
Ook Cor de Waard (OR nr. 17) 
beschrijft het braakliggend terrein 
tussen beide Hogenbanwegen, dat zich 
uitstrekte van de Rotterdamsedijk tot 
de spoordijk. Via een klaphek kon je de 
spoorbaan over naar de Spaansepolder 
in wording. Een geweldig speelter-
rein. Met tenten, een echte van familie 
De Haas of een bouwsel van kleden 
en oude lakens, kampeerden we daar, 
door onze moeders voorzien van een 
oude koekenpan, lucifers, boter en 
aardappelen of pannenkoekenbeslag. 
Rauw, zwart, met of zonder zand, het 
smaakte altijd geweldig. IJsje toe bij de 
ijsboer in de Russischestraat. Eenmaal 
thuis stonk je als een bokking van het 
kampvuur.
Iedereen had wel een hut tussen de 
bosjes of het hoge onkruid. Een gelief-
de bezigheid was het portemonneetje 
trekken langs het fi etspad op de dijk, 
als het donkerder werd gebruikten we 
een aansteker. Ook was er een leven-
dige handel in kinderwagenwielen voor 
de zelfgebouwde zeepkisten, waarmee 
we de dijk af scheurden, in die tijd 
nog zonder helm. Het ‘watjestijdperk’ 
hebben wij niet meegemaakt, waardoor 
wij nog over natuurlijke afweerstoffen 
beschikken.

Pijp kaneel
Er was veel te doen en te zien in het 
grensgebied tussen Rotterdam en 
Schiedam, de Coca Colafabriek aan de 
Van Deventerstraat, naast Bakkerij De 

Geer, waar altijd wat te snaaien viel, de 
snoepfabriek van Gilda of bakkerij v.d. 
Meer en Schoep in de Spaanse Polder. 
Naar de beesten kijken bij de serumin-
richting in de Grieksestraat en
op woensdagmiddag kisten in de 
wagons laden bij de fruitterminal aan 
de Merwehaven. Doordat er altijd 
wel een kist viel, kwam je thuis met 
allerhande exotisch fruit. Uit de zojuist 
verscheepte zakken voor kruidenhandel 
Verstegen pikten wij enorme pijpen 
kaneel, die, toen ze een keer verstopt in 
broek en kaplaarzen mee naar school 
genomen werden, op voor ons onver-
klaarbare reden ontdekt werden, het 
rook natuurlijk een uur in de wind.
Ook het rangeerterrein was één van 
onze speelterreinen, tikkertje op de 
daken van de wagons, waar je vanaf 
het tramhuisje op kon springen, tot de 
spoorwegpolitie met een grote bouvier 
ons wegjoeg. Met het pontje voeren 
we naar Heijplaat, Pernis en terug 
naar Schiemond. Als het regende kon 
je voor een dubbeltje een rondje met 
tramlijn 4 maken; was je toch een tijdje 
zoet. We draaiden onze hand niet om 

voor een fi etstochtje naar Kethel om 
te vissen of naar de vliegtuigen bij 
Ypenburg, en allemaal nog zonder ver-
snellingen. Fietsen heb ik geleerd op 
een doortrapfi etsje, dat je in het Witte 
Dorp kon huren.

Neurotisch
De foto in nummer 17 herinner ik 
me nog uitstekend, omdat ik daar op 
school zat.
Het houten Finse schooltje in de Griek-
sestraat naast het Vredeskerkje, waar je 
in de zesde klas van meester Apon de 
bel mocht luiden als de school aanging 
of het speelkwartier was afgelopen. 
Hoe spannend was het niet om in plaats 
van over straat, door de poortjes tussen 
de huizen door naar school te gaan, op 
je hoede voor de vermeende heks. Mijn 
herinneringen gaan overigens terug tot 
de kleuterschool, het ydillisch witte 
schooltje in het complex bij het Witte 
Dorp. Als er ijs lag, hoefde je niet 
helemaal om te lopen; er waren erbij 
die dachten, dat dat ook voor kroos 
gold. Maar ja, het was een openbare 
school, dus leerden we niet over water 

te lopen. In mijn beleving was er een 
immense zandbak waar na het buiten-
spelen neurotisch de houten scheppen, 
harken en schepjes geteld werden, voor 
je weer naar binnen mocht.
Opmerkelijk is ook hoeveel namen 
je je nog herinnert, niet alleen van de 
winkels, maar ook de mensen in de 
buurt, al weet mijn bijna 90-jarige 
moeder er nog meer dan ik. Wie de 
eerste auto had, waar je op woens-
dagmiddag televisie mocht kijken; 
Pipo, Dappere Dodo of Wie wil mijn 
marmotje zien. 

Kattenkwaad, zoals het aan elkaar 
binden van deurknoppen en daarna 
aanbellen.
Anders dan tegenwoordig, sidderden 
wij nog voor wijkagent Pakvis, die 
in de Engelsestraat naast de visboer 
woonde en ons op onze opgevoerde 
bromfi etsen met zijn snelle Kreidler, 
nog lang het leven zuur maakte.

UdoPemmelaar
Hellevoetsluis
upemmelaar@chello.nl
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Een vrijwel autoloos eldorado 
hadden we tot onze beschik-
king. Bussietrap, Annemaria 
koekoek, bordjetik, schuilee, 
dieffie met verlos, ik verklaar de 
oorlog, het gooien met een bal 
tegen de stoeprand, de klim-
boom bij de Hongaarsestraat 
en er was…… het ‘Landje’; met 
als jaarlijks hoogtepunt de 
kerstboomverbranding, waarbij 
de vlammen boven de huizen 
uitkwamen. Tientallen kerstbo-
men, na een felle strijd bemach-
tigd, bewaarden we in de kelder. 
Van Volendam had nog niemand 
gehoord.

Naar school met een pijp kaneel in je broek
Deze week o.a.:

 De Van Nelle- 
 lichtreclames van
 een verfje voorzien

 - Pag 3

 Glimfabriek
 krijgt weer
 glans in museum

 - Pag 11

 Een hedendaags 
 Kerstverhaal
 over kauwgummie
 en Kerst
   

 - Pag 15

  Presentatie 
 Henk Hartogboek:
 Rotterdam gefoto-
 grafeerd ‘60-‘70

 - Pag 19

- Udo Pemmelaar speelde in zijn jeugd in Oud-Mathenesse. 
Hier een foto van de Engelsestraat, gezien vanaf de Schedamseweg Beneden (foto collectie Voet)

De medewerkers van 
De Oud-Rotterdammer wensen u

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2010
Zoals u gewend bent komt de krant uit in de even weken. Daarom komt de 

eerstvolgende krant uit in week 2 van het nieuwe jaar. 
Om precies te zijn op dinsdag 12 januari  (over 3 weken dus!).



Pagina 2 Dinsdag 22 december 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Inclusief vervoer vanaf uw voordeur, eersteklas kaarten, 

een drankje in de pauze en groepsbegeleiding door een 

gastheer/-vrouw. Speciale aanbieding: € 57,00
Bel gratis 0800 588 66 78 om te reserveren

Laurens, uniek net als u

U
IT

B
U

R
E

A
U

 V
O

O
R

 O
U

D
E

R
E

N

Theater & Dagtochten

AANBIEDING

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

Wilt u ons totale programmaoverzicht
ontvangen of meer informatie over

de arrangementen?
 Bel gratis 0800 588 66 78

 Het Zwanenmeer

21
januari
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Cox Column

Karels vertelt: “Mijn vader heeft vanaf 
1941 tot aan zijn pensioen in 1976 
als onderhoudsschilder bij Van Nelle 
gewerkt. In mijn jeugdjaren bezocht ik 
hem weleens op het dak van het Witte 
Huis waar hij de lichtreclame van een 
verfje voorzag. Wij woonden toen 
in de Lambertusstraat in Kralingen 
en van daar uit liep ik, ik moet een 
jaar of acht zijn geweest, met wat 
vriendjes naar het Witte Huis. Je had 
daar zo’n open roulerende lift, een 
paternosterlift, en daarmee gingen we 
dan naar boven. Daarna was het nog 
een heel geklauter om bovenop het dak 
te komen. Ongeloofl ijk dat dat in die 
tijd zonder enige vorm van beveiliging 
kon.”

Avontuur
Boven op het toen hoogste gebouw 
van Nederland, dat ongeschonden het 
bombardement in 1940 doorstond, 
begon het echte avontuur.
“Als we eenmaal met het clubje 
jongens bovenop stonden, gooiden we 
van die grote dotten poetskatoen naar 
beneden. Dikke pret was dat natuurlijk 

als je de mensen op straat verbaasd 
naar boven zag kijken!”
Maar ook zijn vader zocht de uitda-
ging. “Mijn vader (midden) en zijn 
collega’s, op de foto staat ook Jan 
Noordegraaf, maar wie die ander is 
weet ik niet, hielden ook wel van een 
geintje. Op een keer sprong mijn vader 
vanaf het balkonnetje op het dak een 
stuk naar beneden. Het personeel in het 
Witte Huis zag hem voorbij een raam 
gaan en schrok hevig. Ze gingen heel 
bezorgd kijken, want ze wisten niet dat 
mijn vader altijd aangelijnd werkte. 
Dat kun je ook wel op de foto zien. 
Wij als kinderen klommen gewoon 
naar boven. Onvoorstelbaar.”
In die jaren was het een leuke 
gewoonte, zo vertelt Karels, met een 
kijkdoos op het Blaakstation te gaan 
staan. “De mensen mochten dan voor 
een cent even kijken.”

Zakcentje
Een leuk zakcentje, want Karels komt 
uit een gezin met tien kinderen. “We 
hadden in de Lambertusstraat zo’n 
woning met een voor-, tussen- en 

achterkamer en een heel klein tuintje 
waar net een konijnenhok kon staan. 
Veel ruimte om in huis te spelen was 
er niet, maar we vermaakten ons 
op straat met allerlei spelletjes. We 
speelden ook graag in de speeltuin bij 
de gashouders.”
Hoogtepunt van het jaar was het op 
Koninginnedag en andere feestdagen 
hijsen van de vlag op het dak van de 
Van Nelle-fabriek. 
“Daar kreeg mijn vader een extra 
vergoeding voor. Het was immers een 
vrije dag. Als kinderen mochten wij 
dan altijd mee. We gingen niet met de 
lift, maar liepen helemaal naar boven. 
Iedere keer als we een verdieping 
hoger waren, zag je de wereld beneden 
kleiner worden. Net als op het Witte 
Huis lag de wereld uiteindelijk letter-
lijk aan je voeten. Schitterend vonden 
we dat.”
Karels senior werkte 32 jaar bij Van 
Nelle. Hij ging met pensioen als 
voorman. “Toen ik nog jong was, 
werkte hij ook nog in zijn vrije tijd 
om het inkomen wat aan te vullen. In 
de duurdere buurten van Rotterdam 

schilderde hij plafonnetjes en zo”, 
weet Han Karels nog.

Politie
Hij is overigens niet in de voetspo-
ren van zijn vader getreden. Karels 
werkte veertig jaar bij de Rotterdamse 
politie. In diverse functies en wijken. 
Tijdens ons gesprekje blijkt dat hij 
heel veel uit die tijd bewaard heeft. In 
zijn hobbykamertje staan mappen vol 
krantenknipsels en foto’s. Samen met 
door hem opgeschreven herinneringen 

en belevenissen bij de politie vraagt 
dit er gewoon om ooit in boekvorm te 
worden uitgegeven. Voorlopig heeft 
voormalig wijkbrigadier Karels daar 
geen tijd voor, want als ’acteur’ op de 
politieopleiding weet hij aspirant-po-
litiemensen ook fl ink te boeien. Maar 
vooral uit te dagen!

Bab Riem Vis

De Van Nelle-lichtreclames van een verfje voorzien
Zoals altijd kreeg de redactie van De Oud-Rotterdammer de afgelopen weken weer veel reacties op 
geplaatste artikelen. Zo ook op het verhaal over de Van Nelle Ontwerpfabriek. Toen Han Karels het 
artikel las, dacht hij meteen aan zijn vader, Machiel Karels. Bijgaande foto van het Witte Huis werd er 
bij gezocht, die volgens Karels door een professionele fotograaf is gemaakt. De foto geeft ook prachtig 
weer hoe Rotterdam er in die jaren vlak na de oorlog uitzag.

Verantwoordelijkheid

Je zit als vertrouwde vreemden 
tegenover elkaar. Ik heb mijn carrière 
gehad, hij is met de zijne bezig, heel erg 
dikwijls heb je elkaar de laatste jaren 
niet gezien. Toch is er die vertrouwdheid 
van het bloed, zal ik maar zeggen, en zie 
ik hem gebaren maken en dingen zeggen 
waarin ik mezelf, en z’n moeder, herken. 
En op een gegeven moment zegt dat 
jong: “Ik ben wèl blij dat ik niet in zo’n 
positie terecht gekomen ben dat ik de 
verantwoordelijkheid heb voor beslis-
singen “over iedereen”, zoals bijvoor-
beeld zo’n Balkenende…”
En zo is het maar net. Want behalve dat 
je die beslissingen moet nemen en er de 
verantwoordelijkheid voor moet dragen 
of nemen, heeft iedereen ook nog een 
oordeel over je, en moet je je ook nog 
verdedigen tegen al die grote bekken op 
de televisie en in de krant.
Jan Boerstoel heeft er ’n prachtig liedje 

over geschreven, vorig jaar nog schit-
terend op ons zondagochtendconcert 
in de Doelen gezongen door Jenny 
Arean. Het heeft de veelzeggende titel 
“Iemand moet het doen”. In het tweede 
couplet gaat het er over dat er oproer is 
in de stad en dat er wordt geplunderd en 
brandgesticht, en dan:
 
 …gelukkig, dat de straat is afgezet…
 Door een cordon politiemannen met  
 getrokken wapen
 en voor hen staat een offi cier nerveus  
 zijn keel te schrapen.

 Iemand moet het doen,
 Iemand geeft de opdracht 
 om te schieten
 Ook al maakt hem het vooruitzicht 
 nog zo bang,
 Iemand moet het doen,
 Iemand commandeert het 

 bloedvergieten, 
 Dirigeert de zwanenzang
 In het algemeen belang…
 Iemand moet het doen,
 Iemand moet het willen.

U snapt vast wel waar ik heen wil. In 
“Hoek van Holland” waren geen “ver-
antwoordelijken” aanwezig. Die waren 
op vakantie of lagen in hun bed. Hoewel 
er te weinig over wordt getreurd dat een 
geweldig feest op een strand kennelijk 
niet meer kan vanwege “hooligans”, 
hoe zijn we nou toch weer aan dàt 
verschrikkelijke woord gekomen dat 
de werkelijkheid verbergt, TUIG is het, 
GESPUIS, JAN HAGEL, RAPALJE, is 
er terecht toch veel verbazing over het 
feit dat door degenen die dat moeten 
doen de verantwoordelijkheid, zie 
boven, niet wordt genomen. Daar zijn 
we in Nederland niet sterk in. Ik kan me 

nog herinneren dat de Falklandoorlog 
uitbrak, en dat de verantwoordelijke 
minister van Buitenlandse Zaken van 
Engeland ogenblikkelijk ontslag nam. 
Terwijl die er toch niets aan kon doen. 
Naar ik meen heette hij Lord Carrington. 
Nou zal dat wel een welgesteld man 
zijn geweest, en dat is natuurlijk ook ’n 
punt. Vroeger waren de machthebbers 
welgesteld, tegenwoordig is het een 
baantje om je in leven te houden. Dat is 
de voortgeschreden democratie. 
Welnu, terwijl ik dit schrijf, weet ik 
niet wat er gaat gebeuren, maar die po-
litiejongens in de duinen die hun leven 
waagden, en die godbetert ook nog een 
tijdje “beklaagden” waren, hebben er 
recht op dat de “verantwoordelijken” 
hun verantwoordelijkheid nemen: Bie-
zen pakken en weg wezen!
En u wens ik fi jne feestdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar.

Onlangs zat ik met een zeer verstandig iemand te praten. Het was toevallig mijn zoon. Een van 
de voordelen van het feit dat ik niet zo fanatiek meer werk, en echt, wat je meer mensen hoort 
vertellen, maar bij mij ècht “alleen nog maar dingen doe die ik leuk vind”, hetgeen een  van de 
verworvenheden is als je je altijd rot hebt gewerkt en nergens anders tijd voor had, is dat ik nu 
tijd heb, TIJD, en ze zeggen wel eens “tijd is geld” en dat is zeker waar, maar geld is ook tijd. En 
dus zat ik vorige week gezellig met mijn zoon in Mokum te lunchen, in een van die, je zou haast 
zeggen “pretentieloze” restaurantjes waar de hoofdstad zo rijk aan is, wat dat betreft zijn we 
hier in Rotjeknor nog altijd aan een inhaalslag bezig, maar het gaat heel erg de goeie kant op. 

- Opa Karels (m.) op het Witte Huis -



Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

Slinge 435
3085 ES  Rotterdam 
Telefoon  010-4806889
Fax  010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  
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’n goed kunstgebit? 

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van 
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.  
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe 
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande 
prothese bent u bij ons aan het goede adres. 

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartverzorging

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Januari 2010 verhuist onze praktijk 
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

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

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

info@fysioplusrotterdam.nl of www.fysioplusrotterdam.nl

Fotoboekservice 
voor senioren
HEMA Beursplein is de enige locatie in Rotterdam waar u op een 
heel eenvoudige wijze zelf binnen enkele minuten een prachtig fotoboek 
van 24 pagina’s kunt samenstellen en 
automatisch laten uitprinten vanaf slechts 14,95
1. Stop “het kaartje” in de automaat
2. Selecteer de foto’s
3. Kies het gewenste thema
4. Geef een titel aan uw fotoboek
5. Druk op start
6. Betaal bij de kassa
7. Neem uw fotoboek uit de printer

BEURSPLEIN 2, ROTTERDAM
Ook op zondag 

27 december geopend

Fotoboekservice 
voor senioren
HEMA Beursplein is de enige locatie in Rotterdam waar u op een 
heel eenvoudige wijze zelf binnen enkele minuten een prachtig fotoboek 
van 24 pagina’s kunt samenstellen en 
automatisch laten uitprinten vanaf slechts 

1. Stop “het kaartje” in de automaat
2. Selecteer de foto’s
3. Kies het gewenste thema
4. Geef een titel aan uw fotoboek
5. Druk op start
6. Betaal bij de kassa
7. Neem uw fotoboek uit de printer

En gratis koffi e bij gebak
Wanneer u het prachtige fotoboek direct op uw gemak wilt 
bekijken kunt u dat het best doen in ons gezellige restaurant. 
Op vertoon van uw fotoboek en de kassabon krijgt u bij 
aankoop van een lekker gebakje het kopje koffi e gratis! 
(geldig tot 31 januari)

40Plus
Relatie

Single, maar liever samen?

www.40plusrelatie.nl  |  tel: 015 – 8894807

U bent op zoek naar een 
nieuwe partner maar ziet 
door de bomen het bos niet 
meer? U bent single, tussen 
de 40 en 85 jaar en serieus op 
zoek naar een relatie?  Als u 
zich hierin herkent, bent u bij 
ons aan het goede adres! 

In een persoonlijk gesprek 
(kan ook bij u thuis) nemen 
we alle mogelijkheden met u 
door. Bij ons heeft u één vast 
aanspreekpunt in uw eigen 
regio.  Verder hebben wij een 
groot landelijk bestand en 
heeft 40PlusRelatie het     
keurmerk van de BER.



