
Toen ik zeventien jaar was, 
ging ik als documentenjongen 
aan de slag bij een carga-
doorsbedrijf in de Wijnstraat. 
Er waren halverwege de zes-
tiger jaren veel cargadoors-
bedrijven in de Maasstad. De 
meeste waren gevestigd in 
het Wijnhavengebied en het 
Scheepvaartkwartier.

De cargadoors hadden allemaal 
één of meer documentenjongens in 

met vaak een tas achterop of om 

in- of uit te klaren. Ze reden van 

stempel op de paperassen te laten zet-

zaak (in- of uit)geklaard. Toentertijd 
had je in elke Rotterdamse haven 

verdeeld in secties en hadden een 
nummer. Ik herinner  me dat sectie 

Botlekgebied. 

Aangezien er tientallen documen-

op de pont van de Willemskade naar 

moest. Hét centrale ontmoetingspunt 
voor documentenjongens vormde het 
belastingkantoor aan de Puntegaal-

Daar moesten in eerste instantie de 
vrachtdocumenten door de belas-

over de formulieren bogen.  

heden. Als het regende stonden 
er opvallend veel brommers van 
documentenboys voor de deur. Dan 

Spannend

in de lift van het belastingkantoor 

knietjes op de liftbodem zien zitten of 
achterover zien kukelen als hij iets te 

vreerde horizontaal naar de schacht 

beneden te gaan. Pas veel later leerde 
ik dat zo’n lift een paternosterlift 

Sommige documenten moest je aan 

soms ook best spannend. Over de 
loopplanken van schip naar schip 

gammele loopplank naar het dek van 
een zeeschip.

Beursgebouw

van de bedrijven in het Wijnhaven-

m’n boterhammen op de trappen 

meer documentenjongens en andere 

collega’s tegen het lijf kon lopen: 
een klein café op de Coolsingel. 

zaten en luisterden naar muziek uit 

op die ambtenaren in de Puntegaal-
straat…   

prima baantje. Je had alle vrijheid 
en reed de hele dag op een brommer 

betaald ook. Ik vond ‘t het leukste 

Documentenjongen 
leukste beroep dat er bestond
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Wat te doen
in geval

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

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

- Het ‘Zeekantoor’ aan de Puntegaalstraat waar de documentenjongens elkaar bijna dagelijks troffen - 

- De indrukwekkende hal van het zee kantoor - 

Deze week o.a.:
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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

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

Altijd dichtbij in de regio Haaglanden en Rijmond. www.duidelijkdavo.nlj

Zowel zitmeubelen, dressoirs, 
kleinsmeubelen,  eetkamertafels en 
stoelen als alles voor de slaapkamer 
vindt in onze showroom. Ook kunt u 
bij ons terecht voor uw vloerbekleding, 
gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang. Wij kunnen ook zorgen voor 
uw behang-, wit- en schilderwerk.
U vindt bij ons alles onder één dak 

Bent u slecht ter been dan bezoeken 
wij u thuis of halen u op naar onze 
showroom. Tevens kunnen wij bij 
aankoop van nieuwe vloerbedekking, 
tegen een geringe vergoeding, u helpen
met het verplaatsen van meubels en/of
het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking.

Stap eens bij ons binnen en laat u onder 
het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de
mogelijk heden

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u 
een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 
Bankstel NEPAL

2,5 zits bank en 2 fauteuils
met stoffen bekleding 

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf
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Wat opvalt, zijn de oplichtende 
winkelruimtes en gevels van drie 
grote panden. In wezen zijn het maar 
twee Marktsteeg-panden, want het 
hoekpand op de achtergrond behoort, 
qua ingang, bij de Hoogstraat. Het 
meest in het oog springt het pand in 
het midden. Het gaat om huisnummer 
3. Wij zien op het pand in kapitale 
letters ‘tabak en sigaren’ en het Rot-
terdams Adresboek leert ons dat al in 

C.J. Boele, in sigaren, was gevestigd. 
Die Boele heeft het op deze A-locatie 
decennialang volgehouden. Eerst 
als C.J. Boele & Zoon (1888) en in 

den Donker jr. als vertegenwoordiger. 

Hij woonde boven de zaak. Het moet 
een fraaie tabakswinkel zijn geweest, 
zoals je er vele had in onze stad. Het 
felste licht schijnt vanuit de ‘winkel’ 
van het hoekpand. Ik was blij toen 
ik al snel ontdekte dat het om een 
slijterij-tapperij gaat. Wéér een café 
getraceerd. In 1888 sleet L. Biesta 
daar al alcoholica.

Litthauer Bitter
In 1894 vestigde J.T. Wijbrands zich 
er als slijter en tot aan het desastreuze 
bombardement van mei 1940 is de 

gebleven van de familie Wijbrands. In 
de jaren ’30 vermeldt de telefoongids: 
café S.I.J. Wijbrands. Oudere Rotter-

dammers (55+) die geïnteresseerd zijn 
in de stadsgeschiedenis zullen zich 
ongetwijfeld wel een foto herinneren 

markt-zijde. In enorme letters werd 

reclame gemaakt voor Litthauer Bit-

werd veel gefotografeerd, omdat het 
beeld van Erasmus er stond. Tegen-
over café Wijbrands zou nóg een café 
worden gevestigd. Het gaat om het 
adres Wijde Marktsteeg 6, waar in 

deuren opende. In 1922 is J.A. Engels 
alleen eigenaar, met A. Hazebroek 
als zetkastelein. Vanaf 1929 zou D. 

scepter zwaaien, met A.C. Soek als 
zetkastelein. Tot het bombardement 
van mei 1940 heeft het café op die 
puike locatie prima gefunctioneerd. 

17 november 1913
Terug naar de foto. Die werd door 
een onbekend gebleven fotograaf 
genomen op 17 november 1913, 
omdat tóen de Sint Laurenstoren 
zo fraai werd verlicht vanwege de 

onafhankelijkheidsfestiviteiten. Rot-
terdam vierde die dag uitgebreid 100 
jaar vrijheid (1813-1913) en 100 jaar 
koningschap, wat immers begon met 
koning Willem I. Het moet een hele 
toer zijn geweest om de toren zo gaaf 
te laten schitteren. Al die lampjes! 
Wat een klus, want automatische 
hoogwerkers bestonden toen nog niet. 
Trouwens, het fenomeen ‘elektrici-
teit’ stond in 1913 ook nog aardig 
in de kinderschoenen. Ik had op de 
foto graag nog wat ‘leven’ op straat 
gezien, maar helaas, geen enkele 
voetganger te bespeuren. Had dit met 
het kille weer te maken dat rond 17 
november 1913 heerste? Of met het 
tijdstip van de opname? Vermoedelijk 
koos de fotograaf een laat uur in de 
avond. Bij toeval ontdekte ik dat de 
bewuste foto indertijd als ansicht 

Ende. De datum 17-11-1913 wordt 
achterop vermeld. Er bestaat ook een 
ansichtkaart (uitgave: L.M. Lam-
merse) van het verlichte stadhuis aan 
de Kaasmarkt, maar dat is weer een 
geheel ander verhaal.
   Joris Boddaert                              

De Sint Laurens-foto wordt vanwege 
de twee moeilijk traceerbare, maar 
wel degelijk aanwezige dranklo-
kalen, opgenomen in deel 2 van 
‘Rotterdamse Cafés’. Dit boek, 
geschreven en geproduceerd door 
Joris Boddaert, verschijnt 20 april 
a.s. Lezers van De Oud-Rotterdam-
mer kunnen dit boek (69 cm. breed;  
circa 400 foto’s) met 25 % korting 
bestellen. Voor info: jorisboddaert@
hotmail.com óf Coolhaven 533, 3023 
BA Rotterdam. Tel: 010 – 4769060.

Soms krijg je foto’s in handen…Beeldschoon! Als voorbeeld 
deze print van een lichtgevende Sint Laurenstoren. Op de 
voorgrond zien wij een duister huizenblok, waarvan alleen 
de etalages verlicht zijn. De foto dateert van november 1913 
en behoort tot mijn eigen top vijftig van ‘Rotterdam-foto’s’. 
Waarom? Het contrast tussen licht en donker is zelden zó 
zuiver door een fotograaf vastgelegd. Verder vallen de topo-
grafische verschillen zo op. Links op de voorgrond zien wij 
de Groote Markt [oude spelling;J.B.]. De hoek om zien wij de 
westzijde van de Wijde Marktsteeg.

Feeërieke Sint Laurens…
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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 NATUU R S TE E N

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  R O TTER DAM 
TELEFOON (010 )  4660368 / 4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATU U R STEEN .N L

’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

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

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Nieuwe collectie 
van maat 36 t/m 52

Ook de nieuwste trends in mantels en jacks!
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

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
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Waar was dat nou?

De WWDN-foto nummer 84 heeft 
weer honderden, goede en foute, 
oplossingen opgeleverd. Het was 
niet alleen de simpele mededeling 
“Dit het DP-station”, die ik ontving; 
neen het waren de zeer persoonlijke 
herinneringen die veel indruk op me 
maakten.
De foto toont de ingang van het Delft-
sche Poort-station, zoals het er tussen 
1945 en 1954 uitzag. Deze ingang 
was gelegen aan wat nu het Delftse-
plein heet; ik acht de door inzenders 
veel gebruikte straatnaam Conrad-
straat echter ook correct, want ik weet 
niet hoever deze straat vóór de bouw 
van het Centraal Station doorliep. 
Voor mij is bij bestudering van de 
foto wel één ding heel duidelijk: de 
opname is van ná 1945. Het uniform 
van de agent én de kentekenplaten 
helpen mij bij die vaststelling.

Er was een enkele foute oplossing, 
waarbij Station Hofplein het meest 
werd genoemd. Ook zochten veel 
inzenders, waaronder een DP-loket-
tiste, de ingang aan de ‘Blijdorpkant’. 
Jammer, maar helaas: het was echt 
aan de stadskant.

A.J. Wendrich (Rockanje): “De 
oplossing is Station DP (het huidige 
Centraal Station). In de honger-
winter kwamen mijn vriend en ik 
daar dagelijks. Er stonden namelijk 
Duitse barakken op het plein voor 
het station. Wij gingen daar als kind 
eten bedelen bij de Duitsers. Tijdens 
de spoorwegstaking, eind 1944, 
waren de gevestigde winkels, o.a. een 
sigarenzaak, een kapperszaak en een 
tijdschriftenzaak aldaar gesloten. De 
oude diergaarde was afgebroken en 
wij liepen van de Zijdewindestraat, 
waar ik toen woonde, dwars door de 
diergaarde naar DP.”
Lex van Essen: “Ik ben van 1958, dus 
die locatie heb ik niet meegemaakt. 
Ik vermoed wel dat het een station is, 
dus het zal ofwel het Maasstation zijn 
of Delftsepoort. Wel zie ik van links 
naar rechts, twee Chevrolet Masters, 
modeljaar 1935, een Ford Tudor (de 
allergoedkoopste - ƒ 1750,- V8 met 
60 PK) van modeljaar 1938, een Ford 
Fordor van 1938 en volgens mij nog 
een Chevrolet Master van 1936. Toen, 
en nog steeds, kwamen in de VS de 
nieuwe automodellen al eind septem-
ber, begin oktober in de showrooms. 
Aan de radiatorhoezen op de Ford 

Tudor en de Chevrolet van 1936 is af 
te leiden dat het winter is. De foto is 
op zijn vroegst in de winter van 38/39 
gemaakt. Dit soort auto’s waren niet 
populair bij de Duitse bezetter, die bij 
voorkeur auto’s van Duitse, Franse 
of Tsjechische makelij in beslag nam. 
De reden was dat Amerikaanse en En-
gelse auto’s geconstrueerd waren aan 
de hand van Amerikaanse en Engelse 
maten (inches) en daarnaast waren 
reserveonderdelen een probleem. Nu 
bestond voor WO II de verkoop van 
auto’s in de Benelux toch hoofdza-
kelijk uit auto’s van Amerikaanse 
makelij, alhoewel van 1937 Opel en 
Citroën ook aardig aan de weg tim-
merden. In 1939 was toch nog 80% 
van de nieuw verkochte auto’s van 
Amerikaanse herkomst.”
Franz Krampf (Capelle aan den IJs-
sel): “Het oude centraalstation in Rot-
terdam? Wij woonden in Oostenrijk 
en mijn oma van 80 woonde in 1954 

voor mij en mijn moeder, twemaal 
per jaar vanuit Braunau am Inn een 
driedaagse treinreis naar Rotterdam. 
Ik moet 3 of 4 jaar zijn geweest, toen 
ik na aankomst mijn moeder kwijt 
was. Doordat we altijd met tramlijn 
15 reisden, wist ik de weg naar 
Crooswijk te vinden door de rails te 
volgen tot halte Paradijslaan. Een 
paar uur later daar aangekomen kreeg 
ik eerst een pak slaag en daarna knuf-
fels van de zenuwen. De inmiddels 
gealarmeerde politieagent kreeg een 
kopje thee. Ik herinner mij de bogen 
erg goed, omdat ik die zo mooi vond 
en op een gebouw vond lijken in 
Salzburg.”
Piet van Amen: “Bij het bekijken van 
de foto in De Oud-Rotterdammer 
dacht ik dat het ging om het oude 
station Delftse Poort, ook wel het 
DP genoemd. Ik wist dat je daar een 
kapper had en de auto’s die er stonden 
moesten voor mij taxi’s zijn. Naast 
de ingang had je ook nog een afde-
ling van Van Gendt & Loos. Op het 
stationsplein was het busstation van 
de Twee Provinciën uit Ridderkerk. Ik 
vergeet niet het Koorings wachtlo-
kaal, waar ook de dienstmededelingen 
van de diverse bussen ophingen. In 

met gevulde koek kopen voor een 
kwartje en in de winter was er erw-
tensoep te koop, die ik wel eens met 
mijn vriendin in koude dagen ging 
nuttigen. Deze vriendin is inmiddels 

mijn vrouw waar ik al weer 50 jaar 
mee getrouwd ben.”
Paul Peters: “Over opgave no.84 
hoefde ik niet lang na te denken. Het 
was Station DP. Van 1940 tot 1957 
ben ik daar nogal eens geweest. Ik 
was de jongste van een groot Rooms 
Katholiek gezin. Mijn twee oudste 
zussen zaten in het klooster. De 
oudste werd viermaal per jaar bezocht 
in het Franciscanessen klooster in Et-
ten, de ander tweemaal per jaar in een 
klooster in Delft. Voor deze jongen 
waren dit zes treinreizen per jaar 
vanaf Rotterdam DP. In de hal van het 
station werden de kaartjes verkocht, 
kartonnen kaartjes. Een bruin kaartje 
was tweede klas, groen was eerste 
klas; wij hadden bruine kaartjes. Mijn 
vader hield er niet van ergens op het 
nippertje te komen, het gezin Peters 
was meestal 20 minuten voor vertrek 
aanwezig. Ik vond dat niet erg, er 
was veel te zien. De treinen die klaar 
stonden voor vertrek, alle deuren 
werden één voor één dicht gegooid en 

-
treksignaal gaf. De stationschef die de 
plankjes ophing met de bestemming 
van de trein, bijvoorbeeld: “Sneltrein 
Den Haag. Stopt niet in Schiedam.” 
Zo heb ik goede herinneringen aan 
Rotterdam DP. In 1957 werd station 
Rotterdam CS geopend, een prachtig 
ontwerp van architect Van Ravesteyn. 
Dit station is nu grotendeels gesloopt, 

jammer, maar zo gaat het in Rotter-
dam: ‘gewoon doorgaan’.”
Ton Spamer (Deurne): “Antwoord: 
Station DP. Door de halfronde boog-
jes boven de ramen moest ik meteen 
aan DP denken. Mijn moeder, overle-
den 1979, kon niet wennen aan ‘Cen-
traal Station’ en bleef tot haar dood 
van DP spreken, zoals station Blaak 
bij haar onveranderlijk als ‘Beurs’ 
werd betiteld. Toen haar jongere zus 

-
nen, was dat volgens mijn moeder in 
(niet -op-) “Overmaas.” Gezien vanuit 
het Oude Noorden waar wij woonden 
was dat uiteraard volkomen correct. 
We beschouwden dat eigenlijk niet als 
echt Rotterdam, met excuus aan allen 
die daar vandaan komen. Nu we het 
toch over het Oude Noorden hebben: 
woonden daar soms veel minder 
mensen dan in andere wijken??? Dat 
kan ik haast niet geloven, want de 
St. Hildegardiskerk stond bekend 
als de kerk van een van de grootste 
parochies van Rotterdam, met op zon-
dag vijf of zes missen achter elkaar. 
Waarom lees ik dan zo weinig over 
mijn stukje Rotterdam? Helpt het als 
ik wat herinneringen toestuur? (Ton, 
je weet het redactieadres! AvdS).”
B.Gravendijk (Zoetermeer): “Foto 
84 gunt ons het zicht op het oude 
NS-station Delftse Poort (kortweg 
DP). Dat deed dienst tot aan het ge-
reedkomen van het inmiddels al weer 

vrijwel gesloopte Centraal Station. 
Het DP bleef na WO-2 wat geïso-
leerd staan, globaal naast de plaats 
van het huidige Centraal station. 
Mijn vader was in die tijd (kort na 
de oorlog) taxichauffeur bij de ARO 
(Algemene Rijtuig Onderneming aan 
de Noorderhavenkade!). Hij stond bij 
het DP zijn klanten op te wachten met 
collega’s, in zo’n mooie Amerikaanse 
De Soto of Packard, waarmee ook het 
Trouwrijden werd verzorgd! De taxi-
chauffeurs droegen nog een uniform 
met pet (!) die werd aangetikt als de 
fooi aan de verwachtingen voldeed! 
Een andere standplaats was jarenlang 
in de Coolsestraat, maar aan DP viel 
meer te verdienen. Jammer dat ook 
het DP in de naoorlogse ijver gesloopt 
werd. Vrijwel alles wat daarvoor in 
de plaats kwam, is immers inmiddels 
ook al weer verdwenen.”
Levien Stoutjesdijk (Curaçao, 
Nederlandse Antillen): “Dit is de 
ingang van Station DP, eind jaren 40, 
(geschat) aan de automodellen die er 
voor staan!”

