
Bij het bombardement van 
14 mei 1940 werden circa 
550 cafés vernietigd. Tal 
van caféhouders betrokken 
redelijk snel nieuw gebouwde 
‘noodcafés’. Zestig- en vooral 
zeventigplussers zullen zich 
nog heel goed de drie ca-
feetjes herinneren die in een 
dergelijk noodgebouw aan het 
Westplein waren gevestigd; 
café-restaurant ‘De Postbar’, 
café Westplein (zie foto) en 
rechts om de hoek café A. 
Propsma.

De drie kroegen hadden zo hun eigen 
publiek. Vast staat dat het café van 
Dries Propsma de meeste klanten 
trok, wat te maken had met het 
‘aparte’ gastheerschap van deze kas-
telein. Hij was van 1890, afkomstig 
uit Lemmer en gehuwd met Johanna 
Scoltius. Hij bezat eind jaren ’20 al 
een café aan de Leuvehaven 88 en 

van de Boompjes (121 a-b). In de 
jaren ’30 was Dries tevens eigenaar 
van een lokaliteit aan het Groenen-
daal en hij heeft ook nog kort het 
markante café op de hoek Oostzee-

thans bekend als ‘Het Boerengat’. Hij 
sloot zijn horecaloopbaan dus af aan 
het Westplein. Wie hem goed heeft 
gekend is scheepsmakelaar Willem 
Kindt (1930). “Eind jaren ’50 werkte 
ik bij Van Castricum & Co aan de 

Westerkade. Tijdens de lunchpauze 

Het was er barstensvol met allerlei lui 
uit de scheepvaartwereld.”

Propsi
“Het café was niet echt groot, dus je 
leerde in een mum van tijd iedereen 
kennen. Ik begroette de kastelein 
altijd met ‘Propsi’ en hij riep dan: 
‘hé Wimpie’. Het was een stevige 

man met wie je zeker geen ruzie 
moest krijgen. Een Finse zeeman was 
zo onverstandig op een avond een 
scheermes langs de kin van Andries 
te trekken. Aaiii, dat had die man 
niet moeten doen. Propsi vertelde mij 
later heel nuchter: “Ik heb die tering-
vent op straat kunnen achterhalen en 
heb zowel zijn armen en benen als 
zijn ribben ‘bewerkt’. Het is niet on-
waarschijnlijk dat enig onderdeel van 
zijn lijf gebroken uit ‘de kibbelarij’ is 
gekomen.”
Een favoriet spelletje in het café was 
bamzaaien (handje raden; JB) en 
Propsi deed vaak mee. Hij verloor 
zelden, want bij Dries was zuinigheid 
troef. Er liep in het café ook een ze-
kere Nel rond en een mager mannetje 
in een stofjas, genaamd Jan. Die was 
dolblij als je een stuiver fooi gaf. Een 

‘deed’ een kwartje. Propsi dronk 
altijd sherry en ik moet toegeven dat 
ik later, nadat ik mijn carrière als top-
korfbalspeler had afgesloten, ook wel 
eens aan dat Spaanse drankje ging.”

Geen vrouwen
“Vrouwen werden in het café niet 
getolereerd. Als er per ongeluk eens 
een dame binnen belandde, maakte 
Propsi met zijn rechterhand (vingers 
naar beneden) een subtiele wuif-
beweging van ‘aftaaien’. Je kunt 
je anno 2009 natuurlijk niet meer 
voorstellen dat vrouwen gewoon 
niet welkom waren. Qua eten ging 
er in de kroeg niet veel om. Ja, 
een gehaktballetje, en dat was het. 
Wanneer je tijdens het lunchuurtje 
je eigen brood meenam, maakte hij 
geen enkel bezwaar. Je dronk er im-
mers bij! De sloop van zijn café heb 
ik niet bewust meegemaakt. Ik reisde 
toen al veel als scheepsmakelaar en 
mijn gezinsleven, dat zich buiten 
Rotterdam afspeelde, vergde veel 
tijd. Ik ben Propsi nog wel eens in De 
Kuip tegengekomen. Hij zat op vak 
B en ik op C. ‘Hé Wimpie’, schalde 
het over de tribune, ‘Hier komen! Je 
komt bij mij zitten…’ Grappig dat je 
zo’n bepaalde fase uit je leven nooit 
vergeet. Dat ‘noodkroegje’ is in mijn 
geheugen gegrift. Die Westpleinfoto 

brengt alles weer boven…” Het enige 
horeca-noodgebouw uit de oorlog dat 
thans nog overeind staat vinden wij 
aan de Rochussenstraat. Jawel, ‘de 
boerderij’ waarin het prestigieuze 
restaurant Old Dutch is gevestigd. 
Alle overige noodgebouwen gingen 
al eind jaren ’50 en vooral in de jaren 
’60 tegen de vlakte. Het noodgebouw 
aan het Westplein sneuvelde in 1968.

Café van Dries Propsma
Het café van Dries Propsma wordt 
beschreven in deel 2 van het boek 
‘Rotterdamse Cafés’, dat in april dit 
jaar verschijnt. Zoals Joris al schreef 
waren in het noodgebouw aan het 
Westplein drie cafés gevestigd. Op 
de vierde hoek zat een keurige siga-
renzaak. Joris zoekt voor zijn boek 
naar de naam van deze tabakszaak 
en/of de naam van de eigenaar. 
Reacties gaarne naar jorisboddaert@
hotmail.com óf Coolhaven 533, 
3023 BA Rotterdam.

Joris Boddaert

Alcoholrijk noodgebouw Westplein
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- Het karakteristieke noodgebouw dat dagelijks zoveel passanten plezier schonk Foto: Coll. A. Voet, 1952 - 

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010-447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

Zusje voor De Oud-Rotterdammer
De populariteit van De Oud-Rotterdammer is niet onopgemerkt gebleven. Ook 
in andere steden groeit de belangstelling voor de formule van onze succesvolle 
Rotterdamse krant.
Den Haag is de eerste stad die het voorbeeld van 
De Oud-Rotterdammer omarmt en vanaf vandaag 
verschijnt in die stad een nostalgische krant voor 
de vijftigplussers, De Oud-Hagenaar.
Vanzelfsprekend is de directie van De Oud-
Rotterdammer er bijzonder trots op dat het 
Rotterdamse idee navolging krijgt en natuurlijk 
wensen wij de Haagse redactie heel veel succes 
met hun initiatief.
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naar de eisen van de

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

Voor info:

010-414 86 43 of 06-1812 4248

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl

VISIA VANAF 

OPTIMA VANAF 

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

Tel. 06-28227262BEL NU

Ook problemen bij het 
gebruik van uw computer?

COMPUTER HELP-LINE ROTTERDAM
Specifiek voor de 50-plusser

Privé-les op uw eigen computer bij u thuis

Goede begeleiding, ook bij aanschaf van een 
computer of andere accessoires

Uitleg van o.a. internet en e-mail

Brieven en/of foto’s op de computer opslaan 
en versturen

COMPUTER HELP-LINE ROTTERDAM
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Cox Column

Al voordat het artikel in de Oud-Rot-
terdammer verscheen, besloten de 
13 Rotterdamse Zwembaden het jaar 
2009 uit te roepen tot seniorenjaar. 
Senioren hebben immers de toe-
komst. De bevolking vergrijst in rap 
tempo en een groot deel van de Rot-
terdammers is of wordt de komende 
jaren 50+. De zwembaden willen de 
senioren het gevoel blijven geven 
dat zij een belangrijk deel uitmaken 
van de samenleving en organiseren 
daarom in 2009 een breed scala aan 
activiteiten en aanbiedingen. 

Zo zullen zij elke vier weken in 
de Oud-Rotterdammer een leuke 
aanbieding doen en benoemt elk 
zwembad een ambassadeur van 55+ 
of ouder. Deze 13 ambassadeurs 
zullen de zwembaden een jaar lang 

vertegenwoordigen, onder meer op 
de 55+ Expo in Ahoy. Hier zullen 
de Rotterdamse Zwembaden dit 
jaar ook aanwezig zijn. Op deze 
manier trachten de zwembaden een 
duidelijker beeld te verkrijgen wat er 
leeft bij de doelgroep. November is 
voor de zwembaden een speciale se-
niorenmaand met clinics, workshops 
en open dagen. Kortom, er is dit jaar 
genoeg te beleven in de Rotterdamse 
Zwembaden. 

Bovendien is zwemmen zeer gezond. 
Zwemmen is goed voor het lichaam, 
verbetert de conditie en is blessu-
revrij. Door de opwaartse druk van 
het water worden de gewrichten en 
rug niet belast en in het water is er 
geen valgevaar. Het is overigens niet 
noodzakelijk voor alle bewegings-

activiteiten te kunnen zwemmen. Er 
zijn ook activiteiten in ondiep water 
of op het ‘droge’. Tevens bieden de 
meeste zwembaden speciale uren 
voor senioren aan en is er meestal 

drinken. Alle zwembaden zijn toe-

gankelijk voor mensen die minder 
goed ter been zijn. 
Houd dus goed de Oud-Rotter-
dammer in de gaten of kijk op de 
website www.seniorenzwemmen.
nl, waar ook alle informatie terug te 
vinden is. 

In de vorige editie van de Oud-Rotterdammer stond een 
uitgebreid artikel over het advies van het Sociaal Platform 
Rotterdam ‘Witte Senioren’ aan wethouder Kriens. In dit ad-
vies worden acht aanbevelingen gedaan om deelnemen en 
integratie van ouderen in hun eigen omgeving te bevorderen. 
Een van de aanbevelingen was om volgend jaar van Rotter-
dam ‘Seniorenstad 2010’ te maken.

Rotterdamse Zwembaden roepen 
2009 uit tot seniorenjaar

Met 20% korting 
naar Tsjechisch 
topkoor in 
de Doelen

Het Tsjechisch Philharmonisch Koor 
Brno is aan het uitgroeien tot een van 
de beroemdste koren van Europa. Zo 
werkte het tijdens het afgelopen Ger-
giev Festival mee aan een uitvoering 
van Beethovens Missa Solemnis. Nu 
zijn ze terug in Nederland, om samen 
met het Noord Nederlands Orkest een 
uitvoering te geven van onder meer de 
Glagolitische Mis van hun beroemde 

Reserveer nu kaarten en betaal slechts 

Kassa de Doelen 010 2171717, dage-
lijks van 10.00 tot 18.00 uur.
Concert- en congresgebouw de 
Doelen / donderdag 26 februari 2009 / 
Grote Zaal 20.15 uur
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

V IE RBANNE NS TRAAT 1
N IE UW E RKE RK
TE LE FO O N (0111 )  641798

WA LENB UR GERW EG 83  -  R O TTER DA M 
TELEFO O N ( 010 )  4660368 /4663161

N I EUW E CR O O S W I J K S EW EG 66B
R O TTER DA M -  TELEFO O N ( 010 )  4136910

W W W.T IM M E RM AN-NATUURS TE E N.NL

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
(medio 2009 gaan wij verhuizen 
naar: Burg. Aalberslaan 43 
in Krimpen a.d. IJssel)

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

nieuwe collectie nu 
van maat 36 t/m 52  
ook in mantels en jacks, o.i.d.

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Structureel herstel van uw lichamelijke klachten?

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
OCA ROTTERDAM, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
FYSIOTHERAPIE CHARLOIS, Boergoensestraat 76, 3082 KC  Rotterdam, tel: 010-4280225
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl 

Ga actief uw klachten te lijf

Bel (010)4430090

Bel direct OCA!
DE FYSIOTHERAPIE SPECIALIST
Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie. 
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.

Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is. 
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten. 
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd. 
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met 
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.

Met OCA Rotterdam heeft u:

A) geen wachttijden, u kunt direct beginnen
B) professionele en persoonlijke begeleiding
C) Ruime parkeermogelijkheden.
D) vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREED-
SCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur
LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen  € 9,95 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95
Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.
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Waar was dat nou?

Toen ik dit alles las, heb ik contact 
opgenomen met de briefschrijver en 
gevraagd wat ik dan toch verkeerd 
deed. Zijn antwoord was heel duide-
lijk: “Jij doet helemaal niets fout. Het 
gaat om de raadfoto’s in het AD/RD. 
Die foto’s worden geplaatst door 
redactieleden die niets van Rotterdam 
(oud of nieuw) afweten.” Mij rest nu 
een bescheiden: “Dank!”
In het door Rein Wolters geschre-
ven boek ‘Bloemhof – Tuindorp in 
een Stadswijk’, staat de foto. Rein 
schrijft: “De Oleanderstraat en de 
hoek van de Lavendelstraat waar 
in 1960 de buurt was uitgelopen 
vanwege een brand op de zolderver-
dieping. Er vielen geen gewonden, 
wel was de schade groot en duurde 
het geruime tijd voor het pand weer 
was hersteld.”

Zoals bij alle inzendingen plaatste ik 
de e-mailtjes in een aparte map. Ik 
scande de papieren inzendingen en 
deponeerde deze in dezelfde map. De 
originele e-mailtjes verdwenen in de 
bietenbak en de brieven gingen door 
de papierversnipperaar. Mijn bureau 
zag er weer netjes uit en ook de com-
puter was keurig op orde. Alleen nog 

even de map met de inzendingen van 
foto 81 naar de computerjachtvelden 
sturen en ‘all was done’.
Afgelopen woensdag was het tijd 
deze kopij naar de krant te sturen, dus 
opende ik mijn tekstverwerker en de 
map ‘opl83’. Eh…waar is die map? 
Zoeken….zoeken….zoeken. Niets 
te vinden. Mijn hersens kraakten en 
ineens wist ik het: ik had de map 
‘opl81’ schoongemaakt en daarin 
de oplossing van ‘rf83’ ingezet. Dat 
ik daarna verzuimd had de map een 
nieuwe naam te geven (dus opl83) 
was een stomme fout. Mede omdat ik 
wel braaf map opl81 had weggegooid. 
Tientallen en nog meer tientallen heb-
ben deze keer voor niets gereageerd.
Al met al heb ik dit nog over:
V. Dallau (Elburg): “Volgens mij is 
het de hoek Asterstraat/Ridderspoor-
straat. In het huis aan de overkant 
Ridderspoorstraat nr 1 hebben wij tien 
jaar gewoond. Het winkeltje dat we 
zien was toen (jaren 1950/1960) een 
ijssalon/patatzaak van de heer Kloot-
wijk, waar de jeugd samenschoolde, 

Ja, veel mensen moesten vroeg op 
om te gaan werken en als je om ne-
gen/tien uur dan nog dat kabaal buiten 

hoorde, kon je moeilijk in slaap 
komen. Politie moest er soms aan te 
pas komen! De buurt is nu niet meer 
te herkennen, zoveel is er afgebroken 
en verbouwd. Gezellig was het wel. 
Grote gezinnen, dus veel kinderen. 
Speelgelegenheid was in speeltuin 
Bloemhof. Je kon er ook voetballen, 
wat tot de late uurtjes werd gedaan. 
Met goedkope gympies die we bij de 
Dump op de Putsebocht kochten voor 
één gulden. Een van de voetballers 
was Bennie Wijnstekers (voetballer 
van Feyenoord en het Nederlands 
Elftal) die aan het eind van de Ridder-
spoorstraat woonde. Mooie tijd.”
René van der Bie, Burg.v.d.Havestraat 
63, 4307 BC Oosterland (Zld.): 
“Hoewel ik eigenlijk te jong ben om 
dit krantje te lezen, geef ik toch het 
antwoord op jullie foto. Ik zelf herken 
deze foto uit het fotoboekje over de 
wijk Bloemhof en ik weet daardoor 
dat dit een brandje was aan de Ole-
anderstraat. Het jaartal weet ik niet, 
maar ik denk dat dit ergens in de jaren 
´50 is gemaakt. Voor de rest weet ik 
er niet zoveel van en of deze huizen 
er nog staan weet ik ook niet, want dit 
kan het gedeelte zijn dat in de jaren 
´90 vermoedelijk is gesloopt, maar 

het kan ook het deel zijn dat gedeel-
telijk nog bestaat. Hier vlakbij in één 
van de zijstraten, de Kameliastraat 
woonde destijds mijn grootouders op 
huisnummer 52b, ook deze huizen 
zijn in de jaren ´90 gesloopt. Op deze 
plek bevindt zich nu een hofje van 
het Oleanderplein. Voor de rest weet 
ik nu niet zoveel erover te vertellen, 
maar ik hoop dat jullie ermee vooruit 
kunnen.”
A. van der Leer (Zwijndrecht): “Eben 
Haëzerstraat hoek Utenhagestraat. 
Gokje!!!”
Mevrouw JC Reek (Vlaardingen): 
“Beijerlandsestraat kruising Blokweg 
en  Westerbeekstraat. Dit was in 1939, 
brand op de 3e verdieping. Ik was 
toen elf jaar en woonde op de eerste 
verdieping en mijn moeder heeft de 
brand ontdekt. Beneden was slager 
Spackman. Veel spullen waren het 
raam uitgegooid en de overbuurman 
ving ze op en plaatste het op een 

wagentje. Mijn opa van toen heeft 
ook geholpen. Tja, families woonden 
toen erg dicht bij elkaar.”
S. Moulijn (Capelle aan den IJssel): 
“Dit is de wijk Bloemhof, ik denk de 
kruising Putsebocht/Stokroosstraat. 
Daar was vroeger een levensmid-
delenzaak. Al deze woningen zijn 
in 1990 tegen de vlakte gegaan. Nu 
zijn op deze plek andere woningen 
gebouwd. De brand was rond 1970.”