Rob Latooij (Berkenwoude): “Een schit-
terend stukje Rotterdam dat net ontsnapt 
was aan de bommenzee van de Tweede 
Wereldoorlog, maar niet aan de slopers-
woede van de vernieuwingsdrang daarna. 
Mijn gehele lagere schoolperiode heb 
ik de Nieuwe Crooswijkseweg enkele 
keren per dag, ook op zaterdag, gelopen 
vanuit de Isaäc Hubertstraat. Aan het 
eind was links het Goudseplein en dan 
de Goudse Rijweg, waarvan nog altijd 
wat over is, veel minder fraai dan de 
gesloopte huizen van de foto. De Willem 
de Zwijgerschool had er via een poort 
zijn ingang. Er was een dependance in 
de Koepelstraat, de eerste straat links op 
de foto. Bij het Goudseplein kon je over 
de open vlakte, veroorzaakt door het 
bombardement, kijken tot het stadhuis 
en de Laurenskerk. Direct rechts is nog 
altijd de Crooswijksesingel, waarop in de 
winters van ‘de goeie ouwe tijd’ bijna elk 
jaar geschaatst kon worden.”

Charles de Graaf (Maassluis): “Dit is de 
Crooswijkseweg, met aan de linkerkant 
de Koepelstraat. Ik weet dit, doordat 
mijn oma tot begin jaren 60 in de 
Koepelstraat woonde en wij daar elke 
zaterdagmiddag op bezoek gingen. Ik 
herinner mij dat ik als klein ventje altijd 
aan het touw mocht trekken als er werd 
aangebeld. Ik zie het nog voor me: Een 
hele smalle hoge kale trap met van die 
lange touwen langs de muren. Om nooit 
te vergeten.”

 J.C.van der Keur: “Het laatste stukje 
Crooswijkseweg richting Goudseplein, 
we kijken op het kruispunt rechts naar 
de Crooswijksesingel en links naar de 
Koepelstraat. Mijn oudste herinneringen 
gaan terug naar de jaren 40 en 50, maar 
ik kom nog steeds in deze buurt (mijn 
oma woonde in de Oudaenstraat). Terug 
naar de foto op de Crooswijkseweg; daar 
waren vele winkels en cafés o.a Abbink, 
Remkes en De Pater slagerijen, Van 
Dalen groenteboer, Toet en Soek-Baarlen 
vishandel, Klijnnoot café (hoek Goudse-
plein), Moes bakker, Nonner elektricien 
(hoek Oudaenstraat). Op de Crooswijk-
sesingel zat kleermaker Raté (direct 
naast het café), begrafenisondernemer 
Goetzee en kunstschilder Kemper. In de 
oorlog was er een schuilkelder tegenover 

Raté. In de Koepelstraat zijn nog steeds 
een school en diverse kleine bedrijfjes.”

Diny Heegers (Hoek van Holland): 
“Waar was dat nou… nou dat was 
(is) de Crooswijkseweg met rechts de 
Spiegelnisserkade en links, het enige 
overgebleven hoekpand, waar nu Café 
Floor Beijer is gevestigd op de hoek 
van de Koepelstraat. Ik heb tot mijn 8e 
(1963) in de Koepelstraat gewoond, de 
panden zijn nu gesloopt en er is een open 
ruimte. Hoewel ik nog jong was toen we 
verhuisden naar de Meubelstraat (ook 
gesloopt), heb ik veel herinneringen aan 
de Koepelstraat. Mijn Oma, Johanna van 
den Bergh-Dukker, woonde onder ons. 
Mijn tante, Jo de Koning, verderop in de 
straat. Het was een klein huisje, voor-
tussen-achter en de helft van de zolder. 
Ik was enig kind, dus voor ons best 
ruim. Verderop woonden hele families in 
hetzelfde huisje en werd de helft van de 
zolder ook gebruikt als slaapkamer(s). 
Bij ons op zolder stond een houten 
wastobbe met zo’n soort propeller die 
de was heen en weer sloeg. Boven het 
trapgat hing mijn schommel. Tussen.. dat 
was mijn “kamertje”; als mijn opklap-
bed naar beneden was, kon je er net 
langs lopen. Achter… was voor slapen/
eten/koken; de eettafel moest tegen de 
muur geschoven worden voordat het 
opklapbed van mijn ouders naar beneden 
kon. Dat ging verticaal tegen de muur, 
waar eerst een soort bedstee was. In het 
Humanitas-herinneringsmuseum staat 
precies zo’n keukenblok als wij hadden, 
geen echte keuken, een aanrecht met 
twee  kastjes, Bruynzeel, dat wel! Geen 
koelkast. Toen ik van mijn amandelen 
geopereerd werd, mocht ik veel ijs eten, 
die gehaald werd bij de Italiaanse ijsboer, 
op de Crooswijkseweg. Dat werd dan 
“koel” gehouden uit het raampje boven 
het aanrecht, op het schuine dak. Toen 
mijn oma overleed kwamen er nieuwe 
mensen beneden wonen. De man had 
op de schuur een soort kabouterhuisje 
geschilderd. Mijn vader maakte me wijs 
dat ik, als ik héél goed keek, wel eens 
Pinkeltje zou kunnen zien!
Voor, dat was de huiskamer (met spion-
netjes voor de ramen!). En de zwart-wit 
tv waar ik onder de tafel naar Pipo keek, 
omdat ik het zo eng vond als hij zijn 

ballon opblies. En als ik naar bed moest, 
kon ik door het gele raampje van het 
glas-in-lood toch nog even doorkijken, 
totdat ik betrapt werd door mijn vader 
die mij dan luidkeels verzocht om g.v.d. 
te gaan slapen!!! Ik kan herinneren dat 
in de straat de deuren open stonden en 
de mensen op de stoep zaten. Velen uit 
de buurt hadden een huisje in ‘de Hoek’, 
daar heb ik de saamhorigheid ervaren 
waarover jullie in de krant schrijven! 
Ach ja, de Koepelstraat…toen mijn 
moeder in Rubroek kwam te wonen en 
vaak niet meer wist waar ze was, keek 
ze uit het raam… en zag ze de hoek van 
de Koepelstraat en wist ze het weer… 
eventjes.”

J.M.Schilte-Wanna (Barendrecht): “Toen 
ik de foto zag, was het voor mij precies 
50 jaar geleden, dat ik uit het ouderlijk 
huis aan de Crooswijkseweg 126 vertrok. 
De winkel staat er geheel links met een 
heel klein gedeelte op. Daarnaast zat de 
slagerij van Michielsen en dan een hor-
logemaker en op de hoek links achteraan 
een tweedehands meubelzaak. In 1956 
kreeg ik verkering met mijn huidige 
man Cor en in 1959 trouwden wij, dus 
onlangs 50 jaar getrouwd. Wij woonden 
achter de sigarenzaak met vader/moeder 
en de kinderen. De familie heette B.A.M. 
Wanna; ik heb veel moeten helpen in 
de zaak. De winkels op de foto’s zijn 
gesloopt en vervangen door woningen. 
Tegenover onze zaak had je de Croos-
wijksesingel, met rechts achterin op de 
hoek de Heinekenfabriek. Toen ik nog 
verkering had, kwam Cor met tramlijn 
15 naar mij toe en kwam dan langs de 
hoek achter de boom rechts op de foto.”

Riet Spaargaren-Jansen (Ridderkerk): 
”Deze opgave vormde geen enkel 
probleem. Ik zag met een oogopslag, 
dat dit de kruising Crooswijksesingel-
Koepelstraat-Crooswijkseweg was. 
Maar ja, wat wil je? Als je als kind elke 
dag vanuit de Meermanstraat naar de 
openbare meisjesschool moest lopen in 
de Koepelstraat, ken je de buurt wel een 
beetje. Als je thuis kwam, kreeg ik soms 
van mijn moeder te horen, dat ik ook nog 
even langs de visboer moest. “Welke”, 
vroeg ik dan. Want dat was uitermate 
belangrijk, want je had er twee. Toet en 
Van Baarlen. Bij de een moest ik mosse-
len halen en bij de ander de overige vis. 
Mosselen waren bij de een goedkoop en 
bij de ander juist weer de vis. In welke 
volgorde weet ik niet meer. Dus ik mocht 
niet de fout maken, dat ik bij de ver-

keerde visboer de  inkopen deed, want 
dat kostte geld en dat hadden we thuis 
niet. Waar het markies aan de rechterkant 
van de kijkrichting was neergelaten, 
woonde mijn vriendinnetje, dat ik elke 
dag ophaalde en met wie ik samen naar 
school ging. Ik dacht dat in die winkel 
een filiaal van de RMI gevestigd was.”

Koos en Tonia Remkes (Hilversum): 
“Aan de Citroën DS (van mijn vader) op 
de Crooswijksekade te zien, schat ik dat 
de foto begin jaren zestig is gemaakt. Op 
de hoek Crooswijkseweg en Crooswijk-
sekade zat een café, volgens mij van 
Pardoel. Naast dat café, op de Croos-
wijkseweg 143, had mijn vader jarenlang 
zijn slagerij, J.G. Remkes & Zoon. Naast 
de slagerij waren twee winkels van 
Coöperatie de Vooruitgang, naderhand 
werden dat een Italiaanse ijssalon van 
Marinello en een “Winkel van Sinkel”. 
Daarnaast de slagerij van Toon de Pater. 

Naast Toon een braakliggend pleintje 
op de hoek van de Oudaenstaat, dat ge-
bruikt werd door de bakkerswagens van 
bakker Van Vliet, gedreven door familie 
De Munnik. Aan de linkerkant op de 
foto de slagerij van Machielsen, op de 
foto reeds Slagerij Mink, gevolgd door 
een horlogemaker, slijterij Van Klaveren, 
Schoenenzaak Herman en volgens mij 
een groenteboer.”

Enerzijds vind ik honderden oplossingen 
die binnenkomen prachtig, anderzijds 
betreur ik het, dat deze rubriek ‘maar’ 
één pagina in deze krant heeft. Weet wel, 
dat ik elke oplossing aandachtig lees.

De attentie gaat naar:
 Michaël Kemp, 
Adenstraat 28, 3067 MN Rotterdam.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 december 2009 pagina 5

Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 106” 

Nieuwe opgave no. 108

Bij het zoeken naar een ‘Waar-was-dat-nou-foto’ betrap ik me er vaak op, dat ik op een 
of andere manier problemen heb met de veranderingen in Rotterdam. Ik blijf me maar 
vasthouden aan het Rotterdam van mijn jeugd. Dat ik daarbij mijn jeugd tot in de jaren 
’70 laat doorlopen, zeg ik eerlijkheidshalve hier maar niet. Ook toen ik al 40 jaar was, 
zag de locatie er nog uit als op de foto. Maar in 2009 is heel veel veranderd, hoewel het 
op onderdelen toch nog herkenbaar is.

U kent de vraag: 
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of 
www.deoudrotterdammer.nl .  
Uw oplossingen, met herinneringen, 
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 4 januari 2010 per post zenden aan 
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is  waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. 
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

Crooswijkenaars (of is het Crooswijkers?) laten weten, zoals 
Zuiderlingen, dat zij hun stukje stad nooit vergeten. Van de
oplossingen op de Waar-was-dat-nou-foto 106 raakten zowel mijn 
gewone brievenbus als mijn e-mailbox bijna verstopt. Het aantal 
inzendingen liet zich niet tellen op de vingers van mij en de 
medebewoners van het appartementengebouw waar ik woon. 
Duidelijk is, dat de 14-daagse fotovraag in deze krant aandacht 
krijgt van de lezers. Soms denk ik: ‘’Waren zij maar allemaal 
Vriend van De Oud-Rotterdammer.”
De locatie waar we naar vroegen was de Crooswijkseweg, gezien 
richting Goudserijweg. Ik moet heel eerlijk zijn, met alle (oude) 
stadsplattegronden die ik heb, is niet uit te maken of de gevel-
wand die we op de achtergrond zien bij het Goudseplein, de Goud-
serijweg of de Van der Werfstraat behoort. Maar de vraag ging 
over de Crooswijkseweg en daar gaan de antwoorden over.
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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 
®

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

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

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

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

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

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
  Bezemschoon-oplevering van de woning

  De woning/bedrijfspand worden in de staat van oplevering 

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar  etc.

VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

Nu met 10% Senioren korting

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

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

SAMSUNG
82 cm LCD televisie
- HD-Ready
- Eenvoudige bediening
- Scart, Hdmi en PC- aansluiting
- Stereo, teletekst, afstandsbediening
- Ook geschikt voor digitenne

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

SAMSUNG 
94cm LED TV 
- LED TV = ZEER ENERGIE ZUING 
- Tot 40% minder verbruik en toch 
 heel helder beeld 
- Full-HD 1080p super scherp beeld 
- Super plat , slechts 2.99 cm ! 
- 100 HZ voor zeer rustig beeld ook bij sport 
- Draaibare voet van glas 
- Geschikt voor DIGITENNE

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

van € 599,- 
voor € 399,-

van € 1399,- 
voor € 999,-

ng van € 599 -

Prijzen uitsluitend bij afhalen en contante- of PIN betaling. Bij alle tv’s komt de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage van € 8.-

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

www.uwnissandealer.nl

Profi teer van maximaal €1.000,- slooppremie voordeel!

NISSAN PIXO
   VANAF

€ 6.499*
     

NU BIJ VISSCHER NISSAN:
VEEL RIJPLEZIER VOOR WEINIG GELD

* inclusief maximale slooppremie
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Kinderen van ouders die aan het eind van hun leven staan, willen nogal eens onderling onenigheid krijgen over hoe zij zich moeten opstellen. 
Vaak vooral over zaken waarbij geld in het spel is. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen aan de redactie van deze krant.

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Administratie en geld regelen voor ouders

Een lezeres heeft in een brief de situa-
tie in haar familie uitstekend verwoord. 
Haar verhaal: “Ongeveer 25 jaar heb 
ik met genoegen – na het overlijden 
van mijn vader – de boekhouding voor 
mijn moeder gedaan. Dat genoegen is 
echter voorbij nu mijn moeder sinds 
januari dit jaar vanwege dementie 
op een verpleegafdeling van een 
zorgcentrum verblijft. We hebben al 
die jaren een en/of rekening waardoor 
ik gemachtigd ben alle handelingen 
via deze rekening te verrichten. Sinds 
april ging mijn zus, iedere keer als zij 
bij moeder op bezoek kwam, tien euro 
meenemen van moeders handgeld als 
benzinegeld. Volgens haar deed zij 
dat vroeger ook al. Ze vond dat zij er 
recht op had. We zijn met zes kinderen. 
Toen ik dat bij allen aan de orde stelde, 
kwam er verdeeldheid. Twee veroor-
deelden het sterk. Omdat moeder niets 
meer uitgeeft en nergens meer van 
weet, vul ik het handgeld niet meer 
aan. Mijn zus declareert nu iedere keer 

als zij op bezoek gaat het benzinegeld 
bij mij. Wat moet ik nu doen? Zijn 
er wettelijke regels? Een andere zus, 
die de was doet, krijgt hiervoor een 
onkostenvergoeding. Een deel van de 
familie vindt dit ook onzin en vindt dat 
ook de was valt onder liefdewerk. Wat 
is uw mening hierover?
Mijn moeder is 92 jaar en – zoals 
gesteld – dement. Na aftrek van de 
eigen bijdrage voor de AWBZ houdt 
zij van haar AOW en klein pensioentje 
per maand te weinig over voor betaling 
van haar kosten. Dus moet tegenwoor-
dig regelmatig haar spaargeld worden 
aangesproken om alle betalingen te 
doen, ook die waarop de kinderen 
menen recht te hebben. Voorts kregen 
wij als kinderen altijd met Nieuwjaar 
van moeder wat geld contant. Moet ik 
dat gebruik voortzetten? Mijn moeder 
heeft hierover nooit iets vastgelegd. 
Ik ben nu verantwoordelijk voor alle 
geldzaken van mijn moeder, maar 
ik wil niets doen dat ik voor de wet 

niet kan verantwoorden. Hoe moet ik 
hiermee omgaan?”

Onverkwikkelijk
Tot zover de kwestie. Het gaat wel-
iswaar niet om grote bedragen, maar 
omdat dit in meer families voorkomt 
toch maar een poging tot een advies 
hoe men het best kan handelen in deze 
zaak. Er zijn hiervoor geen wettelijke 
regelingen beschikbaar. Je zit  hiermee 
namelijk in het grijze gebied tussen 
schenkingen, kostenvergoedingen en 
zelfverrijking (soms diefstal).
Dit soort onverkwikkelijke kwesties 
kan alleen maar opgelost worden als 
alle neuzen in de familie dezelfde 
kant op gaan staan. Zijn er onderlinge 
geschillen, dan is er maar één advies 
mogelijk: stop met alle (onderhandse) 
betalingen van de rekening van uw 
demente moeder en wacht tot haar 
overlijden, wanneer het wettelijk 
erfrecht een rol gaat spelen.
Bij grote zaken en transacties is het 
overigens verplicht dat uw demente 
moeder onder bewind wordt geplaatst. 
Vraag hierover de brochure aan bij 
Alzheimer Nederland 
(tel 030-6596900).

Dat is echter voor iedereen in de fami-
lie een nogal ingrijpende procedure (bij 
de rechtbank) die weer kan leiden tot 

nieuwe confl icten of onderlinge ruzies.
We raden u aan als beheerder van de 
en/of rekening - die u samen met uw 
moeder hebt - periodiek (bijvoorbeeld 
eenmaal per jaar) verantwoording af 
te leggen over de transacties aan de 
andere kinderen. U kunt dat het beste 
schriftelijk doen, waarbij u ook niet 
moeilijk moet gaan doen als iemand de 
afschriften wil inzien.

Rommelen
Uw zus, die benzinegeld afrekent, 
is aan het rommelen. Dat is alleen 
aanvaardbaar als alle anderen deze 
onkostenvergoeding accepteren. Uw 
andere zus die (deels) de was doet, 
moet dat zonder ‘arbeidsloon’ doen 
of hooguit de besparing vragen die 
het verzorgingshuis aan uw moeder 
uitkeert vanwege het feit dat men deze 
was niet hoeft te verzorgen. Vraag aan 
het verzorgingshuis of daar een terug-
gaafbedrag voor staat.

Als uw zus de was niet meer wil doen, 
kan die gewoon bij het verzorgingshuis 
worden ondergebracht dat daarvoor 
een vergoeding krijgt op grond van de 
AWBZ.

Gezien de situatie van uw moeder en 
de onderlinge verdeeldheid lijkt het 
ons het beste dat het geven van de 

schenking met Nieuwjaar wordt stop-
gezet. Tenzij men onderling daarover 
overeenstemming bereikt, bijvoorbeeld 
door een ieder een gelijk bedrag te 
geven zonder rekening te houden met 
alle andere onderlinge betalingen die 
hetzij offi cieel zijn gedaan, hetzij men 
zich heeft toegeëigend. 
Wij gaan er vanuit dat er voor uw 
werkzaamheden bij u niks aan de 
strijkstok blijft hangen of dat u in 
overleg met de andere kinderen een 
kleine kostenvergoeding heeft afge-
sproken. Maar vooreerst moet u een 
ieder inzage geven in alle handelingen 
en transacties.

In de beste families komt het voor. De langstlevende vader of 
moeder is niet meer in staat zelf de administratie en geldza-
ken bij te houden. Ze krijgen een veilig gevoel als een van de 
kinderen deze taken op zich neemt. Vaak hebben ze echter niet 
door dat hierdoor tussen kinderen onderling heel wat achter-
docht, irritaties of zelfs grote conflicten kunnen ontstaan. In de 
rubriek Rechten & Plichten hieronder krijgen wij daarover vaak 
vragen.

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

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       
AOW en pensioen

Toeslag op AOW,
lijfrente partner
Twaalf jaar geleden ben ik ontslagen. 
De ‘gouden handdruk’ die ik toen 
kreeg, had ik niet direct nodig en ik 
heb die in een stamrecht weggezet 
waarvan sinds vorig jaar de uitkering 
loopt. Ik ben op mijn 55ste gestopt 
met werken. Mijn man wordt volgend 
jaar 65 jaar en krijgt dan AOW. Als 
jongere vrouw zonder baan zou hij 
voor mij een toeslag kunnen krijgen. 
Mijn uitkering van het stamrecht of-
wel de lijfrente bedraagt € 550 bruto 
per maand. Loopt mijn man volgend 
jaar dat bedrag als toeslag mis?