Natuurlijk was de volgeschreven 
briefkaart van S. Moulijn, Purmer-
hoek 85, 2905 VP Capelle aan den 
IJssel ook weer van de partij. Mijn 
kat Rambo (20 jaar) trok deze kaart 
uit alle inzendingen.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 

Ik begin bij het begin! Door de ruzie, die ik drie weken 
geleden had met mijn computer, kon ik niet vertellen 
wie de fotograaf was van WWDN-foto nummer 83. Ik had 
vermeld, dat ik de foto uit de collectie van collega Rein 
Wolters had, maar ook hij had hem ooit van een foto-
graaf gekregen. Deze ‘fotograaf’ woonde nog thuis in 
1960, toen in de straat een brand bij de overburen was. 
De fotocamera was snel gepakt door Wim van Mourik. 
Zijn naam had bij de foto moeten staan. TOEN NU

Oplossing  “Waar 
was dat nou 84”

Nieuwe opgave no. 86
Dit gebouwtje heeft tot ver in de jaren ’50 in Rotterdam 
gestaan. Ineens was het weg!De ‘lieve’ jeugd in de stads-
wijk rond het bouwsel kende niet alleen de buitenkant, 
maar vaak ook de binnenkant. Velen hebben in het ge-
bouwtje (strafregels) leren schrijven. Toen het bouwwerk 
moest verdwijnen, was er niemand die erop attendeerde 
dat het gebouwtje ‘het gezicht’ van de wijk was geweest. 
In Rotterdam houdt men niet van het verleden!

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 2 maart 2009 per post 
zenden aan 
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotter-
dam

Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar. 
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Adressen en telefoonnummers:

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

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

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

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

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen
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Ouderen die verplicht aangifte inkomstenbelasting over 2008 moeten doen, hebben – als ze geen uitstel vragen – nog tot 1 april de tijd. Aan ouderen met (niet vergoede) extra kosten op het gebied van zorg, 
ziekte en gezondheid valt het sowieso aan te raden om te kijken of zij belastinggeld terug kunnen vorderen. Nadere reacties of vragen 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’.

Geld terug na belastingaangifte!

Er zijn gevallen bekend van oudere 
mensen met slechts AOW en een 
klein pensioentje die recht hebben op 
een teruggave van enkele honderden 
euro’s. En dat is, als men krap bij kas 

voor teruggave is meestal wel dat er op 
loon, uitkeringen, AOW en pensioenen 
vorig jaar al belastingen en premies 
zijn ingehouden. Hoewel elektronisch 
aangifte doen met een pc via internet 

van een cent is, kunnen we ons goed 
voorstellen dat men daar als een berg 

tegen opziet. Daarom staan er in deze 
tijd – in principe moet voor 1 april 
dit jaar over 2008 aangifte worden 
gedaan - weer volop hulptroepen klaar 
die gratis of voor een gering bedrag 
mensen bijstaan. Bij digitale aangifte is 
het nog eenvoudiger geworden omdat 
vanaf 1 maart de Belastingdienst al 
van tevoren een aantal gegevens (over 
inkomsten) heeft ingevuld. De steun-
troepen maken uiteraard ook gebruik 
van de computerprogramma’s. Ervaren 
helpers hebben binnen een kwartiertje 
mensen geholpen die geen ingewik-

In vergelijking met de vroeger in te 
vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren 
aangifteformulieren spreekt de elektro-
nische aangifte voor zich en is er een 
grote mate van zelfcontrole.
Voor een vlotte afhandeling is het 
natuurlijk wel zaak om alle relevante 
gegevens van u en uw eventuele part-
ner bij de hand te hebben, zoals alle 
jaaropgaven van lonen en uitkeringen, 
documenten van de Belastingdienst, 
spaarsaldo en beleggingen, gegevens 
over de eigen woning, en – zeker als 
het gaat om ouderen – alle uitgaven 
voor ziekte. Indien u nog beschikt over 
een kopie van de aangifte over 2007, 
komt die bij aangifte over 2008 handig 
van pas. Gratis belastinghulp (of voor 
een ‘fooitje’) is vaak te krijgen bij 
familieleden, kennissen, ouderenbon-
den, vakbonden en vrijwilligers in 
zorgcentra. Voor degenen die nergens 

terecht kunnen, zijn er natuurlijk de ad-
ministratie- en belastingadviesbureaus. 
Voor deze professionele diensten moet 
men wel betalen, hoewel de tarieven 
zeker bij eenvoudige handelingen 

Worden de belastingperikelen wat 
ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine 
zelfstandigen, bij bezit van ander on-
roerend goed, bijzondere beleggingen 

echtscheidingsconstructies, dan is het 
raadzaam de betaalde specialisten in te 
schakelen. Uit onderzoek is gebleken 
dat vooral veel ouderen in aanmer-
king komen voor een teruggaaf van 
belasting. Het is namelijk zo dat een 
aantal kosten als buitengewone uit-
gaven van hun inkomen mag worden 
afgetrokken als ze hoger zijn dan een 
bepaalde drempel die in 2008 voor niet 
vergoede kosten laag is. De (aanvul-

speelt hierbij ook een rol.Of het nu 
gaat om een nieuwe bril, tandprothese 
of medicijnen, alle uitgaven die in 
2008 zijn gedaan ten behoeve van ge-
zondheid en niet betaald worden door 
de ziektekostenverzekering kunnen 
worden opgevoerd als buitengewone 

kan zijn dat de belasting u al een tege-
moetkoming ‘buitengewone uitgave’ 
over het jaar 2008 in december heeft 
uitbetaald. Daar moet u natuurlijk 
weer wel rekening mee houden als u 
gaat uitrekenen of u nog recht hebt op 
teruggave uit 2008.
Belastingvragen:
• www.belastingdienst.nl

Hans Roodenburg

Inkomstenbelasting terugvragen loont bijna altijd als het om 
ouderen gaat met aardig wat (niet vergoede) ziektekosten of 
andere buitengewone uitgaven. Zeker voor degenen die bij-
voorbeeld een dure bril hebben aangeschaft of een uitvaartaf-
koopsom hebben gestort. Voor zover al niet verplicht aangifte 
moet worden gedaan, is het zeer interessant om uit te (laten) 
rekenen hoeveel men mogelijk kan terugvorderen door vrijwil-
lig aangifte te doen.

Erf- en schenkingsrecht

Nog rekeningen na
overlijden moeder
Enkele maanden geleden is mijn 

zijn afgehandeld, de bankrekening is 
opgeheven, en alle benodigde instan-

ik nog steeds af en toe een rekening, 

aangiften van de Belastingdienst. Ik 
vraag mij af hoe het mogelijk is, dat 
iemand nog rekeningen ontvangt, als 
diegene overleden is.  Wat gebeurt 
er, ingeval ik verder niet reageer 

afgesloten en wens niet door anderen 
hieraan herinnerd te worden!

De rekeningen en belastingaansla-
gen kunnen betrekking hebben op 
verplichtingen die de overledene bij 
leven zijn aangegaan. Al die kosten 
en betalingen komen voor rekening 
van de erven. Die hadden alleen maar 
daarvan afstand kunnen nemen als 
zij op generlei wijze aanspraken op 
de nalatenschap hebben gemaakt. 
Dat had gekund door de nalatenschap 
in zijn geheel af te wijzen of deels 

ving) te aanvaarden. Daarvoor zijn 
wettelijk vastgelegde procedures.  
We begrijpen uit uw mail dat dit 
niet is gebeurd. Derhalve zitten de 
erven vast aan het voldoen van de 
rekeningen (uiteraard voor zover 
ze gerechtvaardigd zijn) en van het 
betalen van de belastingaanslagen.
Zo gemakkelijk komt u er ook niet 
vanaf. Als u niet reageert, loopt u de 
kans dat schuldeisers incassoproce-
dures gaan starten en de deurwaarder 

inschakelen. Als u een nalatenschap 
hebt opgestreken, dan staat u hele-
maal zwak want dan had u daaruit 
de nagekomen rekeningen moeten 
betalen.

Ex mag niet beheer
nalatenschap krijgen 

en woont in een eigen huis met over-
waarde. Zij heeft twee kinderen van 

hebben met de vader. Zij wil, als zij 
zou komen te  overlijden, voorkomen 

kinderen  onder beheer van de vader 
komt te staan. Hoe moet je zoiets 
vastleggen of is hier al een wettelijke 

Haar nalatenschap komt ten goede 
aan haar twee kinderen als zij in een 
testament niet anders heeft bepaald. 
Mocht hun vader het beheer krijgen 
over hun nalatenschap, dan moet hij 
over zijn handelen altijd verantwoor-

kunnen leiden tot ‘dingen’ die niet de 
bedoeling hebben van de (overleden) 
moeder. Wil zij dat voorkomen, dan 
moet zij (in een testament of akte) 
een andere voogd vastleggen die het 
beheer van haar nalatenschap voor 
haar kinderen doet. Ze kan zelfs in 
een testament opnemen wat er met 
haar nalatenschap aan haar kinderen 
precies moet gebeuren.

Sociale voorzieningen

Afkoop pensioen
gekort op uitkering
Ik ben een alleenstaande vrouw van 
62 jaar. Ik heb enkele jaren bij een 

apotheek gewerkt en als zodanig een 

moest ik laten ingaan op mijn 61ste. 

ging heb ik dat laten afkopen. Sinds 
februari 2008 heb ik  een bijstands-
uitkering. Nog erger vind ik dat ik 
ook nog zorgtoeslag en huurtoeslag 
over 2007 moet terugbetalen. Het zal 
allemaal best wel kloppen maar mijn 
vraag is of er geen uitzonderingen 

Wat heel vervelend allemaal voor 
u. Inderdaad zijn uw zorgtoeslag en 
huurtoeslag gerelateerd aan uw totale 
inkomen in het jaar 2007 en daarin 
speelt de afkoopsom mee.

U kunt met de Belastingdienst, die de 
toeslagen uitvoert, misschien komen 
tot een gespreide terugbetalingsrege-
ling. 

Samenlevingskwesties

Pensioenverdeling na
samenwonen en huwen
Ik heb in het verleden samenge-

in verband met een koopwoning  van 
1990 tot en met 2000. Hebben ik en 

op een gedeelte van de pensioenop-

het gehele  nabestaandenpensioen 

man ben ik in 2003 getrouwd. Hij 
is daarvoor al een jaar gehuwd 
geweest. Krijgt zijn ex-vrouw over 

dat huwelijksjaar nog een deel van 

Pensioenverevening geldt alleen voor 
gehuwden en geregistreerde partner-
schappen. Bij beëindiging van alleen 
een samenlevingscontract (dat is iets 
anders dan een bij de gemeentelijke 
basisadministratie geregistreerd 
partnerschap) is pensioenverevening 
niet aan de orde tenzij daarover in 
het contract duidelijk afspraken zijn 
gemaakt. En dan nog is er pas sprake 
van overheveling van pensioenrech-
ten van de een naar de ander als de 
een meer heeft opgebouwd dan de 
ander.

jaar zijn, dan vindt verevening meest-
al alleen plaats door de gescheiden 
partner met minder pensioenopbouw 
een zelfstandig recht mee te geven op 
ouderdomspensioen. Een nabestaan-
denpensioen kan alleen aan de orde 

gescheiden.
Of er bij uw huidige man sprake is 
geweest van pensioenverevening met 
zijn ex kunnen wij niet beoordelen. 
Dat staat ongetwijfeld in het echt-
scheidingsconvenant. 
Als uw nieuwe huwelijkspartner 
overlijdt, krijgt u in ieder geval 
een nabestaandenpensioen over de 
periode dat u met hem bent gehuwd 
geweest. Als hij geen pensioen-
verevening heeft moeten doen naar 
zijn ex-vrouw, krijgt u het volledige 
nabestaandenpensioen.

AOW’er met toeslag
niet ‘dubbel gepakt’

vrouw is gestopt met werken. Vanaf 

een kleine vutuitkering per maand 
vanwege haar vroegere werkzaamhe-

Hoe zit dat nu met de belastingin-
houding en de overhevelingstoeslag 

Ik voel me namelijk dubbel gepakt.

jaar om de toeslag op de AOW die u 
krijgt als zij geen of weinig inkomen 
heeft. Dat heet dus niet ‘de dubbele 
AOW’. Uitkeringen in verband met 
arbeid (zoals vut, prepensioen en so-
ciale voorzieningen) van uw vrouw 
worden geheel gekort op de toeslag. 
Uw vrouw krijgt - overigens wel 
afhankelijk van uw belastingbetaling 

delijks of achteraf bij de aangifte 
inkomstenbelasting) uitbetaald. 

niet ‘overhevelingstoeslag’ zoals u 
schrijft. 

U wordt écht niet dubbel gepakt 
door de Belastingdienst. Netto 
verdienen u en uw vrouw samen 
vrijwel hetzelfde als in het geval dat 
zij géén vutuitkering zou hebben en 
u de volle toeslag zou krijgen. 
Daarmee is in alles rekening gehou-
den. Mocht het maandelijks toch 
iets anders uitpakken, dan wordt dat 
bij de belastingaangifte van beiden 
jaarlijks vrijwel rechtgetrokken. Het 
voert te ver om deze ingewikkelde 
situatie aan u verder uit te leggen. 
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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,-



Als ik de stemmen hoor van Charles 
Aznavour, Gilbert Becaud, John 
Denver, Dean Martin, Doris Day, 
Guy Mitchell, Jo Stafford, Adamo, 
The Carpenters, The Everley Bro-
thers, The Cats, Louis Armstrong, 
Nat King Cole, Petula Clark, Udo 
Jürgens, Connie van den Bosch, Wim 
Sonneveld, Toon Hermans enzo-
voort, dan dwalen mijn gedachten 
onwillekeurig af naar mijn puber-
teitsjaren en dan speciaal naar de 
periode dat ik bij Excelsior in de 
A-junioren speelde. Dan ontwaken 
in mijn herinnering nog sluimerende 
teksten, waarvan ik dacht dat ik ze 
allang vergeten was.

Voetbalgek
Dat ze nog altijd in mijn personal 
computer zitten dank ik voor een 
belangrijk deel  aan de gebroeders 
Ees en Cees van Cortenberghe, een 
tweeling uit de Marinus van der 
Stoepstraat. Die twee waren niet 
alleen voetbalgek, maar luisterden 
ook altijd naar de Top Twenty 
programma’s van Radio Luxemburg 
en de AFN, het programma voor de 

in Duitsland gelegerde Amerikaanse 
militairen. Bovendien waren ze 
geabonneerd op Tuney Tunes, een 
uit 1942 stammend muziekblad van 
de Eindhovense drukker Jan van 
Haaren, waarin de teksten te vinden 
waren van alle bekende Amerikaanse 
en Engelse songs.

Die liederen schalden door de kleed-
kamer en de doucheruimte als we 
weer eens met A 1 een wedstrijd ge-
wonnen hadden. Dat gebeurde nogal 
eens, want in het seizoen 1951-1952 
werden we met ons team ongeslagen 
kampioen van Rotterdam. Bovendien 
wonnen we vijf landelijke toer-
nooien, o.a. het eerste toernooi van 
ADO, dat later tot een internationaal 
bekend evenement uitgroeide. 

Sfeermakers
Ees en Cees waren niet alleen de 
sfeermakers van het team, maar 
scoorden als razendsnel spitsen-
duo ook de meeste goals. Na hun 
overgang naar de senioren  maakten 
ze heel snel furore door in een thuis-
wedstrijd tegen Sparta broederlijk het 

enige doelpunt te maken. Ees gaf de 
voorzet en Cees passeerde doelman 
Wim Landman met een daverend 
schot.

De tweeling heeft de hoge verwach-
tingen daarna niet kunnen waarma-
ken. Ze brachten het bij Excelsior 
niet verder dan respectievelijk 23 en 
24 wedstrijden. Lichtelijk gefrus-
treerd stapten zij al snel over naar 
Insulinde, de voetbalclub van de 
Rotterdamse Lloyd.

Ees en Cees zullen in mijn herinne-
ring altijd blijven voortleven als twee 
geweldige sportjongens. Ees woont 
al vele jaren in Frankrijk, Cees is on-
langs van Hoogvliet naar Nesselande 
verhuisd. Het verbaasde me niets 
toen ik van zijn vrouw Wil hoorde 
dat hij nog steeds een enthousiast 
zanger is. Hij maakt deel uit van een 
Barbershopkoor.

Tegenslagen
Van het kampioensteam van 1952, 
waarvan Aad Libregts de leider 
was, haalden nog twee spelers het 

eerste elftal: Rik van Veldhuizen en 
ondergetekende. De voetbalcarrière 
van Rik, die onlangs bij Excelsior 
gehuldigd werd vanwege zijn zestig-
jarig lidmaatschap, werd vroegtijdig 
afgebroken door een knieblessure 
en een ernstige ziekte. Samen met 
zijn vrouw Joke heeft hij al heel wat 
tegenslagen moeten overwinnen, 
maar als het even kan bezoekt hij 
nog altijd de thuiswedstrijden van 
het eerste.

Wat er van doelman Simon Wester-
weel, Cor Kooy, Klaas Kuiper en 
Piet Vermeulen is terechtgekomen, is 
mij helaas niet bekend. Linksbuiten 
Jan Zieldorff heb ik ook nooit meer 
gezien. Tot mijn verbazing hoorde ik 

kortgeleden dat hij tot de kennis-
senkring behoort van Feyenoords 
archivaris Henk van der Stoep.
De altijd opgewekte Jan Kaho, die 
op het middenveld heel veel vuil 
werk voor mij opknapte, ontmoet ik 
zo nu en dan nog op Woudestein. Dat 
geldt helaas niet voor aanvoerder en 
linksback Herman van Ingen, een 
jongen uit de Berkelstraat, de straat 
waar ook Henk Schouten geboren is. 
Hij is vele jaren geleden overleden.

De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 17 februari 2009 pagina 9

Thuis luisteren wij tegenwoordig trouw naar de uitzendingen van Radio 5, een zender die bijzonder 
populair is bij 55-plussers, getuige de luisterdichtheid van 550.000 per week. Radio 1 en 2 gebrui-
ken we bijna uitsluitend voor het nieuws en de actualiteitenprogramma’s en Radio Rijnmond voor 
de plaatselijke sport. Radio 5 trakteert de luisteraars vooral op muziek uit de jaren veertig, vijftig en 
zestig. Muziek waarvan je afwisselend vrolijk, sentimenteel en nostalgisch wordt. Het succes van 
de zender is op dezelfde basis gestoeld als dat van De Oud-Rotterdammer.