Ik hoop dat iedereen mijn excuses 
voor de door mij gemaakte fouten 
aanvaard. En laat me aub geen vak 
leren. De journalistiek is toch erg 
mooi!

O ja, de Rotterdamse attentie gaat 
naar het Zeeuwse Oosterland.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.n

Een heel enkele keer verzucht ik: “Had ik maar een vak 
geleerd”. En die verzuchting slaakte ik vier dagen geleden 
ook. Wat is er gebeurd?
Op de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 83 kwam weer 
de bekende grote stapel oplossingen binnen. Zowel de 
normale brievenbus als de e-mailbox ‘stroomden over’ van 
de inzendingen. Tussen die inzendingen zaten brieven, die 
tot op de dag en de vierkante meter vertelden waar de 
brand in 1960 was geweest. Er was zelfs een inzender, die 
Rein Wolters bedankte voor deze raadfoto: “Eindelijk weer 
een foto die recht doet aan deze rubriek. De rest is eigen-
lijk niets.” Deze Rein-fan wist zelfs de datum en krant te 
noemen, waar Rein jaaaaaren geleden zelf de betreffende 
foto had geplaatst. TOEN

NU

Oplossing
“Waar was dat nou 

Nieuwe opgave no. 85

De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ in deze uitgave, is volgens mij duidelijk op een 
aangename zondagmiddag genomen. Tientallen gezinnetjes lieten zich onge-
merkt fotograferen, terwijl zij een wandeling maakten door het boerenland.
Op de originele foto is aan de horizon de Euromast te zien, dus de foto is ná 
1960 genomen.Vandaag de dag is het er enigszins veranderd; reden om te 
vragen

Waar was dat nou? 
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij 
www.ditisrotjeknor.nl en www.deoudrotterdammer.nl
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of 
zomaar gedachten gaarne vóór 16 februari 2009 per post zenden aan 
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam 

Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

Vanaf dinsdag 3 februari a.s. 
kunnen alle Overschiese 55-
plussers gratis te water in het 
zwembad. Op dinsdag is er 
vrij zwemmen en aquarobics; 
op donderdag vrij zwemmen 
en conditie zwemmen.

De deelgemeente wil het makkelijk 
maken gezond en actief bezig te 
zijn, andere mensen te ontmoeten en 
buitenshuis leuke dingen te doen. De 
dienst Sport en Recreatie organiseert 
de activiteiten in het zwembad. De 
volgende zwemactiviteiten zijn tot 

en met 31 december 2009 gratis voor 
55-plussers:
Deelnemen aan de activiteiten kan door 
het aanschaffen van een Sportkaart in 
Zwembad Overschie. De borg voor 

veilig en overzichtelijk te houden, kan 
slechts een beperkt aantal personen 
deelnemen. Er wordt een wachtlijst 
bijgehouden voor personen die niet 
direct ingedeeld kunnen worden. Het 
huidige aanbod wordt vanaf 1 april’09 
uitgebreid. Bezoekers wordt gevraagd 
ideeën in te brengen voor activiteiten.
Wilt u meer informatie of heeft u 

vragen neem dan contact op met 
Dick Kloppenburg, telefoonnum-
mer (010) 4157064 of stuur een mail 
naar zwoverschie@senr.rotterdam.
nl.  U kunt ook bij ons binnen lopen 
in het zwembad, adres Burgemeester 
Koningssingel 45.

Brands
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Adressen en telefoonnummers:

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

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

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

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

Tapijt en Vinyl
Breed 400 cm 
Vanaf

p/mtr

(M.u.v trappen)

Klik
laminaat
Rustiek
eiken decor 

Nu p/mtr2

Op=op

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf

Blank eiken 
eetkamertafel
en 4 stoelen

NU

Karpetten
cm

Diverse kleuren en uitvoeringen

v.a. p/stuk

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen
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Op verjaardagen, partijtjes en in de kroeg is een nogal heftig discussieonderwerp wie het zwaarst worden getroffen door de economische teruggang en of dat terecht is of niet. Natuurlijk pakt het voor een 
ieder individueel anders uit. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Hans
Roodenburg

?
&Opinie Informatie

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

‘Recessie? Als we maar gezond blijven!’

 Maar voordat we nader op de ver-
schillende inkomensgroepen ingaan, 
eerst een schets hoe de mensen in 
Rotterdam en Den Haag ervoor staan. 
Op deze plaats is al eerder hierover 
geschreven met betrekking tot Rot-
terdam. De vergelijking met Den 
Haag doen wij er nu bij vanwege de 
nieuwe lezers van De Oud-Hagenaar. 
Uit de laatste beschikbare gegevens 
(uit 2005, van het CBS) blijkt dat het 
gemiddelde besteedbare huishoudin-
komen – jong en oud - in Rotterdam 

doen het daarmee aanzienlijk slechter 

Nederlandse huishouden te besteden 
heeft. Wat de ouderen – de doelgroep 
van deze kranten - verdienen, is wat 
moeilijker uit te splitsen. Wel geven 

de statistieken aan dat er in Rotter-

een kwart van het totaal!) en in Den 
Haag ruim 46.000 (bijna een vijfde 
van het totaal) zijn die vallen onder 
het begrip 65 jaar en ouder.
Hoeveel daarvan een hoger inkomen 
hebben dan het sociaal minimum is 

worden dat er een behoorlijk grote 

aanvullend pensioen hebben. Onze 
analyse van de CBS-gegevens wijst 
uit dat één op de vijf ouderenhuishou-
dens niet meer te makken heeft dan 

minimum.

Geen last
Hoe vreemd het ook moge klinken, 
het zijn deze mensen aan de onder-

kant van de inkomenspiramide die 
feitelijk in 2009 het minst of geen last 
hebben van de recessie. Immers hun 

maand) betekent (nog) geen aantas-
ting van hun koopkracht. Het hangt 
van de prijsontwikkeling in de loop 
van het jaar af of aan het eind van 
2009 alsnog blijkt dat zij de eindjes 
wat meer aan elkaar hebben moeten 
knopen. Overigens wordt aan de hand 
van de actuele situatie bekeken of per 

verhoogd.
Dus met enig gevoel voor relativering 
kan men stellen dat ouderen met 
lage inkomens niet zijn getroffen 

aanvullend bedrijfspensioen hebben. 
In veel gevallen zal door de belab-
berde beleggingsresultaten in 2008 
van de pensioenfondsen er geen 

hun inkomen) worden gegeven. We 
neigen ertoe om, gezien de econo-
mische situatie, hiermee niet al te 
veel medelijden te hebben. Of zoals 

een oudere lezer al eerder schreef: 
,,Indien het niet erger wordt dan nu, 
dan valt het nog wel mee. We zijn al 
blij als we gezond blijven, al gaan 
de kosten daarvoor wel voortdurend 

De groep ouderen, die wel is 
getroffen, zijn degenen die rijk zijn 

hun vermogen in aandelen hebben 
belegd. Zij zullen beslist nog niet van 
de geeuwhonger omkomen, maar 
ze hebben in hun vrije vermogen 
behoorlijke opdoffers gekregen. 
Een extreem voorbeeld: we kennen 

miljoen had belegd in zijn vroegere 

Voordeel

groep ouderen boven de 50 jaar 
met een baan. Vallen zij onder een 

de hand omdat hun salarisverhoging 
waarschijnlijk minstens gelijk zal zijn 

kunnen zij nog best wat bezuinigen 

op eventuele luxe uitgaven aan elek-
tronica, huishoudelijke apparatuur en 
uitgebreide vakanties. Zijn zij ouder 
dan 60 jaar dan krijgen zij over 2009 

hun netto-inkomen aardig optrekt.
De nieuwe werklozen onder de 
50-plussers worden wél de grootste 
verliezers van de kredietcrisis. Im-
mers als zij in de WW, of later zelfs 

achteruit. Het valt in het algemeen dit 
jaar dus nog reuze mee als we alleen 
naar de inkomens van de ouderen 
kijken. Misschien dat de mensen met 
wat hogere inkomens dit jaar een 
paar procent moeten inleveren, maar 

de economie – naar verwachting over 
een jaar of twee – weer aantrekt pro-

mindere mate. Inkomen en vermogen 
zijn mooi, maar het allerbelangrijkste 
is onze gezondheid!  
      
Hans Roodenburg

In het algemeen gesteld is iedereen evenredig slachtoffer van 
de kredietcrisis. Net zo goed als iedereen in economische 
groeitijden evenredig profiteert. Waarbij direct aangetekend 
moet worden dat de laagste inkomensgroepen het minst (of 
soms ook niet) te lijden hebben van de (komende) recessie. 
Dat is niet zo bijzonder, want deze groepen gaan er ook het 
minst op vooruit als de bomen weer tot aan de hemel groeien.

Erf- en schenkingsrecht

Kinderen willen deel
na hertrouwen vader
Mijn moeder is in april 1992 overle-
den. Mijn ouders hadden een langst-
levendentestament waarin stond dat 
mijn vader het vruchtgebruik tot zijn 
overlijden had of tot hertrouwen. 
Mijn vader is in juli 1996 hertrouwd, 
maar heeft het testament altijd voor 
ons verborgen weten te houden. 
Sinds een maand ken ik de inhoud 
van dit testament. Ik wens nu dat hij 
aan mijn broer en mij ons erfdeel 
van onze moeder uitbetaalt. Wat 
moeten we doen? 

Uitbetaling van een erfdeel aan een 
kind is inderdaad pas mogelijk als de 
langstlevende daaraan wil meewer-
ken of bij hertrouwen. Vaak wordt 
dat in een – tegenwoordig genoemd 
– verzorgingstestament vastgelegd.
Uw vader heeft zich daaraan 
kennelijk niet gehouden toen hij 
hertrouwde. Is aan jullie na het over-
lijden van uw moeder niet bekend 
gemaakt dat uw vader de vordering 
van de kinderen moest uitbetalen bij 
zijn hertrouwen? Spreek uw vader 

alsnog daarop aan! Wil hij niet 
meewerken, dan   moet u misschien 
een advocaat inschakelen. Maar dat 
is ook wat! Probeer eerst met uw 
vader of door bemiddeling van een 
notaris eruit te komen. Bovendien 
speelt nog de lastige kwestie om na 
te gaan hoeveel vermogen uw vader 
had op het inmiddels al lang geleden 
moment van hertrouwen! Want dat is 
de peildatum. Het lijkt ons dan ook 
het meest voor 
de hand liggend - om ingewikkelde 
en dure juridische procedures te 
voorkomen - dat u en uw broer er 
samen met uw vader proberen uit te 
komen. We krijgen in onze rubriek 
herhaaldelijk de vraag of kinderen 
hun erfdeel (een vordering op de 
langstlevende) al kunnen opeisen 
als een ouder is overleden. Onder 
het nieuwe erfrecht is dat niet het 
geval. Onder het oude erfrecht van 

mogelijk, zij het heel lastig, bij een 
langstlevendentestament.

Zoon gelooft het wel
als hij dood gaat
In hoeverre zijn ouders wettelijk 
aansprakelijk voor hun uitwonende 

41-jarige zoon als hij zou komen 
te overlijden? Hij heeft zelf niets 
hiervoor geregeld en zijn standpunt 
is dat hij toch wel onder de grond 
komt. Wie moet de begrafenis 
regelen en wie moet dat betalen? Hij 
heeft volgens ons geen schulden en 
ook niet veel bezittingen.

Uw meerderjarige zoon is voor alles 
en nog wat zelf verantwoordelijk 

erfgenamen bent, dan draait u voor 
de door hem nagelaten schulden op, 
zoals eventueel de begrafeniskosten. 
U kunt dan met een melding aan de 
rechtbank afstand nemen van zijn 
nalatenschap of deze zogenoemd 

baten en lasten) aanvaarden en 
daarna alsnog verwerpen. Voor de 
kosten van de begrafenis (zeer sober) 
draait dan de gemeenschap op, in 
dit geval de sociale dienst van de 
gemeente waarin hij dood gaat. 

Sociale voorzieningen

Postadres voor hogere
studiefinanciering
Ik heb een koopwoning. Een student 

wil mijn postadres gebruiken om een 

Is dit verstandig? Ik heb een uitke-
ring. Krijg ik geen problemen met de 
belastingdienst?

Met de belastingdienst zal u geen 
problemen krijgen, want een ieder 
wordt individueel aangeslagen. Maar 
uw student is wel aan het frauderen, 
want hij of zij moet ook echt op het 
adres wonen. Een postadres volstaat 

nemen aan dat hij of zij uit is op 

uitwonende studenten. 
U schrijft ook dat u een uitkering 
hebt. Wij weten niet welke, maar 
het kan ook betekenen dat als u en 
de student één huishouden gaan 
vormen, die uitkering (zoals bijstand 

gekort.

AOW en pensioen

Moeder gaat inwonen
bij vriend kleinkind
Mijn moeder van 86 woont nog 
zelfstandig, maar het gaat steeds 
minder goed met haar. Ze kan bij de 

vriend van haar kleindochter gaan 
inwonen. Heeft dat invloed op haar 
alleenstaande AOW?

Dat zijn altijd nogal discutabele 
kwesties. De Sociale Verzekerings-

beslist daarover aan de hand van 
de gegevens die zij krijgt. Het kan 
daarom ook geen kwaad om van 
tevoren de zaak aan de SVB voor 
te leggen.In het algemeen is het zo 
dat als uw moeder een gezamenlijk 
huishouden gaat vormen samen met 
een ander zij niet meer de onge-

het wellicht aannemelijk te maken 
dat uw moeder door een andere 
persoon wordt verzorgd. Dan zijn er 

voordelen voor de verzorger of 
diens partner te behalen. Wonen er 
drie mensen samen in één huis dan 
geldt waarschijnlijk sowieso weer 
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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
®

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

TMG

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

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

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

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

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

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

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

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

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets

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

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
Bezemschoon-oplevering van de woning
Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
Opleverings schoonmaak

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
Senior verhuizingen met zorgKlussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-



Mijn eerste reactie was: ‘’Ome Jaap, 
dat kan niet waar zijn. Zulke spelers 
zijn voor Feyenoord onbetaalbaar.’’ 
Amancio behoorde in die jaren tot 
de topspelers van de Koninklijke en 
speelde meer dan veertig keer voor 
de nationale ploeg van Spanje. Zijn 
bijnaam was El Brujo, de heks.

De goed bedoelde tip van Baren-

het door mijn hoofd, dat Bob Janse 
me een dag eerder had verteld, dat 
Piet Hoogenboom, hoofdsponsor 

(Volkswagen) van Xerxes, met va-
kantie was in het Spaanse Alicante. 
Er gingen in die periode geruchten 
dat Ome Piet, zoals zijn spelers hem 
noemden, zijn handen wilde aftrek-
ken van Xerxes/DHC en dus was de 
combinatie gauw gelegd.

Primeur
Couwenberg en Brox waren naar 
Spanje om de beste spelers te kopen: 
Wim van Hanegem, Eddy Treytel, de 
Joegoslaaf Lazar Radovic.

Als ik die veronderstelling kon waar-
maken zou dat groot nieuws zijn, een 
mooie primeur voor Het (Rotter-
damsch) Parool, de krant waarvoor 
ik toen werkte. Een speurtocht langs 
diverse reisbureaus bevestigde 
mijn vermoedens. Couwenberg en 
Brox hadden een retourtje Alicante 
geboekt. Er was toen weinig lef voor 
nodig de gok te wagen. Feyenoord 
wilde de beste spelers van Xerxes/
DHC overnemen. Ik zette het nieuws 
in de krant en ging nog dezelfde 
avond naar het stadion om het Fey-
enoordduo bij hun terugkeer op te 
vangen en nadere bijzonderheden te 
krijgen.

Toen de altijd wat grimmige Cou-
wenberg me zag staan, reageerde hij 
nijdig met de opmerking: “Wat heb 
je nou voor onzin geschreven”, maar 
de knipoog van de altijd vriendelijke 

Guus Brox stelde me gerust. Eddy 
Treijtel, Wim van Hanegem en 
Frans van der Heide werden door 
Feyenoord ingelijfd, Lazar Radovic, 
een klassespeler, gaf de voorkeur 
aan PSV en de wat minder bekende 
Wim Reijers tekende een contract 
bij MVV. Met de hele transactie was 
voor Feyenoord 350.000 à 400.000 
gulden gemoeid. Het transferbedrag 
van Van Hanegem zou 170.000 
gulden zijn geweest en dat van Eddy 
Treijtel 130.000.