De toeslag die de AOW’er (van 65 
jaar) kan krijgen voor de jongere part-
ner (zonder werk) is afhankelijk van 
inkomsten ‘uit’ of ‘in verband met’ 
arbeid van die partner. Inkomsten di-
rect uit arbeid worden deels afgetrok-
ken van de partnertoeslag. Inkomsten 
‘in verband met’ arbeid, zoals sociale 
uitkeringen en pensioenen, worden in 
zijn geheel gekort op de toeslag.

Particulier afgesloten uitkeringen 
vanwege een lijfrente bij de partner 
worden NIET gekort. De vraag is dus 
of uw stamrecht door u particulier is 
afgesloten of door uw oude werkge-
ver als gouden handdruk is gekocht 
voor u als begunstigde. In dat laatste 
geval is er sprake van een uitkering 
‘in verband met’ arbeid. 
Bij gouden handdrukken is het 
daarom al lang gebruikelijk dat 
de afvloeiingsregeling in één keer 
wordt uitbetaald aan de vertrekkende 
werknemer, die vervolgens zélf daar-
mee een fi scaalvriendelijke lijfrente 
aankoopt. Op deze manier kunt u aan 
de SVB opgeven dat u een particu-
liere lijfrente zélf hebt afgesloten. In 
uw geval is het niet duidelijk om wat 
voor lijfrente het gaat. Als u er niet 
zelf uitkomt, leg dan uw vraag voor 
aan de SVB.

Pensioen delen met
ex en zijn ex’en
Ik ben van 1989 tot 2001 getrouwd 
geweest met een man die daarvoor 
al twee huwelijken had gehad. Heb 
ik nog recht op een deel van zijn 

pensioen als ik straks 65 jaar word? 
Ik heb thans een WAO-uitkering die 
tweemaal zo hoog is als de AOW. 
Anders val ik wel erg hard terug als 
ik 65 word.

Indien uw ex in uw huwelijkse 
periode ouderdomspensioen heeft op-
gebouwd dan heeft u inderdaad recht 
op verdeling (beter gesteld ‘vereve-
ning’) daarvan. Het zit te ingewik-
keld in elkaar om u bij deze daarover 
verder te informeren. Raadpleeg uw 
ex of het pensioenfonds van uw ex. 
Overigens is het zeer gebruikelijk dat 
bij scheidingen sinds de jaren ‘90 in 
een convenant wordt opgenomen hoe 
er met de (wederzijdse) pensioenen 
moet worden omgegaan. Dus als het 
goed is gegaan, moet u dat in uw 
echtscheidingsconvenant kunnen te-
rugvinden. Als u 65 jaar wordt krijgt 
u de AOW voor alleenstaanden als u 
geen partner hebt. U schrijft dat u een 
WAO-uitkering hebt. Dat betekent 
dat u daarvoor een arbeidsverleden 
hebt gehad. Ga na of er toen voor u 
pensioen is opgebouwd. Ook hierin 
kunnen wij u niet verder helpen. U 

zult dat zelf moeten uitzoeken (navra-
gen bij uw vroegere werkgevers of 
pensioenfonds).

Samenlevingskwesties

Paar gaat uit elkaar bij 
ingewikkeld samenwonen  
Een bevriend paar, dat een samenle-
vingscontract heeft, wil uit elkaar. Zij 
is 48 jaar, hij 59 jaar. Zij is genatu-
raliseerd buitenlandse, hij nog steeds 
buitenlander. Zij heeft een koopwo-
ning. Hij betaalt de hypotheeklasten. 
Zij heeft geen werk. Hij heeft een 
WAO-uitkering en een aanvullende 
verzekeringsuitkering. Zij heeft nog 
een woning in het buitenland zonder 
schulden.
Ze krijgen ruzie. Zij verlaat het huis, 
hij blijft er wonen en de betalingen 
aan de bank gaan gewoon door. Nu 
wil zij van hem alimentatie eisen. Hij 
zegt dat ze maar moet gaan werken 
en in haar huis in het buitenland 
moet gaan wonen. Kan er alimentatie 
worden verlangd, of moet zij vol-
ledig in haar eigen onderhoud gaan 
voorzien?

Bij een samenlevingscontract vindt 
bij het uit elkaar gaan de verdeling 
van het vermogen plaats zoals in 
de bepalingen van het contract is 
vastgelegd. Hoe dat in het contract 
omschreven staat, weten we niet. Een 
alimentatieverplichting ten opzichte 
van elkaar geldt alleen als dat in 
het contract is vastgelegd. Bij het 
opstellen van het samenlevingscon-
tract kan gekozen worden voor een 
overeenkomst die lijkt op de rechten 
en plichten binnen een huwelijk in 
gemeenschap van goederen of een 
contract dat valt te vergelijken met 
huwelijkse voorwaarden. Dan kan er 
zeker sprake zijn van een alimentatie 
als het maandinkomen van de een 
hoger ligt dan dat van de ander. Met 
andere woorden: alles is afhankelijk 
van wat in het samenlevingscontract 
staat. Het lijkt ons verstandig dat uw 
kennissen, als zij er onderling niet 
uitkomen, een mediator (juridisch 
bemiddelaar) inschakelen. Dit kost 
misschien aardig wat geld, maar het 
voorkomt een hoop ellende en juridi-
sche procedures.
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

TOTALE

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

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

  Berlagestraat 235
 Rotterdam-Alexanderpolder

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

2600 M
2

KLASSE

MEUBE-

LEN

ALLES
MOET
WEG!

VERHUIZINGSLEEGVERKOOP!

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

LET OP!
Dit is geen opheffings-

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

huist naar Barendrecht.

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

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

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

Bijzondere verkoop

NUHOGEKORTING

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie, 
natuursteen, brons, rvs en glas



De prijzen waren laag, korting werd 
niet gegeven en betalen gebeurde 
contant.
Met de aankoop van het winkelpand en 
de belendende woonhuizen enkele jaren 
later, stichtte Gerrit een familiebedrijf 
dat 150 jaar en zes generaties later is 
uitgegroeid tot een begrip op het gebied 
van woninginrichting in Rotterdam 
en ver daarbuiten. 80 Jaar hebben “de 
Metzen” in de Goudse Wagenstraat 
gezeten. Vanaf 1926 in een voor die 
tijd uiterst modern warenhuis met drie 
verdiepingen en een lift waarvan Jan 
Johannes, zoon van Gerrit, de bedenker 
was. Die ruimte was hard nodig, omdat 
Metz zich al snel ging toeleggen op 
complete woninginrichting. 
Snel ontstond een heuse winkelketen 
met drie fi lialen. Later, in 1935, werd 
een vierde vestiging geopend.

Oudste aankoopbon
Uit die periode stamt de oudste 
aankoopbon in het familiearchief van 
Metz; een nota uit 1930, gericht aan de 
heer en mevrouw Es voor de aanschaf 
van een karpet en een kleed ter waarde 
van Fl 45,10. 
Nadat tijdens het bombardement in 
1940 de winkel en magazijnen in de 
Goudse Wagenstraat werden verwoest, 
kwamen nieuwe fi lialen aan de Wester-
singel en de Mauritsweg.

Nieuwe Binnenweg
De grote bekendheid bij de lezers van 
De Oud-Rotterdammer is ongetwijfeld 
te danken aan de zaak op de Nieuwe 
Binnenweg, waar Jan Johannes (vierde 
generatie) in 1961 de leiding op zich 
nam. In die tijd kreeg de 30 meter lange 
gevel de karakteristieke luifel, die, wel-

iswaar in een hedendaags design, het 
aangezicht van de Nieuwe Binnenweg 
al bijna 50 jaar bepaalt.
De vijfde generatie kwam in 1984 in de 
persoon van (weer een) Jan Johannes jr. 
Even gedreven als zijn voorgangers 
werd Metz onder zijn leiding ”het 
centrum voor binnenhuisarchitectuur” 
in Rotterdam met een vloeroppervlakte 
van 2500 m2. 

Zesde generatie
Onlangs is met Jan Peter, zoon van Jan 
Johannes jr., de zesde generatie aan-
getreden. Hij krijgt de eer op passende 
wijze stijlvol inhoud te geven aan het 
jubileumjaar. Zo verschijnt binnenkort 
een jubileumboek over de geschiedenis 
van Metz met dagboeken, agenda’s, 
fotoboeken en gegevens uit de bedrijfs-
administratie die de familie anderhalve 
eeuw heeft bewaard. 

Leuke beloning
U heeft kunnen lezen, dat de oudste 
originele nota van Metz dateert van 
mei 1930.
Iedereen die een originele nota heeft 
die nóg ouder is, kan deze bij Metz 
inleveren. De oudste nota wordt be-
loond met 500 Euro en de winnaar mag 
eenzelfde bedrag schenken aan een zelf 
te bepalen goed doel. Inzenders van 
andere oude nota’s (tot 1970), ontvan-
gen het binnenkort in de boekhandel 
verkrijgbare geschiedenisboek van de 
Rotterdamse ondernemersfamilie Metz.
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Het rijke Rotterdamse sportleven kent vele bekende en onbekende foto’s. Cees Zevenbergen plukt elke veertien dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke 
archief, waar u zich de tanden op kunt stukbijten. Twee weken later onthult hij het raadsel en kunt u zien of u het bij het goede eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
Deze foto is genomen in 1954 in Rotterdam. 
Welk elftal hier poseert, 
dat moet iedereen kunnen zien. Maar hoever komt u met het herkennen van de spelers?

Oplossing foto 8 december 2009
Drie mannen in juli 1963, keurig in het pak aan een tafel. Zij lijken goed gestemd. Waarom zou dat zijn en wie zijn deze 
drie? Kees Moerland en Pim Knoop uit Hekelingen laten weten links Guus Brox en rechts Cor Kieboom te ontdekken. De 
man in het midden zou Piet Kruiver moeten zijn. Maar Feyenoord-kenner Loe van der Hoeven zegt: “De voetballer is Ajax-
speler Henk Groot bij de ondertekening van een tweejarig contract bij Feyenoord in het bijzijn van administrateur Brox 
en de legendarische voorzitter Kieboom. Henk Groot speelde in twee seizoenen 54 wedstrijden en scoorde 34 doelpunten. 
Guus Brox – die later manager werd - was een aimabel mens met een groot Feyenoordhart. Voorzitter Cor Kieboom was 
een sterke zakenman met een scherp inzicht. Hij stond als bestuurder aan de wieg van het betaald voetbal. Legendarisch is 

zijn uitspraak ‘Waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn’.” A. Riper en Ed Straatman bevestigen dat het hier om Brox, Groot en Kieboom gaat. Straatman 
meldt nog dat met de transfer van de technisch begaafde Groot naar Feyenoord het recordbedrag van 
250.000,- gulden gemoeid was. Toen hij in 1965 naar Ajax terugging, ontving Feyenoord 375.000,- 
gulden. Hij speelde 39 interlands, waarvan vier als Feyenoorder. Ajacied Eddy Pieters Graafl and was 
Groot in 1958 al voorgegaan naar Feyenoord. Deze overgangen verliepen zonder enkel probleem. Dat 
kon van latere transfers tussen beide clubs niet altijd worden gezegd. Denk aan Wim Jansen en Johan 
Cruijff. Nee, dan Guus Brox (1918-2001) en Cor Kieboom (1901-1982). Zij stelden hun leven in 
dienst van één club.

 

150 jaar Metz Woninginrichting

Van borstels, matten 
en dweilen tot hofleverancier 
in designmeubelen
De Nieuwe Waterweg was nog niet gegraven toen Gerrit Metz 
in 1860 in de Goudse Wagenstraat de deuren opende van een 
winkel waar Rotterdammers terecht konden voor borstels, 
dweilen, parketten, horren en andere huishoudelijke zaken. 

Helaas zitten veel ouderen alleen 
met Kerst; zij voelen zich extra 
eenzaam tijdens de feestdagen en 
kruipen vaak vroeg onder de wol. 
Maar niet op particuliere woonzorg-
voorziening De Magistraat waar
volop Kerst wordt gevierd! 

Ieder jaar weer is het Kerstdiner op 
De Magistraat een avond om nooit 
te vergeten. Op de fraai gedekte 
tafels staan sfeervolle menukaarten 
en tijdens het diner wordt op de harp 
gespeeld en gezongen door perso-
neel en bewoners. De chef-koks 
hebben zichzelf weer overtroffen 
dit jaar. 

Op het 6-gangen menu 
stond deze keer:

----------------------------------------
Voor meer informatie kijk op 
www.domusmagnus.com/magistraat

Kerst op 
De Magistraat

Kerst is een peri-
ode waarin iedereen de 
warmte en gezelligheid 
van vrienden en familie 
opzoekt. Kaarsjes, lekker 
eten, gezelligheid voor de 
open haard... 

Advertorial

Metz zich al snel ging toeleggen op 
complete woninginrichting. 
Snel ontstond een heuse winkelketen 
met drie fi lialen. Later, in 1935, werd 
een vierde vestiging geopend.

stond deze keer:

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

stond deze keer:

Menu
Terrine van vis 
Gamba’s, kreeft & witvis met saf-
fraanmayonaise en waterkers
 
Cappucino van 
wildbouillon 

met morilles 

Spoom
Wildzwijn racks & Droog-
gebakken cantharellen

met stamppot zuurkool in ganzen-
vet bereid

Trio van stoofperen

peertje, vanille-ijs en saus

Koffie
met handgemaakte bonbon

Gevonden

Op 14-10-2008 plaatste mijn vriendin van 
vroeger een oproep in De Oud Rotter-
dammer. Wij waren elkaar in 1960 kwijt 
geraakt. Het weerzien was heel leuk, de 
jaren vielen weg en er was heel wat bij te 
praten. 23-12-2008 weer een oproep in 
uw krant. Dit keer van een klasgenoot uit 
1952. Naar aanleiding daarvan zijn vijf 
van de negen klasgenoten uit 1952 terug 
gevonden. Maandag 7 december hadden 
wij bij restaurant Engels in Rotterdam een 
ontmoeting met elkaar. Wil van Buytene 
-de Boer uit Nieuw Zeeland, Joke v.Dijk- 
Rommelse, Lepelstraat, Rie Kop, Wijchen/
Alverna, Mary v.Deelen, Antwerpen, 
Maria Spoelstra-Flameling, Kerkdriel.
Het weerzien was heel erg leuk en voor 
herhaling vatbaar. Hierbij een foto van 
onze klas in 1952 en wij met elkaar na 
57 jaar. Hartelijk dank voor het plaatsen 
van die oproepen. Uw krant is een groot 
succes.
 
Maria Spoelstra-Flameling



AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

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

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

 
 

Aanbieding:
wasdroogcombinatie, 
bestaande uit:
 
- 1 wasmachine indesit 
- condensdroger indesit

normaal 899 euro

esesitit 
eesisitt

oo

Nu samen 

€ 595,-  

stijlvolle herenmode

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

Mauritsweg 41 Rotterdam  010 - 412 40 70

SALE

Lorena
steun en rouwverwerking

Voor alle hulp bij:

Thuiszorg
Het verplegen van een zieke, wassen, aankleden en medicijnen geven 

en alle andere verpleeghandelingen.

Sterfbegeleiding
Het begeleiden vanaf het terminaal gedeelte tot het moment dat 

degene komt te overlijden.

Afl eggen
Het wassen en aankleden van de overledene op multiculturele 

manier.

Thuiszorg
Het helpen aanvragen van gelden, waaronder PGB 

(persoonsgebonden budget), bijzondere bijstandskosten enz.

Wacht niet langer, wij staan voor u klaar.

Tel. 06 16438157 of (010) 2181322
Ingrid_vriendwijk@hotmail.com

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
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> STERREPARATIE

> AUTORUIT VERVANGEN

> VOORRUIT POLIJSTEN *

> KENTEKEN GRAVEREN

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

Sterretje
gezocht! 

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

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

Reparatie of vervanging van uw voorruit….. 
ook op locatie.
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Er zijn nog maar weinig mensen in 
leven die in de glorietijd werkten bij 
de Glimfabriek in Overschie. Dus echt 
druk bezocht was de personeelsreünie 
begrijpelijkerwijs niet. Maar gezellig 
was het wel en leerzaam bovenal voor 
wie kennisnam van de belangrijke 
positie die de fabriek vanaf 1927 voor 
de Overschiese werkgelegenheid had. 
Op het hoogtepunt werkten er meer 
dan honderd mensen bij het bedrijf dat 
‘Wees slim, poets met Glim’ en ‘Wees 
slim, koop Glim’ als lijfspreuken 
voerde.

De 99-jarige Henny van Hooff-Warnas 
weet dat als geen ander. “In juli hoop 
ik honderd te worden”, vertelde de 
tegenwoordig Schiedamse. Haar 92 
jaar geworden echtgenoot Johan-

nes Josephinus Leonardus (Jan) van 
Hooff was gedurende 36 jaar chef in 
de fabriek én particulier chauffeur van 
directeur ir. Leendert Gerrit Versteege. 
“Wij woonden in de dienstwoning bo-
ven de fabriek”, memoreert ze. “Onze 
zoon Hans en twee dochters zijn er 
geboren. Hans is op het complex 
overleden na een noodlottig ongeval. 
Er zwaaide een laaddeur open die hij 
frontaal tegen zijn rug kreeg, waardoor 
zijn ruggengraat brak. Ik word nog 
verdrietig als ik daar aan denk. Hij is 
maar 25 geworden”, vertelt ze onder 
het bladeren in een fotoalbum.
En: “Mijn man reed meneer Versteege 
overal heen, ook naar Stadion Fe-
ijenoord waar hij jarenlang voorzitter 
was van de Raad van Bestuur. Het was 
een mooie tijd.”

Trijntje Johanna de Jonge (92) werkte 
enige jaren in de fabriek op de afde-
ling waar Schura werd geproduceerd. 
Met haar dochter Betty-Ann was ze 
naar de opening van de expositie 
gekomen. “Zij is een van mijn zes 
kinderen. Ik heb ook twintig klein- en 
achterkleinkinderen”, riep de krasse 
Schiedamse lachend. “Ik heb maar een 
paar jaar in de fabriek gewerkt en werd 
met anderen in de crisis van de jaren 

dertig ontslagen. Dat was in 1934. Ik 
verdiende toen 3,50 gulden per week, 
anderhalve euro. Ik moest Schura-
poeder verpakken in dozen van 25 
kilo. Best zwaar werk, maar de sfeer 
onderling was goed en dat maakte het 
aangenamer.”

John van den Berg glom van trots, om 
in de beeldspraak van de voormalige 
poetsfabriek te blijven. Hij kreeg onge-
veer vijftig mensen over de vloer bij de 
opening van de expositie en de reünie. 
Maar bovenal was hij blij dat door 

de oproep zijn museum veel nieuw 
materiaal kreeg van de voormalige 
Glimfabriek aan de Schiedamseweg, 
later omgedoopt in Overschieseweg. 
In 1927 is het fabriekscomplex ge-
bouwd en daar heeft het museum een 

prachtige stoffelijke herinnering aan: 
de vergulde troffel waarmee de eerste 
steen is gemetseld. Op het strijkdeel 
van de troffel staat gegraveerd: ‘Aan-
denken aan de eerste steenlegging van 
Glimfabriek Overschie - 14 september 
1927. Aangeboden door N.V. Beton 
en Woningbouw Mij’. Het bijzondere 
stuk gereedschap ging van hand tot 
hand. Glim was tot in de jaren zestig 
in Overschie actief. Na een overname 
is de productie elders onder een andere 
naam voortgezet.

