de stemming er aardig in. 

Verradelijk
Later was er nog een periode waarin het 
al dooide, maar het telkens glad werd na 
wat regen op de nog bevroren grond; ook 
waren er dagen dat het alleen op sommige 
open plekken glad was en verder niet. Op 
zo’n dag reden we naar het Zuidplein en 
het was nergens glad; bovendien hebben 
die plekken een bepaalde schittering en die 
zie je wel… dàchten we. Tot we bij een 
stoplicht kwamen waar enkele auto’s voor 
‘rood’ stonden die wel érg snel dichter-
bij kwamen……, het was daar spek- en 
spekglad. Bert wilde naar de andere baan, 
maar daar stonden inmiddels ook al auto’s, 
dus hij kon niets anders dan proberen 
over de streep tussen beide rijen door te 
rijden/glijden. We kwamen tot stilstand, 
akelig dicht bij de auto’s naast ons. En 
terwijl we nog bijkwamen van de schrik 
zagen we verderop een auto in volle vaart 
360 graden in het rond draaien op nét 
zo’n onzichtbare, verraderlijk gladde plek. 
Weken later reden we er weer en zagen 
we hoe smal de rijbanen waren en hoeveel 
geluk we hadden gehad dat beide rijen niet 
te dicht op elkaar stonden. En dat we zo’n 
kleine, smalle Mini hadden…

Els Beekmans

      Ex-neonmonteur 
Jan Kooijmans opgespoord 
door latere politiecollega’s
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door Aad van der Struijs

L’histoire se répète….
Op 10-12 jarige leeftijd kon ik dit Franse gezegde min of meer accentloos uitspreken. 
Daarmee sprak ik dus de Franse taal! Dat ik ook wist wat de letterlijke betekenis was, 
onderschreef mijn deskundigheid. Maar wat de geest van de woorden was, leerde ik pas 
later. Een week geleden moest ik ineens aan dit Franse zinnetje denken. Heel Rotterdam 
en de rest van Nederland nam kennis van protestdemonstraties in o.a. Rotterdam. De 
protesten waren gericht tegen het gebeuren in de Gazastrook en met name Marokkaanse 
jongeren lieten in niet mis te verstane taal horen, wat er naar hun mening met één van de 
strijdende partijen moest gebeuren.

Je behoeft geen deskundige te zijn op 
het gebied van Nederlands strafrecht, 
om te weten dat vele slogans die geroe-
pen werden echt niet kunnen. Ik moest 
denken aan eind jaren ‘60 toen ik deel-
nam aan optochten tegen de oorlog in 
Vietnam. We mochten geen Johnson….
moordenaar roepen. Neen, wij zwakten 
het af tot Johnson….molenaar.
Nu in 2009 lopen er tientallen politie-
agenten rond een protestoptocht mee. 
Wellicht heeft iedere agent watjes in 
de oren gehad tegen het geluid van de 
spreekkoren, autoclaxons, wat vuurwerk 
en meer lawaai. In ieder geval hoorde 
geen enkele opsporingsambtenaar het 
‘Hamas, hamas…de joden aan het gas’.
En als een agent het wel hoorde, deed 
hij helemaal niets. Hij liep toch mee om 
de optocht te begeleiden? Daar hoort 
toch geen optreden bij? En buiten dat, 
het waren toch alleen maar Marokkaan-
se jongeren die het tegen elkaar riepen?
Dat hun ouders en de jongeren zelf 
misschien allemaal in Rotterdam zijn 
geboren doet er voor de wetshandhaver 
niet toe. “Deze jongeren noemen zich 
Marokkaan, dus zijn ze Marokkaan. 
Daarover maak ik me niet druk.”
De Rotterdammer die het allemaal zag 
en hoorde, koppelde de laksheid van de 
politie direct aan de tweede nationali-
teit van onze kersverse burgemeester 
Ahmed Aboutaleb. “Hij noemt zich ook 
Marokkaan, dus daarom mag het poli-
tiepersoneel niets doen.” Zo’n gedachte, 
zo’n opmerking is dommer dan dom! 
Ik weet niet hoe Aboutaleb persoonlijk 
over de handelingen van zijn jongere 
‘landgenoten’ denkt, maar ik ben er 
vast van overtuigd, dat de Nederlandse 
wet en de in ons land geldende regels 
en gewoonten door hem te bloed en te 

zwaard worden verdedigd.
Dat ook een burgemeester zijn per-
soonlijke meningen kent, leerde ik in 
de jaren tachtig, toen ik de kersverse 
minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk mocht intervie-
wen over de tijd dat hij burgemeester in 
onze stad was geweest. Ik heb het over 
André van der Louw. Achteraf gezien 
duurde het interview bijna langer dan de 
hele periode dat hij minister is geweest. 
Maar nu chargeer ik erg!

Pacifistisch Politieke Partij
In de jaren ‘60 hadden enkele zeer 
kritische leden van de PvdA zich van 
hun partij afgekeerd en de PSP in het 
leven geroepen. Van der Louw had 
zich binnen de PvdA al ingezet voor de 
verfrissende beweging ‘Nieuw Links’. 
Maar zijn belangstelling en zijn mening 
over de PSP waren altijd positief.
Toen hij dan ook in 1977 als Rotter-
dams burgervader geconfronteerd werd 
met de affaire Bouwe Kalma, heeft hij 
– zo vertelde hij in het interview – het 
er erg moeilijk mee gehad. Bouwe 
Kalma was hoofdinspecteur bij de 
Rotterdamse politie én fervent PSP-lid. 
In 1977 had Kalma meegedaan aan een 
demonstratie, waarbij geprotesteerd 
werd tegen de dood van drie leden van 
de Duitse Baader-Meinhoffgroep. In 
de tocht door Rotterdam werd de leuze 
‘Hun strijd…onze strijd’ geroepen. Ook 
Bouwe Kalma deed daar aan mee!
De gemeenteraad was van mening, dat 
een hoofdinspecteur van politie op deze 
manier getoond had zijn beroep niet 
waardig te zijn. Van der Louw werd, als 
hoofd van de politie, opdracht gegeven 
Kalma te berispen en hem een andere 
baan aan te bieden. Voor de buitenwe-
reld heeft Van der Louw destijds de taak 
uitgevoerd, zoals het hem was opge-
dragen: Kalma accepteerde echter geen 
andere baan en heeft toen zelf ontslag 
genomen. In het interview vertelde Van 
der Louw, die heel emotioneel werd 
tijdens het besprokene, dat in de ge-
wraakte periode zijn burgemeesterschap 
aardig op de helling had gestaan. Van 
der Louw was van mening geweest, dat 
de door Kalma gedane uitspraken moe-
ten kunnen in een vrij land. Daar heeft 
een beroep dan niets mee te maken, 
aldus André. In het gesprek wilde Van 

der Louw zelfs zo solidair met Kalma 
zijn, om ook maar ontslag te nemen. 
We kunnen vermoeden, dat hij door 
‘derden’ van zijn besluit weerhouden 
is. Ná afloop van het interview vroeg 
André mij het deel van het gesprek, 
waarin de Kalma-affaire was besproken, 
geheim te houden tot ná zijn dood. Nu 
de sterfdatum van Van der Louw alweer 
ruim twee jaar achter ons ligt, kan ik 
u zeggen dat het gehele interview te 
beluisteren kan zijn bij het Rotterdamse 
Gemeentearchief. Ik kan me niet voor-
stellen, dat het GAR redenen weet te 
verzinnen tegen openbaarheid.

