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“Toen wij in 1956 trouwden was er 
nog sprake van fl inke woningnood”, 
beginnen ze hun verhaal. “We konden 
bij boer Mol van de Wilhelminahoeve 
een stukje grond huren waarop eerst een 
varkenshok had gestaan. Zo’n 400 m2. 
Hoewel de waarde toen nog geen 800 
gulden bedroeg, wilde hij het ons niet 
verkopen. Van de gemeente mochten we 
daar iets op zetten onder de voorwaarde, 
dat het verplaatsbaar moest zijn en zou 
voldoen aan de voorgeschreven maten. 
We kregen een woonwagenvergunning 
met het nummer ZH-74 0143.”
Bart, hij werkte toen als scheepsbeschie-
ter bij de HAL, ging vervolgens slag-
vaardig aan het werk. Met hulp van zijn 
vader en familie werden heel wat vrije 
uurtjes doorgebracht aan de Charloisse 
Lagedijk. Leidingen werden aangelegd, 
waarna een houten huisje op wielen werd 
neergezet. 
Cis: “Tegenwoordig zou je dat een mobil 
home noemen. Omdat ons huisje onder 
de woonwagenvergunning viel, kwamen 
ze van de bereden brigade elk jaar con-
troleren of er nog wielpotten onder zaten. 
Als de controleur langs kwam zorgde ik 

altijd dat ik sigaren in huis had!” 

Stuk eraan
Het echtpaar geniet als ze herinneringen 
ophalen aan die tijd dat alles kon. Bart 
kluste heel wat af als er weer eens een 
stuk werd aangebouwd of de buitenkant 
in de donkerbruine beits moest worden 
gezet. Met als resultaat, zo constateerden 
we tijdens ons bezoek aan het echtpaar 
aan de dijk, een zeer royale houten wo-
ning waarin het prima wonen was. 
Cis: “De gemeente deed niet moeilijk, 
terwijl we eigenlijk voor die tijd best 
rebels bezig waren. Het was hier toen 
allemaal nog echt boerig. Het gezin Mol 
met vijf kinderen kon altijd bij ons bin-
nenvallen en deed dat ook. Bij de alom 
bekende bakker Van der Meer leerde ik 
melken van zoon Huib. Met zoon Maar-
ten mocht ik meerijden op de bok van de 
paardenwagen vanuit Zuidwijk. Het was 
er heel plezierig wonen. We zijn jaren-
lang heel actief geweest in de handbal- 
en volleybalsport en vrienden kwamen 
graag bij ons langs. We organiseerden 
hier dan van alles. Het was nog in de tijd 
dat je de deur niet op slot deed.”

We kunnen ons daar wel iets bij voorstel-
len als we rondkijken in de nu bijna 
lege woning met ernaast een jeu de 
boule-baantje en aan de achterkant een 
royaal terras, grenzend aan een fraai 
natuurgebied.

Voorbij
Die zorgeloze tijd van de deur niet op 
slot doen was voorbij toen de Wilhel-
minahoeve van boer Mol leeg kwam te 
staan.
“We hebben vanaf die tijd veel meege-
maakt. Er gebeurde hiernaast van alles. 
Als er weer jongelui een feestje bouwden 
met kaarsen belden wij de politie in ver-
band met mogelijk brandgevaar. Of dan 
werd er ’s ochtends bij ons aangebeld 
en bleken er wietplantjes van de krakers 
gestolen. Er was ook nog even interesse 
voor het pand van een sexclub en een 
dansschool. Om te voorkomen dat er 
krakers introkken zijn op een gegeven 
moment via de gemeente anti-krakers 
in het pand gezet. Dat was wel weer een 
leuke tijd. Zoals met dat Engelse gezin 
met een klein kind. Of dat stel dat twee 
biggetjes in huis hield.”

Verkocht
Uiteindelijk is de grond van boer Mol 
verkocht aan het Natuur- en Recreatie-
schap IJsselmonde en dat betekende 
verdere ontwikkeling van het Clara-
Kinderbos. Het echtpaar Klip laat in 
hun nieuwe woning een krantenartikel 
zien over burgemeester Bram Peper die 
een rode eik in het bos plant. Sinds de 
boerderij in 2002 in gebruik is bij een 
kinderopvangorganisatie van Humanitas 
worden Bart en Cis ’s morgens gewekt 
door het geluid van buiten spelende 
kinderen. Daar was goed mee te leven 
en de schrik was groot toen ze in 2008 
van aannemer Doorewaard te horen 
kregen dat hij het stukje grond onder 
hun woning had gekocht en zij het veld 
moesten ruimen.
Cis: “Paniek! Dat begrijpt u! Per 1 
januari 2009 zou hij een bungalow gaan 
bouwen voor zijn dochter. Hij beweerde 
zelfs dat, net als bij een caravan, de huur 
per jaar opgezegd kon worden. Uiteinde-
lijk werd geen bouwvergunning verleend 
en hebben we niets meer gehoord. De 
gemeente gedoogde ons totdat wij vrij-
willig zouden vertrekken.”

Heerlijk
Het werd dus het Vlissingenplein. “We 
zijn bijna twee jaar op zoek geweest. Na 
ruim 50 jaar zo heerlijk vrij te hebben 
gewoond, wilden we niet in een straatje 
wonen. Vroeger dachten we: wonen in 
allemaal hokjes boven en naast elkaar? 
Dat nooit! We hebben een slechte tijd ge-
had, maar uiteindelijk zijn we nu blij met 
deze fl atwoning. Je wordt tenslotte een 
dagje ouder. Nooit gedacht dat we vanaf 
de eerste dag zo zouden genieten van 
onze fl at op de 19e verdieping. Je hebt 
alles vlakbij en we kijken hier prachtig 
uit over de omgeving. 
De grond waar wij woonden krijgt 
nu een recreatieve bestemming. Daar 
zijn we uiteindelijk wel blij mee, want 
de Charloisse Lagedijk moet gewoon 
blijven zoals ’ie nu is.”
Zoals in de tijd dat de jonge Gerard Cox 
daar een liedje over schreef. 

Bab Riem Vis
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Van een houten woning aan de 
landelijke Charloisse Lagedijk 
verhuizen naar de hoogste verdie-
ping van de Zuiderkroonflat aan 
het Vlissingenplein in Pendrecht. 
Die stap maakten Bart en Cis 
Klip in juni jongstleden. Het was 
letterlijk en figuurlijk een grote 
stap in hun leven. Zeker als je 
weet dat het echtpaar hun hele 
huwelijk op die ene plek heeft 
gewoond. Niet geheel vrijwillig 
werden de verhuisdozen na bijna 
53 jaar ingepakt. Kort samenge-
vat is de belangrijkste reden van 
het vertrek dat de grond waarop 
hun woning staat niet hun eigen-
dom was en de eigenaar daar-
mee nu andere plannen heeft. 
Tussen de nog niet uitgepakte 
verhuisdozen bij een kopje koffie 
halen Bart en Cis herinneringen 
op aan de tijd dat zij zich als jong 
stel echte pioniers voelden aan 
de Charloisse Lagedijk, waarvan 
zij nu als de allerlaatste bewo-
ners vertrekken.

De laatsten der Lagedijkers
Deze week o.a.:

-  Bart en Cis Klip genoten nog even van het mooie weer voor hun huisje aan de Charloise Lagedijk-

 Schip & Haven;
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U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur, 
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren. 

Eco Mobiel Rotterdam
Het adres voor onderhoud en reparatie van uw brommobiel

Wij zijn Microcar dealer voor de regio Rotterdam

Nieuw in Hoogvliet

Zadelmakerstraat 15 (GADERING) - 3194 DL Hoogvliet - 010 - 4383511

www.ecomobielrotterdam.nl

D. van Vianen VOF

Voor info:  

010-414 86 43 of  

06-1812 4248
Linker Rottekade 11b 
3034 NT Rotterdam 
Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in 
 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de woning 
 corporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige 
 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest boedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   
 brengen wij terug in originele staat

●  Tevens doen wij verhuizingen van groot  
 naar klein en evt. in/uitpakservice

●  Wij geven u altijd een gratis  
 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   
 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  
 krijgen 10% korting.

www.huis-ontruiming.nl

Airconditioning

Méér dan 30 jaar levering en 
installatie van airconditioning 

en koeltechniek voor 
MKB en particulier.

Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136

Keuze uit diverse 
modellen of 
kanalensysteem voor de 
perfecte klimaatbeheersing!

Dealer van:

Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nl



Je kunt het je nu bijna niet meer 
voorstellen, maar door die straat heeft 
echt een tram gereden. Weliswaar al-
leen als de Koningsbrug geopend was. 
De trams, die uit de stad richting zuid 
reden, gingen op aanwijzing van oom 
agent, want verkeerslichten waren er 
toen nog niet, bij de geopende brug 
rechtsaf de Prins Hendrikkade op. 
Dan via de Leliestraat, dwars over het 
Burgemeester Hofmannplein, door de 
Cornelis Trompstraat, Maaskade en 
Thorbeckestraat naar de Prins Hendrik-
kade waar ze netjes in de rij wachtten 
tot de brug voor trams en verkeer weer 
begaanbaar was.