De expositie is tot en met maart te 
bezichtigen. Het museum is gevestigd 
aan de Overschiese Dorpstraat 134-
140 en is op de eerste zaterdag van de 
maand en elke zondag gratis toeganke-
lijk van 14.00 tot 17.00 uur

Voor informatie 010-4158864, e-mail 
info@museumoudoverschie.nl of 
www.museumoudoverschie.nl

Glimfabriek krijgt weer glans in museum 
‘De Hoop doet Leven’
Wat een oproep in De Oud-Rotterdammer aan verhalen en materiaal kan opleveren, weet 
John van den Berg nu als geen ander. De directeur van museum Oud-Overschie ‘De Hoop 
doet Leven’ ontving ruim dertig reacties en kon er zijn expositie over de Glimfabriek extra 
glans door geven. “Die reacties kwamen vooral na publicatie in De Oud-Rotterdammer”, 
complimenteerde hij bij de opening op 12 december.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (50)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk 
was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in 
Capelle aan den IJssel. Op zaterdag 19 december verschijnt ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, een boek met bijzondere en tref-
fende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door zijn lens.

Verveling lag in de jaren vijftig op woens-
dag- en zaterdagavond ten grondslag aan 
vandalisme en oproer op winkelboulevard 
Zuid (Beijerlandselaan en Groene Hilledijk). 
Milkbar Aurore aan de Dreef was in die 
‘vetkuiventijd’ voor flanerende jongeren het 
eind- en beginpunt. Jongens maakten hun haar 
vet met brillantine en kamden er grote slagen 
in. Daarna was het op pad, gezien worden en 
kijken naar anderen. Helaas bleef het daar niet 
altijd bij. Er was nauwelijks clubhuiswerk en 
weinig of geen geld voor dansles, bioscoop 
of andere ontspanning. Dus draaide het uit 
op klieren met oom agent als mikpunt. Het 
‘agentje-pesten’ nam hand over hand toe. Ook 
als geen diender te bekennen was, werd op 
straat tumult gemaakt en raakten eigendommen 
beschadigd. Bijvoorbeeld door fietsen, die bij 
tientallen tegen gevels stonden, tegen de straat 
te kwakken of op de rijbaan te smijten. Ook 
werden stenen op de rails gelegd van de RTM-
trein, die toen over Boulevard-Zuid reed.

Dominee E. Masselink van de gereformeerde 
Sandelingpleinkerk mengde zich in het groei-
ende probleem en liet schuin aan de over-
kant van zijn kerk aan ‘t Slag een jeugdhuis 
bouwen. Op 4 april 1960 werd het geopend 
door burgemeester mr. G.E. van Walsum.Tot 
dat moment werden in de kerk films vertoond 
om te voorkomen dat gereformeerde jeugd 
ook de weg vond naar bioscopen als Harmonie 
(Gaesbeekstraat), Metro (Wolphaertsbocht), 
Colosseum (Beijerlandselaan) of zich op straat 
bezondigden aan vandalisme. Mieke en Simon 
Plugers van café Hoteldebotel van de Blokweg 
draaiden in de jaren tachtig professionele 
(geld)bingo in ’t Slag en het was hun bedoe-
ling het gebouw te kopen. De horecafamilie J. 
Veelenturf van zalencomplex en café-restaurant 
Rustburcht in Verzamelgebouw Zuid aan de 
Strevelsweg was hen net een slag voor en ver-
bouwde het tot zalen- en partycentrum.

Jeugdgebouw ’t Slag

- De 92-jarige Trijntje Johanna Keesmaat - de Jonge en haar dochter Betty-Ann bekeken de 
Glimcollectie in het museum en haalden met anderen herinneringen op Foto’s Rein Wolters -

- Met haar man Jan woonde Henny van 
Hooff (met bril) 36 jaar in een dienstwoning 
van de Glimfabriek. Henny hoopt in maart 

honderd jaar te worden -
- Museumdirecteur John van den Berg toont trots de troffel waarmee 

in 1927 de eerste steen voor de Glimfabriek is gemetseld -
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het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Uw tapijt, vinyl, 
gordijnen en 
vitrage binnen 1 
week gemeten 
en geplaatst! 

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

Gordijnatelier Wij bieden:
kledingreparatie 

stomerijfaciliteiten voor uw
kleding, dekbedden e.d.

ACTIE:
Overhemd stomen € 2,95

In Prins Alexander / Rotterdam

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

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

 Slechts 2 weken levertijd!

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

Meubeltoonkamers MODERN
2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS) 
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend     za. 10.00-17.00 uur     ma. gesloten

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Hoge kwaliteit in stof of rundleder! Leverbaar als 3 - 2,5 - 2 zits en 
als lage en hoge fauteuil. Allen met in diepte verstelbare zittingen. 

Prijs 2,5 - 2 zits vanaf € 1895,-
Parkeren voor de deur

Voorbeeld uit onze grote collectie meubelen.

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

   

   

        

Tijdelijk 
één gratis
Somfy Chronis 
Easy RTS tijdklok 
bij aanschaf

Bespaar nu nog meer energie met Harol
draadloos bediende rolluiken

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

www.zwamon.nl • info@zwamon.nl
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Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw inzet om ons elke veertien dagen weer 

een leuke krant te bezorgen. Wij hopen dat er veel mensen 

Vriend worden van De Oud-Rotterdammer, want een krantje als 

dit mag niet verloren gaan. Wij genieten er dan ook van en zijn 

er als de kippen bij, want voordat je het weet zijn de krantjes 

alweer op. Vriendelijke groeten van ons en wij wensen u en alle 

medewerkers een goed en gezond 2010.

Fam. E. Boom-Meenderman

Keplerlaan 53
3204 BJ Spijkenisse

    VoordeelpaginaVrienden

Naam + voorletters: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Giro/bankreknr:

T.n.v. 

Telefoon:

Email:

Handtekening:                                                     Datum:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

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

Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro 
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Beste Vrienden,
Velen van u hebben zich weken, sommigen zelfs maanden 
geleden, al aangemeld als Vriend van De Oud-Rotterdammer. 
Sindsdien heeft u niet zoveel van ons vernomen, behalve dan 
natuurlijk die leuke aanbiedingen op de speciale Vriendenpa-
gina, maar dat gaat nu veranderen.
Vanaf deze maand, in december dus, worden de automatische 
incasso’s van de rekeningen afgeschreven en begin januari 
krijgen alle Vrienden hun Vriendenpas thuisgestuurd.

DVD ‘Varen als Toen’ verschenenDe belangstelling voor historische schepen en vaartochten - varen als toen 
- is groter dan ooit. Reden voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland hier een 
6-delige documentaire over te maken. Afgelopen jaar volgde een camera-
ploeg schippers, vrijwilligers, nazaten van mensen die vroeger als beurt-
schipper werkten of beroepsmatig bij varen waren betrokken. Inmiddels 
is de documentaireserie op 6-delige dvd verschenen: deze is voor € 20,- incl. btw te koop.De documentaireserie geeft een kijkje in de wereld achter het varende erfgoed in de provincie 
Zuid-Holland. Het gaat om de mensen en organisaties achter die schepen, maar ook om de 
schepen zelf. De eigenaren, mensen met passie en doorzettingsvermogen vertellen over de 
geschiedenis van hun schip en over het ‘in de vaart houden’ ervan.
De serie is in de zomer van 2009 uitgezonden door RTV Rijnmond en scoorde hoge kijkcij-
fers. De serie kwam tot stand door een initiatief van het Erfgoedhuis ZH.Bestellen:
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen de dvd bestellen voor € 20,- incl. btw (excl. ver-
zendkosten) bij Bureau Op Koers,  www.opkoers.nl. of via onderstaande bon.
Van iedere verkochte DVD gaat € 5,00 naar het FONV Restauratiefonds (De Federatie Oud-
Nederlandse Vaartuigen).

Vrienden van De Oud-Rotterdammer                                  betalen  slechts € 18,00 (excl verzendkosten)

BON
Ik ontvang van u de DVD:
 Varen als Toen en betaal € 20,00 (excl. verzendkosten)
 Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal slechts € 18,00 (excl verzendkosten)

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: Op koers, Koningin Wilhelminahaven  ZZ 21, 3134 KG  Vlaardingen
Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
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DVD ‘Varen als Toen’ verschenen

is de documentaireserie op 6-delige dvd verschenen: deze is voor € 20,- incl. btw te koop.

DVD ‘Varen als Toen’ verschenen

BON
Ik ontvang van u het boek:
 Negentig jaar Spido in vogelvlucht en 
 betaal € 12,50 (incl verzendkosten)
 Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en 
 betaal slechts € 10,00 (incl verzendkosten)

 

 Rotterdam 1941 en betaal € 10,00 (incl verzendkosten)
 Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en 
 betaal slechts € 7,50 (incl verzendkosten)

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

Beste medewerkers,

Heel veel succes met dit leuke blad en natuurlijk nog bedankt 
voor de high tea, die werd aangeboden. Die oppepper konden we 
goed gebruiken.

J.J. van Meurs-Yark
Krimpen aan den IJssel

 en 

alweer op. Vriendelijke groeten van ons en wij wensen u en alle 

medewerkers een goed en gezond 2010.
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Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

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

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

vanaf

495
EURO

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

PROFITEER NU
Rechtstreekse verkoop door groothandel aan particulieren

Moderne/klassieke tapijten
www.sarookcarpet.nl

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

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

Introductie Carpetstore kvk 242856460000

Met service 

aan huis!
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Met regelmaat bezoeken wij 
familie nabij Maastricht. Met een 
neefje wandelen we dan altijd 
door Maastricht en bekijken de 
stad door kinderogen. Dat jaar 
regende het hevig en we wilden 
naar de ‘Poolse winkel’, waar 
onder meer handwerkgoederen uit 
Polen worden verkocht. Neefje 
kent Maastricht op zijn duimpje en 
voert ons door nauwe straatjes naar 
het Vrijthof. We schuilen op een 
overdekt terras en drinken bier en 
limonade. Als ik naar het toilet ga, 
moet neefje ook. In de achterruimte 
zijn veel deuren zonder opschrift. 
Slechts de sigarettenautomaat 
verstrooit een weinig amberkleurig 
licht. We rukken op goed geluk aan 
een aantal deuren, tot er een open-
gaat en een man naar buiten stapt. 
Binnen wil neefje uiteraard, net als 
zijn oom, ook in de goot piesen. 
Wij plassen...., van achter het mar-
meren schaamschotje zegt neefje: 
“Oom Frans, er ligt hier kauwgum-
mie in de WC.” “Getverderrie, 
wat een viezeriken, wie gooit er 
nou kauwgum in de WC!”, zeg ik 
opvoedend. Er volgt een korte stilte 

en dan: “Oom Frans, weet je wat 
vies is? Als je die kauwgummie er 
met je blote handen uithaalt en dan 
in je mond steekt!” 
Buiten op het plein schijnt 
inmiddels de zon. Er staat een 
rij A-Fordjes en T-Fordjes. Een 
groep Texanen rijdt een rally door 
Europa. Als de groep wegrijdt, 
krijgt neefje een pakje Chickletts 
toegestopt. “There you are young 
fellow, all the way from the US of 
A!” kauwt het Texaanse accent. 
“Great, thank you sir.” antwoord ik 
voor hem.

Kerstbeeld
De ‘Poolse Winkel’ pocht op de 
grootste verzameling kerststal-
len van Europa. Een vriendelijke 
oude baas begeleidt ons door de 
expositieruimte. We vallen voor 
een kerstbeeld uit Peru; Maria, 
Jozef, kind in krib en een schaap, 
alles in één voor maar 58 euro 80. 
De vriendelijke oude baas neemt 
het beeldje uit de vitrine: “Dat 
klopt niet hoor, het is echt 98 euro 
80!” Nou ja, het beeldje is mooi 

en we besluiten het toch te kopen. 
Als de kerst nadert en het beeldje 
wordt uitgepakt, zien we wat wij in 
de winkel hadden moeten zien. Van 
het schaap is het oor afgebroken! In 
het pakpapier ontbreekt het oor en 
dan dringt de vermoedelijke reden 
van de korting op de prijs tot ons 
door. Ik bel de winkel. De stem van 
de vriendelijk oude baas verandert 
in een bitse toon. Ik leg uit, vertel 
over de korting, geen baat: “Hier 
verkopen wij geen schapen zonder 
oor!” zegt hij en daar kan ik het 
mee doen. “Barst!” is geen kerstge-
dachte, maar wel toepasselijk. 

Het Kerstverhaal 
Een paar maanden voor kerstmis, 
op een regenachtige dag; het ruwe 
jongetje had het beeldje omgestoten 
en zonder iets te zeggen teruggezet, 
het oor van het schaap was afgebro-
ken. Het arme dier wist zeker dat er 
voor haar nooit een echte kerstmis 
meer zou komen. “We zijn onver-
koopbaar!” riep het tegen Jezus. 
Maria en Jozef mopperden nog 
wat over het onbehouwen jongetje 
en kleine Jezus huilde luid in zijn 
kribbetje. “We zullen nooit in een 
lekkere warme huiskamer staan met 
kaarsjes enzo. Misschien gaan we 
zo wel de vuilnisbak in!” 
De vriendelijke oude baas van de 
winkel zag een paar dagen later het 
afgebroken oor. Hij bromde wat on-

christelijke woorden en plakte een 
stickertje 58,80 over de oude prijs. 
Het beeldje bleef een paar weken 
staan tot een echtpaar in de winkel 
kwam en het beeldje per se wilde 
kopen. Ze zagen het gebroken oor 
niet en de vriendelijke baas was 
het alweer vergeten, hij was nu 
eenmaal al wat ouder. Maar het kon 
ook zijn dat de schraperigheid het 
won van de eerlijkheid. Hij zag de 
kans en prijsde snel weer van 58,80 
naar 98,80.
 
En toen?
De Adventsdagen kwamen en het 
echtpaar zag het afgebroken oor 
toen zij het beeldje uitpakten. “Oei, 
dat is een miskoop! Wat nu?” De 
handige man wist raad en kauwde 
een stukje kauwgum goed uit. Hij 
beweerde: “Kauwgum krijg je 
nooit-never niet-nergens van af, 
dus maak ik er een schapenoor 
van.” Het was een wonder! Zo 
kreeg het schaap een kauwgumoor 
dat zo goed vast zit dat je er geen 
barst van ziet en ieder jaar worden 
er kerstliedjes bij gezongen en 
branden er kaarsjes bij. Niemand 
die ooit ziet dat het oor getrans-
planteerd is en niet echt. Iedereen 
blij; het schaap, Maria, Jozef, het 
kindje Jezus en alle kleinkinderen 
die bij het mooie beeldje kerstlied-
jes zingen.

Een hedendaags Kerstverhaal 
over kauwgummie en Kerst
Sommige zaken breng je met elkaar in verband zonder dat 

er enige samenhang schijnt te bestaan. Dit verschijnsel 

kent iedereen wel. Zo hebben kauwgummie, Maastricht en 

Kerstmis voor mij een bijzondere betekenis. Hoe dat is ont-

staan wil ik in dit eigentijdse kerstverhaal wel vertellen, je 

mag het dan doorvertellen onder de kerstboom.

Voorafgaand aan de Kerst hielp ik Koos de bloemenboer altijd. Hij moest woensdagmiddag vanwege zijn suikerziekte ergens naar een ziekenhuis. Ik nam dan waar bij de bloemenkraam. Ik had daar veel lol in en het verdiende nog lekker 

ook. Ja, twee of drie gulden was al veel geld. Zat voor wat snoep en een pakje Bal of Silky sigaretten, 50 cent. Ja, de voorspelling van mijn moeder is uitgekomen; ik zou nog 10 gulden voor een pakje sigaret-ten gaan betalen. Tegen de Kerst kwamen er altijd indringers, die graag met de 
Kerst wilden 

helpen met 

de kerstbomen.
Koos maakte dan een keuze, wie hem mocht helpen, want dat leverde een aardig zakcentje op voor bij-voorbeeld vuurwerk. Omdat ik Koos altijd al hielp, mocht ik ook helpen met de Kerst; stronken van bomen zagen en kruizen slaan. Die pest-dingen bleven nooit recht staan. Al je kleren verziekt door de hars. De stronken gingen in de veel te grote Etna kachel bij ma Warbie in de Van Vlooswijkstraat 10a. Verder maakte wij bossen kersttakken en hulst. De bomen die verkocht werden, moesten vaak thuis gebracht 

worden; dan kreeg je weer een fooitje. Verder bleef er zat aan de strijkstok hangen, dus de 75 gulden die je per week verdiende werden soms wel 125 of 150 gulden. Koos had met de Kerst zijn standplaats op de kruising Statenweg/v.d. Meijdenstraat. 
Hoe oud was ik helemaal? 11 of 12 jaar. Een hele week in de steenkou, met gaten in je schoenen en sok-ken vol knollen, maar het was stik gezellig.

Bertus Warbie

Bomen zagen en kruizen slaan
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christelijke woorden en plakte een 
stickertje 58,80 over de oude prijs. 
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Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

De

€ 22 ,50

 €   12,50

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

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

De Rotterdamse Zwembaden wensen iedereen een spetterend,
gezond en bovenal sportief 2010! Gezellig, gezond en veilig 
bewegen doe je in het zwembad.

55+
voordeel

houd de website

seniorenzwemmen.nl

in de gaten.

Gezellig 
bewegen...

RZ_Senioren_Adv_dec  15-12-2009  16:16  Pagina 1

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 

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 2010, “één bon per gezelschap”

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”
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-- Er op uit! Kalender --

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

December Pianodriedaagse
Centrale bibliotheek – tussen 12.00-16.00 uur

Januari

3
Dick’s Dixie Six
C5 Jazz, Schiehaven 11 – 15.00 uur -  € 7,50 
www.c5jazz.nl

Januari

3
Legoland aan de Maas
Rotterdam Port Experience  - gratis

Januari

10
Zomaar een dag
Theater Maatwerk, Willem Buytewechstraat 42 – 15.00 uur 
www.theathermaatwerk.nl

Januari Nieuwjaarsconcert met orgelvuurwerk
Breepleinkerk – 20.00 uur -  € 12,50 
(reservering € 2,50 korting)15

December

26
Film: Echoes of War
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

27

28 29 30

Januari SnelleVliet Touringcars en Fitál Vakanties 
wensen u een goede reis 
door 2010
www.snellevliet.nl & www.fital.nl2010

Centrale Bibliotheek 
stadspodium Pianodriedaagse

De Centrale Bibliotheek is een van de nieuwe stadspodia van de jaarlijkse Pia-
nodriedaagse in Rotterdam. Op maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 decem-
ber zijn er gratis toegankelijke piano-optredens.

De Pianodriedaagse viert een jubileum. Het is de vijftiende editie van dit laagdrempelige concours. 
Grotendeels speelt het zich af in de Doelen. Maar dit jaar is de Pianodriedaagse uitgebreid met 
stadspodia. Pianisten – van amateur tot beroeps - mogen circa 15 tot 25 minuten spelen op een vleu-
gel op een van de stadspodia in de Centrale Bibliotheek, de Bijenkorf, Selexyz en Plaza.
Piano-optredens zijn er in de Centrale Bibliotheek tussen 12.00 en 16.00 uur op maandag 28 de-
cember (na 13.00  uur), op dinsdag 29 december en op woensdag 30 december, mits er voldoende 
aanmeldingen zijn. Aan deelnemers worden geen opleidingseisen gesteld, er is geen voorschreven 
muziek en de deelnemers mogen zelf kiezen of zij voor hun spel worden gejureerd.

De Centrale Bibliotheek Rotterdam is gevestigd aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam, telefoon (010) 
2816262. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Openstelling Oudheidkamer te Poortugaal
in december 2009, januari en februari 2010

In verband met de feestdagen zal de Oudheidkamer gesloten zijn op zaterdag 
26 december 2009 en zaterdag 2 januari 2010. De tentoonstelling “100 jaar 
Maasoord” zal nog te zien zijn op de zaterdagen 9, 16, 23 en 30 januari 2010.

Op zaterdag 23 januari 2010 zal drs. P.J.L. van Heugten, voorzitter van de Raad van Bestuur van 
het Delta Psychiatrisch Centrum, belangstellenden via een dia-presentatie in de Oudheidkamer een 
kijkje gunnen in het rijke verleden van Maasoord/Delta. De voorstelling begint om 14.00 uur en 
zal ongeveer 1 uur duren. De toegang tot deze dia-voorstelling is gratis.
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Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

 
 

 
  




  






































Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN

OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES

PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

HEERLIJK WINKELEN 
IN ONGEDWONGEN SFEER!