En nu hoort u 
het van een ander
In de decembermaand heb ik geschre-
ven over mijn jeugdherinneringen voor 
en tijdens de feestdagen. Voor vader 
had de slagerij alle aandacht, voor 
moeder was het het Leger des Heils.
Verleden week kreeg ik een telefoontje 
uit het Friese Heerenveen. Aan de lijn 
had ik de 92-jarige Wim Verrijk, die me 
vroeg of mijn vader toevallig Gerrit was 
geweest. Ik kon beamen, dat mijn vader 
Gerrit heette. Of dat een toevalligheid 
was geweest, kon ik niet zeggen.
Het bleek, dat Wim Verrijk als jongetje 
van 6-8 jaar mijn vader had leren 
kennen. Mijn pa was toen slagers-
fietsjongen en Wim herinnert zich nog 
steeds, dat mijn vader op zijn bakfiets 
op de tramrails kon rijden, zonder in het 
gootje te belanden. Zo’n 85 jaar later 
vertelde Wim Verrijk de fietscapriolen 
van mijn vader op de Schiedamseweg, 
alsof zij gisteren hadden plaatsgevon-
den Ook was Wim zeer onder de indruk 
van mijn vader en diens verloofde als 
padvind(st)er. Die verloofde is later 
mijn moeder geworden. Wim sprak over 
de jaren dertig en roemde de inzet van 
het verloofde paar met hun inzet. “Ik 
heb toen vaak gedacht, laat mij ook zo 
worden”, zei Verrijk mij. Midden jaren 
veertig is Wim Verrijk mijn ouders uit 
het oog verloren. Hij wist zelfs niets 
af van mijn in 1937 begonnen bestaan. 
Indirect hebben mijn ouders toch in-
vloed op Verrijk’s verdere leven gehad: 
hij is namelijk Leger des Heilsofficier 
geworden en heeft vele jaren, met zijn 
Harlingse echtgenote, als BO’s in heel 
Nederland mogen ‘staan’.

Het leek even toen
’t Was me een dikke week geleden 
wel een wintertje, hè? IJsbrekers door 
de Delfshavense Schie, ziekenhuizen 
die overuren draaien in verband met 
gebroken ledematen en hersenschud-
dingen, schaatstochten over meren en 
plassen….het kon niet op.

OK, ik moet verklappen dat het 
allemaal voor mij té koud was. Ook 
lieten spieren en gewrichten het aardig 
afweten, maar ik heb heerlijk genoten 
(vanuit de auto). Vanaf het bruggetje 
tussen Aelbrechtskolk en Voorhaven 
maakte Willy Bakker deze foto. Voor 
mij was het gelijk weer 1955!

Februari 1953
Over een week gaan mijn gedachten 
56 jaar in tijd terug. Ik moet dan 
denken aan – wat later ging heten – de 
Watersnoodramp. Zware stormen en 
een bijzonder hoog springtij lieten in de 
nacht van 31 januari op 1 februari 1953 
tientallen dijken breken. In Zuid-Hol-
land, Zeeland en westelijk Noord-
Brabant  Nederland was in rep en roer, 
hoewel het buiten de getroffen gebieden 
lang duurde voor iedereen van de ernst 
doordrongen was. De communicatie 
met het rampgebied was net zo ramp-
zalig als de ramp zelf. Belachelijk was, 
dat ná de ramp een radiozendamateur 
op het matje werd geroepen. Deze had 
in de eerste februaridagen vanuit zijn 
woning in Zierikzee met ‘niet door de 
PTT goedgekeurde’ zendapparatuur 
contact met hulpverleners in Nederland 
gezocht. Ruim 1800 mensen kwamen 
bij de ramp om het leven; 72.000 
personen moesten geëvacueerd worden. 
Vooral Rotterdam-zuid kreeg letterlijk 
nadrukkelijk met de ramp te maken. 
In de Oranjeboomstraat viel de enige 
Rotterdamse dode.

Ook in de Beijerlandselaan, waar 
normaal het Moordenaartje en de RET-

trams reden, kabbelde nu het water.
Voor mij was de Ramp een belevenis 
eerste klasse. Ik werkte als jongste 
bediende net zes weken bij Dagblad 
Trouw in de Witte de Withstraat. Deze 
krant had tienduizenden abonnees op 
de eilanden. Alles werd daarom op alles 
gezet om deze abonnees, waarheen 
zij ook geëvacueerd waren, van hun 
dagelijkse krant te voorzien. En als je 
wist waar deze abonnees zaten, wilde je 
ook graag weten wat men had meege-
maakt. En die verhalen waren dan weer 
leesstof in de krant. In de eerste week 
van februari kreeg ik de Ahoy’-hal als 
werkgebied. De krant gaf ik daar graag 
en veel weg. De geëvacueerde had 
echter weinig zin om te vertellen, wat er 
allemaal gebeurd was. Heel vaak zaten 
zij in de Rotterdamse Ahoy’-hal in 
angst over hun allernaasten en dierbaren

De tweede en derde week gingen we 
met Trouw- en De Rotterdammerbestel-
auto’s de Hoeksewaard in. Ondanks alle 
ellende die men daar had meegemaakt, 
was er toch een gevoel van berusting 
en opluchting voelbaar. Men had het 
overleefd; na deze tijden komen er weer 
betere tijden, was het levensmotto.
Ik herinner me na al die jaren een café 
in Numansdorp, was het op de Groene-
weg?, waar men toen in staat was een 
uitsmijter ham/kaas voor te schotelen, 
die nu nog 
van mij een 
tien krijgt.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

***ONTWERP***
***AANLEG***
***ONDERHOUD***
***SCHUTTINGEN***
***RENOVATIE***
***BLOKHUTTEN***

*** VOORNE-PUTTEN *** HOOGVLIET *** ROTTERDAM***
***SCHIEDAM/VLAARDINGEN *** ALBRANDSWAARD***

WIJ WERKEN
MET VASTE 
PRIJZEN !!!

GARANTIE OP ALLE 
WERKZAAMHEDEN 

EN MATERIALEN

TELEFOON: 010 - 4373770 // 0181 - 326774 
// 010 - 4374786 // WWW.TUINCORRECT.NL

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

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG !!!

65+

KORTING
BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF!!

Het BehangPaleis
Behang en Verf voor de laagste prijs

Jan Ligthartstraat 37, 3083 AL  Rotterdam-Zuid, tel. 010-4841020
(zijstraat van de Dordtsestraatweg)

De allermooiste soorten vinylbehang nu voor bodemprijzen.
Nu geen 26,50 Euro maar nu vanaf 6,00 Euro per rol   
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

MEGA OPRUIMING

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

KORTINGEN TOT WEL 70%

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

www.dmddesign.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

Boekhouding vanaf
50 euro per maand
Alle belastingzaken

www.ADMINAUT.nl
Bel voor een

Gratis Offerte !
010-89 20 450

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22Lage prijzen - beste service

- 20 programma’s
- Quickwash, extra spoelen, 
  makkelijk strijken
- Centrifugesnelheid (t/m): 
  1400 T.