Ode
Waarom nu een ode aan de Cornelis 
Trompstraat? Omdat ik er op nummer 
9 in de benedenwoning geboren ben en 
er als kind gewoond en gespeeld heb. 
Geklommen op de sleperswagens die 
door de straat reden en op de Maaskade 
hun vracht afl everden of vracht gingen 
ophalen bij de, daar afgemeerde, beurt-
vaartschepen.
Ook raapten we stukken ijs als de witte 
wagen van de ijscentrale de broden 
ijs bij het cafeetje van de familie De 
Kimpe bracht. De straat is veranderd. 
Op de hoek zit niet meer bakker Hoef-
nagel en op de andere hoek is de winkel 

van Van de Berg weg.
De balkons tegen de huizen, links op 
de foto, zijn later aangebracht en aan de 
overzijde zijn woningen samengevoegd 
tot een woning.
Toen ik met mijn ouders op nummer 9 
woonde, bestond de woning uit, zoals 
men vroeger zei ‘voor, tussen. achter’. 
Drie kleine kamers en een keukentje 
en dat voor vader en moeder met vijf 
kinderen. 

In de oorlogsjaren kwamen een oom en 
tante met drie kinderen inwonen, omdat 
die op dat moment dakloos waren. Het 
hele huis stond vol opklapbedden. Je 
zou denken: iedere dag irritatie met 
zoveel mensen op zo’n klein oppervlak, 
maar niets is minder waar. Er is nooit 
een onvertogen woord gevallen, sterker 
nog, het was ondanks alles, gezellig.

Ratten
De oven van bakkerij Hoefnagel stond 
tegen de spouwmuur van onze woon-
kamer. Lekker warm natuurlijk, maar 
dat vonden de ratten ook. Dag en nacht 
hoorde je ze ritselen tussen de muren en 
op de plafonds.
Begin vijftiger jaren woonden in de 
Cornelis Trompstraat onder andere de 
families:  Swamborn, Den Broeder, Ro-
vers, Rozen, Den Ouden, accordeonist/
pianist Cor de Graaf met zijn gezin, de 
familie Soetewey, Van de Broek en aan 
de overkant de familie Gorter.
Eenmaal per week rook de straat naar 
groene zeep, want dan werd de ‘blauwe 
stoep’ voor elke woning geboend. 
Die stoepen lagen daar, omdat de 
benedenwoningen hoger lagen dan het 
straatniveau. Daardoor hadden wij bij 
de watersnood in 1953 geen of nauwe-
lijks water in de woning, terwijl je in 
de straat met een roeiboot kon varen. Ik 
ben er laatst nog eens geweest. Automa-
tisch gaan je gedachten zestig jaar terug. 
De tramrails zijn weg. Geen piepende 
wielen meer als de tram de Maaskade 
opdraaide. Het mooie plantsoen op het 
Burgemeester Hofmannplein is verdwe-
nen. Dat is nu een grote steenvlakte met 
wat ijzeren klimrekken. En de Cornelis 
Trompstraat nummer 9? Daar heb ik 
naar staan kijken. Eigenlijk had ik best 
willen aanbellen.

Pim Venhorst
pimvenhorst@concepts.nl
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Cox Column

De Ojoxfamilie

‘n Maandje geleden was ik ook al in voornoemd Schie-
landhuis vanwege de prachtige tentoonstelling over het 
bombardement van 14 mei 1940. Dat zijn dingen die u 
niet mag missen, en als u nog niet geweest bent moet u 
er onmiddellijk heen. Vooral bij die bombardementsten-
toonstelling bloedt natuurlijk je Rotterdamse hart, en zie 
je de verwoesting van een stad die ik in mijn geval tot 
mijn grote verdriet slechts uit verhalen van mijn ouders 
ken. Ik heb die nostalgie in 1990 opgeschreven in een 
lied dat Leentje Towers nog wel eens zingt:

 ……
De Hoogstraat, Beursplein en ’t Hang,
De Vismart is al aan de gang,
’n sleperswagen dokkert door ’t verkeer.
En op de Coolsingel de theaters met hun sfeer.
De mooiste boulevard van ’t land,
Mijn ouders gaan daar, hand in hand,
Hij geeft in de Passage haar een ring…
Alles verdwenen, enkel maar herinnering…

Ik mis de stad van toen, een wereld als een droom,
Een strohoed in de wind, en het gesis van stoom.
De geur van poetskatoen.
De straat een paradijs, want, iedereen te voet,
In de gracht een schuit, en de Laurenstoren
Hoog er bovenuit… ’t Is weg,
Niks an te doen…
Ik mis de stad van toen…

Dat Schielandhuis zelf is natuurlijk als een door een 
wonder midden in de vlammenzee gespaard gebleven, 
hoewel aan die kant nog een paar gebouwen zijn blijven 
staan, dat merkwaardige HBU-gebouwtje bijvoorbeeld. 
Het leuke is dat je in een gedeelte van Rotterdam bent 
waar je te voet niet dikwijls komt, ik althans niet. En het 
museum zelf is in prachtige staat gerestaureerd, hetgeen 
je weer eens een hart onder de riem steekt dat er ook wel 
eens wèl wat goeds gebeurt. 
Maar als u dit leest is de WK afgelopen en weet u de 
uitslag en ik nu nog niet, maar waar ik wel heel erg 

opgelucht over zal zijn is dat ik die zevenzijkers van 
de “voetbaluitleg” niet meer zal hoeven horen. Dat 
eindeloze gezever over iets waar niets over te zeggen 
valt. Hij zit of hij zit niet, dat is het enige waar het om 
draait. En als je Jack van Gelder voor de camera zet 
dan krijg je automatisch Ojoxtelevisie. Krol, De Boer, 
van ’t Hek, Molenaar, allemaal van de Ojoxfamilie, 
vandaar dat de gesprekken alleen maar gaan over Van 
der Wiel en Stekelenburg en De Jong en vandaar dat Van 
Persie, van wie ik van harte hoop dat ie beter is gaan 
spelen, dat wel natuurlijk, niks lelijks mag zeggen over 
Sneijder want Robin is niet van de Ojoxfamilie. Veertig 
minuten zijn ze bezig over wat Robin al dan niet heeft 
gezegd, liplezer erbij, en dan zeggen ze “We moeten het 
natuurlijk niet opblazen”, en vervolgens gaan ze er nòg 
een kwartier over door.
Geef mij Dirk Kuijt nou maar…

Eigenlijk wil ik hier een stukje schrijven over ons onvolprezen Schielandhuis, dat 
kleine juweeltje van een museumpje midden in onze stad. Ik was er laatst op de 
opening van een tentoonstellin(kje) over het popconcert van veertig (!) jaar geleden 
in het Kralingse Bos, waar ik ook nog een avond ben geweest, nadat ik met Rob 
Touber en de scriptgirl van een TV-programma dat we aan het maken waren vanuit 
Hilversum was afgereisd en we ons bij een welwillende bewaker aan de achterkant 
naar binnen hadden gebluft. (Als Mojo achteraf nog betaling eist dan hoor ik het 
wel.)

Eigenlijk een straatje van niks
Op de foto staat de Cornelis Trompstraat, een straat op het Noorder-
eiland; de straat is hier afgebeeld in een gerenoveerde versie. Eigen-
lijk een straatje van niks, want zo lang en breed was die straat nou 
ook weer niet. Als kind was het in mijn beleving een lange straat. Nu 
denk ik dat de straat zo’n vijftig tot zestig meter lang is.

Computercursus voor 
senior beginners 
Het  komende seizoen zal in Lokaal 
Activiteiten Centrum (L.A.C.) “Pier 80” 
i.s.m. Sport en Recreatie Rotterdam de 
cursus “Kennismaken met de PC” wor-
den georganiseerd. In de cursus worden 
belangrijke en veelgebruikte handelingen 
behandeld. Zo krijgt u een stukje Win-
dows (wat is dat nu eigenlijk precies?), 
tekstverwerking,  een zogenoemd 
“spreadsheetprogramma” passeert de 
revue en natuurlijk komt ook internet en 
e-mail uitgebreid aan bod. Aan het einde 
van de cursus bent u in staat zelfstandig 
de meest gebruikte handelingen met de 
computer te verrichten en zijn er diverse 
vervolgopleidingen. Bij voldoende 
aanmeldingen begint de cursus op 
donderdag 15 juli  van 13.30-15.30 uur. 
Meer info:  Junior Computeropleidingen, 
tel. 010 842 8327 of kijk op www.juni-
orcomputeropleidingen.nl U kunt L.A.C.  
“Pier 80” bereiken onder telefoonnum-
mer 477 7676. Voor de cursus geldt dat 
i.v.m. de vakantie de startdatum mogelijk 
kan worden uitgesteld.



Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

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

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Burg. Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

MEUBELSTOFFEERDERIJ

* Leder bewerking

* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

7/8 pantalons, pantalons, 
japonnetjes vesten, rokken, blouses,

 mantels en jacks (ook winter) pullovers e.a.

v.a. e 25,00 

Finale! 

Win deze finale!

Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud ▪ Catering
▪ Schoonmaak ▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!