Ontstemd
Reglementair lag destijds vast dat 
de speler van allebei de clubs 2 1/2 
procent van de vergoedingssom 
zou ontvangen. Dat gold voor Van 
Hanegem en Treijtel, maar Frans van 

der Heide kan zich niet herinneren 
dat hij ooit een cent aan de transfer 
heeft verdiend, afgezien dan via het 
hogere salaris.

“Ome Piet zelf zal daar wel goed 
wijzer van geworden zijn”, veronder-
stelt hij. Eddy Treijtel, die voorbe-

bij Feyenoord op te volgen, ging er 

vooruit. Hij sprong van 20.000 naar 
ruim 30.000. gulden.

In een interview dat ik in december 
1969 met Van Hanegem had – kort 
na de overwinning op AC Milan 
- onthulde hij dat hij bij Feyenoord 
slechts 25.000 gulden verdiende. Om 
van zijn ontstemming blijk te geven, 
voegde hij er spottend aan toe dat de 
“Italianen daar nog geen hoekschop 
voor zouden nemen.’’

Humor
Die opmerking schoot Couwenberg 
in het verkeerde keelgat. Hij nam de
journalist – ondergetekende dus 
– kwalijk dat hij die woorden had 
opgeschreven en gaf me te kennen 
dat ik voorlopig maar beter niet in de 

komen om daar op een bakkie leut te 
worden getrakteerd.
Ja, ook voorzitters heeft Feyenoord 
in alle soorten gehad. Couwenbergs 
voorganger, de onvergetelijke Cor 
Kieboom, ging voor de wedstrijd 

de journalisten – langs om ze ter 
verwelkoming  de hand te drukken.
Kieboom was in de oorlog door een 
granaatscherf een duim kwijtgeraakt. 
Een cynisch verhaal uit die tijd wil 
dat de spelers daar in een lollige 
bui een grap over maakten. Toen 
Kieboom zijn manschappen voor een 
belangrijke wedstrijd succes kwam 
wensen, riep Henk Schouten hem 
bij het verlaten van de kleedkamer 
toe: ‘Meneer Kieboom zal u voor 
ons duimen...’ Willem van Hanegem 
was ook altijd in voor zulke, ietwat 
wrange, humor. Aan Ome Piet 
Hoogenboom, die over een echt oog 
en een glazen oog beschikte heeft 
hij eens gevraagd of hij met hem een 
gesprek onder ... drie ogen mocht 
hebben.
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Voorjaar 1968 fluisterde Jaap Barendregt, de legendarische terreinknecht, me tijdens een training 
van Feyenoord in het oor dat ‘ze’ naar Spanje waren afgereisd om aanvaller Amancio van Real Ma-
drid te kopen. Met ‘ze’ bedoelde hij voorzitter Guus Couwenberg en manager Guus Brox.

Tip Jaap Barendregt 
was niet juist, wel waardevol

Dick van den Polder

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

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
Jonge voetballers die in 1957 aandachtig luisteren naar hun trainer bij een bekende Rotterdamse club. 
Wie is de trainer en wie zijn deze jongens?

Oplossing foto 20 januari 2009
Wie kent ze niet, de grote namen uit de Rotterdamse bokssport: Bep van Klaveren, Herman van ’t Hof, Luc van Dam en later Regilio Tuur. Vaak wordt 
vergeten dat de Maasstad ook tientallen andere zeer goede boksers heeft voortgebracht. Een van hen zien we op deze foto in training in januari 1949. Het 

Huizenaar schreef in zijn boek ‘De Waarheid over de Bokssport’ over Brommer: “Hij was een sterke eerlijke kerel, erg leergierig en is dan ook uitstekend 
gaan boksen. Heeft vele wedstrijden in binnen- en buitenland gewonnen en is profweltergewichtkampioen van Nederland geweest. Door de rivaliteit 
die bestond tussen hem en Frits van Kempen (die ook bij mij was) is hij een paar maanden bij mij vandaan gegaan. Maar dit kon hij niet uithouden en 
hij was weer spoedig onder mijn leiding terug, waarna weer vele overwinningen 
volgden. Door zijn leergierigheid is hij een uitstekend boksinstructeur geworden, 

begon in februari 1949 met een gevecht tegen de Belg Jean Bechard en eindigde 
in november 1958 in Oslo (tegenstander Osmo Laaksonen). Beroemd geworden 

zijn de gevechten om het Nederlands kampioenschap tegen stadsgenoot Frits van Kempen. Beide boksers waren in december 
2008 nog aanwezig op een reünie van Rotterdamse profboksers. Ton Kuster meldt daarover: “Zij zijn nu 82 jaar oud, in de periode 

gevechten aangekondigd als ‘de titanenstrijd’. Vier maal trok Frits van Kempen – met zijn ijzersterke linkse hoek - aan het langste 
eind. Theun Brommer won de titel op 31 mei 1954.”

- Staand: (vlnr) Alexander Joncic, John Spinhoven, Hans Dorjee, 
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3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen! 
OPRUIMING!  OPRUIMING!  OPRUIMING! 

BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

KLEINMEUBELEN

EIKEN
    KERSEN
         NOTEN 
             KOLONIAAL 

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

  Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
    Vrijdagkoopavond   18.30-20.30 uur

www.VERBREE-MEUBELEN.nl       Zaterdag 9.30-16.30 uur

  Gratis parkeren
  Eigen bezorgdienst
  Geen aanbetaling

Iedere dag 5 verschillende menu's 

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 

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

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

Rijsdijk was zoals eerder gezegd erg druk met de herbouw van 
het landgoed de Markgraaf maar werd op een gegeven moment 
door de eigenaar van Figee, indertijd de bouwer en leverancier 
van zijn beroemde drijvende grijperkranen benaderd met een 
zakelijk voorstel. Namelijk de overname van kraanbouwbedrijf 
Figee en zuster kraanbouwbedrijf BM Titan in België. De twee 
bedrijven draaiden met verlies en eigenaar Nefkens had er alle 
vertrouwen in dat Rijsdijk als voormalig grootverbruiker van 
drijvende kranen en als succesvol zakenman het ongunstige tij 
voor Figee en BM Titan kon keren. Rijsdijk ging de uitdaging aan. 
Daarnaast startte Rijsdijk met het kopen en verkopen van ge-
bruikte havenkranen onder de naam EQ Trade. De activiteiten 
voor Figee en BM Titan moesten na intensieve pogingen en een 
kapitaalinjectie van 20 miljoen gulden weer afgestoten worden. 
Het zwaar verlies lijdende BM Titan moest worden ontmanteld 
en gesloten. Ook voor Figee was het economisch klimaat te 
ongunstig en dit bedrijf werd overgedaan aan een in die tijd 
furore makend zakenman. EQ Trade werd een succes en onder 
die naam wordt op dit moment nog steeds schroot overgesla-
gen in de haven van Alexandrië.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER16

1 De logo’s van Figee en EQ Trade en een voorbeeld van 

   een ‘sales bulletin’ van EQ Trade.

Tel. 0181 - 62 08 10
Voorstraat 56

3201 BB | Spijkenisse

www.degullegaper.nlwww.degullegaper.nl

Al 25 jaar een begrip 
     in Spijkenisse!

Tel. 0181 - 62 08 10

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Tel: 015-8894807
Keurmerk BER

40PlusRelatie.nl

Omzetten naar CD of DVD 

Grammofoonplaten 
8 mm Filmopnames 

Recorderbanden 
Cassettebanden 

Videobanden 

tegen aantrekkelijk tarief 

Wij verzorgen ook uw 
Proef opname 

CD/DVD opname 
Bedrijfsfilm

Bedrijfsluchtfoto 

productions 

Tel. 010 – 5212174 / 0651 - 596081 
info@adri-troost.nl
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De Laantjes onder water

De watersnood
We werden die nacht gewekt door de 
herrie van een bel met klepel en het 
gebons aan de voordeur. Wij woonden 
in het eerste huisje op de Laantjes, met 
een aanbouw aan het huis waarin de 
donkere kamer was. Bijgaande foto’s 
zijn van enkele dagen na de ramp, toen 
het water ging zakken. Het had 1 meter 
10 hoog gestaan. Mijn stiefvader wilde 
2 februari nog wat van zijn fotoap-
paratuur redden. Samen met mijn opa 
roeide hij in een zinken teil naar zijn 
doka, maar de teil sloeg om door de 
nog woedende storm.

Ik vergeet die nacht nooit meer; het 
snel stromende water dat vanaf het 
Sluissie de hol afkwam, het gegil 
van moeders die hun kinderen kwijt 

waren en de huilende kinderen die 
hun ouders kwijt waren. Wij konden 
bij opa en oma Nouwen terecht op de 
Varkenoordsekade. Ik werd in de bed-
stee gelegd, samen met een vier weken 
oude baby, Jannie Verveer. Anderen 
werden opgevangen in de Beverstraat 
en de hoger gelegen panden op de Var-
kenoordseweg. Het water kwam op de 
Varkenoordsekade tot boven het trapje 
voor de deur en met angst en beven 
wachtten wij af of het nog verder zou 
stijgen. Gelukkig was het hoogste punt 
bereikt en na lang waken en zorgen, 
kon er nog even aan slapen gedacht 
worden.
Als het nu stormt met orkaankracht 
komen die angstige herinneringen aan 
die nacht nog altijd weer boven.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (31)

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

De Scheepsbrug
Tot de markantste en vooral bijzondere gebou-
wen van Rotterdam mag zeker De Scheepsbrug 
gerekend worden. Het Rotterdams Jongenskoor 
heeft al 27 jaar club- en repetitieruimte in de 
voormalige brug van de afgedankte Esso-tanker 
Port Jerome. Op het Stationsplein sloeg wethou-
der Hans Mentink op 19 november 1981 boven 
de Weenatunnel de eerste paal voor de fundering. 
Burgemeester André van der Louw opende het 
opvallende pand op 15 oktober 1982, tot grote 
vreugde van Freek Velders en zijn knullen. 
Zonder de inspanning van de op 17 februari 1992 
overleden oprichter en oud-directeur/dirigent 
had De Scheepsbrug nooit een plek in Rotter-
dam gekregen. Voor zijn bijzondere verdiensten 
onderscheidde prins Bernard Velders op 27 juni 
1986 in Amsterdam met de Zilveren Anjer.
Met veel ups en ook vervelende downs maakte 
het wereldwijd bekende koor voor jongens van 
5 tot 23 jaar er gebruik van tot het moment dat 
burgemeester Ivo Opstelten én Sinterklaas op 7 

december 1999 de ontmanteling in gang zetten. 
Vanwege reconstructie van het Stationsplein, die 
nu in volle gang is, moest het verdwijnen.  Aan 
de Boompjes/Leuvehaven was een nieuwe plek 
gevonden, zéér tegen de wens van de bewoners-
vereniging Boompjes. Het verzet tegen de ver-
huizing mocht niet baten, want op 11 december 
2000 sloeg wethouder Hans Kombrink de eerste 
funderingspaal voor de herbouw. Leerlingen 
van de bedrijfsschool van de scheepswerf IHC 
Caland restaureerden De Scheepsbrug alvorens 
burgemeester Ivo Opstelten die op 29 juni 2001 
op de nieuwe locatie verankerde. Aansluitend 
doopte Mr. Pieter van Vollenhoven op 8 septem-
ber De Scheepsbrug.

Het jongenskoor werd 2 januari 1957 in Kralin-
gen opgericht na een geslaagde kerstzang in een 
clubhuis. Het groeide uit tot één van ’s werelds 
grootste jongenskoren, dat concertreizen over de 
aardbol maakte naar tal van grote steden.

- Eind Varkenoordsekade. De lager gelegen huizen zijn van de 
Varkenoordseweg, ter hoogte van garage Vredesteijn. De panden 

met OMO-reclame en Miss Blanche zijn van de Varkenoordse-
kade. Tegenwoordig staat daar de beroemde moskee - 

- Vanaf het 1e Laantje kijk je op de huizen van de Varkenoordse-
kade en de onderwoningen daarvan, die uitkwamen op de Var-

kenoordseweg. De patatkraam aan het eind van de Varkenoordse-

linkerzijde waar toen de kruidenier en waterstokerij van de familie 
Soldaat was, op de hoek van de Beverstraat - 

- Varkenoordsekade met uitzicht op de trambaan en de fabrieken 
van Van de Lugt en Piet Smit. De boot in de tuin is van Janus 

Blom, ex-locoburgemeester van Zwartewaal, evenals de Morris 

woning - 

- Het 1e Laantje met op de hoek ons huis, met aanbouw voor de 
doka, enkele dagen na de watersnoodramp op 1 februari 1953 - 

- Het 2e Laantje, enkele dagen na de watersnood. Veel kijkers 
vanaf de Slaghekstraat en de Blokweg, maar de jeugd vermaakte 

zich alweer aardig na een paar spannende nachten - 

- Hetzelfde 2e Laantje, maar al het water is bijna weg en iedereen 
komt weer naar buiten. Mevrouw De Snoo met twee van haar zes 
kinderen. De man in het midden was een soort kluizenaar en om-
dat hij altijd hard liep, noemden wij hem Zatopec. De vrouw tegen 

de regenpijp leunend was de vrouw van de orgel(man)draaier. 
Nooit geweten hoe deze mensen echt heetten - 

Janine Nini Bezemer, Watermolen 16 in Tholen, stuurde De Oud-Rot-
terdammer een prachtige serie foto’s met beelden van de Laantjes 
op Zuid in de dagen rond de watersnoodramp in 1953 en de jaren 
daarna. De foto’s zijn gemaakt door haar stiefvader, fotograaf Hu-
bers. Zelf schreef Janine onderstaand verhaal over haar belevenis-
sen in die vreselijke februarinacht.

- Herinnert iemand zich deze rage nog; ‘hoela 
hoep hoela hoep’ zong je erbij. Gemaakt op 

de Varkenoordsekade in 1956 - 

-De achterkant van het 1e Laantje, gefoto-
grafeerd vanaf ons huis op 9 februari. Zo 

lagen de plaatsjes van het 1e en 2e Laantje 
erbij. De huizen aan het eind zijn van de 

Slaghekstraat - 
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Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Nieuw bleken
van tanden,

in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

395,-
(naast de apotheek)

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

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

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

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 28 februari 2009, niet geldig voor grote gezelschappen

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel

Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

Belastingadviesburo Aad de Vries

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

Openingstijden 2009 
zonder afspraak:

 Voel de kwaliteit
  van Parade Tapijt

 het verwijderen van uw   
 oude vloerbedekking, tegen  
 een kleine vergoeding

 het uit-en inruimen van uw   
 meubilair

Lusthofstraat 56 | 3061 WG Rotterdam | Tel  : 010-4145782

Indien u bij ons nieuwe 
vloerbedekking aanschaft 
zorgen wij eventueel voor:

VRAAG VRIJBLIJVEND 

PRIJSOPGAVE !

• laminaat
• tapijten
• gordijnen
• linoleum

• zonwering
• parket
• complete 
  slaapcomfort afdeling

U koopt bij ons een nieuwe 
matras, wij voeren de oude gratis af

( ‘s maandags gesloten )

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

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
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Colosseum was 
heerlijk filmtheater voor jong en oud

Ronduit schitterend vond ik de 
wekelijks wisselende buitenreclame 
over de volle breedte boven de luifel 
van het toegangsportiek. Het was 

het witte doek werd geprojecteerd. Ik 
vond het ware kunstwerken.
Het duurde nog een poos voordat ik 

mocht gaan zien. Het was er een van 
Stan Laurel en Oliver Hardy. Met 
enkele rolprenten van het komische 
duo had ik eerder al kennisgemaakt 
in de clubhuiszaal van speeltuinver-
eniging Afrikaanderplein. Voor tien 
cent kon je er twee uur je helden 
aanmoedigen bij de beelden op de 
witgekalkte muur.

De entree voor Colosseum was 

in de speeltuin. De prijs voor een 
plaatsbewijs liep op tot tachtig cent 
voor het balkon en nog eens dertig 
cent extra als je vorstelijk van de 

comfortabele stoel met bekleding. 
De lagere rangen hadden een bruine 

met zilvergelakt hout.

Compleet
Mijn eerste bezoek aan het even voor 
Kerstmis 1929 geopende theater 
maakte me stil. Het prachtige Art 
Déco interieur en het enorme toneel 

indrukwekkend op me over. En ook 

op een lift naar boven kwam en het 
hoger gelegen enorme halfronde 
balkon.

foyer met kleedkamers. Kortom: het 
was een compleet theater en dé trots 
van Rotterdam-Zuid. Het kon de ver-
gelijking met theaters op de Rechter 
Maasoever glansrijk doorstaan.