Specificaties
- Waslading: 5kg
- Uitgestelde start: 3-6-9 uur
- Aanduiding programmaverloop
- Kinderslot, deur 30 cm diameter
- Automatisch watercontrole 
  systeem

Prestaties
- Waterverbruik: 45L
- Energieverbruik: 0,95 kWh

van € 429,- nu voor

  



  






































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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Beko wasautomaat

299,-



IJssie piepen
De foto op de voorpagina van De 
Oud-Rotterdammer van 6 januari komt 
mij heel bekend voor. Ik heb namelijk 
26 jaar gewoond in de straat rechts 
op de foto, de Koraalstraat. Die boom 
voor de straat is geplant in 1945 door 
de Oranjevereniging Koraalstraat en is 
bedoeld als bevrijdingsboom. Links op 
de foto staan nog wat boerderijen, de 
weg die daarlangs loopt was de Achter-
weg en is in de oorlog veranderd in 
Erasmussingel. Net als Fred Wallast, 
de schrijver van het verhaal, hebben 
wij vroeger ook veel geschaatst op die 
singel. Voordat het ijs dik genoeg was 
om te schaatsen gingen we de eerste 
dagen na wat vorst kijken of je zonder 
een nat pak de overkant kon halen; 
dit noemden we ‘ijssie piepen’. Als 
het ijs dik genoeg was, schaatsten wij 
ook richting de Achterplas. Erg span-
nend was het altijd of het ijs onder de 
Uitwegbrug al dik genoeg was, zodat 
we niet over de brug hoefden, maar er 
onderdoor konden. Op de Achterplas 
was het erg gezellig. Een baanveger 
die alsmaar riep ‘centje voor de baan-
veger’ zorgde voor goede en schone 
banen. De oudere jongens schaatsten 
nog verder en gingen via de Rotte naar 
Gouda, waar zij Goudse pijpen koch-
ten, de zogenaamde Pijpenkoppen en 
Krulpijpen. Deze pijpen hingen ze op 
hun borst (zie bijgaande foto) en dan  
maar hopen dat ze op de terugweg niet 
zouden vallen, want de pijpen waren 
erg breekbaar en dan zou de reis naar 
Gouda voor niets zijn geweest.

Aad Groeneweg
groen123@12move.nl 

----------------------------------------------
Welk café?
 Mijn dank voor de vriendelijke woor-
den van ‘Spionneur’ in DOR 06-01 
jl. Ik kan niet ontkennen dat ik na vijf 
jaar studie aardig op de hoogte ben van 
het wel en wee van het Rotterdamse 
caféleven. Eén correctie: Spionneur 
vermoedt dat ik duizenden kroegfoto’s 
in mijn bezit heb en dat is natuurlijk 
niet waar. Wél vele honderden, en daar 
heb ik dagelijks plezier van bij de vol-
tooiing van deel 2 van mijn boek ‘Rot-
terdamse Cafés’. Dat Tak en Schermer 
van het Gemeentearchief Rotterdam 
mij niet hebben benaderd is totaal 
geen punt. Ik ken beide heren goed en 
wéét dat zij serieus ‘onbekende’ foto’s 
trachten te determineren. Zij verzetten 
prima werk! Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik de door Spionneur geplaatste 
caféfoto ook niet meteen herken. Wel-
licht is het een foto uit de jaren ’50 van 
café ‘du Lion D’or’ aan de Bergweg. 
Toevallig was ik onlangs nét met dit 
café bezig en ik zie veel overeenkom-
sten met twee van mijn foto’s. Het 
spreekt vanzelf dat ik met belangstel-
ling reacties van lezers afwacht. Met 
elkaar lossen wij elk raadsel op!

Joris Boddaert 
 010-4769060 óf  06-18849644 

----------------------------------------------
Holland Electro
Ik las het artikel van de heer Van 
Dijk over Holland Electro met grote 
belangstelling. 
Een beetje nostalgie is wel leuk, 

ofschoon het artikel niet geheel 
compleet is.  Ook ik heb bij genoemd 
bedrijf gewerkt en wel op de afdeling 
Export. Mijn directe chef was de heer 
M.Theunissen en zijn collega was heer 
De Boer. Het was in de beginjaren 60. 
Beide heren zijn uiteindelijk vertrok-
ken en als vervanger kwam er één per-
soon terug die de export  ging leiden te 
weten de heer Oversier, die een aantal 
jaren later helaas dodelijk is veronge-
lukt. Holland Electro exporteerde naar 
veel landen waaronder Finland, Zwe-
den en Zwitserland. In Finland hadden 
we een agent, Zacharias Furman. In 
Zweden was het Olsson en Zwitserland 
Naeff. Wij exporteerden de stofzuigers 
veelal met andere merken (private 
labels). De namen die in het artikel 
werden genoemd als directie zijn me 
wel bekend, echter ik mis de naam 
van Piet van der Vorm (commercieel 
directeur), terwijl de heer A.M. von 
den Baumen technisch directeur was 
en uiteraard veel met de heer Van Dijk 
te maken had. De heer Van der Vorm 
was een telg uit de bekende Rotter-
damse familie.
De jonge Egon von den Baumen heb 
ik goed gekend. Naar mijn mening was 
hij toen verkoopleider “binnenland” 
en ook betrokken bij PR-campagnes 
en ontwikkeling van foldermateriaal. 
Hij was overigens een goed en bekend  
ijshockeyscheidsrechter.
Ik heb vijf jaar bij Holland Electro 
gewerkt en daar het vak Export geleerd 
dat later in mijn carrière een grote rol 
bleef spelen. Jammer dat zo’n goed be-
drijf (toen) het toch niet kon volhouden 
en failliet moest gaan.
Het afgebeelde model stofzuiger was 
de DM 3,4 of 5 met chromen kappen.

Marius H. Riethoff
m.riethoff6@chello.nl

----------------------------------------------
Geachte redactie
Wat heb ik weer genoten van het 
prachtige verhaal over de winter van 
1962/63. De herinneringen komen 
vanzelf boven borrelen. Zeker over 
mijn eerste schaatsles. Ik was ongeveer 
5-6 jaar (1953/54) toen ik mijn eerste 
les kreeg van mijn zus op de Maurits-
singel, want daar woonden we vlakbij. 
Eerst moesten de schaatsen goed onder 
de schoenen. Nou dat viel niet mee. 
Het waren schaatsjes met leren riem-
pjes (leeftijdgenoten weten wel wat ik 
bedoel). Toen de schaatsen eindelijk 
vast zaten, krabbelde ik, geholpen door 
mijn zus, overeind en na heel veel 
gewiebel stond ik eindelijk rechtop, 
maar o wonder de schaatsen zaten 
gelijk overdwars dus..... opnieuw, want 
met schaatsen zo aan je voeten lukt het 
echt niet. Schaatsen uit, weer aan en ja 
hoor, de tweede poging kon beginnen. 
Opstaan lukte nog steeds niet alleen, 
maar na veel heen en weer gezwaai 
stond ik rechtop. Ik wilde mijn benen 
uitslaan (dat moest), want anders 
lukt het niet. Nou zeker bij mij niet; 
binnen de kortste keren stond ik weer 
op mijn schoenen met aan iedere kant 
een schaats. Ik heb nog steeds veel 
bewondering voor het geduld van mijn 
zus, want we gingen toch weer voor les 
drie. De lol ging er wel een beetje af, 
want we kregen het steeds kouder en 
haar vingers waren bijna bevroren van 
steeds die bandjes vast maken. Maar 
ze gaf het niet op. Eindelijk ging het 
wat beter, maar als je zo bezig bent, 
vliegt de tijd, dus toen ik eindelijk een 
beetje aan haar hand kon meekrabbe-
len, moesten we naar huis. We zouden 