LANDELIJK (SFEERVOL) WONEN INRUIL OUDE BANKSTEL MOGELIJK

GROOTSTE COLLECTIE OPEN-
HAARDEN ZONDER ROOKKANAAL

MODERN EIKEN IN
DIVERSE KLEUREN LEVERBAAR

SFEERVOL WONEN

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!

WIJ WENSEN U 
PRETTIGE FEESTDAGEN 

EN EEN GEZOND 
2010
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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.

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

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

Vakantie in het         van Brabant

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

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

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

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

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

Vakantie in het         van Brabant

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

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

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

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz  • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Speciale aanbieding!
Paasarrangement 10-14 april € 364,00

Zomerarrangement € 582,00 incl. busretour, middagtochtjes en toeristenbelasting
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, opstapplaats Zuidplein/Alexander/ 

Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

 Nationale Tuinvogeltelling 
     23 en 24 januari 2010

Doe ook mee! 
      Ga naar www.tuinvogeltelling.nl

In samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland

Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie

Avenue Carnisse 62-64, 2993 MH Barendrecht

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

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

(Carpaal Tunnel Syndroom, ziekte van Dupuytren, 

- Huidtherapie (Bijvoorbeeld: oedeem en littekenbehandeling)
- Infusie met bijvoorbeeld diverse biologicals
  (Voor o.a. bij psoriasis en reuma)
- Gespecialiseerd voor 50-plussers bij diverse aandoeningen. 

De praktijk levert naast de verzekerde zorg ook enige esthetische behandelingen. Vrijwel alle behandelingen en ingrepen worden 
door de zorgverzekeraars vergoed. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten. 
De praktijk is ook gespecialiseerd voor 50-plussers bij diverse aandoeningen. Bovenooglidcorrecties kunnen 
worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar en vergoed worden.

 Spreekuren volgens afspraak, zonder wachtlijst! (er zijn ook avondspreekuren)
Alle operatieve ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving. U kunt dus dezelfde dag nog naar huis!

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

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

ooglid- of littekencorrecties)

Wij zijn tevens bereikbaar via tram 25, halte Meerwede/Middeldijkerplein.

“Ik wist niet dat Henk ook stadsfoto-
graaf is geweest. Een burgemeester 
weet veel, maar ook niet alles”, stak 
hij de hand in eigen boezem. “Ik 
heb Henk meegemaakt van 1982 tot 
1998 op het stadhuis, waar hij onze 
vaste fotograaf was en voor de ge-
meente belangrijke zaken vastlegde. 
Dat deed hij onopvallend en altijd 
met mooie foto’s als resultaat. Henk 
hoorde bij het stadhuis met passie 
voor zijn werk en bescheidenheid 
als eigenschappen. Zijn foto’s waren 
belangrijker dan zijn ego. Voor 
Rotterdam heeft bij bijzonder veel 
en goed werk verricht. Zelfs bij een 
leek als ik dringt de kwaliteit van 
zijn werk door.” Peper en Hartog 
zijn in die jaren bevriend geraakt en 
hadden veel wederzijdse waardering, 
zonder dat dit openlijk werd geuit.

Peper verder: “Snel en adequaat 
beslissen was zijn grote kracht. Henk 
haalde het maximale uit dat ene 
moment. Zonder opsmuk is en blijft 
hij een grote zoon van Rotterdam. 
Henk was Rotterdam en hoorde bij 
het stadhuis”, formuleerde Peper, 
alvorens hij de door Henk van der 
Kroon samengestelde expositie 
opende. Daarna overhandigde hij 
weduwe Truusje Hartog-Termijn een 
door Rein Sap uit Capelle aan den 
IJssel bijzonder ingebonden exem-
plaar van ‘Henk Hartog Rotterdam 
gefotografeerd 1960-1970’. Dit boek 
is samengesteld door Arnold Tak, 
Arnoud Voet en DOR-redacteur Rein 
Wolters. De bijna tot tranen geroerde 
Truusje zei het overweldigend te 
vinden wat ze in museum én boek te-
rugziet van haar man en vader Henk. 

Tegen Peper: “Ik vind het ontzet-
tend lief dat je hier wilde zijn om de 
expositie te openen.”
Peper vertelde altijd met veel waar-
dering De Oud-Rotterdammer te 
lezen en daarin ook graag kennis te 
nemen van foto’s in de rubriek ‘Door 
de lens van Hartog’. Na zijn com-
plimenteuze woorden overhandigde 
hij de prijzen die zijn verloot onder 
mensen die via De Oud-Rotterdam-

mer een boekintekening hadden 
gedaan. ‘Henk Hartog Rotterdam ge-
fotografeerd 1960-1970’ is het eerste 
deel van een trilogie, de jaren 1970-
1980 en 1980-1990 volgen nog. Het 
boek bevat 184 pagina’s met 176 
foto’s in zwart-wit. Prijs: 24,95 euro. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of via 
www.uitgeverijvoet.nl

Bram Peper steekt loftrompet 
voor stadsfotograaf Henk Hartog 
Voormalig burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, is niet 
iemand die met loze woorden strooit. Zijn complimenten aan 
de familie van de veel te jong overleden stadsfotograaf Henk 
Hartog (1939 – 2002) waren welgemeend, hartelijk en indruk-
wekkend. Peper opende zaterdag 19 december in museum de 
Dubbelde Palmboom in Delfshaven een oogstrelende expositie 
van werk van Hartog. Deze is tot eind mei gratis te bezichtigen. 

Hoofdrolspelers bij de opening van de expositie van werk van stadsfotograaf Henk Hartog in 
museum Dubbelde Palmboom en samenstellers van het boek ‘Henk Hartog Rotterdam gefoto-
grafeerd 1960-1970’. Vlnr. museumdirecteur Hans Walgenbach, Truusje Hartog-Termijn, Bram 

Peper en de auteurs Arnold Tak, Rein Wolters en uitgever  Arnoud Voet. Foto Ada van Noordwijk

Voetbal Experience 
in Middelburg geopend
Nog maar vijf, zes jaar geleden verbouwden boe-
ren hier hun tarwe, maïs, gerst en aardappelen. Nu 
staat er een hele woonwijk en een complex met de 
weidse naam Zeeuws Evenementen Podium. Heel 
veel jaren kon men in Middelburg, de Zeeuwse 
hoofdstad, aan het Molenwater tegen het centrum 
van de stad Miniatuur Walcheren vinden. Het 
voormalig eiland Walcheren in het klein. Voor 
mensen, die dit gebied kennen, waren vele gebou-
wen duidelijk te herkennen. Het was een aardige 
afspiegeling van Madurodam en trok jaarlijks veel 
bezoekers, van heinde en verre. Een jaar of negen 
geleden kregen vier gerenommeerde sportjour-
nalisten een ‘brainwave’ en stelden vast dat we 
in Nederland helemaal geen voetbalmuseum 
hebben. Dat waren Jaap de Groot, Johan Derksen, 
Hugo Borst en Matty Verkamman. Wie kent ze 
niet? Zij vonden dat daar iets aan gedaan moest 
worden. Na een gevecht van negen jaar heeft Guus 
Hiddink medio december de Voetbal Experience 
geopend. Een voetbalmuseum waar onder meer de 
eerste voetbal te zien is waarmee een Olympische 
wedstrijd is gespeeld, maar ook met een ‘Wall of 
fame’, bestaande uit foto’s van alle voetballers, 
die ooit in een interland in het Nederlandse elftal 
speelden. De ‘Galerij der Grootsten’ toont de 
grootste voetballers, die er zijn geweest: Cruijff, 
Maradonna, Beckenbauer en noem maar op. Je 
kunt er ook je eigen schotkracht testen met een 
apparaat, dat meet hoe hard je schiet. Kortom een 
bezoek aan deze gloednieuwe Voetbal Experience 
in Middelburg is zeker de moeite waard.
Henk Conijn

- Een van de initiatiefnemers, Matty Verkamman (r), 
samen met Henk Conijn -
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Naam : ...............................................................................................

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

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

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

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

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

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

KOM IN VAKANTIESTEMMING MET 
HET AANVRAGEN VAN DE NIEUWE 
VAKANTIEGIDSEN MET DE MOOI-
STE, LEUKSTE EN VERRASSENDE 

BESTEMMINGEN IN 2010

   Bolderman Excursiereizen 
   Fitàl Fietsvakanties 
   Stichting Vogelreizen
   Beluga Reizen
   Garden Tours

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

Begin de vakantie 
met het aanvragen van 
de leukste reisgidsen

De Oud-Rotterdammer zorgt 
ervoor dat de reisgidsen 

rechtstreeks naar u 
worden toegestuurd

✂
. 

Reserveren & brochure: vakantie@fital.nl - (0184) 610062  www.fital.nl

VAN BYEMONT SINGEL 3
3 1 9 5  T A  P E R N I S
N E D E R L A N D

T E L  010  295  01  26
e-mai l  in fo@belugare izen .n l
websi te  www.belugareizen .n l

Beluga
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U kunt de brochure aanvragen 
via onze website of telefonisch.

Wilt u eerst zien wat wij 
u kunnen bieden?

Kijk dan op www.belugareizen.nl

Arctische gebieden 2010-2011

AntArctische gebieden 2010 / 2011-2011 / 2012

noors en Fins Lapland   

spitsbergen

noordpool

Arctisch rusland

Alaska

Arctisch canada

groenland

iJsland

Antarctica

Beluga
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Onze nieuwe brochure 
met reizen naar  

Noord- en Zuidpool
is uit!

BELUGA Expeditions 
& Adventures

Van Byemontsingel 3  •  3195 TA  Pernis (Rt)

tel. 010 - 295 01 26  •  info@belugareizen.nl 

132 pagina’s tuinreisplezier van 
Noord-Holland tot China voor 
groepen en individuele reiziger. 

Garden Tours 
brochure 2010

Vraag de brochure aan: 
Tel. 088 – 0071300, info@gardentours.nl
of www.gardentours.nl

James Wattstraat 2a, 3261 MB Oud Beijerland

Fitál Fietsvakanties
Fitál Fietsvakanties zijn fi etsvakanties voor de 45+er 
per fi etsbus met fi etstrailer of met uw eigen auto 
naar de mooiste Fietsroutes van Europa.

o.a. – Fietscruise langs Rijn en Moezel - De Donauradweg – Oost-
zeekust – Rondom de Bodensee – Langs de Elbe – Langs de Loire – 
Rondom het Balatonmeer – Door de Dalen van Tirol – Zweden 
en Fietsen rondom Venetië

Ook: Caravan & Camper fi etsvakanties  in Duitsland en Oostenrijk

Vraag de gids gratis aan middels de informatiebon op deze pagina.

Bolderman Excursiereizen
Kwaliteit reizen met de laagsteprijsgarantie

Ook dit jaar brengen wij u weer naar de mooiste 
steden en streken in Europa. Van de Noordkaap tot 
Spanje en van Ierland tot Rusland. Blijvend in prijs 
verlaagd. De stedenreizen naar o.a. Praag, Berlijn, 
Parijs en Londen vanaf 99,-. U vindt het allemaal 
terug in onze uitgebreide kleuren brochure. 

Gratis te verkrijgen, bel 0318 – 58 09 58 of ga naar 
www.bolderman.nl.
                                                              Lid ANVR/SGR.
 

ReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenserviceReisgidsenservice
50 plus



Voorts waren er in de Oranjeboom-
straat, waar tot de komst van de 
metro in 1968 de tramlijnen 2, 3, 
9 en 12 doorheen reden, zuivel-, 
kruidenier en bakkerijfi lialen van 
de Coöperatie, Rotterdamsche 
Melk Inrichting (RMI of Ermi) en 
de kruideniersketen Van Gilst-Vis-
ser. Voorts veel kleinere winkels 
als die van groenteboer S. Lan-
tinga, Vivowinkel J. Hoogendoorn 
op de hoek Rose Spoorstraat en 
daarnaast het kruidenierswinkeltje 
van Jan Witholt en de supermarkt 
van Jan van Vuuren aan de 
Oranjeboomstraat 317.
Cafés genoeg in de één kilometer 
lange straat, zoals van Wellens 
bij station Zuid, Stadion Zuid van 
Lenie en Maarten Wijmans en 
hun barjuffrouw met de zachte 
‘g’ Sientje op de hoek Rose-
Spoorstraat, café De Star op de 
hoek Steven Hoogendijkstraat 
en Persoonsstraat, café Annie 
Bijl tussen Stampioenstraat en 
Roentgenstraat, waar zich ook café 
The Jack Stay bevond en van zich 
deed spreken op 18 juli 1981. Dat 
kwam door wijkbewoner Chris 
Stuifzand, die na 408 uur zitten 
voor de cafédeur op een paal van 
een paar vierkante decimeter in 

het Guinness Book of Records 
kwam. Overal werd gepoogd zijn 
zeventiendaagse zitrecord te evena-
ren. Voor zover bekend is dat nog 
steeds niet gelukt. Café De Dam 
van Maarten Hofstede en daarna 
Arie en Bep Berkhout op de hoek 
Oranjeboomstraat en Damstraat 
genoot vermaardheid vanwege de 
gezellige buurtsfeer. Het duo baatte 
in de jaren vijftig en zestig ook 
café Vanouds de Oostpoort aan de 
Oostzeedijk uit en later café Noor-
dereiland in de Van der Takstraat.
De Dam was mijn stamkroeg toen 
ik als bezorger actief was voor 
Het Vrije Volk. Aan de overzijde 

was aan de Oranjeboomstraat 203 
in een onbewoonbaar verklaarde 
woning, naast het wachtlokaal van 
Stadion Tax, een uitdeelpost van 
de avondkrant. Het wachten op 
de krant deed ik bij Bep en Arie, 
onder het genot van een drankje en 
dat was een rustpunt in mijn lange 
werkdag.
Groenteboer A. de Waard beleefde 
24 juni 1984 de verrassing van zijn 
leven. Terwijl hij een pond tomaten 
aan het afwegen was, stapte konin-
gin Beatrix zijn winkel binnen. Ze 
was op werkbezoek en kwam ken-
nismaken met de nieuwe winkel-
strip, het resultaat van een grondige 
renovatie van onder meer de voor-
malige bakkerij van W. Jansse Wz. 
aan de Oranjeboomstraat 145-159. 
De ijs- en snackwinkels op 253 van 
de Feijenoordse IJscentrale van 
Frans van Veldhoven en op 309 van 
Lou Ekelmans (bijgenaamd Lou 
de Palingboer) deden ook goede 
zaken. Evenals de sigarenwinkel 
van Leo de Groot, die op 93b ook 
een PTT agentschap beheerde. 
In de loop der jaren is De Groot 
verschillende keren overvallen. 
Na zijn pensionering schreef hij 
het boek ‘Oorlogsherinneringen’, 

in 2001 uitgegeven. Recent trof ik 
Leo in het OorlogsVerzetsMuseum 
Rotterdam, waar hij een actieve 
vrijwilliger is. Andere sigarenwin-
kels uit de jaren vijftig en zestig 
waren die van H. Schlink nabij 
station Zuid, A. van Dalen op de 
hoek van de Rose Spoorstraat en 
F.J. Berghout tussen de Roentgen-
straat en Steven Hoogendijkstraat. 
Op 39-41 bevond zich het woon- 
en bedrijfspand van het auto- en 
touringcarbedrijf Daniëls States 
Express en aan de Oranjeboom-
straat 298 de hoofdingang van 
ambachtsschool Nicolaas Witsen. 
Als leerling fi etste ik vanaf 1957 
over de kinderhoofdjes naar het 
ijzeren schoolhek aan de achter-
zijde aan de Persoonshaven naar 
de schoolstalling. Een bordes gaf 
toegang tot het lage middenschip 
van de school van directeur Piet 
Klapwijk, die woonde aan de 
Buizerdstraat 1. Aanvankelijk 
leerde ik op zijn school fana-
tiek voor scheepstimmerman bij 
meester Bas van Heere. Andere 
leraren waren R. Bakker (tekenen), 
H. Roest (Nederlands), G. Mosterd 
(aardrijkskunde en 
geschiedenis), J. Moerkerken 
(gymnastiek), H. Groeneboom 
(Engels), G. Reijnhout (biologie 
en scheikunde) en de uit Limburg 
afkomstige L. Ubags (rekenen en 
algebra).
Door de situatie thuis, waar vader-
lijk gezag ontbrak en moeder het te 
druk had met haar gezin met negen 
kinderen, kwam mij de school de 
neus uit met spijbelen als gevolg. 
Halverwege mijn dertiende jaar 
ging ik niet meer naar school. 
Koekjesman Jan Witholt van de 
Rose Spoorstraat 10a werd een 
van mijn bazen. In Hoogvliet hielp 
ik hem met het aan huis verkopen 
van koekjes. Zijn nu 97-jarige 
broer Herman, hielp ik mee aan de 
broodwagen in Hillesluis en met 
zijn krantenwijk voor Het Vrije 
Volk in Oud Charlois. Aan de 
Oranjeboomstraat bewaar ik fi jne 
herinneringen.

- Autobedrijf Fluks en timmerman en 
aannemer L.B. Vos  waren in de jaren zestig 

gevestigd aan de Oranjeboomstraat 254-256 en 
258 Foto’s collectie Jaap Berkhout/Bewonersorgani-

satie Feijenoord -

De Oranjeboomstraat is vernoemd op 17 december 1884 naar de gelijknamige bier-
brouwerij. Decennia achtereen was het de bekendste en oudste woon- en 
winkelstraat op Zuid, waar ook schippers graag hun inkopen deden. Aan de Roent-
genstraat 97 op de hoek Oranjeboomstraat deed Storm & Ranke jarenlang goede za-
ken. Net als in haar filialen aan de Groene Hilledijk en Hillelaan verkocht het bedrijf 
er woningtextiel van betere merken. Schuin aan de overkant verkocht op 64a J.W. 
van Loon grammofoonplaten, radiotoestellen en foto- en filmapparatuur. Zoon Joop 
(nu 80) opende in 1959 een soortgelijke winkel in de Afrikaanderwijk en stond tot 
vorig jaar ook op de Centrummarkt.

Oranjeboomstraat was prima om te 
wonen en rijk voorzien van winkels  
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- De Rose-Spoorstraat vanuit de Oranjeboomstraat naar de spoorwegovergang en de 
Rosestraat. Rechts de sigarenwinkel van A. van Dalen. -

- Café Wellens in de jaren zestig bij het toen net vernieuwde kaartjes- en toegangsgebouw 
van NS-station Zuid met daaronder een tunneltje tussen Oranjeboomstraat en Rosestraat -

De Meubelstraat 
omstreeks 1956
De woensdag- en zaterdagmiddag waren 
het hoogtepunt voor de jeugd! Dan 
mochten de kinderen uit de Meubelstraat 
om 17.00 uur bij de familie Visser naar het 
kinderuurtje op de TV komen kijken. 