Tweeling Ees en Cees scoorde 
tegen Sparta historisch doelpunt

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
Opname uit 1949 van een wielerronde ergens in Rotterdam. Om welke ronde gaat het hier en in welke straat is deze foto gemaakt?

Oplossing foto 3 februari 2009
Deze foto uit april 1957 heeft velen beziggehouden. Om welke club en trainer het hier gaat, bleek geen enkel probleem. Aan de shirts is 
te zien dat het om Xerxes gaat en menigeen herkende trainer Leen Vente (1911-1989), die op dat moment een bekende persoonlijkheid 
was. Als speler van Neptunus en Feyenoord had hij immers furore gemaakt. Zo scoorde hij 27 maart 1937 het eerste doelpunt in het 
Stadion Feijenoord tijdens de openingswedstrijd Feyenoord-Beerschot (5-2). Ook het enige doelpunt in de interland Nederland-België 
(1-0) op 2 mei 1937 in het stadion kwam op zijn naam. Vente was 
voetballer en caféhouder. Later werd hij trainer bij onder meer bij 
VOC, Xerxes en Neptunus. Het trainersvak ging hem niet echt 
goed af. In het seizoen 1957-1958 was het bij Xerxes al na enkele 
maanden gedaan. Overigens degradeerde de club dat seizoen 
– ook zonder Vente – naar de tweede divisie.
Groot was het probleem om de namen van de junioren op de foto 
te achterhalen, want ook de samensteller van deze rubriek wist 
niet wie de jongens zijn. Clubarchivaris Bram Bos van Xerxes 
heef alle zeilen bijgezet, maar is er nog niet uit. Hij heeft zijn 

hoop gevestigd op de komende reünie (Mohikanendiner), waar de foto zal rondgaan.  

Ed Straatman uit Ridderkerk ziet wel aanknopingspunten. Hij schrijft: “De jongen links - de enige die in die tijd met zo’n trainings-
jack keepte – is in mijn herinnering Ton van de Merwe. Hij heeft nog vele jaren bij Neptunus gekeept. De jongen naast hem lijkt 
het meest op Martin van der Werf. Zijn vader was juniorleider bij Xerxes en speelde saxofoon op feesten met bal na. De volgende 
jongen is A. Koekman. Hij werd met mij in C4 kampioen in het voetbaljaar 1956/57. De laatste jongen kan ik mij niet herinneren.” 
Bij uitzondering is de raadfoto deze keer dus niet helemaal opgelost. Maar komen er via Bram Bos nadere berichten, dan zult u 
daarvan in deze rubriek horen. 

- Het kampioenteam met Ees en Cees zittend 2e en 3e van rechts -



Barometers 
zonnig geprijsd

Actiemodellen: 

10% korting

Burg. Roosstraat 22

Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13

Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl

www.rikkoert.nl  

Vrijdag koopavond. 
Gratis parkeren 
in het centrum.

Rikkoert Lekkerkerks 
Klokkenhuys heeft voor u 

een ongeëvenaarde collectie 
barometers samengesteld.

Leverbaar in vele houtsoorten of 
geheel in glas met roestvrij staal.

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

OR
DE

VA

NG
ECE

RTIFICEERDETAXATEURSGOUD-ENZLIVER
WER
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N

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER
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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

Inmiddels, en we spreken nu over het jaar 2004, werd op 
8 mei de eerste echt grote expositie in Rijsdijk’s giga galerie 
gehouden onder de naam “Havenschilderijen uit Nederland en 
België”. Een spectaculaire happening op het gebied van haven-
schilderijen. Zeker gezien de reputatie van Rijsdijk als haven-
man, zijn grote netwerk in zowel de Nederlandse als Belgische 
havens en een enorme hoeveelheid schilderijen van vooraan-
staande kunstenaars, wist hij hiermee een zeer groot kijkers- 
en koperspubliek te trekken. Men een grote touringcar kwam 
zelfs een delegatie van de havenvereniging Rotterdam naar 
België. Voor zowel de  Nederlandse als de Belgische kunstlief-
hebbers was in één klap de naam van de befaamde Rotterdam-
se havenman verbonden met één van Europa’s grootste kunst-
galeriën ‘Art & Gallery de Markgraaf’. Tijdens deze expositie 
liet Rijsdijk een eerste schilderwerkje van eigen hand zien. 
Geinspireerd op de foto van fotograaf Daniël v.d. Ven van het 
Rotterdamse “heen en weer bootje”. Het zou de eerste stap 
zijn naar een succesvolle comeback als kunstschilder. 

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 KUNSTSCHILDER17

1 Rijsdijk bij zijn galerie de Markgraaf met zijn zelf 

    geschilderd “heen en weer bootje”.

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf

                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfloor Celebrate

400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl

Houten vloeren - Zonwering - Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00

dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00

woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
HOUSE OF ENGLAND 

CHESTERFIELDS 

Gildeweg 30 
Nootdorp 
015-2560064 

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

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

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
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Arno Zuidhoek levert 
opnieuw prachtig koopvaardijboek af

Onder de  koopvaardijschepen met 
als thuishaven steden als Rotterdam 
en Amsterdam bevonden zich statige 
schepen van de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland (SMN) en de rank-
ogende ‘jachten’ van de Koninklijke 
Nederlandse Stoomvaart Maatschappij 
(KNSM), Holland-Amerika Lijn 
(HAL) en Rotterdamsche Lloyd. Arno 
Zuidhoek voert een groot aantal van 
die schepen ten tonele. Hij is een van 
de meest gerespecteerde schrijvers op 
dit terrein. 
De auteur memoreert in het tweede 
deel van zijn naar vier delen groeiende 

serie over koopvaardijschepen, dat 
schepen alweer ruim anderhalve eeuw 
door motoren worden voortbewogen. 
En dat dit revolutionaire gevolgen had 
voor het uiterlijk van schepen; van 
stoomsleper tot 100.000-tons cruise-
schip voor vakantiereizen. 
Zuidhoek: “In die ruim anderhalve 
eeuw springt de periode van 1945 
tot 1970 eruit. Een combinatie van 
factoren liet in die jaren de anders 
zo stijlloze, anonieme vrachtvaar-
ders uitgroeien tot de mooiste die de 
(inter-)nationale koopvaardijvloot 
heeft gekend. Met prachtig gesneden 

boegen aan slank ogende rompen 
met aërodynamische opbouwen en 
welgeplaatste masten plus laadgerei. 
Voor zowel land- als zeeman een lust 
voor het oog. Dit waren de gouden 

jaren van scheepsbouwers, technici 
en navigators, bemanningen en reders 
met hart voor de zaak. Ze waren trots 
op hun schepen die voor Nederland 
golden als varende ambassadeurs.”
Arno Zuidhoek was in de jaren 1950-
1960 een van de 43.000 opvarenden 
op de schepen van de kleine en grote 
handelsvaart. In die jaren schoot hij 
bijzondere foto’s van zowel varende 
als afgemeerde schepen.

‘Het leken wel jachten deel 2, koop-
vaardijschepen 1945-1970’ telt 132 pa-
gina’s met 180 (soms héél bijzondere 
en niet eerder gepubliceerde) foto’s in 
zwart-wit en kleur. Het is gebonden 
in harde band in formaat 22 x 22 cen-
timeter. Auteur: Arne Zuidhoek. Prijs 
19,50 euro. ISBN 978.90.5994.203.5. 

Verkrijgbaar in de reguliere boek-
handel of te bestellen bij uitgeverij 
Aprilis, Markt 9,  5301 AL Zaltbom-
mel, 0418-512088, info@aprilis.nl of 
www.aprilis.nl

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (32)

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.

Koopvaardijmonument
Wie Rotterdam binnenrijdt, kan er bijna niet 
omheen. Met een hoogte van 45 meter is het 
Nationaal Koopvaardij Monument De Boeg 
op de Boompjeskade bij de Leuvehaven een 
blikvanger. Het is op 10 april 1957 door Hare 
Koninklijke Hoogheid prinses Margriet onthuld 
ter nagedachtenis aan de meer dan 3500 burger-
opvarenden die het leven lieten bij de ondergang 
van vijfhonderd Nederlandse koopvaardijschepen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De openings-
handeling bestond uit het bedienen van een 
scheepstelegraaf aan boord van het Spidoschip 
Erasmus en ontrollen van een doek met de spreuk 
‘Zij hielden koers’.
De Boeg is een monument van grote symbolische 
betekenis, waarbij ‘grote’ ook letterlijk geno-
men kan worden. In de visie van kunstenaar A. 
Carasso heeft het gigantische afmetingen en dat 
wordt duidelijk bij wie er recht onder staat. Op 
28 augustus 1956 is het monument op zijn sokkel 
geplaatst.

Het oorspronkelijk ontwerp van de schepper 
bestond uit niet meer dan een boeg en de boeg-
golven. Bij het nader uitwerken van de plannen 
werd besloten, het monument uit te breiden met 
een bronzen beeldengroep van acht meter aan 
de voet, die redding en solidariteit uitbeelden. 
Deze beeldengroep werd pas in 1965 zonder enig 
ceremonieel bijgeplaatst.
Een commissie van bekende Rotterdamse bouw-
kundigen als ir. A. Aronsohn, H.A. Maaskant 
en ir. C. van Traa hebben grote invloed gehad 

-
aalgebruik. Door de ranke vorm en hoogte was 
een speciale constructie noodzakelijk die elke 
storm kan doorstaan. De Boeg bestaat uit een 
staalconstructie, bekleed met zware aluminium 
platen en boeggolven van gewapend beton. In 
de volksmond wordt het ook aangeduid als ‘de 
stopnaald’, vanwege de naaldvorm en het oog in 
de top. Elk jaar vindt op 4 mei bij het monument 
een nationale herdenking plaats. 

- ms. Batang liep in 1956 van de werf bij P. Smit jr. aan de Stadionweg in Rotterdam. In 1980 werd het gesloopt te Koahsiung in Taiwan - 

De nieuwbouw van schepen vond halverwege de vorige eeuw 
voornamelijk plaats in, of in de omgeving van, Rotterdam. Velen 
verdienden hun brood met beleg bij de scheepswerven Wilton 
Fijenoord (Schiedam), Piet Smit jr. (Rotterdam-zuid), C. van der 
Giessen & Zn (Krimpen aan den IJssel), Gebr. Pot (Bolnes), Ver-
olme (IJsselmonde), Baanhoek (Sliedrecht), Boele (Bolnes), De 
Merwede (Hardinxveld), Jan Smit (Alblasserdam) en de Rotter-
damsche Droogdok Maatschappij (Heijplaat).

- In 1949 kwam ms. Camphuys bij Wilton Fijenoord in Schiedam van de helling. Op Gadania Beach in Pakistan ging het vrachtschip met 
plek voor 107 passagiers in 1978 aan mootjes - 

- De omslag van het tweede deel van 
Koopvaardijschepen Foto’s Arno Zuidhoek/

Aprilis - 
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Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!

Nieuw bleken
van tanden,

in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

395,-
(naast de apotheek)

www.smileclinic.nlIMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN

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

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

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

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel

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

Restaurant “Johannahoeve”

 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 )

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

 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
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Expo van werken Charles Kemper en 
keukenemaille in museum Oud-Overschie

In 1913 werd Kemper als zoon van 
een inspecteur van politie geboren 
in het Noord-Hollandse Heemstede. 
Geïnspireerd door de Haarlemse 
kunstenaar Henri Frèdèrik Boot, 
besloot Charles ook kunstenaar te 
worden. Vanuit zijn woning aan de 
Pieter van Aschstraat in Overschie 
doorkruiste hij talrijke malen het 
landelijke gebied tussen Overschie, 

Schiedam en Kethel. Het was zijn 
inspiratiebron voor talrijke tekenin-
gen, aquarellen en schilderijen in 
een periode waarin de drukte van 
een grote stad de serene rust van het 
landelijke Overschie nog niet had 
aangetast.
Niet lang na de Tweede Wereldoor-
log verhuisde Charles Kemper naar 
de Crooswijksekade 6b in Rot-
terdam. Zijn belangstelling voor de 
oprukkende industrie, de industriële 
bedrijvigheid en de teloorgang van 
het platteland, maakten hem bij 
uitstek geschikt als tekenaar van de 

-
tearchief Rotterdam. Een apart genre 
vormen zijn interieurs van kroegen 
en cafés. Verschillende malen 
vereeuwigde hij het Hof van Cyrene, 
waar hij vaste bezoeker was.
Tegelijkertijd is er in de ‘Melkfa-
briek’ van het museum een expositie 
van keukenemaille uit grootmoeders 

tijd te bezichtigen. Voorwerpen van 
emaille worden al heel lang gemaakt, 
via een heel oude techniek. Zelfs 
de Egyptenaren kenden het al, het 
zogenaamde ‘cloisonné’. Ook de 
Romeinen gebruikten emaille, wat op 
gietijzer of plaatmetaal aangebracht 
glasglazuur is. Het proces van email-
leren heeft zich door de eeuwen heen 
weten te handhaven, maar het maken 
van geëmailleerde huishoudelijke 
voorwerpen in massaproductie da-
teert uit het begin van de negentiende 

eeuw. Museum Oud-Overschie 
‘De Hoop doet Leven’ is gevestigd 
aan de Overschiese Dorpsstraat 
134-140 en is elke zondag en elke 
eerste zaterdag van de maand gratis 
toegankelijk van 14.00 tot 17.00 uur. 
Het buitenmuseum, bereikbaar via de 
Overschiese Kerksingel, is elk week-
einde open van 12.00 tot 17.00 uur. 

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

Schilderwerken en aquarellen van Charles Jean Kemper zijn 
tot en met 1 april te bezichtigen in museum Oud-Overschie ‘De 
Hoop doet Leven’. In de achterliggende jaren heeft het museum 
verschillende werken van de Overschiese kunstenaar verworven. 
Onder de titel ‘Charles Kemper, schilder van Overschie’ zijn ze 
tentoongesteld. 

- Het uit 1767 daterende Veerhuis van Overschie, zoals Charles Kemper dat op aquarel 
vastlegde. Illustraties museum Oud-Overschie -

Vrijwilligers 
gezocht
De Unie van Vrijwilligers (UVV) is 
dringend op zoek naar chauffeurs voor 
vervoer van verstandelijk gehandicap-
ten of ouderen, gastvrouwen, -heren 
en assistenten bij diverse activiteiten 
in zorgcentra, ziekenhuis en in een 
voorziening voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel. Assistenten 
creatieve activiteiten/naailessen/yoga 
in een wijkcentrum,  moedermaatjes 
en bezoekvrijwilligers voor thuiswo-
nenden (gehandicapten/ouderen) met 
wie er verschillende activiteiten ge-
daan kunnen worden als samen koken, 
knutselen of een praatje maken. Er is 
een inwerkperiode, goede begeleiding, 
prettige werksfeer, reiskostenvergoe-
ding en werktijden zijn in overleg. 

Wilt u zich inzetten voor mensen die 
uw hulp goed kunnen gebruiken belt u 
dan voor meer informatie over deze en 
andere vacatures met 010-4130877 of 
info@uvvrotterdam.nl

Jeu de boules
Wij zijn een kleine vereniging van 
oudere mensen die tweemaal per week 
Jeu de Boules, en bij minder goed 
weer Koersbal spelen. Wij zoeken 
hiervoor een aantal nieuwe leden. Wij 
zijn onderdeel van handbalvereniging 
Atomium 61 en spelen aan de Spar-
rendaal in Rotterdam Vreewijk, op 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur. De contributie bedraagt 48 euro 
per verenigingsjaar.

Inlichtingen M. Burg
0104855887
M-Burg@versatel.nl

Bridgeclub 
“Stokvis “ 
Rotterdam
Wij zijn op zoek naar nieuwe 
leden voor het nieuwe bridgeseizoen 
2008/2009 de speelavonden zijn don-
derdags en de aanvangstijd is 19.30 
uur. Het bridgeseizoen loopt nog tot 
28 mei 2009. Wij spelen in de Jan 

5, 3076 SH Rotterdam-Lombardijen. 

per jaar inclusief afdracht aan de 
bridgebond, meesterpunten volgens 

bezit een uitstekende accommodatie 
om te bridgen met een zeer gezellige 
bar waar de prijzen nog op Humani-
tasniveau zijn.

Nieuwe leden kunnen 
zich aanmelden bij:
Dhr.H.Blom, tel. 0181612622
Dhr. W.Vermeer, tel. 0104322109

- Emaille uit grootmoeders tijd is eveneens te be-
zichtigen op een tijdelijke expositie in het museum. -

Modderstroom 
Kralingseveer 

Wij woonden in Kralingseveer onder 
aan de dijk, vlakbij de brug. Het is 
juist dat de bewoners van Kraling-
seveer op 29 oktober 1987 te maken 
kregen met een modderoverstroming. 
Maar dat had niet te maken met 
het opspuiten van grond voor de 
brug, maar met het ophogen van het 
Riviumterrein.

Door het instorten van een kade 
kreeg onze woning de volle laag en 
er stond één meter modderwater in 
huis. Volgens de opzichter hadden 
we geluk dat het water verderop 
in een sloot kon stromen, anders 

was ons uit 1785 daterende huis 
waarschijnlijk ingestort. Het was 
een heuse nachtmerrie. Ongeveer 
honderd kippen zijn verdronken, 
heel veel spullen waren waardeloos 
geworden en het ergste was het 
getouwtrek om het schadebedrag. 
We hebben er foto’s van. Onze 
zoon André heeft in alle dagbladen 
gestaan met een haan in zijn hand die 
de ramp overleefd had.
Tineke Klapwijk
Van Speykstraat 83 
2901 BC Capelle aan de IJssel 
pc.klapwijk@casema.nl 

In De Oud-Rotterdammer van 20 januari las ik in de rubriek ‘Door 
de lens van Hartog’ over het transport van de 2e van Brienen-
oordbrug. Interessant, ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. 

-De omgeving van de woning stond ruim 
één meter onder water na de dijkdoorbraak. 

Privéfoto’s Tineke Klapwijk -

Mijn historie

Rijsoord was eind jaren ‘50 een 
eenvoudig dorpje onder de rook 
van Rotterdam. Voor de jeugd 
was niet veel meer te beleven dan 
roeien met een bootje op het Waal-
tje, een riviertje dat dwars door het 
eiland IJsselmonde loopt.