de volgende keer de les vervolgen. 
Maar zoals zo vaak ‘s winters ging het 
plotseling dooien en het is altijd bij die 
les gebleven. Na jaren kwam de winter 
van 1962/63 waar Fred zo prachtig 
over schreef. Ik kreeg voor mijn 
verjaardag kunstschaatsen. Een maand 
eerder dan de grote dag (ik ben in de-
cember jarig en kreeg ze in november, 
want toen begon de strenge winter al) 
en de ijspret kon beginnen. Heerlijk, 
overal kon je schaatsen, maar mijn 
vriendin en ik hadden een abonnement 
voor de ondergespoten tennisvelden 
van de Nenijto tegenover Diergaarde 
Blijdorp. Dus wij gingen voor super-
gezellig en veilig, want daar kon je 
niet door het ijs zakken en reed je ook 
niet in een wak. Wat was het daar leuk. 
Ook over die tijd alleen maar leuke 
herinneringen. Maar de tijd gaat door. 
Ik kreeg verkering met een jongen (nu 
al vele jaren mijn man) en die hield 
gelukkig ook van schaatsen. We kregen 
een dochter en ja hoor, ook vanaf haar 
zesde jaar heerlijk geschaatst en ook 
zij kreeg verkering met haar huidige 
man die ook van schaatsen houdt. 
Inmiddels zijn we de trotste opa en 
oma van een kleindochter en u raadt 
het misschien al; die stond woensdag 
7 januari 2009 ook voor het eerst op 
schaatsen. Geweldig! Niet zoals deze 
oma op schaatsen met leren bandjes, 
maar op schaatsen van deze tijd. Ik 
ben mijn zus nog altijd dankbaar dat 
ze zoveel geduld met me heeft gehad, 
want dat viel niet altijd mee. Het was 
voor mij een tijd om nooit te vergeten. 
Ik hoop voor de schaatsliefhebbers dat 
het nog lang zo mag blijven vriezen. 
Voor iedereen nog heel veel winter- en 
schaatsplezier.

Een grote fan van jullie blad
Corrie Gorissen

----------------------------------------------
Geachte redactie
Uw ‘Door de lens van Hartog-rubriek’  
in De Oud-Rotterdammer volg ik 
intensief.  ‘Op de Voet’, zou ik bijna 
zeggen. In de tekst rijen feiten zich 
aaneen, maar ik mis tegelijkertijd de 
fotograaf zèlf. U zegt in uw aankondi-
ging dat Henk Hartog een ‘toffe peer’ 
en bovenal een ‘zeer gewaardeerd 
stadsfotograaf’ was. Dat zal waar zijn!
Bij het naderende, vrij plotselinge 
afscheid van André van der Louw als 
burgemeester, was het Henk Hartog 
die met de pet rond ging bij de Rot-
terdamse persfotografen. En er daarna 
voor zorgde dat die fotografen tijdens 
de grote afscheidsreceptie een flink 
aantal flessen goede wijn konden 
aanbieden.  Die in dozen, door een 
bode die daar een steekkarretje bij 
gebruikte, de overvolle Burgerzaal 
werden ingereden.
De banden tussen burgemeester Bram 
Peper en Henk waren, ik zou bijna 
zeggen: nòg inniger. Henk was Pepers 
‘eigen fotograaf’. Vooral tijdens beslo-
ten bijeenkomsten en recepties wilde 
Peper altijd Henk Hartog als fotograaf 
om zich heen zien.
“Ga ik lekker vanuit de Rochussen-
straat met de metro naar de Coolsin-
gel”, lachte Henk, “geen parkeerpro-
blemen en ik kan zelf ook nog een 
pilsje nemen!”
Geloof maar dat Henk veel kennis had 
van wat er allemaal op dat stadhuis 
gebeurde… “Dat wil je niet weten, 
Hans.” En inderdaad: details kreeg je 
nooit.

Hans Keijzer
----------------------------------------------

Kerstbomenjacht
In de laatste twee kranten van De 
Oud-Rotterdammer kwam ik zoveel 
herkenningsverhalen tegen, ontzettend 
leuk. Ook de kerstbomenjacht in de 
jaren 60.
Ongeveer tot 1966 deed mijn broer 
daar altijd aan mee. Wij woonden in 
de Deensestraat en bij mijn ouders 
in de kelder op 19b mochten de 
kerstbomen altijd verstopt worden. 
Op oudejaarsavond werden ze in het 
midden van onze straat met benzine in 
brand gestoken. Ik weet dat er altijd 
vechtpartijen waren met jongelui uit 
Spangen en het Witte Dorp. Mijn broer 
is helaas overleden, dus ik kan daar 
niets meer over vragen. Zijn naam is 
Freddy Keehnen.
Mijn vader is helaas al  een tijd overle-
den. Hij werkte in de jaren 50/60 in de 
melkfabriek aan de Walenburgerweg. 
Graag zou ik wat meer te weten komen 
over het werken toen daar in de fabriek 
en misschien kent iemand mijn vader 
uit die tijd. Zijn naam is Frits Keehnen. 
Als iemand  nog wat over hen of die 
tijd kan vertellen heel graag.

Anneke Akdemir – Keehnen
010-4229861

---------------------------------------------
Militair korps 
Bospolderplein (2)
Het militair korps waar de heer De 
Voogt het in de krant van 23 december 
over heeft woonden in zogenaamde 
souterrain huizen. Ik heb menig-
maal het ritueel van op commando 
opstappen op de fiets met zogenaamd 
gezondheidszadel gezien. Wat het 
korps inhield, daar ben ik nooit achter 
gekomen. Mijn school lag op het 
Bospolderplein tegenover, wat wij 
noemden, de muziektent, waar in de 
zomer symfonieorkesten en dergelijke 
speelden. Ook was daar het eindpunt 
van buslijn H. Ik woonde toen in de 
Willem van Zuylenstraat 15. Ik had 
daar geen vrienden, wel mooie buur-
meisjes. Annie van de Kolk en Annie 
Vergouwe. Mijn vrienden woonden 
om de hoek in de Snoekstraat. ‘Broer’ 
en Wout Jillebos, Joop en Jaap de 
Wekkes, Nelis Lith, Joop de Leeuw 
en Piet en Henk Moret met de zusjes 
Wil, Marike en Roza. Leven er nog 
van deze groep? Mocht het zo zijn, dan 
hoop ik dat iemand reageert.