Betaalbare 
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

SDW - Roer 28 - 3068 LE Rotterdam 
tel. 010-4564022 - www.sdw-rotterdam.nl

Service      Dienst
Werk

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NLVOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

 Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat van oplevering 

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele Benelux Senioren-verhuizingen
 met zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-



NUTOEN

Thea Brosky-Van Roon: “Dit is de (nog 
steeds) deftige Avenue Concordia in 
Kralingen.  In het mooie pand met het 
torentje resideerde in de jaren 60 (?) het 
Nederlands Talen Instituut van Bram 
van Leeuwen, later bekend geworden 
als de Prince de Lignac. Het NTI is later 
verhuisd naar een groot pand op de hoek 
van Hilledijk en de Paul Krugerstraat 
(waar ik van 1958-1968 gewoond heb), 
een minder deftig stukje Rotterdam. 
Het bedrijf van de heer Van Leeuwen 
was inmiddels uitgebreid met uitgeverij 
Lekturama en postorderbedrijf Keurkoop. 
Keurkoop had bij mij thuis een slechte 
naam, omdat je er op afbetaling kon 
kopen. Mijn ouders noemden dat ‘op de 
reutel’ kopen.”

Rob Boer: “Eindelijk weer eens een 
foto uit Kralingen. Ik ben van 1950 en 
geboren en getogen in deze omgeving. 
Als jong ventje was ik gek van auto’s en 
Bram van Leeuwen had, ik denk dat het 
eind vijftiger jaren was, een prachtige 
Cadillac Eldorado convertible, spierwit 
met rode lederen bekleding. Als hij ging 
tanken bij de familie Zalm op de hoek 
van de Avenue Concordia en de Polanen-
straat, stond je met open mond te kijken, 
want het dak, de raampjes alles ging 
automatisch open en dicht. Later reed hij 
rond in een Rolls Royce Corniche, ook 
met open dak. Van horen vertellen weet 
ik dat de echte Kralingers, dus het oude 
geld, het maar een ordinair type vonden, 
veel te opzichtig. Schuin aan de overkant 
van dit pand is nog altijd in de Avenue 
Concordia de meer dan 100 jaar oude ko-
ninklijke banketbakker Carlier gevestigd. 
Ik kom nog regelmatig in deze winkel 
en de inrichting is nog hetzelfde als in 
de vijftiger jaren en het gebak en de cho-
colaatjes nog steeds van voortreffelijke 
kwaliteit. Het stuk straat om de hoek is de 
Lusthofstraat richting Waterloostraat. Aan 
dezelfde kant van het NTI pand was een 
melkinrichting waar ‘s morgens vroeg 
de melkboeren hun verse melk kwamen 
halen. Op de hoek Lusthofstraat/Water-
loostraat was de melkzaak van de familie 
Sonneveld en op de andere hoek was een 
Goed en Goedkoopwinkel, waar voorde-
lig beddengoed gekocht kon worden. Aan 
dezelfde kant als Goed en Goedkoop was 
ook nog een herenkapper Taake; eigenlijk 
was dit gewoon een benedenhuis. In 
de Waterloostraat, recht tegenover de 
Lusthofstraat zat destijds de firma Schin-
kelshoek. Daar heeft half Kralingen, 
toen er aardgas kwam, zijn kolenkachel 
vervangen door een gaskachel en werden 

de gasfornuizen omgebouwd, zodat je op 
aardgas kon koken. Nu is er een winkel in 
chique tweedehandskleding.”

Hans Vonk: “Dit is de Avenue Concor-
dia, in het pand zat Prins de Lignac alias 
Bram van Leeuwen, directeur van het 
NTI. Dat zat op de tweede etage, op de 
eerste zat Rechtskundig Bureau ACTA 
waar ik in de zestiger jaren werkte als 
typist.”
Bouke Savert: “Wat een mooie plaat van 
de sjiekste straat, pardon, avenue van 
Rotterdam. Vroeger sprak je niet van de 
Avenue Concordia, maar van de Avenu. 
Daar woonde de chic de lala, en dus niet 
van dat ordinaire plebs. Als kind moest 
ik er wel eens een boodschap doen voor 
mijn vader, en ging dan met lijn 22 naar 
het eindpunt op de Avenue Concordia en 
waande me even in Parijs.” 
Jopie Mandemaker-de Vos, Postpaert-
straat 16, 3151 RP Hoek van Holland: 
“Het antwoord op de vraag wie die prins 
was, (hij leeft niet meer) is; Prince de 
Lignac. Echte naam: Bram van Leeuwen. 
Oprichter van het Nederlands Talen 
Instituut en daardoor stinkend rijk ge-
worden. Voer met zijn zeewaardig jacht, 
met gouden kranen over de Middellandse 
Zee. Een echte levensgenieter.”
Engelien van Ewijk-Laurens (Baren-
drecht): “Ik ben geboren (1952) en 
getogen in de Polanenstraat en Water-
loostraat en we gingen vaak de kant op 
van de Avenue. Wij zeiden nooit Avenue 
Concordia, gewoon Avenue. Ik weet 
wel, dat als je wel eens bij mensen in de 
Avenue moest zijn en je had bijvoorbeeld 
een brief voor iemand, dan gleed er een 
mandje aan een touw langs de trapleuning 
waar je dan de brief in kon leggen. Dan 
kwamen ze gewoon niet naar beneden. 
Daar zat ook het Clubhuis van Sint 
Franciscus Liefdewerk in een heel groot 
pand. Je ging een trap op en in de ontzet-
tend grote gang waren veel trappen naar 
boven, zeker drie verdiepingen. Maar er 
was een trap naar beneden die uitkwam in 
een heel grote keuken met daarachter een 
heel diepe tuin. Bijzonder pand, nu ik er 
aan terug denk.”
J.F.de Jong (Barcarena (Para) Brazilië): 
“Avenue Concordia, waar de bekende 
Bram van Leeuwen heeft gewoond, 
oftewel de `Prince de Lignac` ook wel 
genaamd `Hertog van Soveria Simen’. 
Hij was oprichter van het Nederlands 
Talen Instituut, Lekturama en ik meen 
ook Keurkoop. Later is alles aan Vendex 
verkocht. Het was een excentriekeling 
die op een luxe jacht vertoefde. Hij heeft 

in zijn jeugd armoe gekend, vandaar dat 
hij, toen hij `in goede doen raakte`, veel 
goede dingen deed met zijn geld.”
J.H. van Meenen MBA (Capelle aan den 
IJssel): “Ik heb jarenlang bij het NTI 
gewerkt als studieadviseur/correspondent 
en heb daar in een paar jaar allerlei talen-
cursussen gedaan (gratis dus), waarvan ik 
nu, 50 jaar later, nog steeds plezier heb. 
Later is het NTI naar de Goudsesingel 
gegaan en nog later naar de Paul Kruger-
straat. Abraham van Leeuwen is een paar 
jaar geleden overleden als multimiljo-
nair. Ik heb een leuke tijd gehad bij het 
NTI, maar ik wilde hogerop en ben toen 
vertrokken.” 

John van Houdt (Vlaardingen): “Deze 
opgave is erg gemakkelijk, zelfs zonder 
de bijgaande informatie is dit te traceren. 
Het is het pand van Bram van Leeuwen 
(Prince de Lignac en Hertog van Soveria 
Simeri);  eigenaar van de NTI. Ik ben 
daar als kleine jongen opgegroeid en 
voetbalde tegen de muur van het NTI 
pand in de Lusthofstraat. Wij zijn daar 
wat ballen kwijt geraakt aan Bram van 
Leeuwen, hij nam ze persoonlijk in 
beslag. Mijn broer heeft het zelfs gepres-
teerd er een bal door de ruit te schieten, 
hoe dat is afgelopen weet ik niet meer. 
Tegenover het pand van de NTI zit Ban-
ketbakkerij Carlier en een stuk verder in 
de Avenue naar rechts op de foto woonde 
de familie Lubbers (ouders van Ruud). 
Achter het pand van de NTI was vroeger 
de melkoverslag van de Combinatie met 
in die tijd metalen kratten, die veel herrie 
maakten, vooral vroeg in de ochtend om 
half vijf.”
Henk Vos: “Als oud-verhuizer wil ik 
graag weer eens reageren op jullie 
raadfoto van 15 juni. Direct bij het zien 
herkende ik de Avenue Concordia; als 
verhuizer heb ik natuurlijk vele gevels 
gezien en herken er nog vele van. Door 
ervaring waren vele adressen of gevels al 
bekend. Voor de aardigheid zijn we nog 
even langs gereden en direct herkenbaar 
was het mooie torentje bovenop. Ik geniet 
nog steeds van alle artikels van De Oud-
Rotterdammer.” 
Jaap van der Caaij (Vlaardingen): “Bij 
het lezen van de nieuwe opgaaf ‘ Waar 
was dat nou?’ en ‘Wie was dat nou?’ 
kwam gelijk een herinnering boven aan 
een regenachtige avond in november 
1950. Ik was 10 jaar en schreef in mijn 
beste steenkool-engels allerlei ambas-
sades en bedrijven aan. Die ambassades 
zonden mij prachtige boekwerken over 
United States of America, Australië en 

Canada. De bedrijven zonden (gratis!) 
agenda’s en kalenders. Zo had ik ook het 
Nederlands Taleninstituut (NTI) aan de 
Avenue Concordia aangeschreven. Op die 
novemberavond stopte er een motorrijder 
die eruit zag als een verzopen kat, voor 
ons huis, belde aan en zei dat hij van het 
NTI was. Dat was schrikken, had niet om 
bezoek gevraagd! Na van mijn zorgzame 
moeder een kop koffie te hebben gehad, 
kwam hij weer een beetje bij. Hij vertelde 
door weer en wind te zijn gereden met 
alle slipgevaar van dien. Een cursus 
sloot ik maar niet af, gezien mijn leeftijd, 
bovendien zat je er toentertijd gelijk 24 of 
36 maanden aan vast. Bij het afscheid ne-
men zei de heer Abraham van Leeuwen, 

want zo had hij zich voorgesteld, tegen 
mijn moeder: ‘’Geef hem maar een flink 
pak op zijn sodemieter, mevrouw!’’ Aan 
dit verzoek voldeed zij gelukkig niet. Pas 
veel later hoorde ik dat dit dé heer Van 
Leeuwen was, directeur/oprichter van het 
NTI en een man waar Rotterdam trots op 
kan zijn!
Verder woonde aan de Avenue Concordia 
toch ook de baas van de RET chauf-
feur Jaap Kooiman (Gerard Cox) uit de 
serie:Toen was geluk heel gewoon?”