Dat roeien was ook een toeris-
tische attractie voor de jonge 
Rotterdammers die vaak op de 

in het riet te roeien, waar niemand 
hen kon zien…

Wij als ‘boertjes van buten’ wisten 
dat natuurlijk al heel lang. Waar de 
jeugd in de stad hun eerste schre-
den in de liefde zette op de dans-
school of in de club, namen wij de 
meisjes mee voor een romantisch 
tochtje in de roeiboot.

In de vakantietijd gingen we met 
de blauwe bus van de R.A.G.O.M. 
naar Rotterdam om naar de 

bioscoop te gaan, te slenteren in 
de stad of gewoon de ogen uit te 
kijken naar die ‘brutale’ Rotter-
dammers. Veel geld hadden we 
niet.

van Polygoon Nieuws in de Cine-
ac aan de Coolsingel. Het mooiste 

zoals Mickey Mouse in zwart-wit. 
Hadden we dan nog wat geld over, 
dan kochten we snoep voor op de 
‘wereldreis’ terug.

En het hele eind terug van Rot-
terdam Centraal via de Rijks-
straatweg naar Rijsoord natuurlijk 
zingen achter in de bus, want dat 
was het walhalla voor de jeugd. 
‘Ik heb een potje met vet op tafel 
gezet…’

(HR)  

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.

Romantiek in roeiboot
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U kunt ook telefonisch aanvragen

0900-26.58.055
7 DAGEN PER WEEK, DAG EN NACHT

Het begon al ‘s morgens als ik
opstond. En bij regenachtig
weer vertrok mijn gezicht bij

elke stap van de pijn. Ik zag me al in
een rolstoel, getekend voor het leven,
toen een vriend me een tube bezorgde
van wat hij een “wondergel” noemde.
Ik moest alleen wat gel aanbrengen op
de plaatsen waar ik pijn had.
Reeds bij de eerste behandeling ver-
vaagde de pijn. 
Na drie dagen kon ik opnieuw tennis
spelen en in de tuin werken, ondanks
mijn 73 jaar. Mijn vrouw geloofde haar
ogen niet.
Heeft u ook last van artrosepijn, of
stramme gewrichten? 
Dan raad ik u aan een gratis monster
van deze fantastische gel te vragen en

deze te proberen. 
U riskeert niets, aangezien het een gra-
tis monster is. Het enige wat er kan
gebeuren, is dat u   uw beweeglijkheid
terugvindt en dat u van de pijn verlost
bent!

Hans Schneider
U kunt tijdelijk GRATIS een 20-ml
proeftube van deze natuurlijke gel krij-
gen tesamen met het boek “Het natuur-
lijke middel dat artrose kan overwin-
nen” van Dr. Anton Robinson. Dit aan-
bod is slechts 30 dagen geldig. Aarzel
niet, vraag het vandaag nog! Vul de bon
hieronder in. U kunt deze zonder post-
zegel versturen. 
Of bel 0900-26.58.055 (0,35ct. p/min)
7 dagen per week, dag en nacht.

Opsturen naar: ARTROSILIUM, 
Antwoordnummer 6014, 
3301 VA Dordrecht

Ja, stuur mij gratis en zonder 
verplichting het boek+ de informatie 
en de proefflacon over Artrosilium. Onderstaande gegevens volledig invullen s.v.p.

Dhr.  Mevr.  Voorl.: .................. Naam: ................................................................................

Adres ............................................................................................................ Huisnr. ..................

Postcode: ........................................ Woonplaats: ......................................................................

Ik heb gewrichtsproblemen: (aankruisen a.u.b.)
aan de handen aan de onderrug aan de voeten  
aan de nek aan de heupen aan de knieën
op een ander plaats namelijk:

..............................................................................................................
(plaats aangeven a.u.b.)

BON VOOR GRATIS INFORMATIEBOEK 
EN GRATIS PROEFFLACON

ZA024

ADVERTORIAL

“Ik had vreselijk pijn in
mijn knieën ... tot ik op

een dag een echte
wondergel ontdekte!”

testtube van 20 ml.

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

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

GRATIS 
SAMSUNG 
T200HD 
LCD tv



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

de pauze van een uitvoering werd 

limonade, bier, gevulde koeken 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 mid-
den 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 spelletjes, 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 
“zomerkamp” 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 veiligheids-
spelden (dekenspelden noemde men 

die). Erg primitief, maar je vond het 
prachtig. Vooral de nachtelijke bos-
wandelingen 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 bouwwerken zoals een uitkijk-
toren. 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 eigen-
lijk, 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 
geworden? 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.

- Op 14 november 2003 verscheen ‘Rotterdam 
door de tijd – Overschie’ van Rein Wolters (links) 

en uitgever Arnoud Voet (rechts) tijdens een 
drukbezochte happening in het museum. De 

toen 100-jarige Eike Speelman (midden) kreeg 
het eerste exemplaar. Van dit boek zijn er nog 

een paar te koop bij Voet. 
Foto Hennie Schoonewil -

Intekenen voor 
boek ‘Fragmenten 
uit de Overschiese 
samenleving’
Omstreeks mei verschijnt ‘Fragmenten 
uit de Overschiese samenleving’ van 
auteur Rein Wolters. Het boek biedt 
een doorsnee van het dagelijks leven 
in Overschie tussen 1935 en 2009. 
Winkels, bedrijven en verenigingen 
komen met naam en toenaam aan de 
orde, evenals bekende inwoners uit die 
periode. Uiteraard is er ook aandacht 
voor het openbaar vervoer, straten, 
afbraak en nieuwbouw van woningen 
op de 112 pagina’s met ongeveer 
honderdvijftig foto’s. ‘Fragmenten uit 
de Overschiese samenleving’ heeft de 
omvang van Wolters’ succesvolle boek 
‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’, 
dat op 18 en 19 oktober 2008 op de 
derde verjaardag van De Oud-Rotter-
dammer verscheen en werd uitgereikt 
aan bijna vijfduizend mensen die beide 
dagen meevoeren. Bij De Oud-Rotter-
dammer is hier nog een beperkt aantal 
van te koop. Wolters’ nieuwe boek is 
eveneens een uitgave van de bekende 
uitgeverij Arnoud Voet te Capelle aan 
den IJssel, specialist in historische 
boeken van Rotterdam, en kost (onder 
voorbehoud) 19,95 euro. Een en ander 
geschiedt in samenwerking met de 
Overschiese Krant en museum Oud-
Overschie ‘De Hoop doet Leven’. Voor 
Rein Wolters is dit het 34ste boek dat 
hij heeft geschreven of aan heeft mee-
gewerkt. Wie intekent voor ‘Fragmen-
ten uit de Overschiese samenleving’ 
krijgt als extra een uitnodiging voor de 
feestelijke presentatie in museum Oud-
Overschie. Bovendien kan iedereen 
die inschrijft, en dat wil, zeker zijn van 
een gedateerde handtekening van de 
auteur. Reserveren kan via mailen van 
naam, adres en telefoonnummer naar 
overschieboek@telfort.nl of opsturen 
van gegevens aan Overschieboek p/a 
Uiterdijk 106, 3195 GK Pernis-Rot-
terdam. Wie intekent ontvangt tijdig 
bericht over de verschijningsdatum en 
de presentatie.

- De omslag van het boek uit 2003. Foto Jan 
Roovers/Arnoud Voet -

De Schieweg, de winkelstraat voor 
mijn moeder, was bij ons heel bekend 
terrein met eerst tramlijn 6 tot de halte 
Abraham Kuyperlaan, later lijn 5 tot 
einde Schieweg en na het verdwijnen 
van de “witte brug” tot in Schiebroek.

Bettie Kaufmann
Maar, als het om de Schieweg gaat 
heb ik maar één allesoverheersende 
herinnering en dat is de gedachte aan 
mijn joodse klasgenootje Bettie Kauf-
mann. Zij woonde op nummer 197, op 
de bovenste verdieping. Ze was enig 
kind en had heel leuke ouders. Op 

van een gesprek tussen haar vader 
en het hoofd van onze school aan het 
einde van Bettie’s laatste schooldag. 
Hij kwam kennelijk bedanken voor 

het genoten onderwijs. Hij en de juf 
zeiden dat het een verschrikkelijke 
tijd was en ze hoopten dat het snel 
voorbij zou zijn en dat Bettie dan haar 
schooltijd bij hen kon afmaken.
Het was de laatste keer dat ik haar heb 
gezien. Zij moest van school af; “naar 
een andere school’. Niet lang daarna 
waren ze weg, om nooit meer terug 
te komen. Gek hè, dat zo’n herin-
nering nu, in 2009, nog zo levendig 
is. Er waren nog wel meer meisjes 
die ineens verdwenen waren, maar op 
de Schieweg denk ik nog altijd aan 
haar. Dikwijls zeg ik dan tegen mijn 
echtgenoot: hier woonde Bettie. Zij 
was trouwens niet het enige meisje 
dat ineens “weg” was: daar waren ook 
nog Sophietje, Jaantje, Rosa en vast 
nog wel anderen die ik niet meer weet.

Walnoot
Met heel veel plezier hebben wij 
het stukje van de heer Van Welsenis 
gelezen. We missen echter de bakkerij 
van Ewald Behle(n), aan de overkant 
van waar hij woonde. Die is er toch 
heel lang geweest. Groente en fruit 
werden bij Pot gehaald. Daar heb ik 
een levensles geleerd. Bij de toonbank 
stond een enorme baal walnoten. 
Wachtend op onze beurt om af te 
rekenen heb ik daar zegge en schrijve 
-één- noot gepikt, die ik buiten triom-
fantelijk aan mijn moeder liet zien. 
Ze maakte rechtsomkeert en midden 
in die drukke winkel met ik weet 
niet hoeveel klanten zei ze keihard: 
“Meneer, dit meisje heeft een walnoot 
van U gestolen.” De heer Pot zei iets 
in de trant van: “Da’s niet zo mooi. 

Zul je dat nooit meer doen!?” Ik neem 
aan dat ik die belofte grif heb afgelegd 
en ik heb hem gehouden ook, maar ik 
geneerde me dood. Achteraf bewonder 
ik mijn moeder om haar ingeving om 
die winkel weer in te gaan en zo het 
“kwaad” in de kiem te smoren.

In de Donker Curtiusstraat waren 
helemaal geen winkels en dat was 

rolschaatsen, balspelen doen tegen 
de muur van de huizen van de Dr. De 
Visserstraat. En, merkwaardig genoeg, 
niemand klaagde over het gebonk 
van die bal en het geschreeuw van die 
kinderen!

Jeanne van Leeuwen-van der Heide 
jeannevanleeuwen@hotmail.com

De Schieweg  (2)
Vanaf 1936 tot 1959 woonde ik in de Donker Curtiusstraat, een korte straat die uitkomt op de 
Gordelweg. We hadden een vrij uitzicht over de Talmastraat tot op de Schieweg. Tegenover 
ons stond het toen gloednieuwe Sophia Kinderziekenhuis. Als we buiten speelden konden 
we vrij gemakkelijk contact maken met de patientjes die in de dicht bij onze straat gelegen 
boxen verbleven: als tenminste hun ramen open stonden in de zomer. Dat was voor hen een 
mooie afleiding en voor ons best interessant. 
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Karel Doormanstraat 6  |  3201 CG  |  Spijkenisse
Tel. 0181 - 61 02 21  |  info@pappagallo.nl

Kijk voor meer informatie én de menukaart op www.pappagallo.nl

Genieten 
   van de échte 
 Italiaanse keuken!

Heeft u iets te vieren? Of wilt u gewoon een leuke zondag 
uit! Schrijf u dan in op een van onze rondvaarten van de 
partyschepen Smaragd.

Vraag ook naar onze OUD & NIEUW PARTY arrangement 
 89,50 per persoon all inclusief

U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
op onze boordtelefoon 06 53 290 223 
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.

Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Talentenjacht
Iedere zondag 6 weken lang zullen diverse deelnemers 
hun beste beentje voor zetten om de fel begeerde 
prijzen in de wacht te slepen. 
Rondvaart ca.14.00 tot ca. 18.00 uur

Volwassen:  10,00
inclusief 2 consumpties
Kinderen:  5,00
inclusief 1 consumptie

1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 
Finale op 5 april

Opstappen op de Westerkade t.o. Cafe de Ballentent

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

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer

Een heerlijke voorjaarscruise 
over de Nederlandse wateren
Rotterdam - Amsterdam - Hoorn - Enkhuizen - Kampen - Deventer -

 Zutphen - Gorinchem - Rotterdam

Waarschijnlijk heeft u ons eigen mooie 
Nederland niet eerder zo aan u voorbij 
zien gaan. Tijdens deze heerlijke reis 
worden de mooiste vergezichten, bezoe-
ken aan historische steden en interes-
sante excursies aangedaan, gecombi-
neerd met een  comfortabele cruise aan 
boord van het elegante cruiseschip MS 
Heinrich Heine. 

De cruise vertrekt vrijdag 10 april vanaf 
de Holland-Amerikakade. U wordt daar 
hartelijk welkom geheten door de vrien-
delijke en gastvrije bemanning van het 
MS Heinrich Heine. Als alle passagiers 
aan boord zijn en de ‘wegbrengers’ na 
een kopje koffi e het schip hebben ver-
laten, geeft de kapitein het commando: 
“Trossen Los!” en zet uw varende hotel 
koers naar Amsterdam.

Gedurende zes dagen vaart u op ont-
spannen wijze langs zeven historische 
steden verspreid over het hele land. Er 
wordt afwisselend ’s nachts en overdag 
gevaren, zodat u overal de mooiste mo-
menten kunt meepikken. Natuurlijk kunt 
u de steden niet alleen vanaf het water 
bezichtigen. U heeft overal de gelegen-
heid de stad van dichtbij te bekijken, 

zowel op eigen initiatief als met één van 
de excursies die door WT Cruises worden 
aangeboden (niet bij de prijs inbegre-
pen). Wilt u langs de grachten slenteren 
of musea bezoeken in Amsterdam, het 
oude centrum van Hoorn bekijken of mis-
schien met een authentieke stoomtram 
door het West Friese landschap naar 
Medemblik rijden? Het kan allemaal. 
Eventjes geen zin om van boord te gaan? 
Dan kunt u zich op het schip ook prima 
vermaken. De Heinrich Heine beschikt 
over een verwarmd binnenzwembad, 
minifi tness en een bibliotheek.

De cruise doet een keur aan Hollandse 
steden met een rijke geschiedenis en 
tal van historische gebouwen en mo-
numenten aan. Zo wordt een bezoek 
gebracht aan Kampen met maar liefst 
537 rijksmonumenten, Deventer, waar u 
zich in de binnenstad in de Gouden Eeuw 
waant, Hanzestad Zutphen en als laatste 
Gorinchem, waar u ‘s avonds het feeste-
lijke Captains Diner wordt aangeboden. 
Voorgezeten door de kapitein wordt u 
culinair verwend tijdens uw laatste diner 
aan boord. Op de laatste dag komt u 
rond 9.00 uur weer aan in Rotterdam.

Excursies:

Tijdens de cruise worden de volgende excursies aangeboden

11-4-2009
10:00 uur:

12-4-2009
13:00 uur: 

13-4-2009
10:00 uur:

Grachtenrondvaart Amsterdam € 15,00 p.p.
Een rondvaartboot komt u ophalen bij de Heinrich Heine en neemt u
mee voor een tocht van ongeveer één uur door 
de Amsterdamse grachten.

Museum Stoomtram € 25,00 p.p.
Vanuit Hoorn rijdt u met een ouderwetse stoomtram door het West 
Friese landschap naar Medemblik. Vanuit Medemblik vaart u met een 
historische salonboot naar Enkhuizen, waar u weer terug aan boord van 
de Heinrich Heine komt.

Bustocht en rondvaart Giethoorn € 25,00 p.p.
Vanuit Kampen vertrekt u per bus naar Giethoorn, waar u een rondvaart 
maakt over de grachtjes langs de ontelbare karakteristieke boogbrugge-
tjes en rietgedekte boerderijen die Giethoorn zo’n schilderachtig uiterlijk 
geven, vandaar de bijnaam het Hollandse Venetië.

De excursies vinden alleen doorgang wanneer
voldoende deelnemers zich hebben aangemeld. 

Wilt u de schepen van WT Cruises eerst weleens bekijken? Komt u dan 6, 7 of 8 maart naar 
de traditionele open dagen van WT Cruises. Ons personeel aan boord van de Elegant Lady, 
Heinrich Heine, Rigoletto* en Princess* staat voor u klaar voor een rondleiding, kopje koffi e 
en vanzelfsprekend om al uw vragen te beantwoorden.

U vindt onze schepen in de Rijnhaven pal achter het Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1, 
3072 AG Rotterdam. U bent van harte welkom tussen 11:00 en 17:00 uur. Betaald parkeren is 
mogelijk op de parkeerplaats aan de Otto Reuchlinweg; het dichtstbijzijnde metrostation is 
Wilhelminaplein. Het havennummer is 1255.

*onder voorbehoud

WT Cruises
Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam
T: 010 - 4118660 F: 010-4130569
E: info@wtcruises.nl l: www.wtcruises.nl

U boekt deze reis al voor:

 € 495,- per persoon voor een hut op het hoofddek. 

Voor een hut op het bovendek betaalt u € 545,-.
De reis is op basis van volpension. Alle maaltijden worden aan boord geserveerd. 

Reist u alleen! Geen probleem. NU GEEN SINGLE TOESLAG!

De Oud-Rotterdammer en WT Cruises doen u 
per geboekte hut een oersterke Carlton koffer 
(78cm Airtec) ter waarde van 

€ 79,00 cadeau 
Deze wordt gratis thuisbezorgd

Van 10 t/m 15 april
- Zes dagen!! -

Vlaardingen - Maasboulevard nr 4
010 - 435 50 79 - www.asianart.nl
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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.

Feb./Maart

Zondagochtend concert De Doelen
Keltische ochtend met Rapalje. Aanvang: 11.00 uur 
Entree:  11,50 Reserveren 010 - 422 52 44

22 feb.

Dagtocht Alblasserwaard (Lezersaanbieding)
Snelle Vliet - www.snellevliet.nl of 078 - 69 20 110 - 
voor meer informatie zie elders op deze pagina.

10 -19 feb. 