Het initiatief voor het theater werd 
in 1926 genomen door Carel van 

het theater Luxor. De architecten 
W.Th.H. ten Bosch en H. le Grand 
lieten van hun tekentafel een ontwerp 
geboren worden voor een indrukwek-

-

plan waren twee zalen voorzien: een 
voor twaalfhonderd bezoekers en de 
andere met een afmeting van 132 
vierkante meter.
Vanwege de te hoge bouw- en 
investeringskosten behoefde dit plan 

die aansluitend ook het interieur 
ontwierp. De eivormige zaal kreeg 
hierdoor ‘slechts’ 1034 plaatsen en 
een iets kleiner toneel. Twee gang-
paden verdeelden de rijen stoelen in 

en de betimmeringen van de loges 
waren uitgevoerd in mahonie. De 
verlichtingsornamenten waren gele-

de binnenhuisarchitect als bedekking 
voor de vloer en trappen had gekozen 
voor smyrnatapijten en lopers. Als 
technische nieuwigheid bezat het the-

optrekken van de enorme podium-
gordijnen de zaal instroomde.

Kil en koud
Van Zwanenburg heeft weinig plezier 
beleefd van zijn geesteskind. Enige 
jaren na de met tamtam verrichtte 

voor het eeuwige. Zijn weduwe zette 

geen heil meer in. In augustus 1933 
deed ze het Colosseum over aan C. 
van Willi¬gen van de exploitatie-
maatschappij N.V. Lichtspel Maas. 

het theater een kil en koud interi-
eur. Van Willigen sloot de deuren 
enige tijd voor het uitvoeren van een 
ingrijpende verbouwing.
De verlichting werd vervangen 

dat ook rijkelijk werd aangebracht 
op de buitengevel. Het plafond en 
een gedeelte van de wanden kregen 

akoestiek bezorgde.

Van Willigen was bioscoopman in 
hart en nieren. In zijn theater beleef-

‘Zwei herzen in Dreivierteltakt’. 

Niet alleen op de eigen gevel maakte 
Van Willigen reclame voor zijn 

van een ponywagen met daarop 
een reclamebord van 5.60 bij 2.80 
meter. Voorts liet hij steltlopers en 

verklede personen het winkelend 

In het weekeinde waren de voorstel-
lingen doorgaans tot op de laatste 
stoel uitverkocht. Daarnaast bracht 
het Colosseum theatervoorstellingen 

Davids en ook een toen nog héél 
jonge Toon Hermans. Op de uren 

werd de zaal verhuurd aan allerlei 
gezelschappen.

Rein Wolters

Als joch van een jaar of vijf ontdekte ik de Beijerlandselaan. Al 
die winkels rij aan rij vond ik prachtig en bovenal de fotokasten 
van het Colosseum filmtheater aan de Beijerlandselaan 80. Deze 
bevonden zich aan weerszijden van de entree, die afsluitbaar 
was met een schaarhek. De foto’s van filmscènes en de affiches 
van films die werden verwacht, bekeek ik met interesse. Een-
maal tiener trokken vooral foto’s van actrices die pikant waren 
gekleed mijn aandacht. Helemaal tot de verbeelding sprak wat 
niet zichtbaar was achter het soms afgeplakte deel van een foto. 
De censuur was streng, evenals de leeftijdgrens voor de films: 
alle leeftijden, 14 en 18 jaar.
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

                                              Rembrandtsingel   43
2902 GR  Capelle a/d IJssel

tel:  010- 4 5 0 5 4 7 3

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)

Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

Al meer dan 30 jaar 
perfectie tot in het kleinste 
detail met o.a. Ploeg en  
Kvadrat stoffen

Voor al uw meubels 
• klassiek
• modern

Meubelstoffeerderij

J.Kornelisse
Weimansweg 89
3075 MK Rotterdam (vreewijk)
010 - 4 86 09 30
j.kornelisse@hotmail.com www.kornelisse.com

Stuur mij meer informatie over deze en andere vakanties

Dhr/mevr.

Adres:

p.c.+plaats:

Tel.: E-mail:
Stuur mij ook informatie over:

Zomervakanties  Wandelvakanties  Fietsvakanties
Bridgevakanties Caravan&Camperreizen OR_wk609

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:
Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
2950 VB Alblasserdam

De mooiste vakanties van fital.nl

….Ineens is er het verblindende
sprankelend sneeuwwit, wat strijdt
met hemels blauw om de aandacht.
Als de trein rammelend de tunnel
uitrijdt.  Adembenemende
Alpentoppen, klaterende beken en
ijsgletschers, trekken aan uw beeld
voorbij tijdens de bijzondere trein-
trajecten van de langzame sneltrein
Glacier Express en de authentieke
Bernina Express.
klik voor de volledige vakantie-
omschrijving naar fital.nl

Alpentreinen
Glacier Express & Bernina Express

v.a.f499 p.p.slechts

Informatie en reserveren

(0184) 61 00 62
vakantie@fital.nl

Inclusief
***Club Hotel Davos
reis per Top Class
touringcars
2 persoonskamer met
douche/bad en toilet 
halfpension
Glacier Express
Brig-Chur 2e klasse
Bernina Express
Chur-Tirano 2e klasse

Vertrek & prijsinfo
Vertrek op zaterdag
Mei 2 b 499
Juli 11 b 499
Toeslag 1 pers.kmr b 100

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

WMpr
Lavasweg 23 
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

8mm Smalfilms op DVD

  Via professionele telecine techniek 

  Kom gerust eens langs  

 Korting op grotere aantallen 

Vraag vrijblijvend naar een offerte 

Dia’s op DVD



De toegang tot het gebouw bestond uit 
twee grote, met koper beslagen, deuren. 
Het gebouw was eigendom van de kerk 
op het Stieltjesplein. Later, na verkoop 
of verpachting van het gebouw heette 
het gebouw Paramont. Het had twee 
verdiepingen. Beneden was een grote 
zaal, waar onder andere toneeluitvoerin-
gen werden gedaan en boven zaten de 
welpen en de verkenners De toneelzaal 
werd beheerd door de heer Radema-
kers. Aan de zijkant in de zaal zat een 

uitvoering werd geopend. Daar werden 
-

ken en kano’s verkocht. Decors werden 
altijd gemaakt en geschilderd door Jan 
Kuyten en die kon er wat van.
Nadat het gebouw was verkocht of 
verpacht werd de grote zaal in gebruik 
genomen door een tassenfabriek.

Leerzaam
De padvinderij zat dus op de boven-
verdieping. De welpen hadden hun hol 
(een van boomtakken getimmerd hok) 
en als het spelen van de welpen begon, 
kwam de akela naar het midden van 
de speelruimte, maakte een pirouette, 
hield daarbij de rechterarm gestrekt 
naar voren en riep dan “jala” De welpen 
kwamen dan te voorschijn, liepen in 

een kring en riepen “hie---“. Dan werd 
er inspectie gehouden. Zijn de handen 
gewassen en zijn de nagels schoon, heb 
je een schone zakdoek bij je, zijn de 
schoenen gepoetst en is je uniform (met 
petje) in orde. Daarna begonnen de spel-
letjes, die vooral leerzaam moesten zijn, 
zoals knopen leggen. De platte knoop, 
de paalsteek, de mastworp en veel meer 
knopen waarvan ik de namen niet meer 
weet.
Na verloop van weken, als je alle 
knopen als het ware met je ogen dicht 
kon maken, kreeg je een insigne op 
de mouw, meestal in het bijzijn van je 
ouders. Jongens, wat was je dan trots.

Primitief
Eens per jaar ging je met de akela, 
bhagera en baloe een weekje op “zomer-
kamp” Zoals dat toen ging, zou nu niet 
meer mogen. We gingen met z’n allen 
met bagage in een vrachtauto met linnen 
kap, waar wat houten banken in gezet 
waren, op weg naar Huybergen.
Overnachten deden we tijdens die 
week in een schuur bij een boer en we 
sliepen op stro in onze slaapzak. Die 
maakte je ter plaatse zelf van een laken 
en twee dekens, wat bij elkaar werd 
gehouden met grote veiligheidsspelden 
(dekenspelden noemde men die). Erg 

primitief, maar je vond het prachtig. 
Vooral de nachtelijke boswandelingen 
waren spannend en het uurtje rondom 
een kampvuur, waarbij door een van de 
leidsters een verhaal werd verteld en 
liedjes als “Hoog op de gele wagen” en 
vooral niet te vergeten; het beroemde 
“potje met vet” gezongen werden.
Ook gingen we af en toe naar het eiland 
van Brienenoord met tent, tentstokken, 
haringen en houten palen voor de bouw-
werken zoals, een uitkijktoren. Alles 
werd vervoerd met een handwagen.

Verkenner
Op een bepaalde leeftijd ging je over 
naar de verkenners en werd het wel-
penpetje vervangen door een hoed met 
drie deuken (de Baden Powel hoed) en 
bij dat nieuwe uniform hoorde ook een 
stok.
De Leonardusgroep; ik heb er eigenlijk, 
nadat ik de groep verlaten heb, nooit 
meer iets van gehoord. Namen spelen 

nog weleens door mijn hoofd, zoals: 
Leo van Lent, de broertjes Gerard en 
Peter v.d.Ham, Ben Peters, Bart en 
Bernard Vergouwe, Gijs Beijk en zijn 
broertje, Piet Kegel, Jan Nobel en Sjaak 
Schenkeveld. De laatste ben ik enkele 
jaren geleden tegengekomen.
De kapelaans van de kerk op het 
Stieltjesplein probeerden je altijd in 
de gelederen te houden, dus toen ik 
de Leonardusgroep verliet, vonden 
zij het logisch dat ik lid werd van de 
KAJ.(katholieke arbeiders jeugd). 
Dat was erg gezellig en er werd veel 
ondernomen. Enkele namen?  Gerard 
Feijt, Piet Kanters, Jos Claveaux en veel 
verlaters van de Leonardusgroep die je 
daar weer tegenkwam.
Wat is er van de Leonardusgroep gewor-
den? Bestaat ze nog?

W.P.H. Venhorst
Hordijk 232, 3079 DL Rotterdam.      
p.venhorst@concepts.nl
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Knopen leggen met De Leonardusgroep
In de vijftiger jaren waren veel jongelui lid van een of andere 
club. Er waren hobbyclubs, figuurzaagclubs, toneelverenigin-
gen en de padvinderij. Als jochie van een jaar of acht ging 
je elke zaterdagmiddag naar de welpen. Ook ik ging naar de 
welpen; bij de Leonardusgroep, in het patronaatgebouw in de 
Stampioenstraat, een zijstraat van de Oranjeboomstraat.

Gespreksgroep 
rouwverwerking 
van Humanitas

Je wereld stort in als je iemand, 
die je lief is, moet missen door 
overlijden. Dan zijn er momenten 
dat je het niet meer ziet zitten en niet 
weet wat je eraan moet doen om alle 
opkomende gedachten te verwerken 
en het leven op te pakken.

Maar er zijn mensen die met en door 
hun sociale bewogenheid hun mede-
mens terzijde willen staan. Zoals de 
vrijwilligers van Humanitas Steun 
bij Rouw. Deze vrijwilligers, zowel 
vrouwen als mannen, werken vrijwel 
allemaal vanuit hun eigen ervaringen 
met verlies van dierbaren en hebben 
daarnaast een gedegen training in het 
begeleiden van rouwenden gevolgd.
Begeleiding en ondersteuning wordt 
individueel bij de mensen thuis, of in 
groepsverband in het Humanitashuis 
aan de Veerman 3 in Spijkenisse 
gegeven, afhankelijk van de wens 
en de behoefte. Individuele hulp 
wordt het gehele jaar door verleend, 
gespreksgroepen worden tweemaal 
per jaar georganiseerd.

6 Maart 2009 start de volgende 
gespreksgroep rouwverwerking in 
Spijkenisse. In de groep, die acht 
keer bij elkaar komt, wordt gespro-
ken over dit persoonlijke verlies, wat 
ieder heeft meegemaakt, hoe je bezig 
kunt zijn met verwerken en hoe je 
weer je leven kunt oppakken.
Ieder krijgt steun èn geeft steun. Sa-
men wordt gezocht naar lichtpunten 
in de donkerte van het verdriet, zodat 
er weer vooruit gekeken kan worden 
en langzaam opgekrabbeld kan 
worden uit een schijnbaar onmetelijk 
diepe put. U kunt zich aanmelden 
bij de coördinator van Humanitas 
Voorne-Putten Rozenburg Steun bij 
Rouw via telefoonnummer: 06-2020 
8751 b.g.g. 06-3831 9596.
Aan individuele huisbezoeken zijn 
geen kosten verbonden. Voor groeps-
bijeenkomsten wordt per persoon 
een geringe bijdrage in de kosten 

Euro+ Songfestival
Op 10 februari zal de laatste Mas-
terclass van het Euro+ Songfestival 
2008/2009 plaatsvinden in LCC 
Zevenkamp. Deze masterclass wordt 
gegeven door de vermaarde bariton 
Maarten Koningsberger samen met 
de veelzijdige, van origine Kaapver-
diaanse, pianist/vocalcoach Carlos 
Matos. Deze masterclass is als coa-
ching en voorbereiding op de laatste 
voorronde. Die laatste voorronde is 
op 17 februari in woonzorgcentrum 
de Aarhof. Iedereen is van harte wel-
kom om te komen kijken en luisteren 
vanaf 14.00 uur. Toegang is gratis. 
Meer informatie www.europlussong-
festival.nl / 06-29183491.

Mijn historie

Rond 1965 zat ik samen met mijn 
nicht Tineke op naailes. Ik was 
1.80 meter lang en dat gaf toen 
nogal problemen met kleding ko-
pen. Deze lessen werden verzorgd 
door de Nederlandse Vereniging.
van Huisvrouwen en vonden 
elke maandagavond plaats in het 
schoolgebouw van het Caland 
lyceum aan de Argonautenweg 
in de 110-Morgen. Op een keer 
was ik voor mijn moeder een rok 
aan het maken en moest zij mee 

Terbregge naar de Kerkstraat 
haalden Tineke op en gingen 
richting school. Het begon al 
donker te worden, mijn moeder 
reed voorop en daar zij nogal snel 

voor ons. Zij ging rechtsaf de 
oprit op en riep: (terwijl ze naar 

riepen bevestigend en, voordat 
we er goed en wel erg in hadden, 
reed zij in volle vaart van de trap 
af. Het eerste stukje vloog ze 
als het ware, om vervolgens de 
treden af te stuiteren. Gelukkig 
bereikte ze zonder te vallen het 

van de schrik bekomen waren en 
zagen dat het goed met haar ging, 
zijn we huilend van het lachen 
naar binnen gegaan en hebben 
de hele klas mee laten genieten. 
Die avond is er niet veel uit onze 
handen gekomen, maar van die 
naailessen heb ik wel veel plezier 
gehad, want het is altijd mijn 
hobby gebleven.

Francien de Leede van Driel

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

Op de fietsVanaf dinsdag 3 februari a.s. 
kunnen alle Overschiese 
55-plussers gratis te water 
in het zwembad. Op dins-
dag is er vrij zwemmen en 
aquarobics; op donderdag 
vrij zwemmen en conditie 
zwemmen.

De deelgemeente wil het makkelijk 
maken gezond en actief bezig te 
zijn, andere mensen te ontmoeten en 
buitenshuis leuke dingen te doen. De 
dienst Sport en Recreatie organiseert 
de activiteiten in het zwembad. De 
volgende zwemactiviteiten zijn tot 
en met 31 december 2009 gratis voor 
55-plussers:
Deelnemen aan de activiteiten kan door 
het aanschaffen van een Sportkaart in 
Zwembad Overschie. De borg voor 

veilig en overzichtelijk te houden, kan 
slechts een beperkt aantal personen 
deelnemen. Er wordt een wachtlijst 
bijgehouden voor personen die niet 

direct ingedeeld kunnen worden. Het 
huidige aanbod wordt vanaf 1 april’09 
uitgebreid. Bezoekers wordt gevraagd 
ideeën in te brengen voor activiteiten.
Wilt u meer informatie of heeft u 
vragen neem dan contact op met 
Dick Kloppenburg, telefoonnum-
mer (010) 4157064 of stuur een mail 
naar zwoverschie@senr.rotterdam.
nl.  U kunt ook bij ons binnen lopen 
in het zwembad, adres Burgemeester 
Koningssingel 45.

Gratis zwemmen voor 
55-plussers in Overschie

Dinsdag: 13:00 - 13:30 uur  
AquaRobics (bewegen op 
muziek in warm water)

     
Dinsdag:  13:30 - 15:00 uur  

Vrij zwemmen 
(vrij zwemmen 
in warm water) 

Dinsdag:  20:00 - 20:45 uur  
Conditie zwemmen 
(verbeteren conditie in 
warm water)

Donderdag: 14:00 -15:30 uur     
Vrij zwemmen  
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The Hitfighters

De groep was in de zestiger jaren niet alleen populair in de Maasstad, ook elders in het land 
én in Duitsland kon de Rotterdamse Indo-rockband heel wat potten en harten breken: The 
Hitfighters.

Maandcontract

Feestavonden

deel 46

Nu geen 
single-toeslag!!

2e persoon
in dezelfde hut

25%
korting

* Vr. 27 maart: Inschepen Berlijn vanaf 16.00 uur

* Za. 28 maart: Berlijn - Potsdam

* Zo. 29 maart: Potsdam - Magdeburg

* Ma. 30 maart: Magdeburg - Wittenberg

* Di. 31 maart: Wittenberg - Torgau - Meissen

* Wo. 1 april: Meissen - Dresden

* Do. 2 april: Dresden - Bad Schandau - Decin

* Vr. 3 t/m Zo. 5 april: Gehele weekend Praag!