De attentie gaat naar 
‘Rotterdam aan Zee’.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar was dat nou 120” 

Bij de afgelopen 121 ‘Waar-was-dat-nou-foto’s’ heeft nog geen enkele opgave gezeten 
van een bepaalde Rotterdamse deelgemeente. Het is terecht, dat DOR-lezers uit dit 
stukje Rotterdam mij vragen: “Horen wij niet bij Rotjeknor?”
De opgave laat ‘zo maar’ een onbewaakte spoorwegovergang zien, waar de treinen met 
een slakkensnelheid passeerden. Bewoners uit deze deelgemeente herkennen het in één 
oogopslag; Rotterdammers uit andere stadsdelen zijn vaak met deze trein meegegaan. 
Hen stond dan (vaak) een heerlijke, luie dag te wachten. De afgebeelde Solex en het 
type trein staan nu in het museum. Maar is er verder veel veranderd?

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl 
of www.deoudrotterdammer.nl .

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 26 juli 2010 per post zenden aan 
Waar was dat nou 
Sint Jobsweg 20h 
3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje a.u.b. uw woonadres niet. 

Deze opgave was weer een groot feest van herkenning. De hoek Avenue Concordia/Lusthofstraat leverde voor 
bijna niemand problemen op. Er waren drie inzenders, die zich lieten beïnvloeden door het door mij gebruikte 
‘ ….: in het hoekpand heeft in de tweede helft van de vorige eeuw een prins geresideerd.’ Zij koppelden een 
prinselijke residentie aan een paleis en verwezen naar het enige paleis, dat Rotterdam kent: het bisschoppelijk 
onderkomen aan het Koningin Emmaplein. Alle andere inzenders hadden het met de Avenue Concordia goed, al 
wisselde de zijstraatnaam wel eens. Nog even een opmerking; wanneer je alle oplossingen leest, lijkt het wel 
of ‘heel Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen’ in de jaren ’50 en ’60 in dit hoekpand heeft gewerkt.

Nieuwe opgave no. 122
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TIELEMAN KEUKENS PRESENTEERT: 

WEEKENDJE TIELEMAN

MAAK EEN AFSPRAAK, PAK UW KOFFERS EN KOOP UW DROOMKEUKEN!

IN MIDDELHARNIS OP GOEREE-OVERFLAKKEE!

Het kopen van een keuken moet een feest zijn! Gelukkig beamen onze klanten dat dit werkelijk zo is

bij Tieleman Keukens. Maar we realiseren ons dat Middelharnis niet voor iedereen ‘om de hoek’ ligt.  Terwijl

u wel alle tijd nodig heeft om een juiste keuze te maken, tenslotte koopt u een keuken voor een lange 

tijd kookgenot. Om die reden nodigen wij u graag uit voor een Weekendje Tieleman in Middelharnis 

op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Over�akkee. Maak nu een afspraak (kan ook doordeweeks), 

pak uw ko�ers en koop uw droomkeuken!

TIELEMAN KEUKENS    •    KORENDREEF 15    •    3241 AS  MIDDELHARNIS

TIELEMAN KEUKENS PRESENTEERT: 

WEEKENDJE TIELEMAN
TIELEMAN KEUKENS PRESENTEERT: 

WEEKENDJE TIELEMAN

S OP GOEREE-OVERFLAKKEE!

Gelukkig beamen onze klanten dat dit werkelijk zo is

bij Tieleman Keukens. Maar we realiseren ons dat Middelharnis niet voor iedereen ‘om de hoek’ ligt.  Terwijl

u wel alle tijd nodig heeft om een juiste keuze te maken, tenslotte koopt u een keuken voor een lange

Om die reden nodigen wij u graag uit voor een Weekendje Tieleman in Middelharnis 

op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Over�akkee. Maak nu een afspraak (kan ook doordeweeks), 

RESERVEER
DIRECT!
TELEFOON

0187 - 602555

TIELEMAN 
WEEKENDJE

wie nu een afspraak maakt bij
Tieleman Keukens, ontvangt een geheel
verzorgd Weekendje Tieleman inclusief

een overheerlijk diner en 
 een rustieke overnachting.
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In tijden van economische stilstand wijst iedereen naar de ander. Het eerlijke verdelingsvraagstuk speelt veel meer een rol dan in tijden dat de bomen tot aan de hemel blijven groeien. Het CPB en het CBS 
hebben een poging gewaagd de verschillen tussen  de generaties enigszins – niet meer dan dat - in kaart te brengen. 

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

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

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

De bodemvoorzieningen voor de al-
lerlaagste inkomensgroepen – meestal 
ook de slechtst geschoolde mensen en 
arbeidsongeschikten – zullen ongetwij-
feld blijven bestaan. Maar dat betekent 
voor hen voortdurend alle eindjes aan 
elkaar knopen en/of in grote fi nanciële 
problemen raken.
Om een voorbeeld te noemen: een 
tweepersoons huishouden zonder 
kinderen dat slechts enkele honderden 
euro’s per maand méér te besteden heeft 
dan het absolute minimum (circa 1250 
tot 1300 euro netto)  hebben het – zelfs 
in verhouding – stukken beter. Met die 
paar honderd euro meer is het veel pret-
tiger leven, omdat het geld kan worden 
gebruikt voor eigen voorkeuren (of een 
klein beetje luxe) en niet opgaat aan 
de vaste uitgaven (huis, energie, zorg, 
dagelijkse boodschappen, enz.).
In rapportages hebben het Centraal 
Planbureau (CPB) en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) recent 

aandacht besteed aan de babyboomers, 
die van lieverlee de oude dag (65 jaar) 
gaan bereiken. Het CPB heeft dat ge-
daan in zijn studie Vergrijzing Verdeeld. 
Het CBS heeft de statische cijfers van 
deze groep op een rijtje gezet.

Analyse
De meest vergaande analyse is te 
halen uit de rapportage van het CBS. 
“Babyboomers zijn relatief welvarend. 
Niet alleen zijn huishoudens met een 
50- tot 60-jarige hoofdkostwinner naar 
verhouding dikwijls te vinden in de 
hoogste inkomensgroep, bovendien 
hebben ze vaker dan gemiddeld een 
groot vermogen. Ook de uitgaven van 
deze huishoudens zijn bovengemid-
deld”, aldus het CBS.
Een ander aardig en veelzeggend statis-
tisch gegeven is dat, hoewel slechts 27 
procent van de Nederlands huishou-
dens (in 2008) een 50- tot 65-jarige 
hoofdkostwinner had, deze huishoudens 

43 procent van de 10 procent hoogste 
inkomens uit maakten.
Bewust richten we ons dus in dit stuk 
op de naoorlogse generatie van de 
zogenoemde  babyboomers, waarvan 
de defi nities overigens niet eensluidend 
worden gehanteerd. Over de mensen 
die ouder zijn en van wie een klein deel 
het alleen moet doen met de minimale 
AOW hebben we het in deze krant de 
vorige keer al uitgebreid gehad.

Lasten
Het CPB richt zich in zijn studie 
vooral op de vraag hoe de lasten 
van de vergrijzing het beste kunnen 
worden verdeeld tussen de huidige en 
toekomstige generaties. Dit belangrijk-
ste adviesorgaan van de regering in het 
op orde houden van de overheidsbe-
grotingen waarschuwt er al jaren voor 
dat door de toenemende vergrijzing de 
uitgaven voor AOW en zeker ook zorg 
fors zullen toenemen. Voor de lezers die 

in cijfers geloven: met 7 procent van het 
nationaal inkomen. Weliswaar tot aan 
2040, maar het gaat – rekening houdend 
met allerlei andere inverdieneffecten – 
om enorme bedragen, die uiteindelijk 
weer door de burgers moeten worden 
opgebracht.
Het is onzinnig te denken dat de 
‘overheidsruif’ niet opraakt. Sommige 
politieke partijen (vooral aan de linker-
zijde) willen nog wel eens beweren dat 
het leed kan worden opgevangen door 
de lasten voor de hogere inkomensgroe-
pen extra te verhogen. Dat gebeurt deels 
al door het progressieve belastingstelsel 
en door de heffi ngen (naar percentage). 
Natuurlijk zijn er nog wat uitwassen in 
het voordeel van de hogere inkomens 
aan te pakken. Maar de overheid is en 
blijft een slagschip waarop een ieder op 
een gevaarlijke of minder gevaarlijke 
plaats meevaart.
We willen ook niet verder ingaan op de 
studies van CBS en CPB, omdat die hoe 
dan ook ‘macro aannames’ blijven, die 
voor een ieder individueel heel anders 
kunnen uitpakken. 