Seniorenprogramma met Michel van Grinsven
LCC De Zevensprong , Mosoelstraat 20 – 15.30 uur – 
Entree 8,- (incl. eenvoudige maaltijd)

19 feb.

Concert- en congresgebouw de Doelen - Grote Zaal 20.15 uur – 
Kaarten  31,- (Kassa 010-2171717)

26 feb.

Bsu Franklin Brown3 maart

Documentaire: Heel Nederland bevrijd 
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

1&4 maart 

Voorjaarsmarkt winkelcentrum Beverwaard 
10.00 tot 17.00 uur 

21 maart 

De Heksenkethel presenteert 
compleet vernieuwde themafeesten!
All-in themafeesten vanaf 49,00 per persoon bij 
restaurant de Heksenkethel, Baan 44, 3011 CC Rotterdam. 
Meer info: www.rotterdam.heksenkethel.nl / 010-2130330.

2009

Lezing: ‘Herinneren, verbeelden en verwerken’ door Iki Freud
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur  - 
Reserveren gewenst (010-4848931)

22 feb.

Zondagochtend concert De Doelen Madeline Bell 
Aanvang: 11.00 - Entree: 11,50 Reserveren: 010 - 422 52 44 

1 maart 
Bent u ouder dan 50 jaar en heeft u meer ruimte in uw leven omdat u bent gestopt met werken en 
uw kinderen het huis uit zijn? Maar weet u nog niet hoe u die ruimte op een zinvolle manier in wilt 
vullen en bent u nieuwsgierig naar uw eigen talenten en mogelijkheden? Dan kunt u deelnemen aan 
de cursus Ongekend Talent die Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, tot en met 
juni doorlopend organiseert. In de cursus leert u hoe u uw eigen talenten kunt ontdekken en zichtbaar 
maken. Niet door er alleen maar over te dromen, maar vooral door gewoon te durven en te doen. In 
een cursus van vijf wekelijkse bijeenkomsten krijgt u de eerste stappen aangereikt om met uw onge-
kende talenten aan de slag te gaan en uw eigen mogelijkheden in kaart te brengen. Aan het eind van 
de cursus heeft u een praktisch, uitvoerbaar en op maat gemaakt persoonlijk actieplan waarin staat 
hoe u uw talenten optimaal in kunt zetten voor uzelf en de gemeenschap. 

Er zijn veel koren. Maar één koor ontbreekt. Dus gaan Tussendijkers het eerste Rotterdams 65+-koor 
oprichten dat moderne popmuziek zingt. Met goede muzikale begeleiding! Iedereen is welkom. Zeker 
ook als u twijfelt of u wel mooi genoeg zingt. Als u maar plezier heeft. In het koor zingen we veel, 
vaak, gezellig en zo goed mogelijk. En we zoeken naar manieren om het lied theatraal te presenteren. 
U kunt het ook een keer komen proberen; gewoon kijken of het wat voor u is, dat zingen. Het reper-
toire bestaat uit popmuziek die extra betekenis krijgt als een ouder iemand het zingt: Forever Young, I 
will survive, Aïcha en andere. Iedere dinsdagmiddag (eerste bijeenkomst was op dinsdag 10 februari) 

Meer info staat ook op www.proefdebuurt.nl

Hét Koor

Cursus Ongekend Talent

Het Rotterdams Radio Museum organiseert in samen-

de Historie van de Radio) zondag 22 februari  een 
Taxatie- en Reparatiemiddag van oude radio´s (vóór 
1960) die nog met radiobuizen (radiolampen) uitgerust 
zijn. Ook worden er tips gegeven hoe een nostalgische 
radio uiterlijk en technisch als hobby gerenoveerd kan 
worden. In het Radio Museum staan tientallen prach-
tige voorbeelden hiervan.
Kom langs met uw oude radio van  vóór 1960 en we 

eerste radio, familie erfstuk of verzamelobject weer tot een nieuw radioleven te brengen.

Oude Radio Taxatie- en reparatiemiddag

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  koffie met appelgebak
11.00 uur  uilen demonstratie
12.15 uur  koffietafel
13.30 uur  rondrit Alblasserwaard
15.30 uur  tijd voor een drankje (excl.)
17.30 uur  terug op uw instapplaats

inclusief  
 busreis
 koffie + gebak
 roofvogel demonstratie
 koffietafel
 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”
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GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

29130

ADVERTENTIE

(U hoeft geen 
cent te betalen.)

• U kunt vaststellen dat een belangrijk
persoon plotseling heel veel interes-
se heeft voor u.

Belangrijk als u de talisman
helemaal gratis wenst te ont-
vangen.
De aanvragen zullen verwerkt worden in
de volgorde van binnenkomst.
De eerste 500 personen die de bon
binnen 14 dagen terugsturen zullen de
gemagnetiseerde talisman van Maria
Duval gratis kunnen ontvangen. (Zonder
verplichting om daarna iets te kopen).
Aanvragen die later binnen komen zul-
len op een wachtlijst worden geplaatst.
Dus vul de bon in en stuur het origineel
vandaag nog op om er zeker van te zijn
dat u uw talisman ontvangt.

BELANGRIJK
Als u tot nu toe geen geluk gehad heeft in het leven, beant-
woord dan onderstaande vragen zodat ik u kan helpen om
uw dromen en wensen waar te maken. Zoals ik het reeds
voor honderden mensen zoals u gedaan heb.

Mijn grootste wens (één enkele wens):

....................................................................................

....................................................................................
Wat mij op dit ogenblik het meeste bezighoudt:

....................................................................................

....................................................................................
(Beslist invullen s.v.p.)

Heeft u dringend geld nodig? JA   NEE

Welk bedrag heeft u dringend nodig?   ......................

Denkt u dat u geboren bent onder 
een ongelukkig gesternte? JA   NEE

Heeft u een baan? JA   NEE

Bent u gepensioneerd? JA   NEE

Bent u getrouwd of samenwonend? JA   NEE

(NOODZAKELIJK)

GRATIS TALISMAN GESCHENKBON
Opsturen in een envelop - zonder postzegel - aan: 
Maria Duval, Antwoordnummer 21040, 3001 AA Rotterdam

Stuur mij dringend uw vermaarde talisman onder deze drie voorwaarden.
Stuur mij tevens uw gratis voorspelling voor mijn nabije toekomst. 

Hier volgen mijn gegevens: 

(IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B.)

Mevr. Dhr. (Aankruisen a.u.b.)

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

Voornaam: ................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................Huisnr.: ......

Postcode.: ..............................Plaats: ....................................................................

Geboortedatum: ......................................................................................................

Geboorteplaats: ..........................................................................................................

Mobiele tel.nr.:   06- ....................................................................................................
Geen foto of geld sturen s.v.p. U hoeft niets te betalen.

Maria DUVAL, de grootste helderziende ter wereld:

“Ik wil u mijn GRATIS HULP
aanbieden om uw twee geheime
wensen te laten uitkomen”

“I k heb er genoeg van te zien dat
sommige mensen altijd krijgen
wat ze willen in het leven....ter-

wijl anderen elke dag niets dan ongeluk
hebben”, zegt de beroemde helderziende
Maria DUVAL. Daarom heeft ze besloten
haar vermaarde talisman gratis te schen-
ken. Zij is ervan overtuigd, dat deze talis-
man uw leven ten goede kan veranderen
(zoals u straks zult zien). Geheel gratis voor
de eerste 500 personen die de bon binnen
14 dagen terugsturen.

U moet de originele bon 
insturen. Fotokopieën worden
niet geaccepteerd.
“Deze talisman heeft z’n waarde al
bewezen”, verklaart Maria Duval. Hij 

bezit veel grotere krachten dan andere
zogenaamde geluksdragers die u mis-
schien eerder heeft ontvangen. Zodra u
de talisman aanraakt voelen uw handen
zijn vibraties en magnetische kracht.

Stop de talisman in uw hand-
tas of in één van uw zakken.

U kunt de eerste effecten al
na 48 uur vaststellen.
Hoe merkt u dat? Op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld:
• U kunt snel een grote som geld win-

nen met b.v. de Lotto!
• U kunt een verloren liefde terugwin-

nen.
• U kunt zien hoe één van uw wensen

werkelijkheid wordt.

JURIDISCH 
PROBLEEM?

Het Advokatenkollektief Rot-
terdam 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

Nu ook Hajenius sigaren

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -
klein huishoudelijke apparaten

ect.

Leo van Gent

‘t Plateau 1, Spijkenisse, Tel.: 0181 - 611 598

Reeds ruim 40 jaar
Meestergoudsmid
Wij werken al uw ideeën uit

naar de door u gewenste sieraden.
Wij kunnen ook uw oude

trouwringen omwerken naar
prachtige draagbare sieraden,

eventueel voorzien van
een of meerdere diamantjes.

Wij geven de hoogste prijs
uw oud goud.

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Tel: 015-8894807
Keurmerk BER

40PlusRelatie.nl

zorg voor nu, zorg voor later

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

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.
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The Scouts

 - The Scouts. Met van links naar rechts Louis 

Omdat in 1963 het Beatmuziektijdperk er nog aan moest komen, speelden de jongens hits na van fenomenen uit die tijd. 
Het waren nummers van Ricky Nelson, Paul Anka en Chuck Berry die ze lieten horen: The Scouts. 

De band bestond uit tieners van Zuid. Ze 
woonden allemaal in Bloemwijk. “Het was 
een muzikale omgeving”, weet Louis de Frel 
(basgitaar). “Aanvankelijk zat ook Peter van 
Toorn in de groep, maar hij besloot al snel een 
eigen band te beginnen: The Raves.”

(sologitaar), Jan Izelaar (slaggitaar), Aad 
Schouten (drums) en John Borghout (zang). 
Het allereerste optreden van de band had 
volgens De Frel plaats in café De Hoop in 
de Walravenstraat. “Onze vaders hadden van 
oude lampenradio’s versterkers gefabriceerd, 
die in een kast zaten met gordijnen ervoor. Het 
drumstel was van een harington gemaakt.” 
Een tijdje en veel optredens later kwamen daar 
échte versterkers en een heus drumstel voor in 
de plaats. 

Buiten
“In eerste instantie kochten we twintig watt-
versterkers”, zegt De Frel. “Waarna het al snel 
exemplaren van honderd watt werden.” Goed 
versterkt besloten de muzikanten een andere 
muzikale richting in te slaan en bovendien 
de naam van de band te veranderen in The 
Oxs. The Oxs stond garant voor covers van 
The Cream, John Mayall, The Pretty Things 
en The Who. “Met John op de piano en ik op 
mondharmonica klonk dat als een dijk”, aldus 
De Frel. 
Leuke optredens in de zestiger jaren waren 
volgens hem die op Koninginnedag. “Dan 
speelden we altijd ergens buiten, hetzij in de 
Waterloostraat, op het Afrikaanderplein, bij 
de locomotiefremise op de Hilledijk of bij 
De Brink. Daar stond dan een muziektent en 
die was altijd bomvol”, herinnert hij zich. 

Clubhuis De Brink was tevens de oefenruimte 
van de groep. Volgens De Frel was The Oxs 
één van de eerste bands die optrad in de later 
populair geworden beatkelder De Grot op de 
Doklaan. “Als ik me goed herinner hebben we 
nog geholpen het podium te bouwen.” 

Genoeg
Toen soulmuziek plotsklaps enorm populair 
werd, heette de groep ineens Soul Surprise. 
“Jammer genoeg verliet John Borghout de 
band, maar we kregen er een andere goeie 
toetsenist voor terug”, aldus De Frel. Dat was 
Tino Anraad. De Frel ging zich hoofdzakelijk 
met zang bezighouden en slaggitarist Izelaar 
werd de bassist van Soul Surprise. “Met ons 
bluesverleden konden we de soulmuziek goed 
aan”, legt hij uit. Na de soul was het tenslotte 
underground dat de band ging spelen. Totdat 

het in 1970 uit was met de pret. “We vonden 
het genoeg geweest. De rek was eruit. Alleen 

in een andere band terechtgekomen.”
Jarenlang liet Louis de Frel de gitaar links 
liggen. Ongeveer vijf jaar geleden pakte hij 
de draad weer op, door met een viertal andere 
oud-muzikanten te gaan musiceren. “Maar 
optreden doen we niet. We spelen uitsluitend 
voor ons plezier en recht voor z’n raap, zonder 
cd’s of een computer erbij. Gewoon inpluggen 
en spelen. Dat is het mooiste wat er is.” 

Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, 
of wilt u reageren? Het e-mailadres is:  
ed.vanhelten@hotmail.com. 

deel 47

Noodgebouw 
Westplein
Het verhaal ‘Alcoholrijk noodgebouw 
Westplein’ bracht meer dan tien reacties. 
Veel lezers reageerden op de vraag: ‘hoe 
luidt de naam van de sigarenhandel, die 
in het gebouw was gevestigd’. Mevrouw 
A.C. Barning-van Elswijk, Molièreweg 
44, kán het weten. Zij meldt dat haar 
schoonmoeder, mevrouw Barning-Kore-
man, de sigarenzaak vanaf de oorlog tot 
midden jaren ’50 heeft gerund. Daarna 
was F.N. Opdenbrouw eigenaar. Hij had 
tevens een sigarenzaak in de Scheeps-
timmermanslaan. Dries van den Haak 
schrijft aardig over weduwe Barning: 
“Zij gaf mij altijd een sigaret wanneer 
ik voor mijn baas sigaren kwam halen.” 
Mevrouw C.J. de Haan-Zegers, weduwe 
van de bekendste kapper in het Scheep-
vaartkwartier, Bob de Haan, schrijft in 
een lange brief dat de kapperszaak óók 
nog in het noodgebouw heeft gebivak-
keerd. “Naast café Propsma zat de post-
zegelhandel van Hozemans, daarnaast 
de tabakswinkel, dan onze kapsalon en 
op de andere hoek een rijwielhersteller. 
In 1953 verhuisde onze kapperszaak 
naar de Scheepstimmermanslaan.” Henk 
Holleman, indertijd werkzaam bij Ruys 
en Co, heeft goede herinneringen aan de 

5 ging ik ’s ochtends om kwart over acht 
rechtstreeks het café in. Ik dronk ‘m tóen 
al zwart, maar Dries had een pannetje 
met melk klaar staan. Wat een totaal 
andere tijd was het toen. Inderdaad waren 
‘dames’ niet gewenst in het altijd goed 
gevulde café.” Rob Sonneveld hoopt op 
een vervolgverhaal in deze krant, met 
nóg zo’n foto! De tijd zal het leren…
Joris Boddaert

De Koninginnekerk kreeg twee torens 
van elk 55 meter hoog. Op 1 april 
1907 werd de maar liefst 1750 zit-
plaatsen tellende en daarmee grootste 
kerk van Rotterdam ingewijd en werd 
een begrip in Rotterdam en verre 
omgeving. Toen eind jaren zestig 
de Hervormde Kerk van Rotterdam 
bekendmaakte het godshuis te sluiten 
en te slopen, ging er een schokgolf 
door de bevolking van de stad heen. 
Er rees veel protest, soms zelfs met 
een gewelddadig karakter.
Het bestuur van de Hervormde Kerk bleef echter bij haar besluit. Op 31 

december 1971 werd de laatste dienst 
gehouden en daarna de inboedel 
geveild. Veel geveilde meubelstukken 
en ook het orgel, werden tijdens een 
bezetting door studenten uit Delft 
grondig vernield. Op 13 januari 1972 
werd begonnen met de sloop van de 
kerk, die twee maanden later was 
afgerond. Op de gewijde grond is 
daarna seniorencentrum Hoppesteyn 
gebouwd. Nooit heeft de bevolking de 
sloop goed kunnen verwerken.

Rein Wolters

Koninginnekerk begrip en baken voor 
Kralingen en Crooswijk
De Koninginnekerk op de hoek van de Goudse Rijweg-Boezem-
straat-Boezemsingel heeft decennia achtereen een belang-
rijke plaats ingenomen op het snijpunt van Kralingen en 
Crooswijk. Het was een monumentaal herkenningsbaken voor 
de omgeving. De bouw van de kerk begon 13 juli 1904 met het 
leggen van een eerste steen en werd betaald door onder ande-
ren een financiële bijdrage van de zussen E. en M.J. van Dam 

 - Direct na de laatste kerkdienst kwamen de eerste kopers -
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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 !
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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

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

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

399,-
VAN 699,-

speciale aktie prijs

32 “ 16:9 SALORA LCD Televisie 80 cm

Belastingadviesburo Aad de Vries

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

Openingstijden 2009 
zonder afspraak:
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Op 7 januari 1941 werd hij in de 
Stokroosstraat 19 in Rotterdam-
Bloemhof geboren. Dat had aan de 
Maaskade op het Noordereiland 
kunnen zijn, ware het niet dat het 
ouderlijk huis bij oorlogshande-
lingen verwoest werd. Kort na de 
bevalling verhuisde het gezin naar 
de Noordoostpolder, waar vader 
Van Wijngaarden verantwoordelijk 
was voor het onderdak en de voe-
ding van 250 arbeiders, die sloten 
groeven en wegen aanlegden in het 
pas drooggelegde poldergebied. Van 
Wijngaarden was werknemer van 
Rijkswaterstaat en beheerder van 
kamp Zwartemeer, zoals het heette. 
Hij hoefde niet naar Duitsland 
omdat de bezetters er ook belang 
bij hadden dat de polder verder 
ontgonnen werd. Voor onderduikers 
was dat een prima zaak, want veel 
mensen hebben er volgens Theo 
van Wijngaarden ondergedoken 
gezeten onder wie Conny Stuart en 
leden van het zang- en showorkest 

Kilima Hawaiians van Mary en Bil 
Buijsman uit de Heenvlietstraat. 
Theo heeft Amerikaanse en Engelse 
documenten waaruit blijkt dat zijn 
vader tijdelijk onderdak en werk 
verschafte aan 37 neergeschoten 
piloten en hen met hulp van verzets-
vrienden via België, Frankrijk en 
Spanje terug naar Engeland hielp. 
Vader Van Wijngaarden voer later 
onder meer als chef-kok op schepen 
als de Edam van de Holland-Ame-
rika Lijn en de Willem Ruys van de 
Rotterdamsche Lloyd. Zijn gezin 
woonde ondertussen in de Pant-
serstraat. Volgens Theo heeft zijn 
vader aan die piloten nooit een adres 
meegegeven, omdat het te gevaar-
lijk was. Als die jongens opgepakt 
zouden worden, kon er immers 
Gestapo (Geheime Staatspolitie) aan 
de deur komen. Blijkbaar hebben 
de piloten toch gegevens verstrekt, 
want na de oorlog ontvingen zijn 
kinderen door de toenmalige 
generaal Dwight Eisenhower en 

de Britse luchtmaarschalk Arthur 
William Tedder ondertekende 
oorkondes. De bijbehorende medail-
les waren volgens moeder van 
Wijngaarden aan spelende kinderen 
in de Pantserstraat gegeven. Vader 
van Wijngaarden sprak nooit met 
één woord over zijn heldenrol.