Dit was, denk ik, niet aannemer Visser, 
want deze familie woonde rechts, naast de 
zuivelwinkel van Wilmink (v/h Dol) op 
de eerste verdieping. Er waren in die tijd 
maar drie gezinnen in de straat met een 
TV. Het kinderuurtje werd gepresenteerd 
door Tante Hannie (Lips) en begon met de 
Verrekijker. Daarna kwam dappere Dodo 
of professor Plano. Later kwam Swieber-
tje, die ervoor zorgde dat je niemand meer 
op straat tegen kwam. Iedereen zat voor 
de TV tot grote ergernis van de midden-
stand, want die zagen geen klant meer in 
de winkel. Het uurtje eindigde altijd met 
een vriendelijk zwaaiende Tante Hannie. 
Zij woonde in Kralingen en menig kind 
wist precies waar. Als wij niet bij de fami-
lie Visser konden kijken, mochten wij aan 
de overzijde bij Klaasen komen kijken.
Wij hebben van 1955 tot 1962 in de 
Meubelstaat 19b gewoond boven de 
rijwielstalling van Rosbergen. Toen zat te-
genover de drogisterij van Willem Bothof 
(de grootste Spartafan) de motorshow-
room van Kassels. Zijn werkplaats zat op 
de hoek Haverlandstraat/Pallisanderstraat. 
Tegenover hem in de Haverlandstraat 
zat Sparwinkel Van Hees. Verderop zat 
waterstoker Bakker(the). Ik en mijn zus 
zaten op de Jonker Fransschool in de 
Haverlandstraat en bij Bakker kochten 
wij ons snoepgoed. In de Pallisanderstraat 
stond het paard van groenteboer Rinus 
Verboom gestald, naast de opslagplaats 
van Verschoor. Deze reed met paard en 
wagen, als een soort drogisterij, door de 
stad. Ik mocht vaak mee om Eef te helpen. 
Dat er verschillen in de verhalen zitten 
komt, neem ik aan, door de jaartallen.
Van Klaveren kan ik me niet herinne-
ren, of het is, Kootje met het loodje, de 
man die op de markt stond met warme 
rookworst, maar Ria Vervoort met haar 
herdershond wel. Dus zouden wij elkaar 
moeten kennen, want dit speelt in dezelfde 
tijd.

Hopelijk zijn er meer mensen uit de Meu-
belstraat van die tijd die willen reageren. 
Het zou erg leuk zijn te horen hoe het met 
ze gaat.
 
Dirk Mulder
Dirkjoke@zonnet.nl

- Op de foto: Ron (links.B) en Manja de Korte 
(rechts), mijn zus Klaar (links) en bovenin 
Jennie Visser. Ook achterin Jan en Dick 

Rosbergen van de waterstokerij en de fi etsen-
stalling in de Meubelstraat. De jongen en het 
meisje in het midden waren waarschijnlijk van 

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

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

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

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

EINDEJAARS PRIJSJE

399,00
EINDEJAARS PRIJSJE

759,00

ETNA 1687 VRVS

60 cm Inox gas– elektrisch 

fornuis  met glazen sier-

deksel. Oven met elektro-

nische klok en geïntegreer-

de vonk-ontsteking .

Nu voor :

KP 9F91 RVS

90 cm breed RVS fornuis met 5 kook-

zones waaronder een wokbrander. 

Branders met vonk ontsteking en 

vlambeveiliging. afmetingen HxBxD is 

85x90x60 cm. Oven met Grill en draai-

spit. Gietijzeren pandragers. Schakelklok 

functie op oven en  Gratis bezorgd.

VOOR SLIMME KOKERS

EINDEJAARS PRIJSJE

269,00
EINDEJAARS PRIJSJE

329,00

ETNA
T 2130 ** inbouw combi 

magnetron, nismaat 45 

cm, inhoud 30 liter, 5 

magnetronstanden 90-

900 watt, turbo hetelucht 

oven, grill 1100 watt, 

digitale timer tot 95 min, 

automatische ontdooi-

programma’s. nu voor 

slechts...

GRATIS INBOUWRAAM

SN 65M030

13 couverts volledig 

geïntegreerde afwasautomaat 

met 4 afwas temperaturen, 

uitgestelde starttijd, volledige 

aquastop waterlekkage beveili-

ging, slechts 48 dbA geluidsni-

veau, Easy lock deursluiting en 

beladingssensor. en natuurlijk 

niet te vergeten Afwasresul-

taat A / Energieklasse A en 

Droogresultaat A 

nu voor slechts...

EINDEJAARS PRIJSJE

649,00

13 couverts volledig 

Bosch Stofzuiger 

BSG PRO8 
Een echte professionele 

stofzuiger met 10 jaar 

garantie op de motor. 

maximaal vermogen van 

1800 watt en 13 meter 

actieradius.

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

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

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon, excl. €15,- reserveringskosten, eventuele toeslagen, overige verzorging en entreegelden (tenzij anders genoemd). Kijk voor meer informatie op www.effeweg.nl

Brochure aanvragen, meer informatie, boeken? Kijk op www.                           of bel 0529-469321
Effe Weg, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen

Supervoordelige busreizen!

4 hotelovernachtingen, 4 maal ontbijt en diner, vervoer per 
Tourist Class touringcar  

4 hotelovernachtingen, 4 maal ontbijtbuffet, 4 maal dinerbuffet,  
5 maal lunch(pakket), stadswandeling Dresden o.l.v. een gids, 
Folklore avond, afscheidsdiner, vervoer per Tourist Class touringcar

7 hotelovernachtingen, 7 maal ontbijt en diner, Stadsrondrit en 
wandeling Rome o.l.v. een gids, Stadswandeling Florence o.l.v. 
een gids, vervoer per Comfort Class touringcar

Hoogtepunten: Maak een rondrit door het Moezeldal, ontdek 
het wijnstadje Cochem. Bezoek de Gemutliche wijnstuben in 
Drosselgasse en zie de Rijn en Moezel samenkomen in Koblenz!

Hoogtepunten: Breng een bezoek aan het nationale park 
Sächsische Schweiz, bezoek barokstad Dresden met het Semper 
Operahaus en de Frauenkirche. Bezichtig de Dom St. Mariën en 
maak een boottocht over de Elbe!

Hoogtepunten: breng een bezoek aan Venetië en bekijk de Rialto-
brug en San Marco Basilic. Maak een stadswandeling door Rome o.l.v. 
een gids en bezichtig het Vaticaan of doe een wens bij de Trevifontein. 
Ontdek kunststad Florence met het prachtige Pallazo Vecchio. 

Rijn Moezel Erzgebergte Dresden Rome, Florence en Venetië

5 dagen - Vertrek o.a.:  19 april, 19 juli, 9 augustus 5 dagen - Vertrek o.a.: 29 maart, 19 april, 3 mei, 12 juli 8 dagen - Vertrek o.a.: 12 maart, 2 en 30 april, 14 mei

Inclusief: Inclusief: Inclusief:

All INCLUSIVE

9 auguguststusususususs 

v.a.
€219,-

l, 3 memeiii, 111111 122222222 jjjujujulililili 

v.a.
€329,-

 apriillll, 111 1444444 mmmmmemeiiii

v.a.
€399,-
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door Aad van der Struijs

Ik heb alles weer gehad….
In de jaren zestig van de vorige eeuw zong Henk Elsink het al:
“Ik heb weer alles gehad, in het afgelopen jaar.
Ik heb de griep gehad, ik ben verkouden geweest.
Ik heb weer alles gehad in het afgelopen jaar,
Ik ben bruin geweest, ik ben uitgeweest.
Ik heb de rozen zien bloeien, ik heb het koren zien groeien.
Ik weet alleen niet hoe en waar, ik heb het weer gehad dit jaar!”

Wij hebben het straks allemaal gehad met dit jaar, want 2010 rammelt al aan de 
deur. Nog negen nachtjes slapen en we zitten weer aan de oliebollen, de oudejaars-
avondconferences, de overpeinzingen en de goede voornemens voor het nieuwe jaar. 
We denken geen tien jaar meer terug, toen we op de drempel van 2000 stonden.

Weet u het nog? De angstaanja-
gendste geruchten deden de ronde. 
Computers zouden in hun bereke-
ningen zeer veel last krijgen van 
de omschakeling 19.. naar 20.. . 
Elektriciteitsvoorzieningen zouden 
kunnen uitvallen en de beruchte 
‘rode knoppen’ zouden wel eens au-
tomatisch kunnen worden ingedrukt. 
Hele computerbestanden zouden om 
12 uur ’s nachts plotseling in het niet 
verdwijnen. Heel Europa en de rest 
van de wereld keek in spanning naar 
Nieuw Zeeland en Australië. Daar 
was het al 12 en 10 uur eerder mid-
dernacht geweest; daar had men ‘de 
schok’ al meegemaakt. En wat was er 
gebeurd? Niets, helemaal niets. O ja, 
het bekende Nieuwjaarsvuurwerk op 
de Sydney Harbourbridge was nog 
groter, nog imposanter, nog indruk-
wekkender dan de jaren er voor. Dat 
grootse vuurwerk had echter niets 
met de eeuwwisseling te maken, 
maar alles met het feit dat in 2000 de 
Olympische Zomerspelen in Sydney 
werden gehouden.
Internetbezitters kunnen ook dit jaar 
rechtstreeks meegenieten van dit 
wereldberoemde New Years Eve-
spektakel. Ga op 31 december om 
13.55 uur (5 voor 2 ’s middags) naar 
http://www.sydney-webcam.com/
index.php?nav=home . Boven aan 
die website kunt u diverse camera’s 
vinden.

Waar gaan we in het 
nieuwe jaar naar toe….
Volgens mij werd dit liedje door 
Wim Kan in een van zijn legen-
darische oudejaarsavondshows 
gezongen. Voor mij, en honderddui-
zenden anderen, was de combinatie 
Oudejaarsavond – Wim Kan een 
soort twee-eenheid. De oliebollen 
kon je missen op 31 december, Wim 
Kan niet!
Al voor hij op televisie te zien was, 
waren zijn radio-uitzendingen een 

begrip in Nederland, maar ook in de 
rest van de wereld. Op 31 december 
1959 vierde ik de jaarwisseling bij 
38 graden Celsius op het Manly-
strand aan de noordkust van Sydney. 
Als trotse bezitter van een draagbare 
(buizen!)radio, had ik dit toestel 
meegenomen voor feestelijke ach-
tergrondmuziek. Omdat de meeste 
van mijn Australische vrienden en 
vriendinnen er nog niet waren, zat ik 
wat op ‘de korte golf te spelen’. Ik 
viel midden in een mededeling van 
de Wereldomroep Nederland, waarin 
het oudejaarsavondoptreden van 
Wim Kan werd aangekondigd.
Het was zo’n 8 uur ’s avonds, niet te 
veel mensen om me heen en ik lag 
op een badlaken lekker in het zand te 
luisteren. Plotseling bemerkte ik, dat 
er twee mensen in mijn buurt waren 
komen zitten; ook zij grinnikten als 
Wim Kan weer kwink sloeg.
Een lang verhaal kort makend: toen 
de uitzending om 9 uur was afge-
lopen zaten er 25-30 Nederlandse 
New-Aussies bij elkaar. De nodige 
Tooheysbiertjes waren toen al van 
eigenaar naar (bier)buiken ver-
huisd. Mijn inmiddels gearriveerde 
vrienden begrepen er niets van, maar 
vonden het prachtig. De betreffende 
radio, inmiddels een dikke 50 jaar 
oud, staat nu nog speelklaar op mijn 
servieskast!
Maar ik had het erover, waar Wim 

Kan en wij allemaal in het nieuwe 
jaar naar toe gaan.
Als ik toekomstplannen van en over 
Rotterdam hoor en zie, denk ik soms: 
“Moet dat nou?’’. Verleden week 
hoorde ik van het wooncomplex De 
Rotterdam op de Wilhelminapier. Dit 
complex krijgt drie (woon)torens van 
150 meter hoog. Persoonlijk vind 
ik het Montevideo-gebouw en het 
World Port Center al overheersend 
genoeg. De ‘goede ouwe tijd’ van het 
voormalige HAL-kantoorgebouw, 

nu Hotel New York, is nog maar 
nauwelijks herkenbaar. Wat er 
van ‘de pier’ overblijft, als de drie 
torens erbij zijn gekomen, laat zich 
raden. Ja, men heeft wel aan vroeger 
gedacht. Men noemt het complex 
‘De Rotterdam’ als nagedachtenis 
aan de zo genoemde schepen van de 
Holland Amerika Lijn. Dank je de 
koekoek: het laatste (vlaggen)schip 
van die naam ligt zo’n 400 meter 
van het wooncomplex. In dat schip 
zit de herinnering en nagedachtenis, 
niet in (waarschijnlijk onbetaalbare) 
woningen en winkels.

Coolsingel
Ook met de het centrum doorkruisen-
de Coolsingel heeft men de nodige 
plannen. Van de verkeersader die het 
nu is, wil men de straat terugbren-
gen naar een nauwelijks te berijden 
weggetje voor lokaal bestemmings-
verkeer. Als ik in 2009 al zie hoe op 
zaterdag en zondag het autoverkeer 
zich opstapelt, om vooral toch in De 
Bijenkorf-parkeergarage te kunnen 
staan, vraag ik me af hoe dit straks 
op een 1-baansweg gaat gebeuren.
Stel dat de Coolsingel straks inder-
daad autoluw is, wat gaat er dan met 
de tram gebeuren. Momenteel staat 
het autoverkeer minuten doodstil, 
maar de tram op de eigen midden-
baan rijdt er luid bellend met zo’n 
40 km/uur voorbij. Verkeerslichten 
voor het autoverkeer laten vaak een 
gebiedend rood stoplicht zien, terwijl 
het negenoog voor de tram vrolijk 
knipperend wit licht vertoont. En dat 
wit is voor de trambestuurder, wat 
groen bij een verkeerslicht voor een 
andere weggebruiker betekent. Hoe 
de voetganger uit deze ‘logica’ moet 
wijs worden, mogen deskundigen mij 
vertellen. De trambestuurder laat een 
paar keer extra de trambel rinkelen 
en zal zeker de snelheid niet aanpas-
sen. (Ik zal maar niets schrijven over 
de Van Oldenbarneveldplaats tussen 
Lijnbaan en Binnenwegplein. Wie 
denkt dat het daar een voetgangers-
zone is, waar de tram gast is, heeft 
het helemaal mis. De tram kent daar 
één regel: Ikke, ikke, ikke en de rest 
kan stikken!).
Terug naar de Coolsingel-toekomst-
plannen: eergisteren kreeg ik deze 
toekomstvisie van het oude hoofd-
postkantoor. Ik bekeek de foto, dacht 
aan alles wat ik in en bij dit PTT-
gebouw heb meegemaakt en was blij, 

dat ik het postkantoor voornamelijk 
heb ervaren als een gebouw waar 
het voor ontworpen was. Naar een 
nieuwe bestemming kijk ik niet uit!

Snippertjes
Uit Zuid-Afrika kreeg ik: “Ik hoorde 
14 dagen geleden over de wereld-
omroep, dat het weer in Nederland 
maar koud en nat is. Arme Sint, die 
zo zwaar heeft moeten dragen in 
de regen. Om allemaal wat op te 
vrolijken, stuur ik jullie allen mijn 
beste wensen voor een gezegend 
Kerstfeest. veel geluk, voorspoed 
en gezondheid voor het nieuwe jaar. 
Ook aan alle lezers, die gereageerd 
hebben op mijn briefje; een fijn 
kerstfeest en alles wat goed is voor 
2010. Hier in Afrika worden de 
plannen voor de WK enthousiast 
gemaakt. Laten we hopen, dat alles 
gaat zoals gepland. De voetbalkoorts 
begint te komen, al moeten we nog 
zes maanden wachten. Voor de be-
volking is dit een groot evenement, 
mag ook wel. Matthy van der Dussen 
(matthy@mweb.co.za)
Van niet zo ver kreeg ik dit schrijven: 
‘’Ik las de reactie van Wil Desjar-
dijn-de Vries op de WWDN-foto 
105. Ik heb ook in de vijftiger jaren 
bij de Twentse Bank op de Blaak ge-
werkt. Ik kende haar vader dus goed. 
Er kwamen zoveel herinneringen 
boven. Ik realiseerde me dat het niet 
alleen een werkplek was, maar een 
heel sociale gemeenschap. We had-
den er een voetbalclub, toneelclub, 
balletgroep en tennisclub. Bij het 
doorbladeren van mijn foto-album 
kwam ik heel veel foto’s tegen van 
de toneelgroep, waarin ik mee-
speelde. Maar ook een foto van het 
Twentse Bank Paasvoetbal-toernooi 
in 1952. Daar staat ook de vader van 
Wil Desjardijn op. Ik weet niet of 
zij deze foto heeft, maar ik wil hem 

graag aan haar afstaan. Mijn e-mail 
adres is: twj.witberg@planet.nl. Riet 
Witberg-Le Maitre, Nieuwerkerk 
a.d.IJssel.’’
Bouke Savert, u weet wel, hij is de 
los/vaste fotograaf van de rechter 
Maasoever Nu-foto, attendeerde mij 
op een Internetsite met verbluffende 
Rotterdamse foto’s:
www.sigmabenelux.com/myphoto.

Nog even 
toekomstplannen
Toen in april 1940 schilder Marius 
Richters de trappen van de Stad-
huistoren beklom, wist hij niet dat 
hij een panoramaschilderij van een 
Rotterdam ging maken, dat vier 
weken later grotendeels verdwenen 
was. Al op 18 mei 1940 is toen een 
opzienbarend toekomstplan gepre-
senteerd. Wellicht is het daarom dat 
we zeggen “Rotterdam? O, dat is die 
stad die nooit af is!’’
[foto richt.jpg]

De komende dagen
Vrijdag en zaterdag zal het wel 
weer (vr)eten geblazen zijn. Tweede 
Kerstdag heb ik mijn naaste vrienden 
met hun kroost plus aanhang uitge-
nodigd voor een fondue-maaltijd. Ja, 
ik ga met mijn tijd mee; de rollade 
voor mijn vader en zussen, het bief-
stukje voor mijn moeder en de bal 
gehakt voor mij is iets uit de periode 
1950-1960. Maar die Kerstdagen van 
toen vergeet ik toch niet. Hoe nega-
tief ik de aanloop naar die dagen en 
de viering zelf destijds ook beleefde.
Van harte hoop ik, dat u gezondheid, 
liefde, vrede en geluk zult ervaren. 
Graag zie ik u weer in 2010!

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

FOTO’S

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

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

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

TRANSPORT

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op pag. 38 of 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro 
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

ABONNEMENTEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

ADMINAUT& PARTNERS 
uw Boekhouding vanaf € 50 p.m

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

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

DIVERSEN

- Harley davidsonboeken div titels
- Boeken over honden 4 titels
- 175 jaar Kon. Marechaussee
- Oceaanreuzen, Een Eeuw Ned. Passagiersvaart
- 100 jaar Grootwinkelbedrijf in Nederland
- Lecturama-De Tweede Wereldoorlog 22 delen
- Kampjongen- Herinneringen uit Java
- Onze Prins Bernhard- 
 In het publiek en binnenskamers
- Peter Boomgaard Het Grote Indieboek

Tel 182530419 0625015047

TE KOOP

ADMINISTRATIE

TE KOOP GEVRAAGD

GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Weduwe / Weduwnaar?
Deel uw leven weer met een eerlijk maatje!

 (60-80 jaar)

DATE & MATCH
Groot seniorenbestand! 

Bel tel. 0800-3330006  lid:BER

SINGLES

Zoekt u een schone en betrouwbare pedi-
cure bij u  aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

PEDICURE

Roze Advies Telefoon Ouderen

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

een vertrouwelijk gesprek. 

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

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

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

U kunt bijvoorbeeld bellen voor: Kan iemand mij helpen aan de 
jaargangen 2005 en 2006 van 

De Oud-Rotterdammer? 
Ik kom ze uiteraard ophalen.

E. Wagenaar
070-3641874 

 ewagenaar@casema.nl

Kan iemand mij helpen aan de 
 2005 en 2006 van 

Ik kom ze uiteraard ophalen.

De OudDe Oud
Dinsdag 10 januari 2006 
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Jaargang 2, nr. 1

Zorg- en SeniorenomroepDe RANO brengt de stad bij u thuisRANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl

Op wereldreis naar Oostvoorne
Kamperen kwam pas na de Eerste Wereldoorlog een beetje in zwang. Aanvankelijk vooral bij de padvinderij en andere jeugdbewegingen. Later werd de tent ook populair bij de zogenaamde vrijbui-ters. In 1954 had 11% van de Nederlanders een tent, in 1960 al 17% en in het topjaar 1966 zelfs 27%. Daarna verloor het kam-peren veel van zijn roman-tiek. De afvallers waren vooral de kampeerders ‘uit nood’. Nu deze een wat ruimere beurs hadden, na-men ze zonder weemoed afscheid van het gezeul met tent, tentstokken, la-kenzakken, primussen en keukengerei.