Huizenprijzen
Wel grappig is de berekening van 
het CPB dat de huidige dertigers en 

veertigers het meeste profi jt hebben en 
krijgen als het gaat om de vraag wat 
de verschillende generaties in hun hele 
leven betalen aan de overheid en wat zij 
ervoor terugkrijgen.
Dat netto profi jt is het verschil tussen de 
baten in vorm van collectieve uitgaven 
(aan zorg, defensie, uitkeringen, etc.) en 
de lasten in de vorm van belastingen en 
premies. Een ingewikkeld verhaal dus, 
maar ook weer macro (in het algemeen) 
gesteld en een momentopname.
De explosieve stijging van  de huizen-
prijzen sinds de jaren ’80, waarvan 
vooral huizenkopende babyboomers 
hebben geprofi teerd, zit overigens niet 
in dit soort berekeningen van het CPB. 
Indien de dertigers en de veertigers van 
thans daarmee in de toekomst niet hun 
slag kunnen slaan, dan zou zomaar de 
analyse van het CPB heel anders kun-
nen worden in de zin dat de naoorlogse 
babyboomgeneratie toch de spekkopers 
zijn geweest van de huidige en toekom-
stige generaties.
Het blijft dus gissen wie uiteindelijk – 
zeg maar in het jaar 2040 – het best is 
afgeweest.

 

Zijn de babyboomers – de ouderen van thans 50 tot 65 jaar – beter of slechter af in de sociaal-
economische lusten en lasten dan jongere generaties? Daarover verschillen de meningen. 
Ook die van gerespecteerde onderzoekbureaus.
Er dient zich echter voor alle generaties één gemeenschappelijke noemer aan: de verzor-
gingsstaat Nederland zal voorlopig niet meer zo luxueus zijn voor de wat hogere inkomens-
groepen. Zij zullen, ook als zij ouder worden, méér voor zichzelf moeten zorgen.

Naoorlogse babyboomers zijn relatief welvarend

Financiële zaken

Bakker sponsort
elftal van zoon 
Als plaatselijke bakker sponsor ik de 
voetbalvereniging. Ik zorg voor de 
shirtjes van het elftal waarin mijn 
zoon speelt. Nu hoorde ik dat de club 
daarover misschien nog btw moet 
betalen. Hoe zit dat?

De club kan dat voorkomen als het 
zijn administratie goed doet. Er zijn 
inderdaad gevallen bekend waarbij de 
fi scus sportclubs en andere verenigin-
gen aanpakt als zij niet goed omgaan 
met sponsorgelden. De accountantsor-
ganisatie Accon AVM heeft gewezen 
op de misverstanden die kunnen ont-
staan over de afdracht van btw door 
sportclubs en ondernemers. Het is 
vaak bij verenigingen zeer onduidelijk 
wanneer en wie er btw moet betalen. 
Kleinere sportverenigingen – zonder 
winstoogmerk – kunnen gebruik 
maken van de btw-vrijstellingen op 
fondsenwerving. Maar dat vergt een 
goede administratie. Als de fi scus 
denkt dat er sprake is van een zakelij-
ke transactie – bijvoorbeeld ‘reclame’ 
– dan kan men btw-plichtig zijn. Dus 
laat de door u gesponsorde vereniging 
zich daarin wat meer verdiepen en niet 

zonder meer aanmen dat zij geen btw 
verschuldigd is op uw sponsoring.

Erf- en schenkingsrecht

Schenking van broer
aan zijn bewindvoerder
Ik heb een broer met een verstan-
delijke handicap. Hij woont in een 
gezinsvervangend tehuis. Ik ben be-
windvoerder van hem en moet mij elke 
twee jaar hiervoor verantwoorden 
bij het kantongerecht. Door de jaren 
heen is het bedrag op zijn spaarre-
kening gegroeid tot 17.000 euro. Hij 
kan dit nergens aan besteden, omdat 
hij heel goed van zijn uitkering kan 
rond komen. Indien hij eerder komt 
te overlijden dan ik, moet dan een 
groot deel van dit spaarbedrag naar 
de belasting? Dat zou ik erg zonde 
vinden. Is het mogelijk dat ik over een 
deel van het bedrag kan beschikken 
door bijvoorbeeld een schenking van 
zijn kant?

Schenkingen van uw verstandelijk 
gehandicapte broer naar u (en andere 
broers of zussen?) zijn natuurlijk 
mogelijk en aantrekkelijk  binnen 
de fi scale vrijstellingen. Echter een 
probleem kan ontstaan indien uw 
broer offi cieel al onder curatele of 

bewind staat. Dan is namelijk voor 
elke (grote) fi nanciële handeling toe-
stemming nodig van de kantonrechter. 
Probeer het.
Is er geen offi ciële curatele of bewind, 
maar regelt u als enig potentieel 
familielid (broer, zus) zijn fi nanciën, 
dan heeft uzelf ook in de hand om 
zijn schenking te regelen. Wees echter 
daarin heel voorzichtig. Zeker als er 
nog andere belanghebbenden (zussen 
en broers, vaders en moeders) zijn. En 
leg alles schriftelijk vast. 

Testament nodig als
er geen kinderen zijn?
Is het aan te bevelen voor een echt-
paar zonder kinderen een testament 
te laten opmaken? Onze kennissen 
hebben een koopwoning. Ik neem 
aan dat de langstlevende alles erft 
zonder erfbelasting te moeten betalen. 
Maar wie erft er bij overlijden van 
de langstlevende? Als dat de familie 
is, kan dat dan per testament worden 
gewijzigd?

Als het echtpaar wil bepalen wie na 
hun overlijden precies de nalatenschap 
mogen opstrijken, is het zeker aan te 
bevelen een testament te laten opstel-
len. Anders worden broers, zussen, 
ouders of verder in de neergaande lijn 

erfgenaam na het overlijden van de 
langstlevende.
Als het om een groot vermogen gaat 
(u moet denken aan een gezamenlijk 
bezit van meer dan een miljoen) bij 
overlijden van de eerste van het echt-
paar, is er ook sprake van erfbelasting. 
Dat heeft met de vrijstellingen te 
maken. Wijs uw kennissen erop dat zij 
eerst advies vragen aan een notaris.

Consumentenzaken

Vrouw loopt op terras
tegen bloembak
Mijn vrouw en ik zaten op een terras 
van een restaurant. Pontifi caal in het 
midden stond een grote vierkante pun-
tige bloembak. Daar liep mijn vrouw 
tegen aan toen ze naar het toilet 
moest. Zij scheurde daarbij haar korte 
broek open en raakte licht verwond.
Wij vonden dat het restaurant hiervoor 
aansprakelijk was. De chef zei ons 
echter dat dit niet zo eenvoudig lag en 
dat mijn vrouw maar ‘uit haar doppen’ 
had moeten kijken. Hij zei ons ook dat 
‘nu we zoveel stennis maakten’ hij niet 
van plan was ons een gratis drankje 
‘voor de schrik’ aan te bieden, want 
dan zou hij schuld erkennen. Maken 
we kans als we een claim indienen?

Waarschijnlijk niet. Pas als u het 
restaurant van nalatigheid – en dus 
aansprakelijkheid – kan betichten, 
zal het restaurant en zijn eventuele 
verzekeringsmaatschappij uw claim 
serieus in behandeling nemen. Dus 
als er een bloembak op het terras staat 
waar uw vrouw gemakkelijk omheen 
had kunnen lopen dan heeft zij ge-
woon niet goed uitgekeken en zal een 
schadevergoeding claimen heel lastig 
worden. Er is ook nog iets van eigen 
verantwoordelijkheden.
Een restaurant is meestal wel verze-
kerd voor het toebrengen van schade 
aan gasten als personeel fouten maakt. 
We noemen een aantal voorbeelden. 
Er gaat een glas rode wijn bij het be-
dienen over een dure jurk of een duur 
pak. Dan zal het restaurant minstens 
de stomerijkosten vergoeden. 
Een beroemde zaak uit de claimwe-
reld is ook wanneer een gast écht wild 
heeft besteld in een restaurant en bij 
het opeten verziekt hij zijn ‘gouden 
kroon’ door een nog in het vlees zit-
tend hagelkorreltje uit het jachtge-
weer. De dure kroon zal dan door de 
verzekeringsmaatschappij worden 
vergoed. Wij vrezen echter dat uw 
vrouw zelf een nieuwe korte broek 
moet kopen. 
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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 volgens de eisen 
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

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

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

g
heel 
sen 
rder.

Verhuizing in 
combinatie met 

ontruimen

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
l	 Reparaties	klaar	terwijl	u	wacht
l	 Persoonlijke	aandacht	en	service
l	 klikgebit-specialisten

Venrooy Tandtechniek

Raadhuisplein	4
Nieuwerkerk	a.d.	IJssel
Tel.	0180	-	313633

Oudedijk	151
Rotterdam
Tel.	010	-	4117870

STOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

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

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Bij modern in schiedam vindt u betaalbare kwaliteit in stof en leder.
Zoals dit model leverbaar als 3 of 2 zit en fauteuil in vele kleuren leder.
  