El Corneta
Theo ging op het Ericaplein naar 
school en was een plaag voor iedere 
leerkracht. Meester Karel Schot van 
het gelijknamige vogelasiel was 
echter zijn grote vriend, want die 
kon zo mooi over dieren vertellen. 
Broer Koos van Wijngaarden ging 
naar de banketbakkerschool en is 
daarna gaan werken bij banketbak-
ker B.M. Scheffers in de Polderlaan. 
Uiteindelijk is hij als directeur 
van de Enkhuizer Banketfabriek 

Johannes Christinus) van Wijngaar-
den was een vervent watersporter én 
lid van de Kralingse Zeilclub. Hij 

werkte bij de Scheepswerf en Ma-
chinefabriek van P. Smit jr. en later 
bij Boele’s Scheepswerf en Machi-
nefabriek te Bolnes. Thuis bouwde 
hij in de kelder zijn eerste zeilboot 
van het type Vrijheid. Iedereen die 
uit nieuwsgierigheid kwam kijken, 
kreeg een schuurkurk of iets anders 
in handen gedrukt en werd aan het 
werk gezet. Jan zei altijd dat de 
romp zo glad moest worden, dat 
een vlieg zijn poten erop brak.Toen 
het schip klaar was, was er het pro-
bleem hoe het vanuit de kelder naar 
buiten moest. Jan nodigde vrijwel 
iedereen uit om zijn boot te bewon-
deren en vertelde ter plekke dat die 
natuurlijk uit de kelder moest. Het 
leidde tot weghalen van stukken in 
de achtertuin en Jan doorbrak de 
keldermuur. Nico de Kreij van de 
waterstokerij op 23-25 verplaatste 
zijn toonbank en zo werd Jan’s El 
Corneta met spierkracht van buren 
en vrienden door zijn winkel op 
een trailer verankerd en vervolgens 
naar Kralingen gereden. Jan van 
Wijngaarden is op 29 april 2008 op 
de leeftijd van 78 jaar in het harnas 
gestorven aan een hartaanval bij 
een zeilwedstrijd op zijn geliefde 
Kralingse Plas. Als derde kwam hij 
over de meet, zakte op de wal in el-
kaar en reanimeren mocht niet meer 
baten. Tinie van Wijngaarden kreeg 
verkering met Jan van Elderen van 
het brood-, banket en snoepwinkel-
tje op de hoek van de straat, tegen-
over de viswinkel van Jac. Toet. Zij 
en Jan trouwden en wonen nu in 
Oosterhout. Zus Dora werd destijds 
verliefd op een Engelse militair en 
trouwde met hem. Hun zoon Roger 
woont in Rotterdam. Dora heeft ook 
nog ingewoond op een zolderka-
mer van overbuur Goedegeburen, 
die op de eerste etage woonde 
boven het gezin Bazendijk met de 
tweelingdochters Erna en Dina.
Fietsenmaker Eef Beijer in de straat 

met een klein frame en veel te grote 
wielen. Theo vond zijn tweewieler 
de mooiste van de hele wereld. 

(wordt vervolgd)

 - Een trotse Theo van Wijngaarden in de 

juist een stukje van de etalageruit van het 
snoepwinkeltje van Van Elderen op de hoek 

van de Slaghekstraat. -

- Vader en moeder Van Wijngaarden pose-
ren voor het oude raadhuis van Vlaardingen. 

Privefoto’s Theo van Wijngaarden. -

Twee grote gezinnen bevolkten in de jaren vijftig en zestig de Pantserstraat, een van 
de vijf poortstraatjes van nauwelijks honderd meter lang tussen de Putselaan en 
Slaghekstraat in Hillesluis. Het gezin van Henk en Dora van Wijngaarden woonde op 
19a en telde zeven kinderen (Theo, Wilma, Jan (overleden), Dora, Tinie, Hennie en 
Ruthie) en dat van Piet en Reina Wolters op 11b zelfs twee meer: Miep (overleden), 
Rein(ier), Ruud, Hennie, Joke, Frans, Peter, Albert en nakomer Freddy (overleden). De 
ouders van beide gezinnen zijn eveneens overleden en van de straat van toen bestaat 
alleen nog de naam. De herinnering aan het gezellige woonstraatje zijn actueel, zelfs 
in Roemenie, waar Theo van Wijngaarden woont (0040-740180-902, e-mail: theowijn-
gaarden@gmail.com).

Schielandshuis
Honderd jaar gezondheid, schoonheid 
en fatsoen in Schielandshuis. Stromend 
water, een douche, ligbad en een fris 
toilet zijn lang niet zo vanzelfsprekend 
als we denken. Dit is evenmin het geval 
met deodorant, andere toiletartikelen of 
meermalen per dag schoon ondergoed 
aantrekken. De expositie ‘Lekker fris!’ 
in het Schielandshuis toont de ontwikke-
ling van de lichaamsverzorging van top 
tot teen in honderd jaar. Maar ook hoe 
opvattingen over gezondheid, schoon-
heidsidealen, fatsoensnormen en kennis 
over ons lichaam in een razend tempo 
veranderen. 
‘Lekker fris!’ belicht de hygiëne 
binnenskamers én in de stad, met het 
lichaam als leidraad. De tentoonstelling 
begint bij het haar, dat in handboeken 
als ‘sieraad van het hoofd’ naar voren 
komt. De bodyscan eindigt bij been en 
voet, ‘de onderste extremiteiten van den 
mensch’, die volgens diezelfde boeken 
meestal in erbarmelijke staat verkeren. 

Grote vitrines met ferme uitspraken la-
ten zien hoe schoonheid en gezondheid 
in de stad worden aangepakt. Ze her-
bergen voorwerpen over de aanleg van 
riolering, de halfjaarlijkse gang naar de 
tandarts of de plannen van de Gezond-
heidscommissie. Intieme opstellingen in 
het midden van de expositieruimte doen 
denken aan toilettafels. Ze zijn gewijd 
aan het gezicht, de neus of bijvoorbeeld 
de spieren, maar ook oksel, aars en kruis 
komen aan bod. Citaten uit handboeken 
staan naast portretten van mensen op 
hun best en de gebruiksvoorwerpen 
die een bereikbaar schoonheidsideaal 
beloven. 

Bij de tentoonstelling verschijnt het 
boek ‘Lekker fris!’ (uitgeverij SUN), 
geschreven door Mayke Groffen, con-
servator moderne stadscultuur van het 
Historisch Museum Rotterdam. 

De expositie in het Schielandshuis is te 
bezichtigen tot en met 25 oktober van 
dinsdag tot en met en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Het museum is gevestigd  
aan de Korte Hoogstraat 31 in Rot-
terdam.  

Voor informatie 010-2176767,  
info@hmr.rotterdam.nl of 
www.historischmuseumrotterdam.nl

het onderwerp geen misverstand bestaan. Illustratie 

Waterstoker Nico de Kreij 
verplaatste zijn toonbank 
om zeilboot door te laten

- De door Jan van Wijngaarden zelfgebouwde zeilboot met zijn moeder en zussen. 

naar zijn begrafenis. -
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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

Het Spionnetje brengt 
mij aan het twijfelen
Voor mij is er één grote vraag: besta ik wel of besta ik niet? Veertien dagen gele-
den schreef ik over de zoektocht van de in Nieuw Zeeland wonende Dik van Stra-
ten. Hij was op zoek naar ene Bas Quispel. Neen, eigenlijk was het speuren gericht 
op de dochter van Bas, namelijk Liesbeth. Met deze Liesbeth had Dik ooit verkeerd, 
nu was hij nieuwsgierig hoe het met zijn liefde van toen was gelopen.
Het antwoord daarop kwam heel snel bij Spionneur binnen: Liesbeth is niet meer 
onder ons. Een kanker heeft haar, nog niet zo heel lang geleden, het leven gekost.

Maar buiten dat droeve bericht 
voor Van Straten, vertelde iedereen 
vanuit diverse hoeken van de familie 
Quispel én van omwonenden van de 
Quispels in de Watergeusstraat, waar 
Bas (nu 82 jaar) te vinden is.
En hier begint de vraag waarover 
ik hierboven schrijf. Ik kreeg een 
reactie van een overbuurjongen in 
de straat. Ik kan hem uittekenen en 
weet dat, zoals ik ook, hij ná het 
bombardement van 31 maart 1943, 
in de Watergeusstraat is komen 
wonen. Het verschil tussen hem en 
mij is, dat mijn ouders een woning 
kregen en hij bij zijn grootouders 
moest logeren. Ik heb het over 
Ton J.van ’t Hof. Ook hij gaf mij 
de nodige info en vroeg tot slot: 
“Waar heb jij ergens gewoond?” Ik 
schreef hem, dat ik recht tegenover 
hem had gewoond onder de familie 
Quispel. Om hem te helpen, gaf ik 
hem mijn visie die ik als 9-10 jarige 
had van zijn onderbuurmeisje Nel. 
Dit meisje was weliswaar véél ouder 
dan ik, maar ik vond het toen een 
bloedmooie meid.
Ton liet me weten zich wel mijn 
ouders te herinneren en ook mijn 
twee zusjes. Maar in dat gezin Van 
der Struijs woonde geen jongen(tje).
Ik zou dit kunnen afdoen met de 
mededeling, dat Ton net zo oud is 
als ik en daarom niet meer precies 
weet, wat er rond 1943-1948 
gebeurde. Nou, dank je de koekoek! 
Ton haalt in zijn brieven dingen naar 
voren, die in mijn hersenpan al in 
het hoekje ‘Weet je nog wel oudje’ 
waren terechtgekomen.

Zorgen
Het werd tijd om me echt zorgen 
te maken, toen ik de 80 jaar oude 
echtgenote van Bas Quispel aan 
de telefoon kreeg. Ik ontmoette 
en hoorde een echte Rotterdamse 
‘volksvrouw’, Lies, die mij bena-
derde op dezelfde manier als haar 
schoonmoeder, vrouw Quispel.
Het was heerlijk om naar haar te 
luisteren, het aantal keren dat ze 
‘hoor’ zei, waren niet te tellen en 
na elke twee zinnen had ze zoveel 
humor in het gesprokene opgeno-
men, dat we beiden zaten te hikken 
van het lachen.
Ze omschreef mijn ouders van top 
tot teen, vertelde over het Heilssol-
daat zijn van hen. Ze liet me weten, 
als verkering van Bas regelmatig 

bij Bas thuis, mijn vader te hebben 
gehoord als hij oefende op zijn 
Leger des Heilsblaasinstrument. 
Zij stikte bijna van de lach, toen ze 
memoreerde hoe de vader van Bas 
daar eens een einde aan probeerde 
te maken met een emmer water, die 
hij prompt liet omvallen. En ik weet 
nog hoe het water van de bovenbu-
ren door ons plafond kwam.
Alles herkende ik, behalve haar. 
“Maar wie ben jij eigenlijk? De 
Struijsen hadden twee dochters, 
maar geen zoon. Toen ze naar de 
Schans verhuisd zijn, is er nog een 
meisje geboren. Een jongen heb ik 
daar nooit gezien!”
Wat ik ook zei, er was geen jongen 
bij die familie in huis geweest.
Daar ik in de afgelopen jaren 
geleerd heb dat de lezers van deze 
krant heel veel weten, plaats ik nu 
een foto. In het handschrift van mijn 
moeder staat achterop de 6 x 9 kiek 
geschreven “Kerstfeest 1949”. De 
locatie herken ik als het raam op 
de hoek van de Schans en de 1ste 
Schansstraat. De beide meisjes zijn 
me ook niet onbekend, staand is m’n 
oudste zus Betsie te zien en zittend 
op de vensterbank is mijn jongere 
zusje Nellie. Mijn vraag is nu: Wie 
is dat ongeveer 12 jaar oude jongetje 
dat op de foto te zien is? Wie kan 
me helpen?

Nieuw Zeeland
Alle reacties die ik heb ontvangen 
zijn doorgestuurd naar Dik van 
Straten in Picton (NZ). Hij liet me 
weten, dat hij met diverse leden van 
de familie Quispel al telefonisch 
en emailcontact had gehad. Spijtig 

vond hij het dat de familie min of 
meer uit elkaar gevallen is. Maar hij 
was wel van mening, dat overdui-
delijk is dat een Quispel, ongeacht 
de generatie, trots is een Quispel te 
zijn.

Baby te huur

optreed als bejaarde ‘baby’ staan op 
het punt van beginnen. Zondag 1 

ik hoogstwaarschijnlijk te zien 

de ‘ouders’ voor een baby en een 
kleuter moeten zorgen, scoorden 
mijn ‘ouders’ (het homopaar Max 
en Martijn) bijzonder hoog. Of zij 
dit ook bij de tiener en (later) mijn 
persoon zullen volhouden, weet ik 
niet.
Ten aanzien van de ‘bejaarde’ heb 
ik daarover mijn twijfels, maar een 
videomontagetafel maakt heel veel 
mogelijk. Het BNN-programma is 
op zondagavond rond 22.30 uur op 

te zien bij www.babytehuur.nl.

Uitgever Voet
Met de regelmaat van een klok 
worden in De Oud-Rotterdammer 
foto’s geplaatst uit de collecties van 
Uitgever Voet. Met name de foto’s 
van Jan Roovers worden door ons 
graag gebruikt, omdat Jan Roovers 
in de jaren 1940-1980 een open 
oog had voor Rotterdam en zijn 

geen wijk of straat waar Rovers 
niet minstens één keer met zijn 
fotocamera is geweest. Via www.
fotovanrotterdam.nl krijgt u toegang 
tot de Roovers-archieven.
Arnold Voet weet zich omringd door 
een grote groep Rotterdam-kenners. 
Daardoor is iedere foto uiterst nauw-
keurig omschreven, vaak tot op de 
vierkante meter precies.
Maar als de deskundigen bij een 
foto blijven steken bij een ‘het 
kan in de buurt zijn van die-en-die 
locatie’ dan denkt (ook) Arnold aan 
De Oud-Rotterdammer. Met andere 
woorden: Op deze pagina staat een 
foto van een straat in aanbouw in het 
stadsdeel Ommoord. Maar wie weet 
de exacte plaats? Vertel het mij en ik 
vertel het Arnold Voet (plus alle an-
dere deskundigen). Het adres is Sint 
Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotterdam óf 
spionnetje@ditisrotjeknor.nl.

Daar doe ik niet aan mee
Ik ontving een uitgebreid schrijven 
van een DOR-lezeres, die in het Spi-
onnetje een gedrukte versie van het 
TV-programma Spoorloos ziet. In 
dat opzicht is haar vraag volkomen 
begrijpelijk en legitiem, maar ik zeg 
toch neen tegen die vraag.
Zij is namelijk op zoek naar haar bi-
ologische vader. Alles speelt zich af 
in Rotterdam en (bijna) alle betrok-
kenen kunnen nog leven. Zij noemt 
in haar vraag namen, geboortedata, 
familierelaties e.d. Ik weet, dat 
Spoorloos eerst met een redactie-
team in zo’n geval voorzichtig op 
het informatiepad gaat, voor er maar 

In dit geval zou er echter plomp-
verloren komen te staan “De 58 
jarige X.X wordt gezocht door een 
A.A., die hij een keer bij een relatie 
heeft verwekt. Hij is nu getrouwd 
(geweest?) met Y.Y. en heeft uit dat 
huwelijk twee dochters en een zoon. 
Y.Y. en zijn kinderen weten niet van 
het bestaan van A.A. af.”
Zo’n confrontatie wil ik niemand 
aandoen. De betreffende brief is in 
de papierversnipperaar verdwenen.

’t Is toch niet mogelijk?
Ja, het is wel mogelijk! In het Spion-
netje van 20 januari jl. schonk ik wat 
aandacht aan de Watersnoodramp 
van februari 1953. In dat stukje 
merkte ik op: “Belachelijk was, dat 
ná de ramp een radiozendamateur op 
het matje werd geroepen. Deze had 
in de eerste februaridagen vanuit 
zijn woning in Zierikzee met ‘niet 
door de PTT goedgekeurde’ zendap-
paratuur contact met hulpverleners 
in Nederland gezocht.” 
Verleden week kreeg ik vanuit 
Ubachsberg (Zuid-Limburg)een 
grote, dikke enveloppe van de 82 

jaar oude oud-Rotterdammer Peter 
Hossfeld. Hij liet me weten “U hebt 
het over een zendamateur bij de 
ramp van 1953. U zult er misschien 
van opkijken, dat deze amateur u 
nu een brief schrijft, want ik was 
dié man. Ik was erg verbaasd, dat er 
iemand was die zoveel jaren ná de 
ramp nog over dit voorval schreef.”
Peter stuurde me heel veel docu-
mentatie, waaronder zijn levensver-
haal. Hij is in 1926 in Rotterdam 
geboren en werd op 9-jarige leeftijd 
door het radiovirus geïnfecteerd. 
Ik zal zeker in een later Spionnetje 
aandacht aan het totale verhaal 
schenken, nu laat ik wel de ‘niet 
goedgekeurde’ zender zien.

Tot slot
Als er een auto wordt gekocht:
Pa: Wat kost-ie?
Ma: Welke kleur heeft-ie?
Zoon: Hoe hard gaat-ie?
Dochter: Zit er een radio in?
Buren: Waar doen ze het van?

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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De Rotterdampas.
Nu te koop.