* Ma. 6 april: Ontschepen na ontbijt en hotel   

                                      overnachting in Midden-Duitsland

* Di. 7 april: Aankomst in Nederland

Reissom per persoon:
* Hoofddek
* Bovendek

Inbegrepen:
*
   airconditioning en ruime badkamer.
*
  12e dag.(m.u.v. lunch op 6 april)

Busservice:
* Naar Berlijn:
* Vanaf Praag:

Mps. Princess - Comfort
Reisnr. 21: 27 maart t/m 4 april 2009

WT Cruises

E: info@wtcruises.nl I: www.wtcruises.nl

12 dagen

Berlijn – Potsdam – Magdeburg – Dresden – Praag 

Berlijn, Potsdam, Magdeburg, Dresden, Praag. Deze 
en andere steden doet u aan tijdens een werkelijk 
historische cruise met het comfortabele cruiseschip 
Princess. U bezoekt bekende monumenten, paleizen, 
kerken, kloosters en andere culturele en historische 
bolwerken waar wereldgeschiedenis is geschreven. 
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-- Er op uit! Kalender --

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

Fototentoonstelling ‘Veteranen, 
ingezet in dienst van de vrede’
OorlogsVerzetsMuseum, 010-4848931-  tot en met maart 2009

Feb./Maart

Postzegel- en Muntenbeurs
Gebouw SANDIDO, Reeweg 79, H.I.O. – 
12.00-16.00 uur  (inlichtingen 078-6814441) 

7 feb.

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

8 feb. 

Lezing Audiologisch Centrum 
LCC De Larenkamp, Slinge 303 – 19.30-21.30 uur

11 feb.

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

14-21 feb.

Jong Belegen; Van oude dingen en mensen die voorbij gaan
LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141 – 14.00 uur – 
Entree  3,-/ R’dampas  2,50

15 feb.

Michel van Grinsven (seniorenprogramma)
LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20 -15.30 uur – 
Entree  8,00 (inclusief eenvoudige maaltijd) 

19 feb. 

Maslenitsa; Russisch concert 
Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64 – v.a. 19.00 uur – 
Entree  15,00 (incl. pannenkoek)

28 feb.

Dansavond
Wijkgebouw Pier 80, Rozener Manzstraat 86, Rotterdam – 
19.30 uur – Entree  3,50/R’damPas  3,00

14 feb.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen in Oisterwijk in 
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senio-
ren biedt dit hotel u een geheel verzorgde 
vakantie op basis van vol pension incl. 
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien 
van douche, toilet, kitchenette, koelkast, 
telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt 582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)

en voor het Paasarrangement (vr. 
t/m di.) 364,00 + 2 middagtochtjes
Géén toeslag voor éénpers.kamer. 

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant

Speciale aanbieding!

(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

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

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

Bij de Smikkel Corner kunt u terecht voor de verzorging van uw 
bittergarnituur, vergaderingen of recepties, feesten, bestellingen.

Bel even voor onze bestellijsten.

Smikkelcorner
Albert Plesmanweg 81, 3088 GB  Rotterdam

Tel. 010-4290371, Fax 010-4281303

Nederland kent ruim 1.5 miljoen slechthorenden met hoorproblemen en dat aantal is nog steeds 
groeiend. Slechthorendheid is een handicap die een enorme invloed kan hebben op iemands leven. 
Om de mate en ernst van slechthorendheid vast te stellen worden mensen vaak naar het Audiologisch 
Centrum (AC) doorverwezen waar testen worden gedaan en eventueel een hoortoestel  voorge-
schreven. Naast dit gehooronderzoek heeft het AC een heel team van deskundigen op het gebied 
van o.a. audiologie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie om mensen te ondersteunen bij  
b.v. Tinnitus, oorzaak van gehoor en/of taal- of spraakproblemen. De Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden ( NVVS) afdeling Rotterdam e.o. heeft dhr. J. Feenstra, audioloog/logopedist van het 
AC Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, uitgenodigd voor een lezing over het werk in het AC. In de 
lezing worden ook extra hulpmiddelen en de vergoedingen besproken. Deze interessante lezing vindt 
plaats in het wijkcentrum “De Larenkamp”, Slinge 303  in Rotterdam (Zuid) op 11 febr. a.s. van 
19.30-21.30 uur. (Zaal open om 19.00 uur.)  Ringleiding en schrijftolk aanwezig. Info en opgave: 
rotterdam@nvvs.nl,  tel. 0184-661318.

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam toont tot en met 30 maart 2009 de tentoonstelling ‘Veteranen, 
ingezet in dienst van de vrede’. Deze fototentoonstelling informeert over het werk van veteranen, 
de achtergronden van missies, zorgaspecten en de Nederlandse Veteranendag. Op kernachtige wijze 
wordt ingegaan op de geschiedenis van Nederlandse veteranen.  In de tentoonstelling komen de strijd 
van militairen in de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië, maar ook de inzet in Korea en 
Nieuw-Guinea aan de orde. Bovendien wordt ruim aandacht besteed aan een groot aantal vredesope-
raties waaraan door jonge Nederlanders werd en wordt deelgenomen. Touchscreens geven toegang 
tot acht ´verhalen van veteranen´: korte levensbeschrijvingen van militairen die tussen 1940 en heden 
werden ingezet in oorlogssituaties. Veteranen zijn van alle tijden. Ze hebben deelgenomen aan ge-

goed begrip van veteranen en wat hen bezighoudt is het belangrijk iets te weten van de omstandighe-
den waaronder zij als militair functioneerden. 
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Coolhaven 375 – 010-4848931 – www.ovmrotterdam.nl

Ingezet in dienst van de vrede

Het Audiologisch Centrum
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Speelt dit probleem niet al tientallen 
jaren? Inderdaad ligt het probleem bij 
vereenzaming van autochtone Witte 
Rotterdammers. Waar ook zeker de 

steken heeft laten vallen. Al jaren lang 
is dit probleem onderschat, doordat de 
Gemeente Rotterdam andere belangen 
had en zich inderdaad alleen maar 
druk maakte om onze allochtone 
medeburgers.

Anderhalf jaar geleden heb ik al 
gereageerd op de huisvesting van 
ouderen en de totale zin en onzin van 
een woonpas. Ik nam mijzelf als voor-
beeld, ik was al enige jaren in het bezit 
van een woonpas zonder ook maar een 
geschikte woning te krijgen voor een 
normale huur. Omdat mijn vrouw de 
trappen niet meer opkon ben ik nood-
gedwongen verhuisd naar Ommoord, 

in een 55-plus woning. Ik kan u vertel-
len dat ook hier de vereenzaming van 
bewoners doorgaat. Er wonen mensen 
uit verschillende delen van de stad 
en de meest gehoorde klacht is dat ze 
echt de stad en hun oude buurt missen. 
Hier heeft de gemeente grote steken 
laten vallen; totaal geen woonvoor-
zieningen voor 55-plussers in de stad 
voor de Witte Rotterdammer. De 
nadruk ligt op jongeren, studenten en 
yuppen. De 55-plusser wordt in de 
steek gelaten en moet zijn heil zoeken 
in de randgemeenten. Want daar staan, 
hoe gek het ook klinkt, de meeste 55-
plus woningen. En dan begint de grote 
vereenzaming. Dit lost men niet op 
met een praatgroepje, klaverjasavond-
je, bingotje of sjoelbakken. De mens 
vereenzaamt, doordat hij zijn loopje 
niet meer heeft naar de stad, of zijn 
oude buurtje. Hij heeft heimwee!!!  

centrale verwarming (overigens tegen 
exorbitante prijzen), maar dan komt 

de spijt dat hij verhuisd is. Ook al 
gebeurde dit dikwijls  noodgedwongen 
vanwege gezondheid, woningafbraak 
of iets dergelijks.

E.v.Amen
Zenikeplaats 542
3068 JB Rotterdam
e-mail emielenalie@hetnet.nl
----------------------------------------------

Helmich Rigter, voorzitter van de bil-
jartvereniging IJsselmonde, beklaagde 
zich in een speech over de handel-
wijze van de deelgemeente Ijssel-
monde, waarvan enkele overijverige 
welzijnswerkers zijn vereniging aan 
de rand van de afgrond brachten. De 
samenvatting van zijn aanklacht leest 
u onderstaand. Het is een schrijnend 
staaltje van ondoordachtheid en wekt 
de indruk dat het welzijn van ouderen 
eerder genegeerd wordt dan bevor-
derd.

De nek omgedraaid
Biljartvereniging IJsselmonde, met 
ruim 40 actieve leden, huurt sinds 
1april 1977 speelruimte in het Dien-
stencentrum aan de Grote Hagen 22. 
Op drie ochtenden en drie avonden 
worden hier interne en externe 
competities afgewerkt. Ook niet-leden 
stoten af en toe een balletje of leggen 
een kaartje. 

Welzijnsorganisatie Perspect werkt 
voor de deelgemeente om welzijnsac-
tiviteiten te onderzoeken, te combine-
ren of uit te breiden.

Op 3 oktober jl. heeft ons nieuwe 
bestuur zich aan Perspect voorgesteld. 
Perspect gaf toen aan dat zij onder-
zochten of alle activiteiten aansluiten 
aan hun nieuwe doelstellingen, maar 
men kon niet geloven, dat de biljart-
vereniging daar niet in zou passen.
Groot was onze verbazing toen wij 25 
november jl. een brief van Perspect 
ontvingen waarin stond dat de huur 
per 1 juni 2009 wordt opgezegd; nota 
bene na 31 jaar huur.
De reden is en ik citeer: “De te 
organiseren welzijnsactiviteiten laten 
zich niet goed combineren met de 
activiteiten van uw biljartvereniging. 
Onze conclusie is dat uw biljartver-
eniging en de doelstellingen van de 
welzijnsorganisatie Perspect niet goed 
bij elkaar passen.” Einde citaat.
Men heeft onze ruimte nodig om 
nieuwe cursussen en activiteiten aan 
te bieden. Levert dit dan meer geld op 
dan de bijdrage van de biljartvereni-
ging? Ziet de exploitatie van Perspect 
er dan beter uit?

Kan men een vereniging die 31 jaar 
bestaat zomaar wegsturen met drie 
biljarttafels op de schouders en zeggen 
‘zoek het zelf maar uit’? Perspect wil 
nog wel aan de deelgemeente vragen 
te helpen bij het vinden van een 
geschikte andere ruimte. Of de Deel-
gemeente dat doet en hoe ligt buiten 
onze invloed. Dit lijkt op onbehoorlijk 
bestuur.
Natuurlijk hebt u nooit de bedoeling 
gehad onze vereniging de nek om 
te draaien. U bent wat blij met het 
bestaan ervan, want dit stukje sport 
in combinatie met welzijnswerk, ja 
u hoort het goed “welzijnswerk”, 
wilt u helemaal niet kwijt binnen de 
deelgemeente. Dat maak ik op uit de 
uitlatingen van Dagelijks Bestuurder 
Bram van Hemmen die op zijn weblog 
zo mooi vertelt over een bezoek aan 
een bowlingclub, die je kan vervangen 
door biljartclub. Ik citeer: “Er liepen 
mensen tussen van 80 en mensen die 
getroffen waren door een hersen-
bloeding. Sommigen liepen moeilijk, 
anderen waren kerngezond. Ze hadden 
één ding gemeen, de passie voor het 
bowlen. Bowlen is niet mijn sport, 
maar toen ik zag hoe die mensen 
bezig waren…….hoedje af. Meedoen 
en winnen is daar het devies.” Einde 
citaat.

In een volgend citaat zegt hij: “Wij 
leven in een maatschappij waarin 
senioren vaak het gevoel krijgen niet 
meer mee te tellen of erger nog, niet 
meer welkom te zijn.” Einde citaat.

Onze leden voelen zich ook niet meer 
welkom. Zij zoeken en vinden hun 
ontspanning in de biljartsport, die voor 
hen een dankbare uitlaatklep is en 
voor de broodnodige sociale contacten 
zorgt. Wij weten dat het welzijn van 
onze leden daardoor positief wordt 
beïnvloed.
----------------------------------------------

Geachte redactie
U heeft groot gelijk, dat u een kriti-
schenoot, bij het rapport van de SPR 
plaatst.
Als er iets is, dat de oud-Rotterdam-
mers bij elkaar brengt, dan is het wel

“De Oud Rotterdammer!” Het SPR 

om de krant niet in het rapport te 
vermelden. Als je in het krantje leest, 
hoeveel mensen ernaar uitkijken en zo 
enthousiast reageren, dan zegt dat toch 
wel wat. Ik en een paar medebewo-
ners, kijkén er ook iedere veertien 
dagen naar uit, incl. mijn broer in 
Denemarken. Geloof me maar. Dit 
krantje wordt heel zeker gewaardeerd! 
Ga zo lekker door.

Janny Zijdemans
Almelo
---------------------------------------------

Geachte redactie
Ik ben het roerend met u eens dat 
De Oud-Rotterdammer een sociaal 
contact geeft voor de oudere Rotter-
dammers. Ik hoop dat de SPR dit niet 
onder de tafel schuift.

Als ik  hoor, hoe vlug de bakjes leeg 
zijn, die in Rotterdam verspreid staan, 
snap ik niet dat dit in het onderzoek 
niet genoemd is. Al woon ik in 
Limburg, ik heb toch veel contact met 
mijn vriendinnen en  blijf daardoor 

als uw krant bij mij in bus valt. Ook 
voor de vele verhalen en informatie 
die erin staan.

Mieke van Harskamp-
Groen in ‘t Woud.
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Witte senioren
Chapeau voor het artikel over witte senioren. Maar waarom 
ineens al die aandacht voor de Witte Rotterdammer? Wat ligt 
hieraan ten grondslag? Is dit een goedmakertje van de Gemeen-
te Rotterdam na het jarenlang traineren en onderwaarderen 
van de Witte Rotterdammer? Rotterdam in 2010 een stad voor 
ouderen, en daarna weer opzouten. Zogezegd terug bij af ?

Tien-
duizenden 
Sailing 
Letters
De brieven zijn wél geschreven, maar 
konden door de geadresseerden niet 
worden gelezen. En dat is triest. Het 
gaat om brieven die Nederlandse zeelie-
den en ook anderen enkele eeuwen gele-
den vanuit het verre buitenland schreven 
en die op hun zeereis naar het vaderland 
in Engelse handen vielen. De Engelsen 
waren gedurende lange perioden in het 
verleden met ons in oorlog (vijf maal 
liefst!) en dat betekende dat ze onze 
schepen op zee konden aanhouden en in 
beslag konden nemen.
Aan boord van deze ‘prijsschepen’ 
zaten doorgaans nogal wat persoonlijke 
brieven (‘prize papers’), maar ook stuk-
ken als kwitanties, handelsbrieven en 
scheepsjournalen. De Engelsen hebben 
ze allemaal bewaard en tegenwoordig 
is alles in honderden dozen opgeborgen 
in The National Archives in Kew bij 
Londen. Een Nederlandse onderzoeker 
ontdekte ze in 1980, maar pas de paar 
laatste jaren is men er vanuit Neder-
land mee aan de slag gegaan. Het zijn 
niet minder dan 38.000 brieven!De 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
is in samenwerking met het Nationaal 
Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en 
de Samenwerkende Maritieme Fondsen 
naar aanleiding van deze eeuwenoude 
‘historische schat’ het project Sailing 
Letters begonnen. Het is de bedoeling 
dat er elk jaar een Sailing Letter Jour-
naal verschijnt, met transcripties van 
een selectie van opmerkelijke brieven 
en andere documenten.. Het eerste deel 
van deze reeks is onlangs verschenen en 
heet ‘De dominee met het stenen hart en 
andere overzeese briefgeheimen’. In het 
boek is de tekst van achttien oorspron-
kelijke brieven (en andere stukken) 
opgenomen, met een verklarende tekst 
van achttien verschillende deskundigen. 
Ook zijn er gedeelten van de originele 
brieven afgebeeld. De oudste brief is 
van 1664 (uit India) en de jongste van 
1802 (uit Batavia).
Zo verhaalt dit eerste Sailing Letter 
Journaal over het scheepsjournaal van 
het in Rotterdam thuishorende schip 
Vrouwe Catharina Wilhelmina, dat in 
december 1780 op haar eerste reis naar 
Oost-Indië vertrok en krap een week 
later al in het Kanaal werd aangehou-
den. In het journaal staat als laatste 
woorden:…’waarop zij met gewapende 
sloepe aan boord quamen en de captijn 

haar aan boord zonden, uijtgezondert 
den opperstuurman, domeinen en con-
stapel met nog weijnige gemeene’. 
Het fraai vormgegeven ‘brievenboek’ 
is ‘heerlijke scheepskost’ voor iedereen 
die van de zee, van het zeemansleven, 
kortom van de zeevaart houdt.
De dominee met het stenen hart en an-
dere overzeese briefgeheimen (inclusief 
cd) is een uitgave van Walburg Pers. Het 
telt 144 pagina’s en kost 19,95 euro.