P. Punt
Past Conincstraat 19, 5126 HT Gilze
0161-453362

Militair korps 
Bospolderplein (1)
Ik ben een schooljongen van de 
Bospolderpleinschool en ik heb 
hetzelfde gezien als de heer Voogt. 
Op het Bospolderplein zijn inderdaad 
enige woningen verbouwd tot kazerne. 
Navraag kan niets opleveren, want 
het ging om een speciaal commando. 
Of de groep ooit is ingezet is mij niet 
bekend.

Th. Rooijers
Koopvaarder 65, 1625 BX Hoorn

----------------------------------------------
De Oude Plantage
Bij het lezen van het verslag van de 
Hr. R. van Linschoten kwamen ook 
bij mij de herinneringen boven. In de 
Oorlogswinter, vooral die van ’44 en 
’45 was het erg koud en was er veel 
sneeuw. Naast het sleeën vanaf de 
Nesserdijk gingen we van de hoge 
Honingerdijk de hol af naar de Lage 
Honingerdijk. Van daar probeerden 
we door te sleeën naar de Perenhof, 
waar nu het restaurant Rustwat staat. 
Op een dag was ik met mijn slee in het 
midden van de Oude Plantage. Daar 
was een pleintje met een waterbak en 
fonteinen. Daar in lag een boomstam 
van ongeveer 2,5 meter dik onder het 
ijs. Ik probeerde die op mijn sleetje te 
krijgen. Dat was een hele klus voor 
een ventje van 8 jaar. Telkens als ik 
een eindje gelopen had gleed hij van 
mijn slee af. Dat ging zo door de hele 
Oostmaaslaan uit. Het was een strijd 
de boomstam telkens weer op mijn 
slee te krijgen.  Aan het einde van 
de straat stond een Duitse soldaat op 
wacht. Die wenkte mij dat ik bij hem 
moest komen. Ik deed het bijna in 
mijn broek. Maar wat gebeurde er. Hij 
zette zijn geweer in het wachthuisje 
en kwam terug met een stuk touw. 
Hij bond de boomstam vast op mijn 
slee. Wat een opluchting. Nu alleen de 
hol af van de Oostzeedijk en dan de 
Lambertusstraat in naar het pakhuis 
van mijn vader. Die vroeg gelijk hoe ik 
aan de boom kwam. Want als je boom-
stammen tussen het puin vandaan 
haalde, dan kwam dat je duur te staan. 
Die hadden de Duitsers daar neerge-
zet, zodat de Engelsen er niet konden 
landen. Toen ik mijn verhaal aan mijn 
vader verteld had ging hij gauw de 
kelder in om de boom in stukjes te 
hakken. Om het vervolgens lekker op 
te stoken. Maar ik had het al warm.

J. Vrooman, Oostvoorne
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Beste redactie van De Oud Rotterdammer
Terug van onze tijdens de 55 Plus Expo gewonnen Superprijs wilden wij u 
bedanken voor de voor ons onvergetelijke Kerst Rijnreis. De verzorging door 
het personeel, het eten, de hut en niet te vergeten onze medepassagiers, het was 
in een woord KLASSE. Wij zullen ook een ieder aanraden bij WT CRUISES 
te boeken als zij een goed verzorgde Rijnreis willen maken. Nogmaals dank en 
hartelijke groeten van twee gelukkige prijswinnaars.

Fam. de Heer
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Aad van der Kuijp 
overleden
In de vorige De Oud-Rotterdammer 
stelde Aad van der Kuijp een vraag 
over de muurpanelen van Steyn. 
Helaas is Aad 8 januari plotseling 
overleden. Wij willen alle lezers 
vragen geen reacties te sturen naar 
Aad, omdat dit te pijnlijk zou zijn 
voor diens familie.
De redactie

------------------------------------------
Elly Draai
Ik ben in 1944 in Rotterdam geboren 
en heb tot 1957 op het Heiman 
Dullaertplein gewoond. Schuin 
beneden ons woonde ons buurmeisje 
Elly Draai. Op de lagere school van 
meneer Bos zaten ook mijn twee 
vriendinnen  Koosje Tuinhout en Wil-
les Verschoor. Wie weet waar deze 
drie dames zich nu bevinden? Graag 
contact.
 Ida Besemer, Valeriushof 23 d
3816 MJ Amersfoort
ida.sfe@tip.nl

------------------------------------------
Nederlandse Credietbank
Ik zoek oud-collega’s waarmee ik 
van 1973-1980 bij de NCB te Rot-
terdam hebt gewerkt, te weten Jacque 
Vosselman, Jan Breevaart en John 
Boudewijn.
Jan en Yvonne Vlot heb ik reeds 
gevonden en wij zouden graag deze 
ploeg van de club 89000 weer een 
keer bij elkaar brengen. Neem contact 
op met mij.
Bep den Haan 
0180-318375/06-11433069
denhaan@cs.com
Nieuwerkerk a/d Ijssel

------------------------------------------
Piet Dalmeijer
Ik zoek een foto van Piet Dalmeijer. 
Mijn moeder, Lenie Schulp (1915), 
was begin jaren dertig drie jaar 
met Piet bevriend. Hij werkte nabij 
de Boompjes bij de Internationale 
Krediet- en Handelsvereniging. Piet 
is later getrouwd, kreeg twee zonen, 
vertrok naar Indonesië en is daar eind 
jaren veertig omgekomen door een 

motorongeval. Ik zou haar graag een 
portret willen laten zien.
M. Nagtegaal
010-4706985

------------------------------------------
Bep, Corrie en Lenie
In de vijftiger jaren werd er een 
zondagsschool gehouden in het 
gymnastieklokaal van de Paul Kru-
gerschool in de Hoyledestraat. Op de 
dinsdagavonden werd daar een licht-
beeldenvoorstelling met bijbehorend 
verhaal gegeven. Dit alles onder de 
bezielende leiding van ene mejuf-
frouw De Graaf. 
Ik ben op zoek naar Bep en Cor 
Barneveld uit de Heer Kerstantstraat 
en een meisje uit de Hooglandstraat 
dat Lenie heette. Lenie was wat later 
behulpzaam in een bakkerij op de 
hoek van de Gerard Scholtenstraat en 
de 1e Pijnackerstraat.
Aad van Rij, 06-23975355
ajvanrij@casema.nl

------------------------------------------
Theo van Duyvenbode
Al jaren zoek ik Theo van Duyven-
bode. Omstreeks 1953-55 woonde 
hij met z’n ouders Beppie en Sjaak, 
z’n zusjes Beppie en Willie en nog 
drie zusjes of broertjes in de Van den 
Hoonaardstraat in Rotterdam Noord, 
zijstraat van de Bergweg. Zelf was 
ik een jaar of elf en Theo was nog 
een baby van een paar maanden. Wij 
woonden in de Benthuizerstraat. Zijn 
vader was kleermaker en een collega 
van mijn vader (Gerard Alofs). Wij 
hadden als families een intense band 
met elkaar. Ik zou graag weten hoe 
het Theo is vergaan en of het goed 
met hem gaat.
 Ria Dits-Alofs, Westerhof 6
2987 XS Ridderkerk

------------------------------------------
States Express
In de Oranjeboomstraat was een tou-
rincarbedrijf gevestigd met de naam 
States Express. Was dit hetzelfde 
bedrijf als Daniel(s) Tours? Bestaat 
dit bedrijf nog?
A. Niemantsverdriet
akj.niemantsverdriet@hetnet.nl