Parkeren voor de deur

Voorbeeld uit onze grote collectie meubelen.

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

Voor al uw:
● glasweefsel
● behangwerk
● stucwerk
● sauswerk
● schilderwerk

WWW.JANBEHANG.NLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.JJJJJJJJJJAAAAAAAAAANNNNNNNNNNBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNGGGGGGGGGG.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLL

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur,  internet: www.lammersenvanoossanen.nl  

    LAMMERS & van OOSSANEN 
       --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

    
leding, gordijnen en vitrages, zonwering, 

uw behang-, wit- en schilderwerk. 

oerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
en/of het verwijderen van de bestaande 

Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen, eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt u in onze showroom.   
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbek
behang. Wij kunnen ook zorgen voor 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vl
u helpen met het verplaatsen van meubels 
vloerbedekking. 

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

     

OP DE GEHELE COLLECTIE MEUBELEN, SLAAPCOMFORT (ledikanten,bodems en 
matrassen) en WONINGTEXTIEL ( tapijt,vinyl,laminaat gordijnen en zonwering) 

* m.u.v. aanbiedingen en arbeidsloon

12,5 % KORTING
   

VANWEGE ONS 12,5 JARIG 
JUBILEUM GEVEN WIJ TOT EIND JULI

het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

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

Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.
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De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. 
De Rotterdam Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te 
vergroten. Hoe? Zie  www.worldshipsocietyrotterdam.nl  Vanaf deze week verzorgen zij elke veertien dagen een speciale rubriek in De Oud-Rotterdammer over schepen en de haven onder de titel ‘Schip en Haven’.

- Foto: Cees de Keijzer van 
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Dit containerschip van 8461 
ton draagvermogen is in 2002 
gebouwd en kan maximaal 694 
van die ‘dozen’ laden. Andere 
schepen van deze nog steeds 
zelfstandige rederij zijn de OPDR 
ANDALUCIA, OPDR CADIZ, 
OPDR CANARIAS, OPDR LAS 
PALMAS en OPDR LISBOA. 
Als laatste kwam in 2008 de 
nieuwe OPDR TANGER hun 
huidige jonge vloot versterken.

Hoe belangrijk Rotterdam voor 
OPDR is, blijkt ook uit het feit 
dat men hier een eigen kantoor 
heeft. De uit 1882 stammende 
rederij onderhield deze dienst 
al meer dan vijftig jaar geleden. 

Toen gebeurde dat met ouderwet-
se en met ‘koopmansgoederen’ 
geladen stukgoedschepen, die 
achterin de Merwehaven werden 
gelost en geladen. Destijds 
duurde dat doorgaans enkele 
dagen en hadden de schepen ook 
al dezelfde Spaans klinkende 
namen, echter zonder OPDR 
ervoor. Daarvoor zijn inmiddels 
moderne containerschepen in 
de plaats gekomen, die hooguit 
nog een halve dag binnen liggen. 
Sinds 1995 is OPDR toegevoegd 
aan de namen.

De karakteristiek geel geschil-
derde schepen, met in hun 
schoorsteen de van oudsher 

kenmerkende blauwe en rode 
band, zijn hier vaak te zien van-
wege de hoge afvaartfrequentie. 
Op de Short Sea Terminal in de 
Beatrixhaven worden door OPDR 
veel containers overgeladen voor 
of van de grote internationale 
lijndiensten. In de Hamburg – Le 
Havre range worden ook Bremen 
en Antwerpen aangelopen. In 
Engeland zijn dat Felixstowe en 
Southampton. Ook Tanger, Casa-
blanca en Madeira behoren tot de 
aanloophavens. 

World Ship Society

Rotterdam Branch

S

CHIP

H

A V E

N

Een van de oudste klanten van de Rotterdamse haven is de Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei GmbH & Co. KG uit 
Hamburg, kortweg OPDR. Eén van de shortsea schepen, die een vaste lijndienst op Portugal, Zuid-Spanje, Noordwest Afrika en de 
Canarische Eilanden onderhoudt, is de onder Spaanse vlag varende OPDR TENERIFE. 

Niet de stoomboot, maar wel uit Spanje

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (64)

Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog 
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 fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den 
IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die 
Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt dit jaar

Decennia achtereen hebben 
buurtbewoners en opvaren-
den van binnenschepen op 
ankerplaats Steenplaat in de 
Nieuwe Maas en Binnen- en 
Spoorweghaven vertier ge-
vonden in café Wellens van 
A.G. Wellens-Vilters aan de 
Oranjeboomstraat 409a. Tot 
aan 1957 heette de bruine 
kroeg Stadion, een knipoog 
naar het twee kilometer 
verderop in 1937 geopende 
Stadion Feijenoord. Achter 
de tap stond toen J.P. Hoenderop. Zijn café 
en het Rijnvaarthuis van zijn collega D. 
Brugman schuin aan de overkant (Stadion-
weg 115) waren de laatste kroegen op de 
wandeling van voetbalfans naar de Kuip. En 
natuurlijk de eerste om na een wedstrijd het 
glas te heffen. 

Omdat kastelein J.P. Verschuren ook een link 
wilde hebben met het stadion, noemde hij 
zijn café aan de Oranjeboomstraat 313 (hoek 
Rose Spoorstraat) Stadion-Zuid. Onder deze 
naam draait het nog steeds, café Wellens 
niet meer. Het pand is in de jaren zeventig 
gevallen onder de slopershamer, de jaren 
moe en scheefgezakt door de 250 passa-
giers- en goederentreinen die er dagelijks 
passeerden en nog steeds rijden. Het is altijd 

een drukke hoek geweest, die overigens tot 
27 mei 1958 geen Oranjeboomstraat heette, 
maar Korte Feijenoorddijk. Daar was ook 
de toegang tot het NS-station in noordelijke 
richting. Aan reizen naar het zuiden ging een 
wandeling vooraf door een tunneltje onder 
de treinbanen, opengesteld op 22 oktober 
1935. Voordien was er een houten loopbrug 
over de spoorbanen tussen Rosestraat en 
Stadionweg. Dat het een druk punt was 
kwam ook door de halte nabij café Wellens 
voor de tramlijnen 2, 3, 9 en 12. Voorts was 
aan de overzijde tot in de jaren zestig gasfa-
briek Feijenoord in bedrijf. Verpakt in een 
buurtparkje herinneren een schoorsteentoren 
en enkele voormalige gaskoepels daar nog 
aan. Van de wijk Feijenoord van weleer is 
nauwelijks meer iets over.  

Hoekcafé

(Op)rechte innovatie
Toch heeft Schipper Kozijnen 
wat recht te zetten. Traditio-
neel worden kunststof kozij-
nen in hoeken van 45 graden 
aan elkaar gelast, terwijl de 
verbindingen tussen houten 
raamprofi elen een 90 graden 
hoek hebben. Daar komt nu 
verandering in. WoodLine®, 
de réchte verbinding, zorgt dat 
schuin gelaste verbindingen of-
fi cieel tot het verleden behoren. 
WoodLine® zet letterlijk en 
fi guurlijk wat recht, door het 
warme karakter van hout samen 
te brengen met de isolerende en 
onderhoudsvrije eigenschappen 
van kunststof. Gecombineerd met 
rechthoekige profi elen en een 
houtnerffolie is het kozijn niet 
te onderscheiden van een houten 
kozijn. 

Recent zijn er in de markt al 
diverse rechte verbindingen 
ontwikkeld. Niet in alle geval-
len heeft dit gezorgd voor het 
behoud van de hoge kwaliteit 
en duurzaamheid van de gelaste 

verbindingen. WoodLine® is voor 
95% gelast waardoor de kamers, 
ook de staalkamer, gesloten blijft 
voor weersinvloeden van buitenaf 
zoals vocht en wind. De gelaste 
rechte hoekverbinding is een 
duurzame keuze door de optimale 
isolatie en sterkte van het kozijn.

ColorCoating, 
kleur met een grote K
Er is veel gedaan om de buitenzij-
de van kunststof kozijnen mooier 
te maken. U kunt inmiddels kie-
zen uit verschillende profi eltypen 
en kleursystemen (glad of hout-
nerf). Echter, de binnenzijde heeft 
tot nu toe te weinig aandacht 
gekregen. De keuze is beperkt 

tot kunststof kozijnen met 
glimmende binnenzijden en 
slechts verkrijgbaar in wit 
of crèmewit. Daar komt nu 
verandering in.

Interieur in kleur
Met ColorCoating® heeft 
u bij Schipper Kozijnen 
een onbeperkte kleurkeuze. 

Hiermee kunt u de kleur van het 
kunststof kozijn afstemmen op 
uw interieur. De geïntegreerde 
acryl kleurlaag van ColorCoa-
ting® is naar wens verkrijgbaar in 
zijdeglans of mat.
Uw interieur is een onderdeel van 
uw eigen smaak en stijl, waarom 
mag u dit niet van uw kozijnen 
verwachten? Kies ColorCoating® 
voor een onbeperkte kleurkeuze.

Wilt u meer informatie over ko-
zijnen, schuifpuien of dakkapel-
len? Kijk dan eens op de website 
www.schipperkozijnen.nl of 
bezoek één 
van onze showrooms.