De
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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

Greet Nouwen
Bedankt en nogmaals bedankt, dat 
ik door het winnen van de puzzel 
in De Oud-Rotterdammer het boek 
van Ben Laurens ‘Rotterdam 1941’ 
mocht ontvangen. Dat was net was ik 
nodig had, daar ik bezig ben met een 
familiegeschiedenisboekje te schrijven. 
Omdat ik in 1944 geboren ben en mijn 
familie overleden is, ook mijn moeder. 
Er werd weinig gesproken over die 
vreselijke periode in hun leven, alles 
werd weggestopt en verdrongen. Maar 
kinderen voelen verdriet aan, gaan op 
zoek en stellen vragen. Maar kregen 
geen antwoord. Tot ik na mijn moeders 
overlijden brieven vond. Nu probeer 
ik met behulp van het boekje van Ben 
Laurens haar verhaal voor het nage-
slacht op schrift te stellen. Het geeft 
een beeld van hoe Rotterdam geleden 
heeft.  Als er nog mensen zijn die mijn 
moeder gekend hebben, dan zou ik daar 
graag van horen. Haar naam was Greet 
Nouwen. Zij was ongeveer in 1940 ge-
trouwd met Henk Lakerveld. Die werd 
later schoenmaker in de Dahliastraat. 
Zij is van hem gescheiden en in 1946 
is ze hertrouwd met Joop Hubers, mijn 
stiefvader. Wat er tussen 1942 en 1946 
is gebeurd weet ik niet. Ik heb gehoord 

rondbracht. 
Bij voorbaat dank voor de reactie. 

Janine Nini Bezemer
Watermolen 16
4691 LH Tholen

------------------------------------------------
Beste heer Cox, 
Geachte Heer vind ik een beetje over-
dreven, omdat ik denk dat we ongeveer 
even oud zijn. Maar Gerard vind ik 
weer te joviaal, omdat ik u alleen van 
TV ken en natuurlijk via DOR. Ik krijg 
ze wat later in handen, daardoor reageer 
ik nu op uw column over de (6 januari) 
sinterklaasversjes. Toen ik een jaar of 
vier was kon ik al aardig zingen en als 
jongste van acht kinderen hadden de 
‘groten’ er lol in mij allerlei liedjes te 
leren. Zoals op de wijs van ‘Zie ginds 
komt de stoomboot’:
Zie ginds komt de stoomboot uit 
Engeland aan. Daar komt Wilhelmien-
tje, ik zie haar al staan. Hoe waaien de 
vlaggen van rood, wit en blauw
Laat Hitler maar stikken, wij blijven 
haar trouw 
Ze vroegen natuurlijk te pas en te onpas 
of ik dat wilde zingen en dan lachte 
iedereen erom, maar ik deed dat ook 
op straat. Het verhaal gaat dat ik met 
mijn moeder in de tram zat en er op de 
Coolsingel mensen waren doodgescho-
ten waar een vlag bij wapperde. Toen ik 
die zag begon ik hard dit lied te zingen. 
Mijn moeder zal wel snel haar hand 
voor mijn mond gehouden hebben.
Ik kom uit een christelijk gezin en we 
hadden een harmonium. ‘s Zondags na 

en wij zongen erbij. Het begon met de 
liederen van Johannes de Heer, daarna 
‘Kun je nog zingen’, met als favoriet 
van de ‘groten’ ‘Wie rusten wil in ‘t 
groene woud, wie rusten wil met lusten, 
die kiest een plekje tussen ‘t hout enz, 

enz .. Ik snapte niet waarom ze hierbij 
moesten gniffelen. Als mijn moeder dan 
naar de keuken ging om voor het eten te 
zorgen kwam ‘The American Songbook’ 
te voorschijn en daarna de bladmuziek 
met schlagers als ‘Chante, chante 
encore dans la nuit’ en ‘Ich weisz es 
einmal wird ein wunder geschehen’ van 
Zara Leander (die later een omstreden 

nog van, kan je nagaan. 
Maar stiekem zongen we ook op de wijs 
van ‘Er ruist langs de wolken’:
Er ruist langs de wolken een man op 

baatte hem niets. Hij kwam bij de 
Hemel en trok aan de bel. Petrus deed 
open en schopte hem naar de hel 

Josien Mostert-Hoogstadt
Oranjelaan 6 , 3201 CN Spijkenisse

-----------------------------------------------
Gerardus Majellaschool
Ik wil reageren op het schrijven van 
Gerrie van Aalst. Zij zegt dat Joke van 
Dijk-Rommelse en haar zus Anneke 
nooit op de Gerardus Majellaschool 
hebben kunnen zitten, omdat het een 
jongensschool was. Dat is niet zo. Het 
was een gemengde school. Ik heb zeven 
jaar op die school gezeten, net als mijn 
broers, zussen, neven en nichten. Hoofd 
van de school was meneer Jacobs. Zijn 
vrouw gaf ook les. Juffrouw Gerritsen, 
juffrouw Machelenbach, juffrouw 
Hoeve, meneer Coene, meneer Van 
Lierop en nog vele anderen. De klassen 
puilden uit. Er zaten wel tussen de vijf-
tig en zestig leerlingen in een klas. Er 
moest zelfs een klas op de gang komen. 
Later is de Fatimaschool erbij gekomen. 
We kregen gym in het gebouw tussen 
de school en de kerk en iedere ochtend 
moesten we naar de schoolmis. We 
kregen ook zwemles. De schoolreisjes 
waren in de zesde klas altijd naar 
Schiphol. Daar werd een klassenfoto 
gemaakt voor een groot vliegtuig. In 
het speelkwartier deden we spelletjes 
als knikkeren, tikkertje en touwtje 
springen. Ook de jongens en zelfs de 
leraren deden daaraan mee. Ik heb ook 
nog op de dependance gezeten aan een 
zijstraat van de Adrianalaan. Dat was 
lekker dichtbij, want daar woonde ik. 
Ik en vele met mij hebben hele leuke 
herinneringen aan die school en tijd. Ik 
heb 21 jaar in Schiebroek gewoond en 
denk er nog vaak aan terug. 

Miep Weijds-Mulder
Tagoreplaats 25, 3069 Rotterdam

------------------------------------------------
Geachte redactie
Ik reageer op de stukjes in De Oud-Rot-
terdammer over de voormalige Koek- 
en Banketfabriek G.J.v.Buuren&Zn in 
Overschie. Dit was mijn eerste baas, 
nadat ik in 1943 veertien jaar werd, 
met een salaris van vier gulden in de 
week, die ik thuis moest afdragen en er 
40 cent zakgeld van kreeg. Onder een 
afdakje op het achterplaatsje van de 
fabriek maakte ik de gebakkistjes die 

hielp ik hout voor de gasgenerator op de 
oven te brengen en het gedroogde hout 
in zakken te doen. Dat hout was voor 

bestuurd door Jan de Chauffeur. Ik ben 
meermalen mee geweest en moest dan 
helpen de gasgenerator te vullen. 
Ondanks de beroerde tijd heb ik er goe-
de herinneringen aan, als ik terugdenk 
aan de inpaksters die meestal in koor 
stonden te zingen. In tegenstelling tot 
voorgaande schrijfster, zorgde ik wel dat 
er thuis soms koekjes of suiker waren. 
Je verstopte het in je sokken, waarna 
je met kloppend hart door de controle 
ging. Ik heb nooit gehoord van controle 
door Duitsers, wij werden gefouil-
leerd door chef Joor v.d.Stap wat vrij 
gemoedelijk ging. Ik heb er gewerkt tot 
het begin van de hongerwinter, waarna 
de fabriek eind 1944 gesloten werd. De 
bazen waren alle drie lid van de NSB; 
mijnheer Jan, Bertus en Gerard. Ik meen 
dat de laatste op de Delftweg woonde 
en nogal eens in uniform liep. 
Ik woonde in het Nooddorp in de 
Landzichtstraat waar ik het einde van 
de oorlog en de bevrijding meemaakte. 
Na de oorlog ben ik niet meer naar de 
fabriek terug gegaan. Ik heb nog een 
tijdje gewerkt in een houtzagerij op de 
Werf van boer Roeling. We maakten 
daar houten speelgoed van de kistjes 
waarin het voedsel van hulporganisaties 
had gezeten. Zijn er nog mensen die 
zich de Bevrijdingsfeesten herinneren 
en de Toneelavonden met Bal na in het 
Verenigingsgebouw? Ook het dansen in 
de Vergulde Koetswagen in de Dorps-
straat was altijd heel gezellig. Enkele 
namen uit die tijd herinner ik mij nog 
goed, zoals Leo Jonkers en Beppy de 
Wit. 

P.I. Meertens
Middenhagen 24, 3078 BJ Rotterdam
f2hpimeertens624@hetnet.nl

------------------------------------------------
Nog even terug 
naar de Schieweg
Ook ik weet nog alles van de Schieweg. 
Destijds woonde ik in de Schepenstraat/
hoek Statensingel en was eveneens 
op de “strenge” lagere school in de 
Hoevestraat bij meester Pool, juffrouw 
Flohil en juffrouw Geerlings. Van deze 
school kende ik Piet van Welsenis. Zijn 
en mijn moeder gingen vaak samen hun 
kind van school halen. De Walenburger-
weg was toen al een drukke oversteek-
plaats. De moeder van Piet bracht 

mee. Dat dronk hij op in één van de 
portiekjes aan de Spoor singel (Piet was 
enig kind en had hele lieve ouders). Ook 
herinner ik mij Jopie Cranendonk nog 
erg goed. Dick Mackai en ik kwamen 
later, na de lagere school op dezelfde 
school terecht. Volgens mij was Dick 
het netste jongestje van de Schieweg. 
Wat betreft de winkels had ik bij bakker 
Woensdrecht niet zo’n leuke ervaring. 
Het was oorlog en het brood was op de 
bon. Ik ging daar brood halen en had 
mijn bonnetje op de toonbank gelegd. 
De verkoopster pakte mijn bonnetje en 
ging eerst een andere klant helpen. Toen 
ik aan de beurt was, vroeg zij om mijn 
bonnetje. Ik zei, dat ze dat al gekregen 
had. Volgens haar was dat niet waar. 
Ik ben naar huis gegaan zonder brood 
en zonder bonnetje. Ik zal het nooit 

vergeten.
Henny van de Stouwe

------------------------------------------------
Geachte redactie 
Ik ben het helemaal met u eens dat uw 
krant ruimte biedt aan nostalgische 
gevoelens van ouderen. Dat daardoor 
‘witte senioren’ hun huis niet uit hoe-
ven, werkt positief. Veel ouderen vinden 
het heel plezierig dat door uw krant 
‘oude contacten’ in ere worden hersteld.
Met alle respect voor het SPR heb ik 
mijn twijfels over de aanpak van o.a. 
een eventuele seniorenfoyer ( D66) 
ontmoetingsactiviteiten, een sportclub 
tot klaverjas verenigingen en van 
caféterras tot concert. Waar haalt een 
AOW-er geld vandaan om een sportclub 
te betalen? Alles wat je onderneemt, 
kost geld. Ik heb sterk het vermoeden 
dat alles opgezet wordt in 2010 voor 
ouderen die goed bij kas zitten.

zijn die veelal hun huis niet uit kunnen 
wegens hun lichamelijke gesteldheid. 
Die niet bepaald geactiveerd worden 
zich aan te sluiten bij een club en/of 
vereniging. Vaak speelt hun hoge leef-
tijd ( 80+) een grote rol.  Bovendien is 
het niet altijd pais en vree bij dergelijke 
instellingen. Vaak als je een eigen 
mening hebt, word je raar aangekeken 
en/ of gemeden. Een initiatief als uw 
krant, De Oud-Rotterdammer, is voor de 
‘witte senioren’ een uitkomst. Je blijft 
niet alleen op de hoogte, maar je kan 
ook zelf een oproep doen of een stukje 
schrijven over het verleden. Ik hoop dat 
uw krant nog lang zal bestaan en wens 
de redactie veel succes.

Lenie van Vessem de Jong
------------------------------------------------
Geachte redactie 
Ik ben erg blij met het artikel over 
Seniorenstad 2010. Zelf ben ik 60 jaar 
en heb een fulltime baan die ik nog da-
gelijks met veel plezier uitvoer. Ik ben 
ook voorlopig niet van plan te stoppen 
met werken. Ik sta midden in de maat-
schappij heb leuke contacten ook met 
mijn collega’s. Net als in de zestiger 
jaren ga ik nog steeds regelmatig naar 

popconcerten en ook al 35 jaar naar het 
Filmfestival Rotterdam. Waar ik mij erg 
aan stoor, is dat de hele maatschappij 
gericht is op jongeren. Zodra je vijftig 
bent geworden tel je al niet meer mee; 
over zestig zal ik het maar niet hebben. 
Alles is gericht op jongeren. Op zich 
niet erg, jongeren zijn tenslotte de 
toekomst, maar het slaat door. In ad-
vertenties op tv, in allerlei bladen; alles 
gericht op de jongeren. Men vergeet dat 
de vijftiger en de zestiger van nu, niet 
de vijftigers en zestigers zijn van toen. 
Ik dans bijvoorbeeld nog erg graag, 
maar waar moet ik naar toe? Ik ben 
een keer naar een dansavond geweest 
voor ouderen (dansschool de Klerk), 
maar daar waren weer alleen zestig- en 
zeventigers. Dit is ook niet wat ik zoek, 
ik bevind mij graag onder mensen die 
best een jaar of tien jonger mogen zijn, 
prima! Er zijn helaas alleen uitgaansge-
legenheden, en daar kom ik weer, voor 
de jongeren. Wanneer worden er nu 
eens avonden georganiseerd of andere 
activiteiten voor ‘oudere jongeren’? 
Zo zou ik onze leeftijdsgroep liever 
noemen dan 50 plussers. Daar wordt 
negatief mee omgegaan. Men denkt 
meteen aan mensen die nauwelijks 
nog meekunnen. Ik weet zeker dat heel 
veel ‘oudere jongeren’ er net zo over 
denken. Off Corso heeft elke derde 
zaterdag een avond met muziek uit de 
jaren 80 of 90. Ook daar komen weer 
veel jongeren, jongeren die de jaren 
80 niet eens hebben meegemaakt. Wie 
en welke uitgaansgelegenheid voelt 
zich geroepen ook dit soort avonden te 
organiseren voor de oudere jongeren?
En laten we ook eens meer adverteren 
voor onze leeftijdsgroep het hoeven 
niet altijd slanke dennen te zijn in de 
bladen, we zijn het wel gewend. Maar 
het wordt tijd dat we (zeker ook de 
jongeren) laten wennen aan maatjes 40 
en misschien ook nog 42 in de bladen. 
Laat ze zien dat wij nog best actief zijn 
op deze leeftijd! Misschien dat men dan 
een andere kijk en mening krijgt over 
de oudere jongeren.

Mw. Tsang, Barendrecht

Mandoline-orkest Energico 
Op bijgaande foto uit 1948 van het Mandoline-orkest Energico, onder leiding van 
de heer De Ruiter, sta ik links van de heer de Ruiter in mijn witte jurk. Hij had een 
muziekwinkel aan de Maashaven en gaf daar muziekles. Het was een aardige man, 
die met zijn gezin achter de winkel woonde. Hij leidde het orkest op een geweldige 
manier. We oefenden in een zaal van het klooster aan het Afrikaanderplein en gaven 
concerten in de aula van de HBS op het plein. We speelden vol overgave. Mijn 
mandoline heb ik nog. Ik erfde hem van mijn vader en hij is nu bijna 80 jaar.

A. Schouten-Cranendonk 
Banda Neira 34, 2905 SG Capelle aan den IJssel
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Columbusstraat
Dit jaar viert de Columbusstraat in 
Hoek van Holland haar 50e verjaardag. 
Op zaterdag 16 mei 2009 wordt dit 
gevierd met een brunch voor de huidige 
bewoners en een reünie voor oud-be-
woners. De organisatie is op zoek naar 
oud-bewoners en oude foto’s van de 
Columbusstraat. Bent u of kent een oud 
bewoner, neem dan contact op met Roel 
Boon, Columbusstraat 26, telefoon 0174 
383932. Bij haar kunnen ook de foto’s 
ingeleverd worden. Aanmelden per mail 
is ook mogelijk: columbus50@live.nl.
-------------------------------------------------
Reünie Maasoord/Delta 
100 jaar
Delta Psychiatrisch Centrum bestaat in 
2009 100 jaar. Voor alle oud-medewer-
kers wordt op dinsdag 12 mei 2009 van 
14-20 uur een reünie georganiseerd op 
locatie Poortugaal. Wie de reünie wil be-
zoeken kan zich schriftelijk aanmelden 
via DPC, t.a.v. Gea Noorda, antwoord-
nummer 741, 3190 VC Rotterdam of via 
de mail gea.noorda@deltapsy.nl. Meer 
informatie op www.100jaardelta.nl. In 
1896 werd het eeuwenoude Pest- en Dol-
huis in de Rotterdamse Hoogstraat ge-
sloten. De meeste Rotterdamse cliënten 
werden elders in het land ondergebracht. 
In 1901 kocht het college van burge-

meester en wethouders van Rotterdam 
‘ruim 80 hectare buitendijksche grond’ 
aan de Oude Maas. Vijf jaar later begon 
de bouw van Maasoord, dat op 24 juli 

werd Maasoord omgedoopt in Deltazie-
kenhuis. In 1992 kreeg het ziekenhuis 
de naam Delta Psychiatrisch Ziekenhuis, 
wat in 2005 Delta Psychiatrisch Centrum 
werd. Begin jaren ‘90 werden enkele 
decentrale vestigingen geopend. Tegen-
woordig heeft Delta ook trainingshuizen, 
een Werk- en activiteitencentrum, 
dagactiviteitencentra en beschermd 
wonen. De behandeling, zorg en bege-
leiding verlenen we in zorgprogramma’s 
die ambulant, poliklinisch, deeltijd of 
klinisch van opzet zijn. Veranderingen 
volgen elkaar in snel tempo op. Wat 
echter niet verandert is de kerntaak van 
Delta: cliëntenzorg. Dat was bijna 100 
jaar geleden zo en dat is nog steeds zo. 
Delta is uitgegroeid tot een van de meest 
ervaren en professionele organisaties van 
Nederland en kenmerkt zich als een so-
lide, bekwaam en modern psychiatrisch 
centrum voor de regio Groot-Rijnmond 
en Zuid-Hollandse eilanden.
--------------------------------
Frans Naereboutschool
Al enige tijd zijn wij bezig met de 
voorbereidingen van een reünie van de 

zesde klassen uit 1968 van de Frans Nae-
reboutschool in Rotterdam-Pendrecht. 
De toenmalige leerkrachten waren de 
meesters Klingens, Westerkamp en 
Verhoeff. In die drie klassen zaten ruim 
90 leerlingen. Ruim de helft van de 
leerlingen en twee van de drie leerkrach-
ten hebben we al terug gevonden. We 
zoeken dus nog ruim veertig mensen. 
De namen die we nog niet gevonden 
hebben zijn: Klas 6a Meester Klingens: 
Jan Broer, Corrie Buys, Peter van Esch, 
Yvonne Faken, Hans Gouw, Ed de Jong, 
Annie de Jong, Corrie Kramer, Hetty 