Juliana MAVO
In 1909 is in Rotterdam-Charlois de 
Juliana-school opgericht. Later werd 
dit de bekende Juliana mavo. 
Ik ben op zoek naar de precieze 
oprichtingsdatum voor de viering van 
het 100-jarig bestaan in 2009. Wie 
kan mij informatie verschaffen?
Arie Boom – vestigingsdirecteur Juliana
a.boom@calvijn.nl, 0104290955

------------------------------------------
Gezocht
Voor mijn stamboomonderzoek zoek 
ik afstammelingen van Leendert 
Pieters (1840-1926) en Antonia 
Petronella Macor (1839-1887) en 
zijn tweede vrouw Johanna Maria 
Weijmans (1857-1940). Achternamen 
die ik tegenkom zijn o.a. Verkaik, 
Unger, Van Hunnik, Meijer, Van Dijk, 
Van Zuuren, Willemse, Kox, Van Es, 
Rensink en Pieterse. Ook als iemand 
informatie heeft over deze mensen, 
zou ik dit graag horen.
Els Cattenstart-Pieters
040 201 37 52
henk-els.cattenstart@tele2.nl

------------------------------------------
Martina Verzijden
Ik zoek gegevens over mijn groot-
moeder Martina Verzijden, geboren 
te Rotterdam Kralingen. Ik hoop dat 
de kinderen of kleinkinderen van de 
volgende personen mij verder kun-
nen helpen, liefst met foto’s; Dirkje 
Verzijden (gehuwd met Marinus de 
Jong), Grietje Verzijden, Geertje 
Verzijden (gehuwd met Arie Beijen), 
Johannus Jacobus Verzijden, Florus 
Verzijden of Lourens Verzijden. Zij 
zijn allen kinderen van Klaas Verzij-
den en Lijdia Knor. Mogelijk kunnen 
andere 50-plussers mij helpen. Mijn 
tante Martina zou graag meer over 
haar moeder Martina te weten komen. 
Ze weet zeer weinig van haar moeder, 
doordat haar ouders kort na haar 
geboorte zijn gescheiden en zij door 
pleegouders is opgevoed.
Martin van Keulen
St. Leonardusstraat 31-b
5614 EE Eindhoven
040-2124817

Bertels
Ook ik denk de laatste jaren steeds 
meer aan vroeger, met name aan de 
jaren ‘60. Ik vraag me af hoe het met 
Ton Pijl (woonde toen op de Korte 
Kromhout) en Leo Wander (werk-
zaam bij de politie Rotterdam) gaat. 
Zijn er nog oud-collega’s van Bertels 
Postorderbedrijf die zich mij herin-
neren? En tot slot: bestaat er interesse 
voor een reünie van Sociëteit 14-17 
(Jeugdhuis ‘t Slag te Rotterdam-
Zuid)? 
Aafke Schellen-Kannegieter
Maasplein 6
3331 LA Zwijndrecht
hgschellen43@hetnet.nl

------------------------------------------
Havenloozeschool
Wij zoeken enkele klasgenootjes van 
de Havenloozeschool aan de Boe-
zemstraat, bij de Koninginnekerk en 

wel: Appie (achternaam onbekend), 
Pia van Duffelen (volgens mij uit de 
Kievitstraat), Cokkie van de Ploeg 
en Piet Verkeere. Als jullie zin in een 
reünie hebben, meld je dan bij:
Coby Groenendijk of Greet de Groot
010-4200446
javanderhorst@wanadoo.nl

------------------------------------------
Vermeulen
Wie kan Dien en Eldert Vermeulen/ 
van der Meulen voor mij vinden? 
Eldert is geëmigreerd naar Perth in 
Australië in 1952. Zijn ouders hadden 
een kruideniers- en melk-zaak aan de 
Havenstraat te Rotterdam. Dien is in 
Nederland gebleven.
Wies Miltenburg, Rotterdam
010-4257332
Gouweleeuw-Mil@kpnplanet.nl

Geachte redactie
Bijgaande schoolfoto is gemaakt in 1935 of 1936 op lagere school De Gouden 
Sleutel. Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die zich deze foto kunnen 
herinneren. Verschillende mensen op deze foto zijn zeer jong overleden, onder 
hen mijn jongste broer(tje) onderaan, vierde van links. Klassenjuffrouw destijds 
was Juffrouw Knop. Namen die ik mij nog herinner zijn Jan Mantel (overle-
den), Leen Jordaan (overleden), Gerard de Grauw, Piet Patijn, Nico Lichtenlijn. 
Ik zou het geweldig vinden enige reactie(s) te ontvangen.

Jan J. Krijgsman    
Kolblei 40, 3356 ER Papendrecht, 078-6154752, jjkrijgsman@chello.nl
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redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Fred Wallast 
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Michael Speijer,  Tel: 06 – 13 61 51 57

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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Van Maanenbad
Sportfondsenbad Rotterdam Noord, 
beter bekend als het Van Maanenbad, 
gaat restaureren. Verwacht wordt dat 
het zwembad in 2010 op de schop 
gaat. Voordat het zover is moet er nog 
heel veel gebeuren. Omdat het Van 
Maanenbad een rijksmonument is, 
zal de renovatie zorgvuldig moeten 
gebeuren. Daarnaast is het een mooie 
kans het bad voor een groot deel in 
oude luister te herstellen. Daarom wordt 
momenteel een zogenaamd “bouwhisto-
risch onderzoek” verricht, met als doel 
te inventariseren welke materialen en 
kleuren er gebruikt zijn bij de bouw van 
het bad in 1937.
Tot midden jaren ’80 is er weinig 
veranderd aan het zwembad. Na die tijd 
is er veel van het oude verloren gegaan 
bij de verschillende verbouwingen, die 
nodig waren om het zwembad in stand 
te houden.
Wij zoeken daarom foto’s (en misschien 
wel bewegende beelden) van het zwem-
bad van voor 1985. Heeft u nog foto’s 
van het zwembad, binnen en/of buiten 
dan zouden wij daar graag een kopie 
van ontvangen. Dit kunnen gewoon 
foto’s zijn van wedstrijden of andere 

activiteiten in het zwembad. Ook foto’s 
van de omgeving waar het zwembad 
op staat of van andere ruimtes, zoals 
bijvoorbeeld de gymzaal (ook gebruikt 
als confectieatelier). De onderzoekers 
kunnen aan de hand van die foto’s goed 
bekijken hoe het bad er vroeger uitzag.
Alle foto’s zijn welkom. Heeft u bewe-
gende beelden van het zwembad dan 
zouden wij deze ook graag eens willen 
bekijken.
Voor de goede orde. Wij hoeven niet per 
se de originele foto’s te ontvangen. Een 
kopie of foto van foto mag ook. Heeft 
u liever dat wij een kopie maken, dan is 
dat geen probleem. Wij nodigen u graag 
uit de foto’s bij ons te dupliceren, zodat 
u ze gelijk weer kunt meenemen.
Voor het inzenden van materiaal 
verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen, zodat we een en ander goed met 
u kunnen afspreken of materiaal bij u 
op te halen.
Sportfondsen Rotterdam Noord.
Jan Pott, manager.
Van Maanenstraat 8
3038 CZ Rotterdam
rotterdam.noord@sportfondsen.nl
www.vanmaanenbad.nl