Leuk, we gaan weer kamperen, dachten veel kinderen in die tijd. Ieder jaar weer een feest voor veel gezinnen, die het geluk hadden er in de zomer even tussenuit te kunnen. Weg uit de stad! Met het hele gezin bijvoorbeeld richting Oostvoorne, op Solex, Berini (het eitje) of gewoon op de fi ets. Als de grote (vakantie)kist van zolder kwam, wist je het al, er moest weer gepakt worden. Van Gend en Loos kwam langs, nam de kist mee en deponeerde deze op de uitverkoren camping. Alles wat in de kist ging, werd op de plaats van bestemming weer uitgepakt. De enige echte kampeeruitrusting, als je dit kon betalen, bestond uit een lichtgewicht  pannenset. 

Op reis
Als je geluk had mocht je, achter op de brommer of fi ets, naar de Rosestraat op Zuid, om daar op de stoomtram van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) te stappen. Fiets en brommer mochten mee in de goederenwagon. Deze stoomtram kreeg al snel de lugubere bijnaam “het moordenaartje’, dit in 

verband met de vele ongelukken in de druk bevolkte wijken. Dit vehikel bracht ons waar we wilden zijn, in Oostvoorne. 
Had je pech, en dat kwam vaker voor, dan fi etste je naar Schiemond om op het ”Heen en Weer”-bootje te stappen. Opstappen aan de rechter maasoever en belanden aan de andere kant van de Maas. Altijd weer imponerend, de drukte en het schouwspel, dat de rivier bij de overtocht bood.

Files
Met zwaar bepakte fi etsen verliet je op de Heijplaat het “Heen en Weer”-bootje. Langs het crisisstrandje en de ertsoverslag naar Pernis, met zijn opgespoten weilanden, waar de petrochemische industrie gevestigd werd. Op de Groene Kruisweg belandde je in, een voor die tijd, drukte van belang. Files en nog 

eens fi les. Een enkele auto, maar hoofdzakelijk fi etsen en brommers. Beladen met fi etstassen, tenten, de lichtgewicht pannenset aan het stuur en de kinderen achterop. Het leek wel of heel Rotterdam de stad ont-vluchtte. Verder, langs Hoogvliet, de 

Spijkenisserbrug, Geervliet (je zag de molen al van verre), Heenvliet en Zwartewaal. Gelukkig, het silhouet van de kerktoren van Brielle kwam in zicht. De verlossing was nabij. Nog maar vijf kilometer afzien. 
Royco-soep
Na deze beproeving kwam je aan op het Kruininger Gors. Zou de kist goed bezorgd zijn door Van Gend & Loos? Duimen maar. Een leuke plek gezocht, tent opzetten tussen hon-derd anderen en kijken of de vriend-jes van vorig jaar er zouden zijn. Want als de vaders bij het droogdok 

werkten, dan kon je daar zeker van zijn. Kist uitgepakt, stro bij de boer gehaald en de lakenzakken gevuld. Je eigen AB dekens aan elkaar gespeld. Niets stond je meer in de weg het ‘leuk’ te hebben. Primus/pe-troleumstelletje in de keukenhoek 

en in de super de luxe lichtgewicht pannen werd (Royco)soep gemaakt, om de ontberingen van de fi etstocht te vergeten. Liever ging je naar ‘Marion’ voor een patatje, maar dat kwam pas later op de dag. Na de soep snelde je naar het strand, de bunkers, het stenen baak (oude vuurtoren) en de kogeloven (een soort oorlogstuig); spannend was het allemaal!

Spelen
Op het strand gingen we vliegeren met een vliegtuigje, dat bij harde wind naar beneden knalde, en schel-

pen zoeken voor je verzameling. Het feest was begonnen! De dag eindigde op het Hertenkamp, waar je ging badmintonnen.Voor de wc haalde je een sleutel bij de beheerders, een echtpaar uit Maassluis. Veel kampeerders namen 

hun eigen wc-bril mee, hieraan kon je zien waar men naar op weg was. Je sliep bij je ouders in de bin-nentent, tot je wat ouder was. Dan kreeg je, tot grote opluchting van je vader, een eigen tentjeVeel meer herinneringen zullen nu naar boven komen, maar of je het nog eens over zou willen doen??Nu vliegen we naar de plaats van bestemming en installeren ons daar in een super de luxe, compleet inge-richte, bungalowtent. Was vroeger echt alles beter?

Elly Timmers

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

8mm Smalfilms op DVD

Dia’s op DVD

Via professionele telecine techniek

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

€ 0,30 per dia

Korting op grotere aantallen

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

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

♦

♦

♦

♦

♦

DIT IS ECHT IETS VOOR 
VIJFTIGPLUS VROUWEN!

NU OOK IN CAPELLE a/d IJSSEL:
KANAALWEG 37 
TELEFOON: 010 – 45 00 190
www.hartforher.nl

Verhoog uw energie-
niveau en uithoudings-
vermogen en val op 
een leuke manier af in 30 minuten

• De aardigste sportformule 
 voor vrouwen
• Goed voor  uw conditie, 
 uw figuur èn uw humeur
• Voor alle leeftijden en 
 elke kledingmaat
• Oefeningen in kleine groepjes  
 onder persoonlijke en deskundige  
 begeleiding
• Gewoon leuk om samen met 
 anderen te doen
• Geen dagenlang spierpijn
• Veilig voor gewrichten

HET BESTE VOORNEMEN VAN 
VROUWEN IN HET NIEUWE JAAR!

BEL VOOR INFORMATIE 
EN EEN GRATIS PROEFLES

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

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

WOONMALL ALEXANDRIUM III
WATERMANWEG 41
BEGANE GROND

TEL: 010 - 22 00 154
ROTTERDAM

ZIEGLER - KELIM - ZIJDE TAPIJTEN - NAIN - GABBEH - MODERN

•2e kerstdag 26 december & 27 december zijn wij geopend 
•Met vooraf gemaakte afspraak, nemen wij u 

graag mee naar ons magazijn!

•2e kerstdag 26 december & 27 december zijn wij geopend 
•Met vooraf gemaakte afspraak, nemen wij u 

graag mee naar ons magazijn!



Auris College
Ik las het stukje van het Auris College 
Rotterdam over het 50 jarig bestaan in 
uw blad. Ik ben een van de leerlingen, 
die op 7 jarige leeftijd op advies van 
dokter L.W. Hildernisse en de directeur 
P.J. Evertse op de L.W.Hildernisseschool 
kwam en het geluk had mee door te 
stromen naar de eerste groep van het 
voortgezet onderwijs, zodat ik mijn 
mulo-diploma met middenstand kon 
halen.
We werden klaargestoomd door de heren 
C. Maarsen, Smit, Verbeek en twee leer-
krachten van buitenaf de heren Bouman 

en Broere. We werden met van alles 
volgestampt, daar zij niet wisten, wat er 
gevraagd zou worden. Het experiment 
werd een groot succes. Alle leerlingen 
zijn goed terecht gekomen en waren in 
de maatschappij graag gezien. Ik ben op 
mijn verjaardag geslaagd, dus er werd 
dubbel feest gevierd.
Ik heb 40 jaar bij het ziekenfonds in Rot-
terdam gewerkt en geniet nu van mijn 
AOW en pensioen.
De heer Maarsen van 81 was met zijn 
echtgenote speciaal voor de reünie uit 
Leusden gekomen en moest de maandag 
erop een heupoperatie ondergaan. Het 

was ontzettend druk. Helaas waren er 
niet zoveel leerlingen van het eerste 
mulo-project. Toch heel leuk om enkele 
oud-leerlingen weer te zien. Het muisje 
heeft voor mij nog een heel leuk staartje. 
Meneer Maarsen was met zijn vrouw ‘s 
morgens nog bij meneer A. Breve van 
93, leerkracht van de L.W. Hildernis-
seschool in het St. Antonius op bezoek 
geweest. Ik ben hem onmiddellijk 
daarna gaan bezoeken en  vond een hele, 
verzorgde man in kostuum en nog goed 
bij de tijd. Ik genoot van de reünie en 
kijk uit naar de volgende.

Mevr. B. Waisvisz
3024 EJ Rotterdam

------------------------------------------------- 
Vroeger speelden 
we op straat
Ik reageer op bovenstaand artikel in de 
DOR van 24-11-2009. Wij woonden 
op Bree 29a, boven de verf/behangsel-
zaak van Luijten; de huizen waar Frans 
Nieuwenhuijze op zijn jonge leeftijd 
belletje trok. Wij woonden driehoog 
en als de bel ging, trokken wij met 
een touw de deur open en vroegen wie 
er was. Was er niemand, moesten wij 
helemaal naar beneden om de deur weer 
te sluiten. Daar hadden wij behoorlijk 
de pest over in. Soms renden wij in huis 
gauw naar voren om de daders te zien 
en aan te pakken. Helaas waren ze snel 
verdwenen. Nu, na 60 jaar is een van de 
daders bekend en is het raadsel opgelost. 
Bedankt !
Zelf speelden wij aan de overkant van 

de Bree waar wij woonden. Dat waren 
lage huizen en wij woonde in de hoge 
huizen. We speelde daar inderdaad 
cojbojtje en diefie met verlos. Mijn 
vrienden woonden bijna allemaal op 
of rond de Bree: Jan de Greef, Gerard 
Cox, Jan Overweel, Arnold Maaskant, 
Martin van het Hof, Siem Molier, Hans 
en Wim Thijssen, Peter Tuinder, Kees 
Mengelkamp, Joop Pleij (woonde in 
het Maarland), Hans Scheek (Klaphek), 
Louis Groffen (van de sigarenzaak) 
en Ton Schulten (juwelier). De meeste 
vrienden ben ik na 1952 uit het oog 
verloren, doordat we na de lagere school 
allemaal naar andere scholen gingen. 
Sinds kort heb ik weer contact met Peter 
Tuinder die in Perth Australië woont. 
Waar is de rest gebleven?
Overigens was ”Toen was geluk….” van 
Gerard Cox in werkelijkheid de Bree 
en niet de Oranjeboomstraat. Diverse 
namen en winkels uit de serie woonden/
lagen op de Bree. Bij het spelen in Vree-
wijk pikten we soms houtappeltjes in het 
Klaphek. Van wie die boom was weet 
ik niet meer. Er woonde twee gezinnen. 
Een was de familie Scheek

Jan van Klaveren,
jtvklaveren@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Mars
De opgebloeide aandacht voor het wel 
en wee van (Rotterdamse) burgers 
tijdens de oorlog roept bij mij vragen 
op over de gedwongen reis, die mijn 
vader destijds moest maken. Eind ‘44 

werd hij opgepakt in Oud Mathenesse 
voor Arbeitseinsatz en kwam op de 
administratie (?) van een timmerfabriek 
(?) nabij Dresden. Nadat hij zelf valse 
reisdocumenten had vervaardigd, is hij 
‘m met een buurman gepiept en naar 
huis gaan teruglopen en werd bij de 
Rijn door de Amerikanen opgevangen 
en verzorgd. Die reisdocumenten heeft 
hij nog jarenlang en tot vergelens toe bij 
zich gedragen; ze zijn echter spoorloos 
verdwenen, wie weet letterlijk in rook 
opgegaan. Bij zijn thuiskomst in juni/
juli ‘45 moet ik als kleuter tegen hem 
hebben gezegd dat hij mijn vader niet 
was, zo veranderd was kennelijk zijn 
uiterlijk.
Hijzelf wilde nauwelijks er over praten 
(inmiddels kan dat niet meer, overleden) 
en mijn moeder kent slechts enkele 
details, o.a. dat hij vanaf een heuvel op 
20 kilometer van Dresden het bombar-
dement van die stad heeft aanschouwd. 
Later stuurde hij regelmatig hulpgoe-
deren naar mensen in Oost-Duitsland, 
die hem tijdens de terugmars heb-
ben gesteund. Om er een volledig 
verhaal van te kunnen maken, zoek ik 
verdere details over de heen- zowel als 
terugtocht: wie kent ze en wil ze mij 
vertellen?

Wim P.H. Tilmans
Plevier 81
3191 GA Hoogvliet
wimtilmans@hetnet.nl

De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 december 2009 pagina 25

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

Charlois
Het berichtje van Dries de Boer vond ik geweldig. De oude herinneringen komen 
direct weer naar boven. Ik heb gelijk de foto opgezocht van de Charloizenaars die op 
de fiets een dagje naar Oostvoorne gingen. Vooraan op de foto staat Dries de Boer, 
Jaap Euzer, Jan Eerland, Arie Maat, mijn vriendin Riet de Boer en mijn broers Jan 
en Wim van ’t Hof. Ik denk dat velen deze mensen van nu ruim 80 jaar zich nog 
kunnen herinneren. Ik vind De Oud-Rotterdammer geweldig en lees het altijd met 
veel plezier.

Rens Heinrici - van ’t Hof

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpension
• 5 nachten in een goed midden klasse hotel in 
Boedapest. Op basis van 2-persoonskamer 
met bad / douche en toilet 

• Ontbijt en 3-gangen diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-
der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN BOEDAPEST EN OMGEVING

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

585,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omgeving Zuid-Duitsland o.b.v. 
halfpension

• 7 nachten in hotel Beau Rivage. Kamers 
v.v. faciliteiten 

• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner
• Excursies (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-
leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN LAGO MAGGIORE

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

799,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 maal overtocht met de nacht boot van de T.T.
Line Trelleborg-Travemunde v.v. in een comfor-
tabele hut incl. smör gasbord en ontbijtbuffet 

• 7 nachten in 3* hotels tijdens de rondreis in 
een 2-persoonskamer met douche en toilet 

• Dagelijks ontbijtbuffet + 3-gangendiner/buffet
• Genoemde ferry’s (boottochten)
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN RONDREIS NOORWEGEN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3/4/7 overnachtingen op basis van logies en 
ontbijt in 2-persoonskamers met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet
• 3-gangen bij 5 en 8 dagen
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Stadswandeling o.l.v. gids
• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider
• Nederlandstalige gids in Praag
• Afscheidsbuffet (bij 5 en 8 dagen)

4/5/8 DAGEN PRAAG

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 5 nachten in 4* Wienerwaldhotel te Eichra-
ben, comfortabele kamer met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Genoemde excursies met de touringcar
(excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -
leider

• Goedverzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

495,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpen-
sion

• 7 nachten in het *** sterren Lifthotel in 
Kirchberg, voorzien van alle faciliteiten

• Ontbijtbuffet en een 3-gangen diner
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-
der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

10 DAGEN KIRCHBERG TIROL

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension
• 2 nachten in de omgeving van het Gardameer
• 2 nachten in de omgeving van Rome
• 3 overnachtingen in de omgeving van Sorrento
• 1 nacht in Chianciano Terme in omg. Siena
• 1 overnachting in Montecatini Terme bij Pisa
• Dagelijks ontbijt en een 3-gangen diner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen

Diverse vertrekdata.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten de omgeving van Zuid-Duitsland 
o.b.v. halfpension

• 7 nachten in een goed middenklasse hotel in 
een comfortabele kamer met bad/douche en
toilet o.b.v. halfpension

• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -
leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN KROATIË / ROVINJ / 
VRSAR / PRIMOSTEN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten midden Frankrijk o.b.v. half pension
• 6 nachten 4* Aquahotel Onabrava in Malgrat 
de Mar in een 2-pers.kamer, v.v. faciliteiten

• 3 nachten in 4*hotel Pioleys Resort en Spa in 
een 2- per s.kamer v.v. faciliteiten

• Goed verzorgd ontbijt- en dinerbuffet
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet

12 DAGEN COSTA BRAVA PYRENEEËN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 nacht op heen- en terugreis in Zuid-Duitsland o.b.v. 
halfpension

• 1 nacht op heen- en terugreis omgeving Boedapest
• 1 nacht in het 3* hotel Sarmis in Deva
• 2 nachten in 3* Hotel Rozmarin in Predeal of gelijkwaardig
• 3 nachten in 4* Hotel Geralds in Radauti of gelijkwaardig
• 1 nacht in het 3* Hotel Aurora in Satu Mare
• Dagelijks verzorging op basis van halfpension
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider, vanaf 
Roemeense grens lokale gids

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

12 DAGEN RONDREIS ROEMENIË

Onze nieuwe brochure 2010
is er weer! Vraag hem gratis aan

op www.bolderman.nl 
of bel 0318 58 09 58

slechts v.a.

399,-



Zijdewindestraat
Op een eerdere oproep in De Oud-Rot-
terdammer voor oud-Zijdewindestraters 
uit de jaren 1940-1945 kregen wij zulke 
leuke reacties, dat we eind januari 2010 
een reünie houden. Er zijn nog enkele 
nieuwe namen bijgekomen, die we ook 
graag op de reünie zien, zoals: Jannie 
Geenjaar, Nel Pegel, Tony Mouthaan, 
Johnie van Zetten, Gerrit Dijkman, 
Corry Kegge Overbeek, Maarten en Eef 
de Held, Ed Verboom, familie Van Driel 
en Cor Boogaards. Reageren naar:

Betty de Koning Pijnappel
010 4118170

-------------------------------------------------
Gemeentelijke Kweekschool
Gezocht oud-klasgenoten, die van 1959 
tot en met1964 aan de Gemeentelijke 
Kweekschool aan de Hofstedestraat te 
Rotterdam studeerden. Enkele klasgeno-
ten uit die tijd waren: Karel Dwars-
waard, Bert van Eck, Gerhard Freund, 
de tweeling Rensenbrink, Ben van 
Bommel, Arie Bakker, Lieneke Stoppel, 
Loes Lupgens, Leo Kroon, Bob Buiter, 
Piet Klootwijk, Daan Hazenberg, Ab van 
Rossum, Dick Bussink, Peter van Hulst 
en Arjan Postumus. Heb je interesse in 
een eventueel te houden reünie, meld je 
dan bij:

Hans Schrammeijer

hansschrammeijer@chello.com
010 - 4207311
Rien van de Graaf
rienvandergraaf@hotmail.com
010 - 2022918

-------------------------------------------------
Tiengemeten
Ik ben voor een familielid op zoek naar 
een boekje over Tiengemeten (Eiland 
ten zuiden van de Hoeksche Waard). 
Misschien heeft iemand het boekje in 
bezit en ik kan er een familielid erg blij 
mee maken. De naam van het boekje is: 
‘Tiengemeten, Herinneringen aan een 
bijzonder eiland’. Geschreven door: Dr. 
P.G. Perneel, ISBN: 90 5235 162 7. Uit-
geverij Erasmus Publishing, Glashaven 
14a te Rotterdam in 2002.
Degene, die mij kan helpen schrijft of 
mailt naar:

 J. Jongerius
Metsustraat  40
3262    RG  Oud-Beijerland
jan.jongerius@orange.nl

-------------------------------------------------
Ketenstraat
Zijn er onder de lezers mensen die mis-
schien nog een fotootje bezitten en het 
liedje weten met de woorden dat op de 
Schakkelschool Ketenstraat 20 onder 
leiding van meester Van Loo en meester 
De Haan werd gezongen in de noodge-

bouwen beneden aan de Westzeedijk 
gedurende de Ahoy in 1951 of ’52. Wij 
zongen daar gedurende die tentoonstel-
ling en ook nog een keer in een gebouw 
in een straat die liep van de Kruiskade 
naar de Middelandstraat. Ik ben nu zo’n 
40 jaar uit Holland en een Canadees. 
Ik woonde destijds naast de school. 
Mensen die er ook bij betrokken waren 
kunnen mij mailen.