WoodLine, Kunststof 
met een grote K
In de loop van de tijd heeft het kunststof kozijn een enorme ontwikkeling meegemaakt.  
Innovaties in vormgeving en kleur hebben het lelijke eendje tot een uniek en veelzijdig 
product gemaakt. Met als uitgangspunt het combineren van comfort met het behoud van 
de uitstraling van de gevel, is kunststof tegenwoordig een passende en sfeervolle oplos-
sing voor elke woning. 

- advertorial -

- WoodLine kunststof kozijnen van Schipper, 
karakter van hout, voordelen van kunststof.-
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

dan u denkt! 

R

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Ambachtelijke Schoenmaker
Sleutelservice

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

Veelzijdig Breede Vliet

Een warm onthaal in een professionele omgeving

Geriatrisch centrum Breede Vliet
Schakelweg 162
3192 JP  HOOGVLIET
T 010 - 438 33 44
E breedevliet@argoszorggroep.nl

                                       Geriatrisch centrum Breede Vliet is volop in beweging. 
                                              In dit dynamische verpleegcentrum kunnen ouderen terecht 
                 voor dagbehandeling, kleinschalig wonen, ziekenhuisverplaatste zorg, 
                             kortdurende reactivering en chronische zorg. 
                                    Uiteraard is er bij alle zorg, behandeling en welzijn aandacht
                voor de individuele wensen en behoeften van de cliënten. 
                         Zij kunnen zich bovendien vrij bewegen in het gelijkvloerse Breede Vliet      
                                          en zowel binnen als buiten in de belevingsgerichte tuinen 
                                    genieten van de warme sfeer, het licht en de gezelligheid.

Uw Computerspecialist uit Krimpen aan den IJssel voor 
Computerhulp aan huis, Onderhoud, Reparatie en Verkoop
Onze kracht:
Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor 
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief

Voor Computerhulp aan huis 
in de regio Zuid Holland en omstreken.
- Computer Hulp en service aan huis (u hoeft de deur niet uit)
- Snel een afspraak
- 90% van de problemen vakkundig opgelost binnen 1 uur
- Betaalbare tarieven
- Haal- en brengservice (voor grote reparaties)
- Opnieuw instellen van uw televisie en radio frequenties

Ook kunt u bij ons terecht voor een geheel nieuw computer 
systeem. Geheel naar uw wens samengesteld. Onze ser-
vice gaat daarin verder dan alleen bij de aanschaf. Wanneer 
kwaliteit en service net zo belangrijk zijn als de prijs, bent u 
bij ons op het juiste adres.

Meer informatie vindt u op onze website: 
http://pchulpvoorsenioren.nl

Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, 
tel. 06 – 519 719 26

PC Hulp voor Senioren

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T  0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T  0180 49 73 56

info@fegalux.nl  |  www.fegalux.nl

zomeractie nu tot 

25% KortiNG

op alle huismerk raamdecoratie 

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

VOOR SLIMME KOKERS

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

Behangspeciaalzaak Jan Behang
Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam

Telefoon: 010 - 418 41 74

Behangspeciaalzaak Jan Behang

WWW.JANBEHANG.NL

domus magnus
de luxe van ouder worden

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Sint Jobsweg 92  · 3024 EJ Rotterdam 
telefoon: +31 (0)10 2135171 ·  www.bloomz.eu

E info@bungalowparksimpelveld.nl

WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*

Kruinweg 1 
6369 TZ Simpelveld

T 045-544 12 42  
F 045-544 01 25

Discrete boedelruiming / Senioren verhuizing

010 484 0 999 //                         //  070 306 16 96

www.boedelzorgdrager.nl/ info@boedelzorgdrager.nl

Zomercruise
Boek nu een leuke 3-daagse minicruise naar Newcastle, de “shop-

ping capital” van Engeland! Aan boord heerlijk dineren in een van 

de vier restaurants, kijken naar het showballet en de band in de 

nachtclub of naar de bioscoop…De volgende dag wordt u naar het 

centrum van Newcastle gereden, waar u naar hartenlust kunt 

winkelen of cultuur kunt opsnuiven!
Boek nu last minute in augutsus van 89 voor 59 euro! 

Ga naar www.dfds.nl/DOR 
voor meer informatie en boekingen!

 
 

W A N D E L R E I Z E N

CountyHike

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

www.wapenvanameide.nl

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER
Cash & Carry voor bedrijven

V

7 dagen in de week geopend

Kijk op www.berkelrodehl.nl
Veilingweg 54
Berkel en Rodenrijs
Tel. 010 - 503 29 32

BEL OF MAIL VOOR EEN GRATIS PROEFLES.
Kanaalweg 37, 2903 LR Capelle ad IJssel, onder de poort (P.Canaalstaete P gratis)

30 minuten sporten voor alleen vrouwen

www.saunahuys.nl	
Tel.	010	–	4500190		
www.hartforher.nl

-	Vrouwen	onder	elkaar		 	
-	30	minuten	workout
-	Personal	training	 	
-	onbeperkt	toegang
-	Extra	20	minuten	
		conditietraining
-	fitter,	lekker	bewegen

De Oud-Rotterdammer 
feliciteert Oranje
Als we deze regels schrijven zijn we nog in het ongewis-
se over de afloop. Is driemaal scheepsrecht en worden 
we écht voor het eerst Wereldkampioen of gaat het op 
de valreep weer mis? Hoewel, mis gaan kan het natuur-
lijk allang niet meer. De prestatie die Oranje de afgelopen 
weken heeft geleverd is en blijft geweldig. Of onze Gio-
vanni nu aan het slot van het toernooi met die prijs in zijn 
handen staat of niet. Daarom feliciteren de adverteerders 
van De Oud-Rotterdammer het Nederlands Elftal met dit 
fantastische resultaat 

Oranje  Proficiat!!



... (55+) appartementen in Papendrecht
•	 3-	en	4-kamerwoningen
•	 openbaar	vervoer	op	loopafstand
•	 recreatieruimte	waar	activiteiten	worden	

georganiseerd
•	 keuken	met	diverse	apparatuur
•	 badkamer	met	ligbad	en	aparte	douche	
•	 ruime	loggia
•	 inpandige-	en	kelderberging
•	 lift	en	huismeester	aanwezig
•	 parkeergelegenheid

Huurprijzen vanaf € 710,-

In rustige groene 
omgeving, dichtbij de 
uitvalswegen van 
Papendrecht: 
appartementcomplex 
Zonnedauw! Een modern 
complex, met veel 
recreatie-
mogelijkheden.

Verwey Vastgoed Wonen	[	HuurWoningWinkel	]
Postbus	23426,	3001	KK		Rotterdam
T		010	266	00	00,		E		verhuur@verwey-vastgoed.nl

Per direct beschikbaar!
Huren met korting!
(vraag naar de voorwaarden)

huren?

www.verwey-vastgoed.nl
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Verhuizen 

is  

duurder 

Het is hip om zo lang moge-
lijk gebruik te maken van uw 
eigen huis! 
Maar soms is een aanpassing 
noodzakelijk. 
 
Kijk eens naar onze website. 

www.apollo-aqua.nl 

Dan ontdekt u dat onze vele 
oplossingen heel mooi zijn. 

Apollo Medical bv 
Brugstraat 16 
2471 AT Zwammerdam 
0172 619142 fax 0172 619145 
www.apollo-aqua.nl 
E-mail: apollo-info@apollo-aqua.nl 

Vele gasten hebben we in de afgelopen jaren mogen ontvangen....

Hotel restaurant Aan de Vaart

We gaan mee met de veranderingen en passen 
ons aan de wensen van deze tijd. Ondanks 
alle veranderingen zijn er ook enkele zaken 
onveranderd gebleven. Hoewel het hotel 
een moderne nieuwe uitstraling kreeg, is de 
ouderwetse, gezellig huis elijke sfeer bewaard 
gebleven. Vooral dankzij de inspanningen van 
Fred en Henny Gatsonides, die zich met veel 
inspanningen getroosten om de sfeer in stand 
te houden. Want uiteindelijk is ook aan hen er 
alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat een
gast in het hotel zich GAST met hoofdletters 
blijft voelen en zich helemaal thuis en op zijn 
gemak voelt door de persoonlijke aandacht.
Gelegen tussen de twee schitterende natuur-
gebieden het Fochtelooërveen en het Drents-
Friese Wold beleeft u de sfeer van comfort en 
gastvrijheid.

Uit eten
De tafels in het Restaurant nodigen u uit om 
plaats te nemen, en te genieten van een drie 
gangen menu, bereid met verse streekproduc-
ten welke onze chef-kok samenstelt.

Het menu serveren we om plm. 18.00 uur en 
is inclusief een consumptie plus een kopje 
koffi  e na. Dit voor een prijs van € 22,50 per 
persoon. Het is dus ook gewoon mogelijk om 
uit eten te gaan naar Hotel restaurant ‘Aan
de Vaart’.

Fietsarrangement
In ons 40-jarig jubileum bieden wij de lezers 
van De Oud-Rotterdammer een fi etsarrange-
ment aan bij reservering van een twee per-
soonskamer van het 5 daags fi etsarrangement 
“de paden op de lanen in”
Bij de 25ste boeking en reservering voor twee 
personen op een twee persoonskamer, krijgt 1 
persoon 250,00 euro jubileum korting. (Prijs 
is niet te verzilveren of overdraagbaar). Bij 
alle arrangementen is een elektrische
fi ets(en) tegen meerprijs te huur.