Meisjesmulo 
Jan van Loonslaan
De laatste tijd staan er steeds stukjes in 
over de meisjesmulo aan de Schoone-
bergerweg. Dat doet me denken aan de 
meisjesmulo aan de Jan van Loonslaan, 
die in mei 1940 werd verwoest en 
waarop ik van 1935-1939 bij mejuf-
frouw Haalebos heb gezeten. Zijn er 
nog klasgenoten? Ze zijn dan zeker in 
de tachtig. 
H. Jalink- van der Burg
Dr. Piekemalaan 33, k. 2.03
7339 MD Ugchelen, 055-5496364 

-------------------------------------------
Feyenoordstadion
In 1948 zat ik in de vijfde klas van 
de lagere school. Toen was er in  het 
stadion van alle provincies een vijfde 
klas die mee mocht doen met het grote 
ganzenbordspel. Dat was een hele 
happening met een grote gans op het 
middenveld. Ik denk dat het met de 
kroning van Juliana was. Nu was mijn 
vraag zijn daar nog beelden van of ge-
gevens? U zou mij er een groot plezier 
mee doen.
Door van Leeuwen-Augustijn
Leijerwaard 472, 3078 ND Rotterdam
010-4826292
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Horizontaal
1. reinigingsmiddel voor houten meubelen; 7. specialist in een ziekenhuis; 12. 
vloeistof die na de afscheiding van de kaasstof van de melk overblijft; 13. vereerd 
symbool bij primitieve volken; 14. Spaanse uitroep; 15. radon (scheik. afk.); 17. 
boomvrucht; 19. traag (langzaam); 21. voorzetsel; 22. vreemd (raar); 24. hulpmid-
del voor kinderen bij het lezen; 27. vod; 28. niet lange tijdruimte (even); 30. wind-
richting (afk.); 31. lokspijs; 32. warenhuisketen; 33. gehoororgaan; 35. machtsbe-
voegdheid; 37. meestergraad bij judo; 38. houtachtig gewas (heester); 41. sociaal 
wetenschappelijke raad (afk.); 42. tropische vrucht; 44. jongensnaam; 46. deel 
van lichaam; 47. aanspreektitel voor een koning; 48. persoon die pakjes bezorgd 
(ijlbode); 49. pier; 50. middag als tijdstip (12 uur); 52. North Atlantic Treaty Orga-
nization (afk.); 54. treurig (droevig); 56. scheepsvloer; 58. onderkleding voor vrou-
wen; 61. rechercheur (Barg.); 62. vrouwelijk roofdier; 64. Europeaan; 65. rivier in 
Oostenrijk; 67. er meer dan genoeg van hebben (zat zijn); 68. rivier in Utrecht; 70. 
gok- en kansspel; 72. hoogste punt van een dak; 73. kristal van bevroren water; 
76. herkauwend zoogdier; 77. soort verlichting; 78. last- en trekdier; 79. plezier 
(pret); 81. lector benevole (afk.); 82. plaats in Gelderland; 83. gebrek (ontbering); 
84. olie (Engels); 86. sterk van gehoor (van o.a. huizen); 87. open schoeisel.

Verticaal
1. plaatselijke laagte met daardoor een weg of pad tot overtrekken van een 
gebergte; 2. eerwaarde (afk.); 3. vervalst (namaak); 4. rad; 5. bundel haar; 6. pas 
(tred); 7. naar beneden; 8. walm (stoom); 9. bergweide; 10. muzieknoot; 11. zang-
stem; 16. nieuw (in samenst.); 18. telwoord; 20. gewicht; 21. familielid; 23. grote 
zanggroep; 25. luchtig hol gebak met room gevuld; 26. open plaats in een bos; 27. 
rivier in Rusland; 29. iemand die leeft van de verdienste van een prostituee; 32. 
harlekijn (potsenmaker); 34. plaats in Brazilië (afk.); 36. iemand die geen vaste 
verblijfplaats heeft; 37. laagte tussen bergen; 39. plaats in Duitsland; 40. behaag-
ziek (ijdel); 42. verplaatsbaar houten gebouw als tijdelijk woonverblijf; 43. planeet 
de wij bewonen; 45. kloosterzuster; 46. het wijfje van hoederachtige vogels; 51. 
plaats in Noord-Brabant; 53. gesloten; 54. telwoord; 55. land in Azië; 56. toegang 
tot een huis; 57. deel van gebit; 59. doorgaans rond stuk hout; 60. niet helder 
(van vloeistof); 62. het zich beklagen; 63. ordelijk (keurig); 66. muzieknoot; 67. 
gekkekoeienziekte (afk.); 69. voormalig Chinees leider; 71. kinderspeelgoed; 73. 
metaal; 74. honingbij; 75. salaris; 78. hormoon gebruikt als doping bij wielrenners 
(afk.); 80. aangesloten bij een vereniging; 82. eerwaarde heer (afk.); 85. muziek-
noot.

Voor de volgende puzzel hebben we wederom een 
leuke prijs. Ditmaal mogen we vijf maal een cd-
luisterboek ‘Kan dat gepraat niet wat minder?’ van 
25 jaar Radio Rijnmond weggeven. 
Deze luisterboeken worden beschikbaar gesteld 
door uitgeverij Rubinstein. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 28 JANUARI opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

De korte periode van kou en ijs bracht veel lezers van De Oud-Rotterdammer in herinnering weer terug naar de 
winters die zij in hun jonge jaren zelf op het ijs beleefden. Het voorpagina verhaal van de vorige krant droeg daar 
ook zijn steentje aan bij. Inmiddels is het ijs weer verdwenen en kunnen we weer rustig de straat op. De ijspret is 
voorlopig weer voorbij. Wellicht dat de winter iets later in het jaar nogmaals zijn ronde doet in het land, zodat we 
weer een rondje Rottemeren kunnen schaatsen. De oplossing van de puzzel was:

“Veel leesplezier in het nieuwe jaar”
Dat geldt in ieder geval voor de volgende winnaars die het boek ‘Opstelten 1999-2009’ thuisgestuurd krijgen. Het 
boek wordt beschikbaar gesteld door uitgeverij Trichis.

G. Peters, Rotterdam
T. de Ruyter, Hellevoetsluis
E. van Vliet, Rotterdam

Het succes van ons blad De Oud-Rotterdammer krijgt een vervolg in 
Den Haag. Op 3 februari verschijnt in Den Haag het eerste nummer 
van De Oud-Hagenaar. Ook deze krant verschijnt elke 14 dagen en 
is eveneens gratis. Net als bij De Oud-Rotterdammer kunnen ze in 
Den Haag ook wel wat hulp gebruiken bij de start. 

Er wordt daarom gezocht naar:

enthousiaste, 
ervaren advertentiewervers 

en 

winkeliers die een krantenrekje 
bij hun zaak willen plaatsen. 

Maar natuurlijk zijn ze ook op zoek naar:

mensen met mooie herinneringen 
aan de residentie. 