Bram Oosterwijk
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JURIDISCH 
PROBLEEM?

Het Advokatenkollektief 
Rotterdam houdt 

GRATIS OPEN 
SPREEKUUR 

op woensdag 18 februari 
van 19.00 tot 21.00 uur.

Adres: Crooswijksesingel 34
tel. 010 - 4650966
info@advokatenkollektief.com
www.advokatenkollektief.com

Satijnbloem 24 D - Rotterdam
Tel : (010) 456 09 60
Fax : (010) 420 14 42
E-mail : tafl eur1@hotmail.com
Website : www.tafl eur.nl

Tafl eur Bloemen en Planten
Voor al uw bloemwerk

• Abonnementen voor bedrijven  
 en instellingen.
• Ook voor uitvaart bloemwerk.
•  Eigen bezorgdienst.
•  Ook verzorgen wij opdrachten  
 door heel Nederland

Bermweg 47
2906 LB Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 2270440

TABAC&GIFTS

• Tabaksartikelen
• Staatsloten 
• Lotto
• Oplaadpunt RET
• Dealer van 
   Riverdale Kadoartikelen
• Lectuur 
• Wenskaarten 
• Telefoonkaarten

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
 laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

www.houseofengland.nl 
Altijd eerst even bellen: showroom op 

afspraak geopend 

Naam:......................................................................................
Adres:......................................................................................
Woonplaats:.............................................................................
Aantal personen:............  totaal bedrag € ................................
      dinsdag 10 maart        donderdag 19 maart
Machtiging:...........................................................................
Handtekening:........................................................................

’t Is bijna lente

Lezers aanbieding - Dagtocht Alblasserwaard 
dinsdag 10 & donderdag 19 maart programma

ca. 09.00 uur vertrek van de opstapplaatsen
10.15 uur  koffi e met appelgebak
11.00 uur  uilen demonstratie
12.15 uur  koffi etafel
13.30 uur  rondrit Alblasserwaard
15.30 uur  tijd voor een drankje (excl.)
17.30 uur  terug op uw instapplaats

inclusief  
 busreis
 koffi e + gebak
 roofvogel demonstratie
 koffi etafel
 rondrit Alblasserwaard

opstapplaatsen

08.45 uur P&R Kralingse Zoom
08.30 uur NS station Schiedam (boven)
08.45 uur Spijkenisse, Metro Centrum
09.00 uur Zuidplein, toerbushalte Gooilandsingel

SLECHTS 
29,95 p.p.

of boek online www.snellevliet.nl of bel 078 6920110
bon (zonder postzegel) sturen naar SnelleVliet Dagtochten - Antwoordnummer 22 – 2950 VB  Alblasserdam

De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap. De eerste knoppen staan op springen, 
de krokussen bloeien en de dieren doen een diepe gaap na een lange 
winterslaap. In een decor van eeuwenoude boerderijen, idyllische plekjes en 
overal weidse panorama’s met molens aan de einder. Da’s de Alblasserwaard. 
Stap in de bus van SnelleVliet voor een gezellige en verzorgde dagtrip naar dit 
prachtige polderlandschap! Op een steenworp afstand van ons Rotterdam.

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen van Ameide”

“Blik  Op Zuid” van Rein Wolters

UITGEVERIJ VOET
Dorpsstraat 158 2903 LB  Capelle a/d IJssel tel:  (010) 2847362  www.uitgeverijvoet.nl 
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Prijs per deel  €19,95
Deel 3 Bloemhof, Carnisse, Tarwewijk, 
 Brabantsedorp/Zuidplein en Oud-Charlois
Deel 4  Zuidwijk, Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat
Deel 5  Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland, 
 Oud-IJsselmonde en IJsselmonde

Deel 6  Hoogvliet, Pernis, Rhoon 
 en Poortugaal (Albrandswaard)
Deel 1 en deel 2 zijn uitverkocht 
(wel zijn er bij de uitgever nog enkele complete 
series van de zes delen verkrijgbaar)

Tevens bij dezelfde uitgever:

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.
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De happening begint om 18.00 
uur met een receptie voor alle 
betrokkenen om onder het genot 
van een hapje en een ‘keiltje’ bij te 
leuten over de Keilebijtershistorie 
en hoe de club bleef voortbestaan. 
Aansluitend is er vanaf 20.00 uur 
een feestavond waar als vanouds 
lachen, drinken en dansen de 
boventoon voeren. Dat kan al-
lemaal op de muzikale variaties 
van amusementsband Hotell en de 
(boeren)blaaskapellen Blaospiepers 
en Gespleten Klomp. Info: www.
dekeilebijters.nl 010-4794791 of 
secretariaat@dekeilebijters.nl
Op 21 februari start een andere ge-
renommeerde carnavalsvereniging 
van Zuid de festiviteiten van haar 
33ste levensjaar: De Noelemakkers. 
Rita Young, de bekende zangeres, 
entertainster en aanjaagster voor 
inzamelingen voor goede doelen uit 
Vlaardingen, gaat in Noelemakker-
dam (wijkgebouw Menanderstraat) 
op de knieën om tot ridder in de 
Orde van de Grote Noel geslagen te 
worden. Vier weken later (21 maart) 
geeft de vereniging een boem van 
een jubileumfeestavond met be-
kende artiesten én zeven bevriende 
carnavalsverenigingen. Info: www.
cvdenoelemakkers.nl 010-5011363 
of noelemakkers@kpnplanet.nl

Weerstand
Beide aankondigingen deden me 
mijmeren. Bijna vier decennia ben 
ik immers nagewezen als ‘de carna-
valsjournalist’ van Rotterdam. Voor 
verslaggeving in Het Vrije Volk 
en daarna fusiekrant Rotterdams 
Dagblad trok ik jaarlijks twee keer 
langs de carnavalsresidenties voor 
de prinsverkiezing en het carnaval. 

deel van de redactie, dat volstrekt 
niets zag in het Rotterdamse carna-
val. Volgens hen bood het, net als 
beneden de grote rivieren, weinig 
meer dan zuipen, neuken en andere 
ongein. Te vuur en te zwaard heb ik 
telkens weer uitgelegd dat carnaval 
meer is dan drinken en plezier
maken. En dat veel carnavalsclubs 

geld inzamelden voor sociale- en 
goede doelen. Elk jaar liep ik weer 
tegen een muur van weerstand op 
bij het in de krant krijgen van mijn 
verslagen, want er lagen op de re-
dactie altijd wel een chef of collegae 
dwars. Met argumenten als ‘het zijn 
onze lezers die er in de polonaise 
lopen en die willen erover lezen’ of 
‘over het voetballen schrijven we 
ook elke week’, lukte het om in de 
krant voor het carnaval iets te doen. 
Soms zelfs buitenredactioneel en als 
dat was uitgekomen, had me dat op 
een zware schrobbering of zelfs er-
ger kunnen komen te staan vanwege 
belangenverstrengeling. Niet dat ik 
eigen zakken spekte met steekpen-
ningen of iets dergelijks, maar ik 
was nu eenmaal van mening dat het 
carnaval meer publiciteit verdiende 
dan de krant toeliet. Nadat ik, door 
gedwongen overplaatsing moest 
werken in de ‘polder’, bleven 
in Rotterdam de kolommen in 
carnavalstijd leeg. Rotterdam kent 
nu nog maar een paar carnavalsver-
enigingen. Naast de twee jubile-
rende zijn dat De Boergoenzers van 
Charlois, met 47 jaar de oudste van 
Rotterdam, Islamunda in IJssel-
monde en De Grote Lupardi met het 
Ahoy-carnaval voor gehandicapten, 
minder-validen en ouderen.   

Rondgang
Mijn bezoek begon doorgaans 

in IJsselmonde bij de Soppers 
in gebouw De Magneet aan de 
Cranendonckweg, daarna De 
Slingeraars van Cor van der Meer in 
zaal Bevervoorde in Zuidwijk, Os-
senkoppen in Pendrecht, Boergoen-
zers in Carnisse, Grote Lupardi in 
de feestzaal van Verzamelgebouw-
Zuid, Graskauwers en Maasmak-
kers in Feijenoord, Noelemakkers 
in Lombardijen en Keilebijters in 
Spes Bona. Zaaleigenaar Jan en zijn 
vrouw Guri Stolk bewaarden in hun 

het drankje van mijn merk. Na deze 
stop zetten fotograaf (afwisselend 
John de Pater of Ed Oudenaarden) 
en ik de rondgang voort via de 
Maastunnel naar de Markpinten 
in Delfshaven en daarna naar zaal 
De Branding in Overschie waar 
de Levensputters aan het feesten 
waren. Vervolgens ging de rit naar 
Rhoon, naar prins Wil Cloris in de 
voetbalkantine van WCR en daarna 
stond in Poortugaal de Zuipschuiten 
van Wim en Alie Tak in café De 
Viersprong op het programma, met 
afsluitend de Hoogvlietse carnavals-
vereniging Oedenvliet van Nelis 
van Veelen, eveneens in Poortu-
gaal maar dan in wijkgebouw De 
Brinkhoeve.
Bij alle verenigingen kreeg ik in de 
loop der jaren een onderscheiding 
omgehangen, soms héél bijzondere. 
Zo ben ik sinds 24 februari 1990 
een trotse Ridder in de Orde van de 
Grote Keil, werd ik op 29 februari 
1992 geslagen tot Commandeur 
der Boergoenzers en op 20 februari 
1982 al tot Ridder in de Orde van 
de Grote Noel. De organisatie 
rondom het toekennen van het 
commandeurschap vergeet ik nim-
mer meer. Thuis opgehaald door 
Raadsheer Theo Nöllen (in decem-
ber overleden) en zijn vrouw An en 
‘ontvoerd’ naar het Zuiderparkhotel 
volgde daar een voortreffelijk diner, 
aangeboden door de vereniging. 
Aansluitend naar een stampvol 
Dwalmdam (Clemenshuis) om daar 
met veel ceremonieel tot Comman-
deur verheven te worden. Als dank 
schreef ik in 1995 het boek ‘Hoed 
af voor 33 jaar Boergoenzers’.

 -  Oma J. Leeuwenburg-Hordijk van klasgenoot Arie van de Putselaan, kreeg in haar woning 
aan de Beijerlandselaan op haar 105de verjaardag op 25 januari 1972 bezoek van Prins Ja-
nus de Eerste van De Keilebijters. Drie jaar later, op 25 september, overleed de toen oudste 

inwoonster van Nederland op de leeftijd van 108 Foto verzameling Rein Wolters -

- Dolle pret bij de opkomst van de prins en prinses 
bij een van de feesten in het toenmalige zalen- en 

partycentrum Spes Bona aan de Breeweg in 
Vreewijk Foto De Keilebijters -

Waar society- en modekoning Theo Sijthoff jarenlang de scepter zwaaide, zal dat op 
14 februari voor één dag gebeuren door de van oudsher gerenommeerde Vreewijkse 
carnavalsgroep De Keilebijters. Het Koetshuis in Oud-IJsselmonde is die dag en 
avond hun residentie voor het vieren van de 44ste verjaardag.

Daniëls States 
Express in 
Oranjeboomstraat
Lezer A. Niemantsverdriet vroeg zich in 
de vorige DOR-editie af wat er geworden 
is van het touringcarbedrijf en reisbu-
reau Daniëls States Express. Het bedrijf 
verhuurde ook luxe auto’s en was al voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
gevestigd aan de Oranjeboomstraat 39-41, 
het gedeelte tussen Roentgenstraat en 
Steven Hoogendijkstraat. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen op 
3 oktober 1941 bommen op Feijenoord. 
Dit veroorzaakte verwoestingen in de 
Rosestraat in het woonblok tussen de 
huisnummers 46 en 66, het gedeelte van de 
Oranjeboomstraat waar Daniëls gevestigd 
was en in de Nassaustraat. De schade was 
enorm.

Het gat in de Rosestraat is niet meer 
volgebouwd. Kort na de Tweede Wereld-
oorlog waren er al snel plannen voor het 
bouwen van een nieuwe brug of tunnel 
over de Nieuwe Maas en Koningshaven als 
verbinding tussen linker- en rechteroever. 
De woningen in de Rosestraat zouden in 
dat geval moeten verdwijnen, dus werd de 
keuze ‘niet bouwen’. De panden in de Nas-
saustraat zijn wel herbouwd.
Aan de Oranjeboomstraat ging na het 
egaliseren van de bomkrater op 8 juni 
1951 de eerste paal de grond in voor een 
nieuw pand voor Daniëls. Het bestond uit 
een garage, kantoor met reiswinkel en drie 
bovenwoningen. Het werd gebouwd met 
gemetselde bakstenen naar een ontwerp van 
architect ir. W.C. van Asperen.
Voor zover te achterhalen, was Daniëls 
States Express een fusie tussen het auto- en 
taxibedrijf van J. Apon en het touringcar-
bedrijf van C. Daniëls. In 1961 woonde 
directeur Apon boven het bedrijf op 41b 
met bedrijfsadministrateur J.W.J. Mast als 
buurman op 39a. Directeur Daniëls woonde 
aan de Lagendijk 369 in Rijsoord. 
In de jaren tachtig verhuisde Daniëls 
States Express naar een nieuw pand aan de 
Stadionweg 53 en had een reisbureau aan 
de Slaak 30. Het pand aan de Oranjeboom-
straat, dat in perfecte staat verkeerde, moest 
na nog geen veertig jaar het veld ruimen 
voor de bouw van de Willemsspoortunnel. 
Dat gold trouwens voor alle panden aan 
de westkant van de straat tussen de Steven 
Hoogendijkstraat en de Nassaukade. 

Helemaal zeker is het niet, maar States 
Express is in de jaren tachtig gefuseerd met 
Europa Express van Vermaat’s Touringcar 
en Autobedrijven in Hellevoetsluis.

Rein Wolters

 - De Oranjeboomstraat in 1962 met rechts nog net 
zichtbaar het pand van Daniëls. Links en rechts van de 
trambaan geparkeerde touringcars van het bedrijf. Foto 

‘blik Op Zuid’ deel 1/Jan Roovers/Arnoud Voet -        Keilebijters vieren 
44ste carnavalsverjaardag 
in Koetshuis IJsselmonde

- Een deel van een Raad van Elf in vroeger jaren. Het waren de voormannen van leut 
en gein in Lolland . Foto De Keilebijters -
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O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

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

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

WIJ WERKEN
MET VASTE 
PRIJZEN !!!

GARANTIE OP ALLE 
WERKZAAMHEDEN 

EN MATERIALEN

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

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

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG !!!

65+

KORTING
BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF!!

Het BehangPaleis
Behang en Verf voor de laagste prijs

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

De allermooiste soorten vinylbehang nu voor bodemprijzen.
Nu geen 26,50 Euro maar nu vanaf 6,00 Euro per rol   
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door Aad van der Struijs

Waar zijn 
mijn bovenburen….
Tussen 1944 en 1948 woonde ik met mijn ouders en twee zussen in de Rotter-
damse Watergeusstraat op nummer 26 op de eerste etage. Deze woning was op de 
hoek van de 1ste Schansstraat en vanuit de woonkamer keken we tegen de win-
kels aan van melkhandel Van Vliet, bakkerij Vreeken en café Disch. Beneden ons 
woonde een zeer(?) oude weduwe en boven ons, op de 2e etage, woonde de familie 
Quispel, bestaande uit vader en moeder, alsmede Leen, Bas, Riet en Willie.

Naar die familie Quispel ben ik op 
zoek. Nou ja, ik eigenlijk niet, maar 
een 65-jarige in Nieuw Zeeland. 
Deze man heeft kort geleden op 
internet De Oud-Rotterdammer 
ontdekt en is in het DOR-krantenar-
chief gedoken. Daarbij kwam hij 

-
-

plein geplaatst. (Grappig eigenlijk: 
-

de straatnamen en het beeld werd 

Rotterdammer in Nieuw Zeeland: 

“Voordat ik emigreerde, had ik 
-

hun sleepbootjes de Jannigje en de 

-
weg, toen een jaartje bij de Furness 
gewerkt op hun nieuwe motorboot, 
die gebruikt werd om de bemanning 

-

kapitein was Willem Bodde. Ik heb 

jaar op zee doorgebracht, daarna 
achttien maanden in dienst gelegen, 

woonde op Katendrecht. Voor mijn 
10de jaar woonde ik op Charlois op 

-

Razzia

ik, dat de familie Quispel in de hon-

en houten lattenafscheiding op hun 
-

mij is buurjongen Bas Quispel een 

iedere plus 17-jarige jongen/man 
uit de Watergeusstraat naar het 

-

een dusdanig beenletsel had, dat hij 
ter plekke werd afgekeurd. Door 

persoonsbewijs werd de afkeuring 
bekrachtigd.

Dat dit stempel met buitengewone 
kracht op het persoonsbewijs werd 

-

-

Duitse soldaten te horen, dat hij al 
afgekeurd was. “Kijk maar naar het 

-

wandelend met Bas, door de straat 
richting huis kwam.