Bert Nagtegaal, Engelina Ringma, Peter 
Roelse, Jeanette Vermeijs.
Klas 6b Meester Westerkamp: Rob 
Boksem, Joke Brand, Diana Leentvaar, 
Jeffrey Mens, Riny Nieuwdorp, Ella 
Poppeliers, Ellis Provoost, Hannie de 
Roo, Wim Schouwenburg, Rein Smit, 
Heleen? Spierings, Joop? Veen, Cor van 
der Veeken, Peter Voogd, Ria We-
strate. Klas 6c Meester Verhoeff: Gerda 
Boender, Edith van Dam (Dane), Jansje 
(Jennie) van Eijk,  Martin Ista, Charlotte 
Langendijk (Beckers), Heidi Ponte, 
Eveline Schravesande, Peter Smit, Rob 
van Vliet. Ook meester Verhoeff is nog 
niet teruggevonden. De reünie is op 
zaterdag 16 mei 2009 vanaf ongeveer 

17.00 uur in het gebouw van de school 
aan de Krabbendijkestraat in Rotterdam. 
Bent of kent u één van deze mensen? 
Geef svp contactgegevens door aan één 
van ons.
Paul Stoutenberg, pstoutenberg@kpnpla-
net.nl, tel: 0622957584
John Streefkerk, j.streefkerk1@chello.nl, 
tel.: 0620210487
Ron Stolk, r.stolk10@chello.nl, tel: 
0624657794
-------------------------------------------------
Diamond Strings
Naar aanleiding van de raadplaat van 
de band The Diamond Strings vroegen 
wij ons af waar de vrienden van vroeger 
gebleven zijn die met ons daar op zater-
dagavond dansten.
Veel namen zijn wij vergeten, maar twee 
stellen komen nog in onze gedachten 
naar voren n.l. Sjors en Abma (of Adma) 
Monsieurs en Jan en Rina Mastenbroek. 
Ze woonden eerst respectievelijk in de 

Zuidhoek en de Grondherendijk, en later 
op de Wolphaertsbocht. Daarna zijn zij 
verhuisd naar Hoogvliet. Wij zouden 
het leuk vinden weer eens contact met 
elkaar te hebben en hopen hier iets van 
te horen.
Arie en Ria van der Laan
06-40703698.
-------------------------------------------------
Flip vd Hoeven
Wie kan mij aan het adres van Flip 
vd Hoeven helpen. Hij heeft vroeger 
gewoond in de Adriaan Pauwshoek in 
Delft. Ze hadden een groenteveiling in 
Delft met nog twee broers. Zijn verjaar-
dag is op 31 december. Hij is ongeveer 
78 jaar. 
C. Vermeulen
Zaanstraat 13
3207 BT Spijkenisse
0181-613941
-------------------------------------------------

Meisjeskoor De Rijwegtieners

te Rotterdam een jeugdkoor gestart dat onder de naam 
“Chorus Amusantes” aanvankelijk in de Waterloosstraat 
(Vita Nova) repeteerde. Na enige tijd verhuisde het koor 
naar de Goudse Rijweg en ging repeteren in gebouw het 
Stoepje naar de Goudse Rijwegkerk. Met steun van de 
jeugdraad van de kerk kon het koor optreden bij activitei-
ten voor jong en oud. Ondertussen werd ook een nieuwe 
naam ingevoerd: “De Rijwegtieners”. Dit meisjeskoor 
oogstte veel succes bij talentenjachten, optreden in 
bejaardenhuizen en zorgde voor een muzikale ondersteuning bij de bedevaart naar Roermond. Het koor heeft tot 1972 bestaan. 
De begeleiding aan de piano werd verzorgd door de heer J.G. van Irsen (eigenaar van het Hof van Jericho aan de Oudedijk)) en 
het koor stond onder leiding van de toen nog zeer jonge dirigent Arnold van der Heijde. Ruim 40 meisjes zijn lid geweest van de 
Rijwegtieners. Ik heb nog veel documentatie van dit koor en ben al geruime tijd bezig de huidige adressen te achterhalen van de 
oud-leden om een gezellige reünie te organiseren.. Bijgevoegde foto is van het optreden van de Rijwegtieners op11 september 
1966 op het volkstuinencomplex “Blijdorp”. De oud leden worden dringend verzocht contact op te nemen met:

Arnold van der Heijde
Viswant 8 - 3132 MB Hoogvliet 010 – 4166901 - a.vd.heijde@xs4all.nl

Ulo Kastanjedaal 
Dit is een foto van de eindexamenklas 4c van Ulo B12 aan het Kastanjedaal in 
Rotterdam-Zuid uit 1951. De klassenleraar, de heer G.P.C. Immerzeel, zit tussen 
de meisjes. Andere docenten staan er ook op. Bij een zoektocht vond ik al vijf 
medeleerlingen, namelijk Rinus de Jong, Jan Stolk, Adrie Hengelmolen, Aart Pujl 
en Gerda Rijsterbogh. Van Martin Boekhout en Hans de Snoo kreeg ik via via al de 
telefoonnummers. Jan Kooiman is helaas overleden. Van een oud-buurman hoorde 
ik dat ook Alie Hol niet meer onder ons is. Evenals Jan Smit. Betsy Schierbeek zou 
in Canada wonen. Laurens Reitsma samen met Nora Willemstein in Zwitserland. 
Van de overigen; Joop Kranendonk, Leen Smelik, Dick de Graaf, Louis Scheefhals 
en Netty Baas, Hanny Macor, Els Spruitenburg, Nel Bras en Riet Kok heb ik geen 
informatie. Wie heeft hier informatie over?
Arnold Vogel
Havendijk 415
3114 EH Schiedam
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Nieuwe kamp
Bij het doorbladeren van mijn oude 
fotoalbums kwam ik enkele foto’s tegen 
die genomen zijn in Hoek van Holland 
op het ‘nieuwe kamp’. Nu herinner ik mij 
dat er enige tijd geleden een oproep in De 
Oud-Rotterdammer stond van iemand, die 
herinneringen vroeg aan de (gemeente-
lijke) kampeerterreinen, maar ik kan het 
betreffende artikel niet terugvinden.
Omdat ik daar vanaf 1948 tot 1968 elke 
zomer heb doorgebracht, kwamen er nogal 
wat herinneringen boven. Als degene die 
die oproep plaatste nog geïnteresseerd is in 
de foto’s en/of mijn herinneringen kan hij 
of zij gerust contact met mij opnemen.
Rob Pansier
v/h huisje Sans Souci
Rij 1 No 1
Nieuwe Kamp
Hoek van Holland
0181-640891
rpansier@tiscali.nl
-------------------------------------------------
Nelly de Jong
Eind 40er/begin 50er jaren heb ik 
enige tijd met Nelly de Jong op zowel de 
Mathenesser-HBS als op de Mercurius 
handelsavondschool gezeten. Het contact 

is daarna verbroken en ik ben benieuwd 
hoe het haar daarna is vergaan. Ze woonde 
destijds op de Schieweg in Bergpolder, 
waar we samen nog wel eens ons huiswerk 
maakten; haar vader was directeur van 
het Oostelijk Zwembad. Wie kent haar of 
herkent zij zichzelf.
Jan Stoep
Hendrik-Ido-Ambacht 
janstoep@live.nl 
078-6812527
-----------------------------------
De mooiste 
marathon maken
Heeft u mooie herinneringen liggen?
Als eerbetoon aan de Rotterdam Marathon 
maakt City Media Rotterdam een  sfeer-

Over grote helden,  kleine helden, groot 
geluk, klein geluk, groot leed en klein 
leed.  Daarvoor zouden wij heel graag 

foto’s die u misschien op zolder of in een 
oude kast verborgen heeft  liggen. Heeft u 
inderdaad bijzonder materiaal in huis en 
wilt u City  Media helpen bij het maken 
van de mooiste Rotterdam Marathon aller  
tijden?

Neem dan contact op met Myriam Eijgen-
raam 010 44 82 777.  Wij gaan zorgvuldig  
met uw materiaal om, sturen het retour en 
zorgen dat u een kopie van  de uiteinde-

-------------------------------------------------
Leesmateriaal uit Middelburg
Ik zoek voor een mevrouw van 87 jaar 
leesmateriaal uit Middelburg, zoals oude 
kranten, nieuwsberichten, foto’s e.d. Zij is 
daar geboren, maar woont al vele jaren in 
Rotterdam, omdat ze op leeftijd is kan ze 

niet meer reizen. Zijn er mensen die nog 
dergelijk materiaal hebben waar ze niets 
meer mee doen?
A. de Korte
Alkenlaan 31
2903 EB Capelle aan den IJssel
010-4513069
--------------------
Ans Dijkman
Van 1963 tot 1966 werkte Ans Dijkman 
op het Centraal Kantoor van Shell Pernis, 
samen met meerdere leeftijdsgenoten. 

Haar zus werkte bij C&A, haar vader was 
machinist bij de NS. Ze zal nu ongeveer 
62 jaar zijn en woonde toen in de Zegen-
straat in Rotterdam-Zuid. Ze zou met een 
fabrikant in Noord-Brabant getrouwd zijn 
en een tweeling hebben. Wie kent haar en 
kan mij helpen?
Piet Kraak
Singelhof 6a
4711 EB St. Willebrord
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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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21 54 60 46 86 11 4 53 65 19

74 83 22 25 39 48 75 79 64 16 47 32 40 43 70 14 45

De winnaars van deze uitgave zijn:
C.J. de Vlist, Rotterdam
A. de Visser, Salt Lake City
J. Timmermans, Schiedam
C. Langendoen, Hellevoetsluis

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 25 FEBRUARI 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 oplossing van de puzzel van vorige krant was al aangekondigd. Het was dus voor onze trouwe lezers  niet hele-
maal meer een verassing. Maar dinsdag 3 februari was het dan eindelijk zover; de eerste De Oud-Hagenaar werd in 
Den Haag en omstreken verspreid. Het zusje van De Oud-Rotterdammer werd in het Haagse goed ontvangen, maar 
ook vele fans van De Oud-Rotterdammer waren blij met het nieuws. Wij hebben dan ook veel reacties ontvangen 
van Rotterdammers, die het nieuwe krantje toch ook wel graag in het bezit wilde hebben. Dat doet ons natuurlijk al-
leen maar deugd. Helaas geen Haags presentje. De gelukkige winnaars van de puzzel ontvangen het luisterboek van 
25 jaar Rijnmond, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Rubinstein.

De oplossing van deze week was:

“De Oud-Rotterdammer heeft er een zusje bij”

Modevakschool Dalweg 
Ik zou graag in contact willen komen met klasge-
noten van de modevakschool aan de Dalweg in 
Rotterdam-Zuid, uit de jaren 1953 t/m ’56. Hoe 
is het met de klasgenoten gegaan? Ik woonde 
in die tijd in Rhoon. Mijn meisjesnaam is Corry 
Trommels. Onze lerares was zuster Augustina. Ik 
zoek nog Trees Luyendijk, Sjaan de Wolde, Nel 
van Dam, Adrie van Ginneken, Toos Gransbergen, 
Wies, Thea, Annie en Trudie. 
C. vd Akker-Trommels
Staartsestraat 8a
4635 BB Huybergen
0164-642637
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Speciaal voor de lezers van 
Informatie

 over de 
     

Stichting 
Humanitas

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een 

interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikke-

lingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van 

binnen en buiten  de vestigingen.  Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke 

vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

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

Humanitas zoekt:

Verzorgenden IG/verpleegkundigen (nachtdienst)
Coördinerend verzorgenden

Verzorgenden IG (fulltime en parttime)
Medewerkers huishoudelijke verzorging

Teamleiders

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier

Wonen: huren of 

kopen bij Humanitas

In de Oosterwiek in Oosterflank 

zijn enkele Humanitas-appar-

tementen per direct beschik-

baar. Huurprijsindicatie: vanaf 

€ 640,-, exclusief servicekosten 

en verwarming. 

, bij Humani-

tas-Akropolis met alle zorg en 

service, 
2)

. Bel 

voor meer informatie de Hu-

manitas woonmakelaar, Coby 

Bosker:  

Museum-

vrijwilligers
In het nieuwe museum in 

de Jan Meertensflat is nog 

plaats voor vrijwillige sup-

poosten / rondleiders. 

Informatie:  .

Humanitas-Akropolis

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

van 13.30 - 16.00 uur 

Waar het verleden 
toekomst heeft

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (12)
Het nieuwe voorwerp wordt 

getoond door rondleider/sup-

poost Kas Niesen. 

Weet u waar het hier om gaat 

en waar het voor gebruikt werd?

Stuur uw oplossing 

 naar Stichting Humanitas, 

Afdeling Voorlichting en Publi-

citeit, Postbus 37137, 3005 LC 

Rotterdam of mail naar info@

stichtinghumanitas.nl (onder-

werp: prijsvraag - vergeet niet 

uw adres te vermelden) en u 

maakt kans op één van de vijf 

prachtige boeken ‘Open de lui-

ken van uw geheugen’ met di-

nerbonnen ter waarde van € 30, 

te gebruiken in één van de vijf-

tien Humanitas seniorenrestau-

rants. De uitslag van deze prijs-

vraag kunt u lezen in De Oud-

Rotterdammer van 14 april 

2009.

Medewerkers van Humanitas zijn 
van deelneming uitgesloten. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

In De Oud-Rotterdammer van 

23 december jl. liet Priscilla 

Gonçalves u weer een bijzon-

der voorwerp zien. We kregen 

een aantal inzendingen bin-

nen, maar de meeste zaten er-

naast.  Dat kwam misschien 

ook wel een beetje omdat de 

foto bij nader inzien het voor-

werp niet al te duidelijk weer-

gaf. Toch was het te raden, 

want twee lezers zonden de 

goede oplossing in. Het ging 

deze keer om een of

. Die werd in de bouw 

en scheepsbouw gebruikt. De 

lijn werd ingesmeerd met krijt, 

gespannen, opgelicht en los-

gelaten, waardoor een lange 

rechte krijtlijn ontstond. 

Twee prijswinnaars dus:

G. Molenaar uit Capelle aan 
den IJssel en mw. M.G. van Ha-
ren-van Boven uit Hoogvliet. 
Van harte gefeliciteerd! U krijgt 

binnenkort uw prijs thuisge-

stuurd.

Door de combinatie van zorg en 

dienstverlening in gebouwen 

en in de wijk zijn de medewer-

kers van Humanitas letterlijk en 

figuurlijk altijd in de buurt. Via 

‘de keten van zorg en dienst-

verlening’ kan Humanitas veel 

meer voor de mensen beteke-

nen dan alleen huishoudelijke 

verzorging.

Allereerst is 

er de Huma-

nitas-perso-

nenalarme-

ring. Als u 

nog geen 

dagelijkse zorg nodig heeft, 

maar wel verzekerd wil zijn van 

zorg als dat nodig 

mocht zijn, dan is 

een abonnement op 

personenalarmering 

een betaalbare en 

geruststellende mo-

gelijkheid. De Hu-

manitas Servicecen-

trale zorgt ervoor 

dat uw mogelijke 

hulpvraag goed gecoördineerd 

wordt, zodat snel en adequaat 

hulp kan worden geboden.

Voor inlichtingen belt u met Jen-
ny Dijksman, telefoonnummer 

.

Als u thuis woont en voor de ge-

zelligheid met vrienden en ken-

nissen een kopje koffie wil gaan 

drinken of 

een kaartje 

leggen in 

een leuke 

omgev ing , 

is er altijd wel een 

Humanitasrestaurant in de 

buurt. En met zo’n blauwe Hu-

manitas restaurantpas kunt u 

nog met korting blijven lunchen 

ook of de lekkere dagmaaltijd of 

luxe diner gebruiken.

Er even tussen uit, alleen of met 

vrienden en kennissen, voor een 

bezoek aan het herinnerings-

museum kan natuurlijk ook. Er 

zijn al musea in Hillegersberg, 

vorige maand is het museum in 

Lombardijen in de Jan Meer-

tensflat geopend (zie voor de 

adressen links onderaan op 

deze pagina) en zeer binnenkort 

opent het Thuiszorgmuseum in 

in Humanitas-Bergweg in Rot-

terdam Noord.

Als gekende en erkende zorg-

aanbieder biedt Humanitas 

natuurlijk ook verzorging en 

verpleging in haar complexen, 

maar ook in de wijk!  Als u be-

langstelling heeft kunt u con-

tact opnemen met de klanten-

service, 

Soms is iemand een tijdje niet 

in staat om helemaal alleen zijn 

huishoudboekje te bestieren. 

Formulieren van huurtoeslag 

en zorgtoeslag moeten worden 

ingevuld en rekeningen moeten 

worden betaald. Humanitas kan 

helpen bij het beheren van de fi-

nanciën en heeft daarvoor erva-

ren mensen in dienst. Als u meer 

informatie wilt kunt u bellen 

met

(bereikbaar van maandag 

tot donderdag, van 9.00-13.00 

uur).

In de komende nummers van 

De Oud-Rotterdammer gaan 

wij u nader informeren over 

de mogelijkheden van Huma-

nitas . Houdt 

u dus deze achterpagina de 

komende tijd in de gaten!

De gemeente kiest Humanitas

Humanitas kiest voor u!

Boeken over?
Humanitas-Akropolis start 
binnenkort een locatiebiblio-
theek. Heeft u boeken over 
dan zijn die bij ons van harte 
welkom! Ze kunnen ook op-
gehaald worden. Informatie: 

De film ‘Creator van Geluk’ 

(54 min.) over Hans Becker 

zal uitgezonden worden op 

woensdag 18 februari, na 

Nova, om 22.54 uur bij de 

Humanistische Omroep op 

Nederland 2.

Humanitas weer bij de uitgekozen 
zorgverleners-top van de gemeente

Humanitas: altijd bij u in de buurt!