Ziet u, u zelf al als advertentiewerver of kent u iemand die dat wel 
ziet zitten? Of bent of kent u een winkelier in Den Haag die graag 
een rekje in de winkel wilt? Of wilt u graag uw herinnering delen? 
Stuur dan een berichtje aan info@deoud-hagenaar.nl of schrijf naar 
postbus 26046, 2502 GA Den Haag

VOOR WOENSDAG 28 JANUARI opsturen naar: 
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een 
interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikke-
lingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van 
binnen en buiten  de vestigingen.  Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke 
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

Nadere inlichtingen over Humanitas, 
een vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman op nummer 
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

De Kristal in Nesselande
Begeleid Wonen voor ouderen 
met geheugenproblematiek

Humanitas zoekt:

Afdelingshoofd

Teamleiders

Zorgbemiddelaar (voor 20-24 uur)
Teamleiders
Verzorgende IG (nachtdienst) 

Verzorgenden IG (fulltime en parttime)
Medewerkers huishoudelijke verzorging

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier

Begeleid Wonen in De Kristal 
betekent dat een ieder het le-

ven naar eigen wens inricht. 
Sommigen vinden het heer-
lijk om regelmatig in de eigen 
woning televisie te kijken, or-
gel te spelen, een fotoboek te 
bekijken of zomaar met een 
glaasje wijn op de bank te zit-
ten. Anderen zijn liever samen 
met andere bewoners in de 
huiskamer of nemen deel aan 
activiteiten. Allen kunnen ge-
bruik maken van alle facilitei-
ten, zoals een gezellig restau-
rant, een kapper en gevari-
eerde activiteiten. 

Voor partners en familie blijft 
door de kleinschalige opzet 
alle gelegenheid om hun be-
langrijke rol in het leven van 
de cliënt te vervullen. Een 
kleindochter die gezellig met 
haar hond oma bezoekt, een 
dochter die samen met haar 
moeder en andere bewoners 
in de gemeenschappelijke 
huiskamer een appeltaart 
bakt, een zoon die ’s avonds 

met een aantal bewoners een 
spelletje komt doen: allemaal 
voorbeelden die van grote waar-

de zijn voor het 
gewone huise-
lijke leven.

Zorg en bege-
leiding bieden 
wij op maat 
met als uit-
gangspunt dat 
we mensen zo 
lang mogelijk 

stimuleren de dingen die ze 
nog kunnen zelf te doen (’use it 
or lose it’). Een oudere dame 
die decennialang met veel ple-
zier haar eigen huishouden 
heeft gedraaid, kan, onder be-
geleiding, nog heel goed zelf 
met de stofdoek aan de slag. 
Juist deze karweitjes zelf blijven 
doen is zo belangrijk voor het 
gevoel van eigenwaarde. Ook 
bij wassen en aankleden probe-
ren we zoveel mogelijk te bege-
leiden in plaats van over te ne-
men. Uiteraard heeft het zorg-
team ook de deskundigheid in 
huis om te zorgen voor medi-
cijnbeheer, goede wondbehan-
deling en verpleegtechnische 
handelingen. Het vaste team 
wordt ondersteund door een 
psycholoog, paramedici en de 
verpleeghuisarts. 

Werken bij een woonvoorzie-
ning voor Begeleid Wonen is 
heel anders dan werken in een 
verpleeghuis. De nadruk ligt op 
het alledaagse. Ook de klein-
schaligheid maakt dat je als 
medewerker zelfstandiger en 
meer allround aan de slag bent. 
Het is een uitdaging om samen 
met cliënten en mantelzorgers 
aan een prettig verblijf te wer-
ken!

Tweede helft maart 2009 start 
Humanitas in De Kristal met 
een nieuwe woongroep voor 
dementerende ouderen. Heeft 
u belangstelling? Dan kunt u 
bellen met onze zorgbemid-
delaars: 010 - 251 14 00.

Vorige maand nam verpleeghuis 
Hannie Dekhuijzen in Charlois af-
scheid van de ruim 91-jarige Cor-
rie van Grondelle. Ze werkte vanaf 
het eerste uur in het verpleeghuis, 
was als kerkvrijwilligster actief en 
zeer geliefd. Corrie was nooit af-
wezig, alleen voor enkele weken 
verdiende vakantie en was altijd 
een vrolijke verschijning.  Huma-
nitas zal haar missen!

91-jarige vrijwilliger
uitgezwaaid

Bij Humanitas is de vrij-
williger lid van de familie!
Zonder de inzet van de meer dan 
1.250 vrijwilligers zou Humanitas 
haar werk niet kunnen doen. In 
de reguliere zorg ontbreken vaak 
welzijnselementen die in onze vi-
sie onontbeerlijk zijn.
Natuurlijk doen we er iets voor 
terug. De vrijwilliger hoort er he-
lemaal bij! Cliënten, familie, vrij-
willigers en personeel vormen 
één ‘extended family’. 
Vrijwilligers kunnen kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van werk-
zaamheden. Sterker nog: we zoe-
ken met u naar het werk dat bij u 
past. 
Belangstelling? Informatie?
Bel .

De Oosterwiek in Oosterflank
Grootstedelijk wonen in het groen

De woningen zijn goed bereik-
baar per openbaar vervoer: op 
loopafstand bevinden zich NS-
station Alexander, de metrostati-
ons Alexander en Oosterflank, 
terwijl de RET-buslijnen 30, 31, 
36 en 37 een halte voor de deur 
hebben. In de grote serre bevindt 
zich restaurant ‘De Bezige Bij’, 
met een gezellig terras aan het 
water. In dit restaurant kan men 

kiezen uit een keur van gerech-
ten, variërend van een belegd 
broodje of een (veelal echt-Hol-
lands) dagmenu tot diverse spe-
cialiteiten à la carte.
Het complex is uiteraard rolstoel-
vriendelijk, heeft meerdere liften 
en biedt de diensten van o.a. een 
huismeester, kapsalon, pedicure, 
een zorgconsulent en een fysio-
therapiepraktijk.
Verder zijn beschikbaar: maal-
tijdservice, maatschappelijke en 
huishoudelijke hulp, dagvoorzie-
ningen, personenalarmering en 
zelfs zorg tot en met verzorging. 
Er zijn ook logeerkamers.

In het gebouw zijn een biljart-
ruimte, bibliotheek, leestafel 
en internetruimte, terwijl er di-
verse dagactiviteiten ont-
plooid worden, zoals  biljarten, 
sjoelen, bridgen, gymnastiek.

Er zijn enkele appartementen 
per direct beschikbaar. Huur-
prijsindicatie: vanaf € 550,-, 

exclusief servicekos-
ten en verwarming. 

Bel voor meer infor-
matie de woonma-
kelaar, van Humani-
tas,  Coby Bosker:  

.

Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur 

Waar het verleden 
toekomst heeft

De Herinneringsmusea
zoeken nog...
Wij zouden graag nog aan 
onze collectie toevoegen: 
kleine behangstalenboekjes, 
zoals je die vroeger in de brie-
venbus kreeg. Heeft u deze of 
andere interessante zaken in 
huis en wilt u ze ons museum 
schenken, neem contact met 
ons op en we maken een af-
spraak: .

Vrijwilligers
In het nieuwe museum in 
de Jan Meertensflat is nog 
plaats voor vrijwillige sup-
poosten / rondleiders. 
Informatie:  .