Vijfentwintig jaar later
Bas Quispel is al jaren getrouwd 

-

want in de zestiger jaren heeft hij 

de Quispels in de Buitenhofstraat 

regelmatig naar haar grootouders 
in de Watergeusstraat ging, beklom 
Dik dezelfde trappen als ik jaren 
eerder had gedaan.

Wie kan helpen de familie Bas Quis-

Baby te huur

-

serie het ging. Nu, het is het BNN-

huur, dat nu al twee zondagen te 
zien is geweest. Dit jaar zijn het 

-

wel kwijt, dat de ontwikkelingen zo 

dat alle betrokkenen aan het eind 

zichzelf zaten te kijken.
-

is het mogelijk een week eerder al 

zet ik op deze pagina wel een foto 

Het onbekende café

Arnold Tak dacht, gezien de goede 

en ik ook, had het mis. Niemand 

leeg. Ook kroegenkenner Joris Bod-
daert tastte in het duister, ondanks 

-
-

onderstellen dat het afgebeelde café 

heeft de betreffende foto nog iets 

de Rotterdamse lezer J. de Lobel. 

hard werken gingen mijn ouders, 

-
snapering, mijn zusje en ik genoten 

meer dan 65 jaar geleden is, herin-
ner ik me nog de heerlijke smaak 

De Oud-Hagenaar

-

de pasgeborene natuurlijk alle goeds 
toe. Dat doe ik natuurlijk ook naar 

Zeker in deze tijd, dat alles eco-
nomisch bijzonder moeilijk is, is 

wel eens dat het geld in Rotterdam 

enigszins anders is en een krant gaat 

50-plus.
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

F
O

T
O

’S
K

U
N

N
E

N
A

F
W

IJ
K

E
N

V
A

N
H

E
T

S
H

O
W

M
O

D
E

L
W

A
N

T
O

P
=

O
P

D
ru

k-
/z

et
fo

u
te

n
vo

o
rb

eh
o

u
d

en
.

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

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

www.dmddesign.nl

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

Boekhouding vanaf
50 euro per maand
Alle belastingzaken

www.ADMINAUT.nl
Bel voor een

Gratis Offerte !
010-89 20 450

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

• Zeer mooi en stijlvol breedbeeld   
 LCD toestel met een volledig 
 82 scherm. 
•  Stereo geluidskwaliteit, 
 teletekst en een zeer goed   
 beeld door BRAVIA ENGINE.
•  Nu het allernieuwste model   
 met de nieuwste technieken erin. 
•  Wordt geleverd op een voet.

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

en wilt u het verkopen?

Neem dan contact met mij op!

KENT U 
ZE NOG?

A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

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

GRATIS 3 JAAR 
GARANTIE

GRATIS PRACHTIG
WINDLICHT BIJ

AANSCHAF VAN
DEZE TV.

599,-
VAN 799,-

Sony 82 cm BREEDBEELD LCD TV KDL-32 V 4000 BRAVIA
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

The Driftin’ Fellows
In de ‘De Oud-Rotterdammer’ heb ik 
elke rubriek van ‘Beat aan de Maas’ 
doorgespit, in de hoop die éne naam 
tegen te komen. In de krant van 9 de-
cember 2008, jaargang 4, nr. 25, gebeurt 
dat. ‘Beat aan de Maas’ gaat deze keer 
over The Driftin’ Fellows. Ik bekijk de 
foto en herken hem meteen. Hij IS het. 
Hij, die lange Hans van Houwelingen. 
Sologitarist.
De rubriek ‘In het spionnetje’ heeft 
eveneens mijn onverdeelde aandacht, 
want ik heb in dezelfde buurt (Delfsha-
ven/Bospolder) gewoond als Aad van 
der Struijs. Wat blijkt? Aads’ vader had 
in zijn slagerij een snijmachine van 
‘Van Berkel’. 
Nu kan men zich afvragen wat die 
‘The Driftin’ Fellows’ en ‘Van Berkel’ 
met elkaar hebben. Het antwoord is ... 
NIETS! Echter, wanneer (meer: als) 
Hans van Houwelingen dit leest, zal 
zijn belangstelling gewekt zijn. Denk ik 
tenminste. 
Hans en ik hebben tegelijkertijd korte 
tijd bij ‘Van Berkel(s Patent)’ aan de 
Keileweg gewerkt (of hij liep stage). 
In hetzelfde fabriekskantoortje. Hij, de 
techneut, boven bij de ‘bazen’, ik, de 
pennenlikker, beneden als assistent-
detailplanner. 

We waren in 1964 even oud (zijn dat, 
klaarblijkelijk en gelukkig, nu nog) en 
‘vonden’ elkaar. Hans was wat serieuzer 
dan ik, maar hij was (en naar ik hoop: is 
nog steeds) een vriendelijke, goedlachse 

bink(man). We maakten plezier met en 
om elkaar en kwamen over muziek te 
praten. We bleken allebei de muziek 
van de Shadows te kunnen waarderen 
en waren daar ten opzichte van elkaar 
eerlijk verbaasd over. Hij vond mij meer 

het ‘serieuze’ genre geplaatst. 
Die ‘lange’ -ik was maar 1,66 en hij 
was toen al ‘minstens’ 1,90- beweerde 
dat hij gitaar speelde en met een band 
optrad. Had ik nooit achter hem ge-
zocht, want, zoals al opgemerkt: hij was 
een weliswaar goedlachse, maar toch 
serieuze techneut.
Op een keer, waardoor dat kwam weet 
ik niet meer, bracht ik Hans na een dag 
‘Van Berkel’ achterop op mijn witte 
Puch naar huis. 
“Ik wil die ‘Hank Marvin’-gitaar van 
jou wel eens zien”, zei ik toen hij 
afstapte. “Kom maar mee”, zei Hans. 
Van het een kwam het ander en in zijn 
kamertje tokkelde/speelde hij een num-
mer van ‘The Shadows’. Live. Voor mij 
alleen. In dat kamertje van hem. En dat 
deed hij toch zó fantastisch goed ... 
In 1966 mocht ik helpen het vaderland 
te verdedigen. Ik heb Hans nooit meer 
gezien, maar héél vaak aan hem ge-
dacht. Waardoor/Waarom blijft iemand 
die ik maar héél kort ‘gekend’ heb in 
mijn herinnering? Komt dat misschien 
door die solovoorstelling? Of door zijn 
goedlachsheid? Of ... ? 

Ik heb GEEN behoefte aan een reünie of 
herkennismaking. Bij De Oud-Rotter-

dammer mijmer ik voor/in mezelf, maar 
deze herinnering wilde ik wel even 
‘kwijt’. Door de laatste regels van deze 
‘Beat aan de Maas’, die over vervaging, 
neem ik aan dat Hans begrijpt waarom 
ik GEEN ‘reünie’, zelfs geen contact 
wil. We kènden elkaar niet. We hadden 
met elkaar te maken ... 
Sinds de rubriek ‘Beat aan de Maas’ 
in de krant verschijnt ben ik op zoek 
geweest naar die éne naam en heb hem 
gevonden, compleet met foto. Dank u 
wel. 

P.J. Scholten
Rigel 5
3297 VH Puttershoek

-----------------------------------------------
Geachte redactie,
Reeds enige jaren zijn wij, Anieta & 
Jaap van der Klooster, woonachtig in 
het mooie Spanje, aan de Costa Ma-
resme. Deze niet zo bekende Costa ligt 
25 km ten noordoosten van Barcelona 
en biedt een uitstekend woonklimaat. 
Wij voelen ons hier dan ook zeer thuis. 
Echter, geboren en getogen Rotterdam-
mers, tekent zich ook hier af : Rotter-
dammer ben je en blijf je. Elk nieuwtje 
over Rotterdam wordt eerst bekeken 
alvorens naar de rest van het nieuws te 
gaan. Via mijn toenmalige secretaresse 
(zij heeft het abonnement via ons bedrijf 
geregeld) bereikt ons met de regelmaat 
van een Zwitsers uurwerk De Oud-Rot-
terdammer. Welk een genoegen... Alle 
plekjes waaraan de Rotterdammer zijn 
eigen herinneringen heeft, en dus ook 
wij, gaan we in gedachten terug naar die 
prachtstad als we de krant opslaan.
Wij willen u vanuit Cabrils (BCN) 
feliciteren met dit fraai stuk werk. De 
foto’s, Gerard Cox (vaak ouderwets op 
dreef !) en de stukjes doen ons plezier. 
Wij hopen van ganser harte dat De Oud-
Rotterdammer net zo oud mag worden 
als de stad...

Anieta & Jaap van der Klooster 
------------------------------------------------
Vuurbal Hyacinthstraat
Dit is géén 1 aprilmop, maar waar ge-
beurd. In de nacht van 1 april 1951, om 
circa 02.00 uur, kwam een vuurbal door 
de Hyacinthstraat en vernielde heel veel 
ruiten. Onder meer bij slager Van der 
Meij, kruidenierszaak Jo. Hoek en ook 
bij ons. Destijds woonde ik in de Hya-
cinthstraat op 24b. De stoepranden van 
de Primulastraat werden vernield. Ook 
de radioantennes werkten niet meer. De 
vuurbal kwam ketsend via de muren van 
de Lange Hilleweg terug in de singel. 
Bij navraag is gebleken dat meerdere 
personen hiervan op de hoogte waren. 
In de media is daar echter mijn inziens 
geen informatie over bekend. Graag zou 
ik bevestiging of andere mededelingen 
ontvangen van personen, die dit feit ook 
mee hebben gemaakt.

Annie Wigman-van der Bijl 
Tibullushof 61
3076 XN Rotterdam
ruwiro@bigfoot.com

------------------------------------------------
Heerlijk verhaal
Wat heerlijk om het verhaal van Fred 
Wallast te lezen over mijn geboor-
tebuurt, toegespitst op de ijspret. Ik 

ben van 1940 en we woonden in de 
Ridderspoorstraat. Dat is in 1941 
veranderd in Azaleastraat, omdat bij 
de inlijving bij Rotterdam bleek dat er 
in zuid al een straat van die naam was. 
Mijn hele jeugd heb ik doorgebracht 
in de zo voortreffelijk geschetste sfeer. 
Aanvulling op het verhaal is misschien 
overbodig, maar toch wil ik wat over 
die plassen toevoegen.
Wij bonden onze schaatsen zelden 
onder op het water langs de Ringdijk 
(was dat de Schiebroekse Singel?) en 
al helemaal niet meer toen een vriendje 
(Rob van Herk) daar z’n dijbeen brak 
door in een scheur vast te komen zitten. 
Wij liepen eerst naar de Klokplas om 
daar te beginnen met schaatsen. De 
Klokplas heette naar de familie Klok, 
die een haventje had (jachthaven is wel 
een erg grote naam) waar je ook kano’s 
en roeiboten kon huren. De Klokkers 
konden trouwens fantastisch zwieren; je 
weet wel, afzetten, boog naar rechts en 
dan weer naar links. Wat een stijl!
Schaatsend draaide je om het landje van 
Voets, langs het Schapeneiland en dan 
de Stormplas op. Rechts kon je naar 
de Lommerrijkplas waar het inderdaad 
altijd gezellig was. De polkebrok-
kensmaak raakt me nog, terwijl ik 
die dingen al in geen jaren meer heb 
geproefd. Bleef je op de Stormplas 
dan kon je rechtdoor via de Roompot 
rechtsaf naar de Hoogstraat en vervol-
gens linksaf de Plaswijckplas op.
Daar staat nog altijd de toren waarop 
de politie de beroemde rode vlag hees 
ten teken dat het ijs gevaarlijk was. 
Tuurlijk! Voor ons betekende het dat er 
ijs lag en wij maakten zelf wel uit of het 
gevaarlijk was. Stom, maar gelukkig 
is er behalve natte kleding, nooit iets 
voorgevallen.
Langs de Plaswijcktoren kwam je via 
allerlei singels bij een hele lage brug 
aan het eind van de Straatweg. Wie daar 
nooit z’n hoofd heeft gestoten, heeft er 
ook niet geschaatst.

Op de Voorplas reed je om het Hoef-
ijzereiland heen om vervolgens met de 
wind in je rug keihard naar de Prins 
Bernhardkade te schaatsen. Dan moest 
je wel over de ribbels in het ijs, want 
een of ander sleepbootje moest en zou 
altijd wel het ijs kapot maken over de 
volle breedte van de Voorplas.
Ach ja, die plassen. Mijn vrouw (Bep 
den Hoed) woonde ook in de Azale-
astraat (niet alles wat je ver haalt.....) en 
met haar ouders zat ze de hele zomer in 
een huis(je) op een van de eilandjes. Ik 
heb wat afgeroeid in de verkeringsjaren 
en dat die winter van 1962-63 koud 
was, weten we als geen ander. We zijn 
nu bijna 46 jaar getrouwd, maar altijd 
zal dit gebied bovenaan staan in onze 
herinneringen.

Hans en Bep Schreutelkamp
Ouderkerk a/d IJssel.
------------------------------------------------
Nieuw Zeeland
Sinds 1958 woon ik in Nieuw Zeeland. 
In het weekeinde ontving ik van een 
vriend (ook oud-Rotterdammer) enkele 
uitgaven van de DOR. Een nieuwe 
wereld ging voor mij open. Ik heb ze, 

van gelezen te hebben, heb ik me direct 
geabonneerd op dit ontzettend leuke 
blad. Ik heb zoveel vragen, maar zal 
daar maar even mee wachten, want 
anders krijgt u direct al genoeg van mij 
voordat ik goed en wel de eerste uitgave 
in mijn bus heb.
Dus alles wat ik nu wil zeggen is dat 
ik uitkijk naar heel veel nostalgie 
en interessante artikelen over mijn 
geboortestad. Mijn dank aan u allen 
voor deze krant.
Met vriendelijke groet uit een zomers 
Christchurch aan de andere kant van 
deze aardkloot.

Yoka Saris (vroeger dus Joke, maar 
die naam werd meer als een grapje 
opgevat in dit Engelstalige land)

Politieschool
Wellicht zijn er kinderen of kleinkinderen die hun vader of opa op bijgaande 
foto’s herkennen. De grote groep is de eindexamenklas 1949 van de politieschool 
Rotterdam. De andere van de bezetting voor de politiepost op de Floriade eveneens 
in Rotterdam. Op de eerste rij op de hoeken de heren Kalma en Fonckert. Was een 
leuke tijd in het Park met heel wat nieuwe ervaringen.

Theo Arntz
thp.arntz@tiscali.nl

Haringkar Rijnhaven
Over oud-Rotterdam gesproken, deze haringkarfoto is van ongeveer 1920. Het zijn 
mijn grootouders van moeders zijde (J. C. van der Velden) en het jongetje erin is 
mijn oom Piet, toen ongeveer zeven jaar. Later heb ik er zelf ook nog in geholpen. 
Dat moet in 1932 geweest zijn; ik ben van 1927. De haringkar stond op de Rijnha-
ven tegenover de Korte Hillestraat. Hij heeft daar gestaan tot enige jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog is hij overgegaan in andere handen.

Piet van den Brand
Spijkenisse
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Zoeteman
Wij zoeken vrienden van Gab Zoeteman 
i.v.m. zijn 80ste verjaardag op 21 febru-
ari. Gab woonde in de Heer Arnoldstraat 
in Rotterdam-Zuid van 1940 tot 1952. 
Mensen die wij bijvoorbeeld zoeken 
zijn: Arie Oomen, Theo Hozeman en 
Joop Warnaar.

Miep Zoeteman, 0181-615591
Nel Zoeteman, 0181-636516
schippers22@hetnet.nl

------------------------------------------------
Oproepje
Ik wil graag weten waar mijn jeugd-
vriendinnen uit de Heer Daniëlstraat, 
Rotterdam-Zuid gebleven zijn? Adri 
Zijdeveld en Jenny Langhorst. Ik heb 
daar gewoond tot 1962 op nummer 26. 
Ook zoek ik gegevens en foto’s van de 
wasserij en strijkerij waar mijn oma 
vroeger (ik denk aan de Kortekade in 
Kralingen 1915) gewerkt heeft bij de 
familie Hendrik Adrianus van Leeuwen.  
Ik lees altijd met plezier jullie blad. 
Geweldig!

Ria van Geenen-Kenters
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
Marcel en Ouden
Ik zoek Marcel den Ouden. Zijn bijnaam 
was MA.D.O, hij was amateurgooche-
laar en woonde in Schiedam. Ik heb van 
1961 tot ‘62 met Marcel gevaren op ms 

Kieldrecht. Marcel was de chefkok bij 
ons aan boord. Hij moet nu ongeveer 75 
jaar zijn.

Henk de Lang 
Lier 9
3068 LP Rotterdam

------------------------------------------------
Lesboek Noordereiland
Ik werk aan een boek over het Noorder-
eiland en ben benieuwd of lezers van 
het Noordereiland mij opmerkelijke 
verhalen kunnen vertellen over het 
Noordereiland. Zo zoek ik ondermeer 
informatie over de protesten inzake het 
voornemen van de gemeente Rotterdam 
om van het Noordereiland een ErosCen-
trum te maken. Natuurlijk wil ik ook 
alles weten over het winkeltje Mientje en 
ga zo maar door. 