Hans Emond
1228 Gorham st#24
Newmarket on. L3Y-8Z1 Canada

-------------------------------------------------
De Korf
Ik zoek oud-klasgenootjes van school De 
Korf in de Korfmakersstraat uit klas 6a 
en 6b van 1968/’69. Onder meer; Leny 
Karlsen, Theo Peterse, Tom van Hoorn, 
Charles van de Bergh, Tinja Edelschaap, 
Kees Goedvolk, Desiree Schouten, 
Wilma Feijen, Wim van Leeuwen, 
Jack de Deugd, Edwin ’t Hart en Rob 
Vermeer.
Neem a.u.b. contact op met mij; er wordt 
op jullie gewacht voor een reünie in 
maart 2010.

Joke Romein
06-26614511
hleurs@hetnet.nl

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

Familie De Haaff en Ida Lion 
Ik wil een boekje schrijven over Ida 
(Alida)Lion, geboren 1917 in Hilvaren-
beek. Ze heeft van 1928 tot 1938 in het 
Israëlitisch Weeshuis aan de Mathenes-
serlaan gewoond; eerst als wees, later 
werd ze hulp der moeder. Onderwijs 
heeft ze gevolgd op de huishoudschool 
in Schiedam. Ze leerde Loet de Haaff 
kennen met wie ze in 1941 trouwde. 
De familie van Loet de Haaff woonde 
in de buurt van de Nieuwe Groote 
Schouwburg in de Aert van Nesstraat. 
Ze hadden een winkeltje in boter en 
kaas. De meeste De Haaffs hadden een 
soortgelijke winkel. De bekendste was 
het oudste Boter-, Kaas- en Eierenhuis 
aan het Hang (na het bombardement 
verhuisd naar de Bergschelaan). Maar er 
was ook een groenten/aardappelhandel 
in de Claes de Vrieselaan en een eierwin-
kel in de 1e Pijnackerstraat. Wie heeft 
er (doorvertelde) herinneringen aan Ida 
Lion of aan de familie De Haaff?

Informatie graag naar: 
Frank de Jong, 
dejongfrank@live.nl, Koestraat 42, 
5081 BC Hilvarenbeek, 06-30566997.

-------------------------------------------------
Rijnhaven
Met deze wilde ik vragen of er iemand 
is die weet wat de eerste supermarkt was 

aan de Rijnhaven bij het Metrostation? 
Momenteel zit er C-1000 in. Wij zijn 
er al een hele tijd naar op zoek, maar 
niemand in onze omgeving kan erop 
komen of weet het niet meer. Graag zie 
ik een reactie hierop. 

F.J.Quispel
elfraqu@versatel.nl

---------------------------------------------
Franklin 
Delano Rooseveldschool
Ik zoek leerlingen van de Franklin Dela-
no Rooseveldschool aan de Sikkelstraat 
(later Jan Lichthartstraat) van de jaren 
1949-1953, dus examenjaar 1953 bij 
klasseleraar J. de Ruijsscher en school-
hoofd J Hensems.  Ik ben benieuwd 
hoe het iedereen vergaan is en sluit een 
reünie zeker niet uit. 95 % van de namen  
ken ik nog wel, behalve de gehuwde 
meisjes. Veel zullen er geëmigreerd 
zijn, zoals in die jaren gebruikelijk was. 
Elke tip is welkom. Ik bezit nog een 
groepsfoto van een uitje met alle leraren 
erbij naar Schiphol in 1953. Ik hoop 
dat iedereen die iets meent te weten zal 
reageren. Bij voorbaat dank,

Ben Valkman.
0117 493818
benlvalkman@hetnet.nl.

pagina 26 Dinsdag 22 december 2009  De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

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

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

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

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

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

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

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Nanda Kok,  Tel: 06 – 46 40 48 10
Henry Brinkman,  Tel: 06 – 51 45 27 80

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

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Hooidriftschool
In mijn fotodoos kwam ik deze schoolfoto tegen. Ik denk met veel genoegen  terug aan deze klas en onderwijzer Beije. Dol was 
ik op deze man. Deze foto dateert denk ik uit 1943 of ‘44. De Hooidriftschool bestaat helaas  niet meer. Wat zou het leuk zijn als 
nog klasgenoten zich herkennen. Rechts naast de onderwijzer sta ik. Het meisje met bril en geruite jurk. Mijn meisjesnaam was 
Catharina Put. Op 18 december werd ik 80 jaar, dus heb ik natuurlijk kans dat niet al mijn ex klasgenoten er nog zijn .

Ik woonde in de Nozemanstraat. Soms 
ging ik voor schooltijd meester Beije 
thuis ophalen en liepen wij samen naar 
school. Een enkele keer mocht ik zelfs 
boven komen en dat vond ik prachtig. 
Een mooie bovenwoning. Ik was erg 
onder de indruk van de prachtige vleu-
gel waarop hij mooi kon spelen.

C.Oelen-Put
kws.oelen@hetnet.nl

Voetbalelftal 
Deze foto is, denk ik, uit 1938. Hij is van een vriendenelftal, waar mijn vader (1913) 
bij zit, vooraan tweede van links. Ik ben al jaren benieuwd, wie die andere mannen 
zijn. Wie kan  mij  hierover nog  iets te vertellen?

Wim van der Windt
Leklaan 24 - 2987 EK Ridderkerk - 0180 417008
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.

Puzzel mee en win !!!
Het lijkt er op dat de lezers er al weer zin in hebben. De feestdagen staan voor de deur en er wordt zowaar een 
witte kerst voorspelt. Drie lezers kunnen de dagen in het volgende jaar aftellen want zij kunnen binnenkort de 
echte spreukenkalender bij hun in de bus verwachten. Iedereen die geen zin heeft zich in kou te begeven, kan het 
hart weer ophalen en gezellig binnen gaan zitten puzzelen. In ieder geval wenst De Oud-Rotterdammer iedereen 
hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2010!

De winnaars van de echte Rotterdamse spreukenkalender zijn:

F. Stuyvers, Bergambacht
M. Verschuren, Rotterdam
J. Evertse, Rotterdam

Voor de volgende puzzel verloten wij weer het boek van 
Ben Laurens aan vijf inzenders met de juiste oplossing.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 6 JANUARI 2010 opsturen 
naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in 
via de website www.deoudrotterdammer.nl

Kees de Waal
Ik zoek Kees de Waal, voormalig 
magazijnchef van Autobedrijf Rijks aan 
de Adamshofstraat in Kralingen. Mijn 
laatste contact was in de jaren negentig. 
Ik zou het leuk vinden hem weer eens te 
ontmoeten.

Frits van Doornik
0181-641480 / 06-2750-0316
alidafrits@gmail.com

-------------------------------------------------
Verloren
Tijdens eigen vervoer op 19 augustus 
j.l.vanaf het IJsselland Ziekenhuis naar ons 
huis in Nesselande, heeft mijn  man zijn 
doublékleurig Seiko-polshorloge verloren. 
Alles nagevraagd , echter zonder succes. 
Het heeft voor mij een grote emotionele 
waarde. Wie heeft dit gevonden? Bij voor-
baat bedankt voor uw begrip.

Mevr.Schep
010-2223900

-------------------------------------------------
Appelhulsen
Mijn vader, geboren in juni 1914, was een 
van de 50.000 Rotterdamse mannen tussen 
de 17 en 40 jaar die op 10-11 november 
1944 tijdens de Razzia van Rotterdam uit 
huis werd gehaald om te werk te worden 
gesteld in Duitsland. Hij woonde toen in 
de Borselaarstraat in Rotterdam Zuid. Hij 

werd te werk gesteld in Appelhulsen.
Over zijn verblijf daar is na zijn terug-
komst in bevrijd Rotterdam niet veel ge-
sproken. Voor mij was er geen aanleiding 
ernaar te vragen. Afgelopen november 
(65 jaar na dato) verbleef ik in de buurt 
van Appelhulsen en besloot er een kijkje 
te nemen. Ik werd voor meer informatie 
verwezen naar een boekhandel in Appel-
hulsen in de Bahnhofstrasse waar een boek 
verkrijgbaar was over de geschiedenis van 
dit dorp.
Uit een gesprek daar en info verkregen 
van de schrijfster van het boek werd mij 
duidelijk dat 90 Rotterdammers waren 
ondergebracht in een ‘Schulhaus’, sliepen 
op strobalen en werkten in een lak/verf- en 
tapijtfabriek vlakbij het station.
In april/mei 1945 liep de groep naar het 
bevrijde deel van Nederland, terug naar 
Rotterdam. Mijn vader ging over Duits 
grondgebied via de veiligste weg naar het 
bevrijde zuiden van Nederland en werd 
gerepatrieerd in het Brabantse Soeren-
donk.
Ik zou graag weten of er nog Rotter-
dammers zijn van de groep van 90 in 
Appelhulsen, wat hun ervaringen waren en 
hoe zij vanuit Duitsland in Rotterdam zijn 
teruggekeerd. Ik zou mij kunnen voorstel-
len dat enkelen uit de groep gezamenlijk 

dezelfde route hebben gekozen en even-
eens in Brabant zijn beland alvorens naar 
Rotterdam terug te keren.

Herman Hoeijmans
h.hoeijmans@tiscali.nl
Pieter Woutersstraat 75
2215 MB Voorhout
0252-222080

-------------------------------------------------
Geachte redactie
Ik zoek mijn jeugdvriend, Karel Kromdijk. 
Hij zat in de jaren ‘52-’56 op de ULO aan 
de Heybergstraat/Molenlaan in Hillegers-
berg en woonde volgens mij in de Nieuwe 
Kerkstraat. Karel voetbalde bij Sparta. Hij 
had twee broertjes, een tweeling, Hans en 
Frans. Wij hadden gezamenlijke vrienden, 
waaronder Dick Kievits, waarmee ik nog 
veel contact heb. Ik ben benieuwd of hij 
of iemand die hem kent mij met hem in 
contact kan brengen.

Hans Dirkzwager
Bergschenhoek
06-53613261
hbd@casema.nl

-------------------------------------------------
Reünie klasgenoten 1956-1960, 
Eben Haëzerschool
Op 8 mei 2010 wordt een reünie georgani-
seerd van oud-klasgenoten; het is dan 50 
jaar geleden dat de klassen 4a en 4 b, van 

de Eben Haëzer school in de Wielerstraat 
in Rotterdam Zuid, examen deden. De 
reünie is in voorbereiding, de meeste 
oud-klasgenoten zijn gelokaliseerd, maar 
zes mensen zijn nog niet gevonden. We 
zoeken nog: Janny Verhage, Loes Vink 
(vermoedelijk verhuisd naar Brabant), 
Coby Venema, Trijnie Barendrecht, Trudie 
van Bodegom en Jan de Hoop. Allen 

zijn geboren rond 1943 en hebben in 
Rotterdam-Zuid of in de directe omgeving 
gewoond. Nadere informatie omtrent 
bovengenoemde mensen zou geweldig 
welkom zijn.

Piet van der Windt - Sleeuwijk
0610535825
p.vd.windt@freeler.nl

Oude herinneringen over Charlois
Het berichtje van Dries de Boer vond ik geweldig. De oude herinneringen van vroeger 
komen direct weer naar boven. Ik heb gelijk de foto opgezocht van de Charloizenaars 
die op de fi ets een dagje naar Oostvoorne gingen. Vooraan op de foto staat Dries de 
Boer, Jaap Euzer, Jan Eerland, Arie Maat, mijn vriendin Riet de Boer en mijn broers 
Jan en Wim van ’t Hof. Ik denk dat vele deze mensen van nu ruim 80 jaar zich nog 
kunnen herinneren. Ik vind het blad de Oud-Rotterdammer geweldig en lees het altijd 
met veel plezier.

Rens Heinrici - van ’t hof
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Horizontaal
1. razend of woedend; 7. prijsopgave; 12. rekenopgave; 13. plaats in Turkije; 14. 
landenteken Amerika; 15. Amsterdams peil (afk.); 17. licht bier; 19. herkauwer; 
21. rivier in Italië; 22. projectiel met ontplofbare lading; 24. college dat met de 
rechtspraak belast is; 27. waadvogel; 28. witte plek op paardenhoofd; 30. Engel-
se meisjesnaam; 31. glansverf; 32. vechtsport; 33. Rijks Planologische Dienst 
(afk.); 35. stankafsluiter; 37. duizend kilo; 38. stukjes vlees met saus; 41. lagere 
landbouwschool (afk.); 42. deel van de week; 44. meisjesnaam; 46. aardhoogte 
(heuvel); 47. niet strak; 48. nattige vuiligheid; 49. rivier in Duitsland; 50. snel-
heidswedstrijd; 52. glibberig; 54. jachtluipaard; 56. praktijkdiploma boekhouden 
(afk.); 58. hevige geestelijke aandoening; 61. windrichting (afk.); 62. vergelding 
(wrok); 64. platenmaatschappij; 65. vensterglas; 67. tentoonstellingsgebouw in 
Amsterdam; 68. mannelijk dier; 70. echtgenoot; 72. deel van lichaam; 73. soort 
balsport; 76. cilinder; 77. erbium (scheik. afk.); 78. plaats in Rusland; 79. slot-
woord; 81. muzieknoot; 82. kooppoging; 83. vereerd persoon; 84. sluw dier; 86. 
met ontblote boezem; 87. telwoord.

Verticaal
1. stokdweil; 2. boomsoort; 3. � esafsluiting; 4. Arabische vorst; 5. werpschijf; 
6. betrekking; 7. zintuig of ander deel van een mens; 8. visgerei voor paling; 9. 
Europeaan; 10. rondhout; 11. kenner van het milieu; 16. aardkluit; 18. onderricht; 
20. bouwland; 21 am� bie; 23. vettige stof in holle beenderen; 25. welzijn (voor-
spoed); 26. rode kleur op de wangen; 27. herkauwend huisdier; 29. karikatuur; 
32. beleefde aanduiding voor een meisje; 34. tweetal muzikanten; 36. staat in 
Amerika; 37. kever; 39. god van de mohammedanen; 40. opera van Puccini; 
42. zoetwatervis; 43. foto-, of kaartenboek; 45. Stichting Milieu-Educatie (afk.); 
46. jong dier; 51. algemene transport-onderneming (afk.); 53. vlaktemaat; 54. 
zonder fouten; 55. waarvan geen tweede is; 56. jong en jeugdig; 57. zuigeling; 
59. melkklier; 60. overeenkomstig; 62. groot zeezoogdier; 63. roodachtig-grijs 
metaal; 66. deel van dag; 67. gordijnstaaf of -stang; 69. toiletartikel; 71. de 
schepper; 73. open ruimte in een gebouw; 74. god van de liefde; 75. zoon van 
aartsvader Jacob; 78. heks; 80. kloosterzuster; 82. oliemaatschappij (afk.); 85. 
heilige (afk.).



Pagina 28 Dinsdag 22 december 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

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

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

In De Carnissedreef in Charlois zijn nog 
enkele eenkamerappartementen met 
zorg vrij. Het naastgelegen verpleeghuis 
biedt veel faciliteiten, o.a. ‘n restaurant 
met terras. Huurprijsindicatie: €  425,-, 
exclusief service en verwarmingskosten.

Bewoners, personeel en vrijwilligers 
van Humanitas proosten met u 
op een sprankelend 2010!

Dit Landschap is van de hand van mevrouw Maria van der Lely van het kunstatelier in  De Leeuwenhoek en is één van de 
honderden werken in het onlangs verschenen boek ‘Kunst op leeftijd’, uitgegeven door Academische uitgeverij Eburon 
uit Delft en voor € 19,95 (inclusief DVD) te verkrijgbaar bij Humanitas en de betere boekhandel

De Wetering ligt in de wijk Beverwaard en is in 1989 ge-
bouwd als verzorgingshuis voor 76 bewoners. Dit jaar be-
gon Humanitas met een ingrijpende renovatie. Het aantal 
plaatsen is per januari 2010 uitgebreid tot 87 verzorgings-
plaatsen, waarvan 39 plaatsen voor ouderen met dementie. 

In De Wetering kunnen men-
sen wonen met een zorg-
zwaartepakket (ZZP) inclusief 
verblijfsindicatie. Alle bewo-
ners beschikken over een ei-

Eerste paal geslagen
‘De Reigers’ beantwoordt aan grote vraag 
passende huisvesting in IJsselmonde
IJsselmonde kent reeds vele jaren een groot tekort aan pas-
sende huisvesting voor ouderen met of zonder zorgvraag. Ge-
lukkig heeft De Wilgen Vastgoed BV, samen met Humanitas, 
besloten hieraan iets te verbeteren.
Op  16 december 2009 
om 11.00 uur startte 
Marco Rook, voorzitter 
van de deelgemeente-
raad van IJsselmonde, 
onder grote belangstel-
ling officieel de bouw 
van  ‘De Reigers’ met 
154 levensloopbesten-
dige huur- en 74 levensloopbe-
stendige koopwoningen. Naast 
Marco Rook waren ook ir. Klaas 
van Duuren, directeur De Wilgen 

Vastgoed BV (links op de foto) en 
prof. dr. Hans Becker, voorzitter 
Raad van Bestuur Stichting Hu-
manitas (midden) van de partij. 

Humanitas gaat in ‘De Reigers’ 
de zorg leveren. Daarnaast is het 
mogelijk een abonnement te ne-
men op persoonsalarmering. Met 

het abonnement op de Huma-
nitas Servicecentrale is ieder-
een verzekerd van hulp en zorg 
wanneer dat nodig is. Humani-

tas is inmiddels begonnen met 
registratie van belangstellen-
den voor huurappartementen. 
Er zijn woningen in de soci-

ale huursector, waarbij 
huurtoeslag mogelijk 
is en woningen in de 
middeldure huursec-
tor. Voor informatie 
over de huurwoningen 
kunt u terecht bij Hu-
manitas woonmake-
laar Coby Bosker: 0623 
- 58 36 34. Voor de 

koopwoningen kunt u bellen 
met De Wilgen Vastgoed: 010 - 
436 80 60 of u aanmelden via 
www.wonenindereigers.nl.

De Wetering
Na ingrijpende renovatie meer plaats 
voor ouderen met dementie

pend verbouwd. Daarnaast zijn 
er drie echtparenappartemen-
ten verbouwd waarvan er nu 
nog een beschikbaar is. Door 
de verbouwing zijn er ook nog 
enkele eenpersoonsapparte-
menten vrij. Voor deze wonin-
gen is minimaal een verzor-
gingshuisindicatie nodig. Heeft 
u interesse voor een woning in 
De Wetering? Neem contact op 
met manager Zorg en Welzijn 
Willem Coenen (0653 33 53 67) 
of zorgbemiddelaar Daphne 
Govers (0651 98 50 19). Beiden 
zijn ook bereikbaar op telefoon-
nummer 010 - 419 04 00.

gen appartement en voor de 
groep psychogeriatrische cli-
enten met een intensieve zorg-
vraag is een aantal woningen 
inclusief de huiskamers ingrij-

Willem Coenen Daphne Govers

De Stichting Humanitas Rotterdam en de Vereniging Humanitas, afdeling Rotterdam, nodi-
gen u uit voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomt. U ben van harte welkom op maandag 11 
januari 2010 van 16.00 tot 18.00 uur bij Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290 in Rotterdam-
Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg).

IJsselburgh is een prachtig, groot 
servicecomplex in Beverwaard met 198 
woningen met restaurant  en een roy-
ale, veilige binnentuin. Nog driekamer-
appartementen vrij. Huurprijsindicatie: 
€ 550,-.

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a. 
een restaurant, bij NS- en metrostation 
en RET-buslijnen voor de deur. Er zijn nog 
enkele appartementen beschikbaar. Huur-
prijs: vanaf € 590,-. Er is ook een apparte-
ment te koop. Vraagprijs: € 135.000,-. 

Informatie? Bel of mail Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34
of cbosker@stichtinghumanitas.nl

Humanitas zoekt  voor haar verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, complexen levensloopbestendige woningen en de 
wijkzorg in Charlois, Noord, Centrum, Delfshaven, Prins 
Alexander, Hillegersberg/Schiebroek, Hoogvliet en Hoek 
van Holland:

 Verzorgenden IG

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier!

van Holland:

Verzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IG

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl
www.werkenbijhumanitas.nl
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