Bel of stuur uw verhalen naar: 
Stichting Rondje Noordereiland
Beukelsweg 81a
3022 GG Rotterdam
info@rondjenoordereiland.nl
06-38265666
-------------------------------------------------
Essenburgsingel
In de jaren ‘44 - ‘45 zat ik op de open-
luchtschool aan de Essenburgsingel. Nu 
is mij van deze tijd weinig bijgebleven. 
Ik weet nog dat het speelkwartier werd 
gehouden aan het G.W.Burgerplein, 
maar van het onderwijs weet ik niets 
meer. Het enige dat ik nog weet is dat 
we karnemelksepap kregen en dat lustte 
ik niet. Nou, daar wisten ze wat op; het 
werd als het ware in mijn strot gegoten. 
Wie weet meer over deze school te 
vertellen en kent er nog namen.

Jan v/d Toorn Vrijthoff
jtoorn@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Wolfert van Borselen
Wolfert van Borselen bestaat 40 jaar, op 
8 mei 2009. Iedereen die op de Wolfert 
heeft gestudeerd of gewerkt, nodigen we 
van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 
Leuk, het contact te vernieuwen met 
jaargenoten en collega’s.
Meld je aan via het formulier op de web-
site www.wolfert.nl en informeer zo veel 

mogelijk jou nog bekende Wolfertianen. 
Denk eraan, de volgende gelegenheid 
herinneringen op te halen en te zien 
hoe de tand des tijds aan ons allen heeft 
geknaagd , is pas weer in 2013.Vragen: 
ons e-mailadres is reunie@wolfert.nl

Hans Ketelaar en Leo Zwart
-------------------------------------------------
Pub Zuid
Langs deze weg wil ik als medewerker 
van het eerste uur (maart 1967) gaarne 
in contact komen met de volgende oud 
medewerkers Arie Mes-Piet en Gerda 
Hoogenboom-Peet Breddels-Trees 
Funnekotte en Jaap Hochenstein. De 
start van Pub Zuid vond plaats aan de  
Bermdijk in Hordijkerveld in het  kin-
derkamertje bij Bas Haagoort , met als 
startblad Hier Groot IJsselmonde. Graag 
reactie om eens bij te praten!!

Georg de Jong
Salamanderveen 107
3205 TA Spijkenisse.
0181-638963 mob. 0622527516
georgdejong@hetnet.nl.

-----------------------------------------------
St Odiliaschool
Voor de tweede reünie van de zesde klas 
van de Sint Odiliaschool, Dalweg, Rot-
terdam-Zuid, jaargang 1953/1954 zoe-
ken wij nog naar: Ria Brouwer(s), Ans 
Timmermans, Ria Maarschalkerweert, 
Diny van Berkel en Willy Lenssen. 
Mocht een van jullie deze oproep lezen 
dan graag een reactie naar:

bloos004@planet.nl of 
a.veelenturf@12move.nl”

----------------------------------------------
Reünie Rehobothschool 
Ruilstraat
Eind maart is er een reünie voor leerlin-
gen uit de jaren 1953 t/m 1959/60 van 
de Rehobothschool in de Ruilstraat, die 
klasgenoot waren van o.a. Cor Siebel; 
Jose van Dullemen; Wim Veenstra; Anja 
Meijburg, Hans Egberts John  Blom, 
Gerrit Karstel; Arnold Terwijn, Elisabeth 
Stoter e.a. Ongeveer 50 jaar geleden ver-
lieten wij deze school en het is dus een 
mooi moment elkaar weer te ontmoeten. 
Alle klasgenoten zullen nu 61 of 62 jaar 
zijn. Enkele klasgenoten zijn nog niet 

gevonden, o.a. Adrie Boonstoppel, Loek 
Tieman en Joke Hol uit de Ruwaard-
straat; Fia Veldhuis van de Binnenweg; 
Henk Kriens uit de Pupillenstraat, 
Henk Zwerus en andere klasgenoten. 
Graag wil ik met lezers die de nog niet 
gevonden klasgenoten kennen, zichzelf 
herkennen in deze oproep, deel hebben 
uitgemaakt van deze klas, of personen 
kennen die nog niet zijn gevonden en 
deel hebben uitgemaakt van deze klas, in 
contact komen. Uw reactie zie ik graag 
tegemoet.

Cor Siebel
Doelen 19,
2907 WC Capelle aan den IJssel
010-4582233 - 06.28491840
cors96@zonnet.nl

-------------------------------------------------
De Paauw
Ik zoek al jaren het boek ‘Het geslacht 
De Paauw’. Kenmerk was dat de 
vrouwen uit dit geslacht een witte lok 
in het haar hebben. Dit komt ook voor 

in mijn familie. Ik heb veel bronnen 
doorzocht, echter zonder resultaat. Mijn 
laatste hoop is uw grote lezersgroep 
waar ik sinds korte tijd ook toe behoor. 
Ook zou ik het leuk vinden wat te horen 
van familie die in Rotterdam woont. Wij 
woonden tot 1946 in de Sophiastraat 136 
en zijn toen naar Delft verhuisd. Ik ben 
erg benieuwd.

Rika Stalman-De Paauw
Prof. Oudemansstr. 63
2628 KC Delft

------------------------------------------------
Lia Vaes

Ik zoek Lia Vaes. Wij woonden in 
Zuidwijk en waren vriendinnen 
van 1953 tot 1960. Ik zou het leuk 
vinden iets van haar te horen.

Ria van Veldhoven - Mul
mveronica44@hotmail.com
0164 673412

Staringstraat
Ik woonde van 1964 tot en met 1971 in de Staringstraat en zoek mensen uit deze 
tijd, met name Christa Bijlow. Zij woonde op het Staringplein. Andere namen uit 
deze tijd zijn; Henny Vermeulen, Dina & Dijna, Eddy de Groot (Balkenstraat). Van 
mensen die zich herkennen uit deze periode zou ik graag een berichtje horen via 
email. De foto is gemaakt op Koninginnedag, vermoedelijk 1970 in de Da Costa-
straat met op de achtergrond Nicolaas Beetstraat.

Johnny Geelen 
Berkel en Rodenrijs
johnnygeelen@hotmail.co m
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LEKKER
OPROEPJE

Wie serveert u een 
heerlijk kopje koffie 
bij aankoop van een 

heerlijk gebakje of een 
warme snack?

advertentie



Meester Baarsschool
Op de Meester Baarsschool  in Rotterdam-
IJsselmonde vindt vrijdag 27 maart a.s. 
een reünie plaats voor oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten. De RK-school  aan de 
Koninginneweg bestaat 70 jaar en start 
binnenkort met nieuwbouw. 
Tijdens een goodbye party kunnen oud-
leerlingen en -leerkrachten afscheid nemen 
van het gebouw waarvan het eerste deel  
stamt uit 1939. De school  is nu vernoemd 
naar de eerste hoofdmeester, maar heette 
tot 1968 de H.H. Cosmas en Damianus-
school De reünie is in de Meester Baars-
school aan de Koninginneweg 228, van 
20.00 uur tot 23.30 uur. Deelname aan de 
reünie kan alleen na aanmelding voor 14 
maart via een e-mail aan goodbyeparty@
meesterbaars.nl. In een antwoord krijgt 
men dan te horen hoe  het inschrijfgeld 
van 7,50 euro moet worden betaald. De 
inschrijving is pas geldig als het bedrag 
betaald is. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus snel aanmelden is belang-
rijk. Vol is vol, helaas .

Meer informatie over de reünie is te 
vinden op www.meesterbaars.nl.

----------------------------------------------
Peter Willemse
Ik zoek al jaren een school/jeugd-

vriend die ik eind jaren 50 uit het oog 
ben verloren. Peter woonde vanaf de 
jaren 50 in de Westerbeekstraat, vanaf 
de Beijerlandsestraat gezien, vlak om 
de hoek. Peter had geen broer(s) of 
zus(sen) en ik herinner mij dat zijn 
vader bij een zeepfabriek in Rot-
terdam werkte. Peter zat, net als ik, 
op de Hillevlietschool in de jaren ‘54 
- ‘60. Van Peter herinner ik mij dat hij 
(net als ik) op vroege leeftijd het ver-
tegenwoordigersvak koos. Hij werkte 
bij Henkel en later bij Untermöhlen 
waarvoor hij dokters en specialisten 
in ziekenhuizen bezocht.
Het laatste moment dat wij elkaar 
zagen was op verre afstand tijdens 
het stoomweekend in Hellevoetsluis 
in 1986. Ik stond toen in de toenma-
lige stoomtram (“moordenaartje”) 
vanuit het open raampje naar hem 
te zwaaien. Wat mij bijstaat is dat 
Peter destijds ook in Hellevoetsluis 
woonde. Na mijn speurtocht rond 
Hellevoetsluis lukte het mij niet om 
hem te vinden. Peter is nu rond de 59 
jaar. Zelf woonde ik in de jaren ‘50 
- ‘60 in de Beijerlandsestraat waar 
mijn ouders een waterstokerij hadden. 
Ik stel het zeer op prijs indien een van 

uw lezers mij kan helpen Peter Wil-
lemse te vinden. 

Ton Pille, Nieuwerkerk a/d IJssel
fapille@casema.nl
0180- 315740

----------------------------------------------
Postbestellers
Eind vijftiger jaren is in Rotterdam 
(postdistrict Rotterdam) gestart met het 
opleiden van postbestellers. Dit waren 
jongens in de leeftijd van 15-16 jaar. De 
leerlingen kregen een opleiding over 
alle aspecten van het postbedrijf. Ik zoek 

medeleerlingen uit die tijd.
Giel Verbrugge
Hofweg 44, 7772GJ Hardenberg
e-mail: verbrug8@xs4all.nl

-----------------------------------------------
Mazee
Graag zou ik willen weten of er mensen 
zijn die zich de familie Mazee herinneren. 
Evert en Mien Mazee waren mijn groot-
ouders. Er werden 16 kinderen geboren 
waarvan de eerste in 1909, de laatste twee 
in 1932. Tot 1930 woonden zij op de West 
Varkenoordseweg 73a. Vandaar zijn zij 

verhuisd naar de Asterstraat 31c, waar zij 
woonden tot 1967. Ik herinner mij daar bu-
ren genaamd Spijkerman en in de zestiger 
jaren woonde Geesje in bij hen. Ik zou het 
zeer op prijs stellen als mensen die deze 
grote familie gekend hebben een e-mailtje 
willen sturen naar sven.can@gmail.com 
of naar

Ina Sven-Zwart
5116 Sumach Crescent
Beamsville Ontario
L0R 1B8   CANADA
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Puzzel mee en win !!!

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.
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Ook voor de winnaars van de nieuwe puzzel zijn 
de volgende keer nog vier van die fraaie luister-
boeken te winnen. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 11 FE-
BRUARI 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

De ijspret duurde helaas toch maar weer kort. Een dikke week en toen konden de schaatsen alweer in het vet. Voor 
de puzzelaars onder de lezers van De Oud-Rotterdammer duurde het echter nog iets langer. Zij konden hun hersens 
pijnigen op het kruiswoordraadsel om de spreuk te vinden die ditmaal luidde:

“IJspret op de Rotterdamse singels”
En niet ‘IJspret in de Rotterdamse straten’ of ‘IJspret in de Rotterdamse singels’, zoals sommigen dachten. Gelukkig 
waren er weer vele honderden inzenders die wel de juiste oplossing instuurden. Onder hen verlootte de redactie vijf 
luisterboeken, beschikbaar gesteld door uitgeverij Rubinstein.

De winnaars zijn:
A.J. van Veelen, Vlaardingen
J. Otting- den Haan, Rotterdam
J. Kneteman, Maassluis

M.A. Reiziger, Rotterdam
G. van Walderveen, Spijkenisse

Katrien de Vries
Ik zoek Katrien de Vries uit de Rozenburgsestraat (zie 
foto) in Schiedam. Haar ouders hadden de schoen-
makerij.Op de foto zit haar vader op de bagagedrager 

links naast dat meisje met die strik, Lientje Stokhof. 
Ik zit helemaal rechts, naast Beppie Somers die er half 
opstaat. Het waren allemaal kinderen uit de straat en 
omgeving. Ik woonde recht tegenover Katrien op 29 
op een bovenhuis met Lientje Stokhof onder ons. Mijn 
broer heeft haar vorig jaar nog gesproken bij Bas. Zij 
moet in de omgeving van Vlaardingendijk wonen. Ik 
zou het leuk vinden eens wat van haar te horen.

Miep Stigter-Bezemer
mstigter2@gmail.com, 0104207610
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Speciaal voor de lezers van 
Informatie

 over de 
     

Stichting 
Humanitas

Kijk, dàt is nou Humanitas!

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

De Oosterwiek

Grootstedelijk 
wonen in het groen
In de Oosterwiek in Oosterflank 
zijn enkele Humanitas-apparte-
menten per direct beschikbaar. 
Huurprijsindicatie: vanaf € 550,-, 
exclusief servicekosten en ver-
warming. Er is ook een apparte-
ment te koop voor € 135.000,- !

Bel voor meer informatie de 
woonmakelaar, van Humanitas,  
Coby Bosker:  

Op maandag 19 januari jl. vond de ope-

ning plaats van het nieuwe Humanitas 

Herinneringsmuseum in de Jan Meer-

tensflat aan de Van Langendonckstraat 

in Lombardijen (deelgemeente IJssel-

monde).

Het museum werd geopend door me-

vrouw Micky Teenstra, voorzitter van de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cul-

tuur. Het nieuwe herinneringsmuseum 

heeft een groot oppervlak van ruim 400 

vierkante meter met prachtig ingerich-

te stijlkamers uit de afgelopen eeuw. 

Gratis

Zoals u van Humanitas gewend bent is 

de toegang gratis. Het nieuwe museum 

is geopend van dinsdag t/m zondag van 

13.30 uur tot 16.00 uur.

Wij raden een bezoek zeker aan. Oud en 

jong, u zult er een verbazende en gezel-

lige middag hebben maar indien u zelf 

tot de senioren behoort en “jongeren” 

meeneemt, moet u zich wel voorberei-

den op het beantwoorden van veel vra-

gen over voorwerpen en situaties van 

vroeger!

Nieuw herinneringsmuseum op Zuid!

Wethouder Jantine Kriens onvangt eerste 
exemplaar van rapport ‘Witte Senioren’

Het rapport gaat over de grote 
groep oudere autochtone Rot-
terdammers die volgens het 
SPR,  onder andere door de 
groeiende aandacht voor 
jeugd en de diversiteit aan be-
volkingsgroepen, te weinig in 
beeld is. Dit vraagt op korte 
termijn om aandacht. Het SPR 

stelt dat Rotterdamse ouderen 
steeds meer buitenspel dreigen 
te staan, terwijl zij hun kennis en 
ervaring met anderen willen de-
len. Onderzoek leidde tot een 
aantal aanbevelingen om de 
participatie te verbeteren. Het 
rapport kunt u downloaden op 
www.spr.rotterdam.nl. 

In het kader van zijn kennismaking met Rotter-
dam en de Rotterdammers bezoekt burgemeester 
Aboutaleb verschillende wijken. Op vrijdag 16 ja-
nuari was hij in het Lloydkwartier en bezocht die 
dag met enkele wethouders ook Humanitasres-
taurant ‘De Zingende Zeeleeuw’, waar zij spraken 
met Humanitasbewoners en zich ondertussen de 
koffie en het gebak goed lieten smaken. 

 Burgemeester Aboutaleb bij Humanitas

V.l.n.r.: Rob van Damme, lid van de Raad van Bestuur van Hu-
manitas, manager welzijn en zorg Marjo van Dijk, mevrouw 
De Boer, de burgemeester, wethouder Jantine Kriens en deel-
raadsvoorzitter van Delfshaven Carlos Gonçalves

Gemeente kiest weer voor Humanitas

Door de combinatie van zorg en 
dienstverlening in gebouwen 
en de wijk zijn medewerkers van 
Humanitas letterlijk en figuurlijk 
altijd in de buurt. Via de ‘keten 
van zorg- en dienstverlening’ 
kan Humanitas veel meer voor 
de mensen betekenen dan al-
leen huishoudelijke verzorging.
Zo zijn er de Humanitas-perso-
nenalarmering, voor wie nog 
geen dagelijkse zorg nodig 
heeft,  de Humanitas-senioren-

restaurants waar men met kor-
ting kan genieten van lunch 
of diner en de herinnerings-
musea, zowel op de linker- als 
rechtermaasoever. Daarnaast 
bieden wij natuurlijk ook ver-
zorging en verpleging in de 
wijk en in onze complexen en 
helpen wij bij het beheren van 
de financiën.
In de volgende Oud-Rotter-
dammer uitgebreide informa-
tie hierover.

Gemeente kiest voor Humanitas; Humanitas kiest voor u!

 Micky Teenstra 
opent museum 