Vakantiereizen
‘Aan de Vaart’ biedt de gasten een uitgebreid 
programma en verzorgt ook vakantiereizen op 
maat, inclusief een compleet verzorgd excur-
sieprogramma met ieder jaar nieuwe thema’s.

Ons hotel blijkt zeer populair onder de lezers 
van De Oud-Rotterdammer. Vele bezoekers 
die we in de afgelopen jaren als gast mochten 
ontvangen, hebben het als een aangename tijd 
ervaren. Wilt u ook wel eens nader kennis-
maken met Hotel Aan de Vaart, pak gerust de 
telefoon of bezoek de website
www.hotelaandevaart.nl voor meer informatie 
over de arrangementen en ons jubileum jaar.

Geheel compleet verzorgde 
8-daagse vakantiereis met de 
service van het halen en brengen 
per luxe touringcar vanaf € 575,-
* Dit kan vanaf diverse opstapplaatsen en bij 

kleine gezelschappen
* Voor lezers van De Oud-Rotterdammer 

geldt minimaal 8 personen vanaf uw 
huisadres

* De reis is op basis van volledig pension (all 
in) en inclusief het excursieprogramma

* Middagtocht met twee uur varen op de 
Friese meren.

* Vier keer een halve dagtocht via schitteren-
de toeristische routes met een bezoek aan 
een museum of een folklorisch evenement

* Excursies zijn inclusief rondleiding/vertel-
ling en een kopje koffi e.

* De gezellige avondprogramma’s bieden u 
volop variatie.

Kerst - nieuwjaarsreis 2010 -2011
* Elf dagen uit en thuis
* All in, negen excursie middagen
* Gezellige winteravonden vol entertaiment

Hotel Aan de Vaart is twee generaties jong en dat is een hele belevenis! Door 
de jaren heen is er voor iedereen in hoog tempo veel veranderd. Dat is overal 
te zien. Ook bij ons hotel, want wij staan beslist niet stil.

JUBILEUMKORTING

1970 - 2010
jubileum met veel speciale aanbiedingen groeps-
reizen en individuele vakantie op maat vraag naar 
de vele mogelijkheden kijk op onze site gotoadv.nl

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort
3-daags fi etsarrangement
“Beslist de moeite waard”  vanaf € 110,- p.p.

5-daags fietsarrangement
“De paden op de lanen in” vanaf € 250,- p.p.

8-daags vakantie-arrangement
“Compleet verzorgde reis” vanaf € 575,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het
Drents-Friese Wold
Voor informatie of reservering:
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32
en dat voor die prijs! Kortingsbon en voorwaarden op aanvraag verkrijgbaar

www.hotelaandevaart.nl                                        info@hotelaandevaart.nl

LAST MINUTE - 
ALL INN BUSREIS
Vertrek op:
24 juli - 21 augustus - 
4 september 
& 9 oktober
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The Three Jacksons
Vermoedelijk rond 1960 begonnen 
Henk van der Sluis, Wil de Graaf en 
Wim Gerards (1933-2002) uit Rot-
terdam samen het accordeontrio The 
Johnsons, dat zowel qua naam als qua 
uitmonstering nogal was gemodel-
leerd naar The Three Jacksons. Na 
klachten van dat veel bekendere trio 
lieten The Johnsons als het ware het 
hoofd hangen, zagen het merk op hun 
accordeons, en doopten zichzelf om 
tot De Crosio’s.
De bezettingswisselingen daarna 
waren nogal talrijk.
In de loop van de jaren zestig 
ontstond een versie van De Crosio’s 
met accordeonist Henk van der Sluis, 
contrabassist Gerard Jongste (1929-
1996) en drummer Toon Versloot 
(1931-2007). In die samenstelling 
maakte het trio zowaar een hele lp op 
het Telstar-label van Johnny Hoes. 
Op de hoesfoto, van links naar rechts: 
Gerard, Henk en Toon.
Daarna was er een versie van De 

Crosio’s van Henk van der Sluis 
met drummer Toon Doodewaard en 
gitarist/bassist Jan Petri.
En rond 1969 kwam zanger en bassist 
Bob Govers (1937) in beeld. Hij ver-
ving Jan Petri, die de muziek moeilijk 
meer kon combineren met zijn werk.

Euromast
Bob Govers, die deze zomer 73 hoopt 
te worden, groeide op in de Gouver-
nestraat in Rotterdam-West. Een hang 
naar muziek heeft hij in zijn herin-
nering altijd gehad. “Als jochie van 
een jaar of zes, zeven zat ik al met 
twee vorken op een houten stoel te 
trommelen. Later ben ik gaan zingen 
en jodelen voor de deur van ijssalon 
Giesenaar in de Anna Paulownastraat. 
Mensen in de buurt die me hoorden, 
gooiden zelfs centjes voor me uit de 
ramen.”
Zingen en optreden is altijd een 
liefhebberij voor hem geweest, naast 
‘gewoon’ werk. Bob: “Ik heb 360 
bazen gehad. Aanvankelijk was ik 
huisschilder, maar in 1961 ben ik 
afgekeurd wegens een hernia.
Daarna ben ik portier geweest bij de 
Euromast, en conciërge bij eerst een 
muziekschool, daarna een jongeren-
centrum, en later een basisschool. Ik 
ben ook nog suppoost geweest bij 
de bibliotheek in Capelle aan den 
IJssel. Ik was acht jaar chef bij een 
medicijnen-groothandel. En ik ben 
beheerder geweest bij een tennisbaan 
in Barendrecht. Als ik alles moet 
vertellen ben ik een week bezig.”
De muziek heeft Bob zichzelf geleerd. 
Eerst basgitaar, daarna ook contrabas.

Kosmos Trio
Bob Govers en Henk van der Sluis 
zijn met De Crosio’s blijven optreden 
tot december 1992. Eerst was dat met 
Toon Doodewaard - en in deze bezet-
ting maakten De Crosio’s in 1973 
nog een ep met vier nummers van 
Kees Korbijn. “We hadden er 5000 
van laten maken. Die namen we mee 
naar onze optredens in zalen. We ver-
kochten er dan zo’n stuk of 35 op een 
avondje. In april kwam het plaatje uit, 
in juli was alles verkocht. We hadden 
ontzettend veel werk in die tijd. Veel 
bij dansscholen. En we waren zo’n 
beetje het huisorkest van Spes Bona 
op Zuid. Feestavonden, bruiloften.”
Vanaf rond 1975 speelden Bob en 
Henk met slagwerker Ron Stevens 

(ex-Spooky’s Day Off) en vanaf circa 
1989 met de Schiedamse drummer 
Joop Bezemer (ex-Tipsy Trio).
Na het einde van De Crosio’s is 
Bob tot 2004 verder gegaan met het 
Kosmos Trio, meestal met accorde-
onist Rinus de Vries en slagwerker 
Rinus Keppel (1934-2010). Een trio 
dat zich, om de geschiedschrijving 
te vergemakkelijken, bij gelegenheid 
ook wel eens De Crosio’s noemde.
Wat De Crosio’s en het Kosmos Trio 
door de jaren heen brachten, is het 
best te omschrijven als amusements-
muziek. Bekende nummers. Muziek 
om op te dansen. Met hier en daar 
een soort conference of een act. Zoals 
van ‘Jan Steen met zijn derde been’, 
door Gerard Jongste. Of dansen met 
een sekspop. Dat deed Bob. “Ik was 
er echt voor het publiek. Ik maakte als 
conferencier show. Je keek wat voor 
mensen er in de zaal zaten, en daar 
maakte je je programma op.”

Tom Manders
Het laatste optreden van het Kosmos 
Trio kan Bob zich nog goed herinne-
ren. Dat was een bruiloft in 2004. Het 
was zo’n gedoe om steeds met een ac-
ceptabel trio te kunnen opdraven, dat 
hij de handdoek toen in de ring heeft 
gegooid. Als hij, thuis in Krimpen 
aan den IJssel, het laatste optreden 
aanwijst in een van zijn plakboeken, 

komt er iets weemoedigs over Bob. 
“Ik mis het. De muziek, mensen om je 
heen, de aandacht die je hebt.” 
Thuis zit hij nog wel op een key-
boardje te riedelen in zijn muziekka-
mertje, maar dat is toch niet hetzelfde.
“Ze vragen me nu alleen nog maar 
om de bingo te draaien. Maar als er 
morgen een cluppie bij elkaar komt 
dat me vraagt, ga ik zo weer spelen. 
Achter mekaar.”
Aan de andere kant: dat hij nooit be-
roeps is geworden, betreurt Bob niet. 
“Nee joh, daar moet je vrijgezel 
voor wezen. Ik heb nog eens bij Tom 
Manders gesolliciteerd. Ik kon begin-
nen. Maar ik heb het niet gedaan. 
Nee. Die gasten die wel beroeps zijn 
geworden zijn allemaal drie, vier keer 
getrouwd. Het vlees is zwak. En als 
je niet uitkijkt komt het allemaal in de 
Story te staan.”

Bob Govers & De Crosio’s:  
“Als er morgen een cluppie bij elkaar komt, ga ik zo weer”  door Roland Vonk

Je zou misschien denken: een wat volks, Rotterdams amusementstrio dat zich ‘De Crosio’s’ noemt, dat kon 
wel eens uit Crooswijk komen. Nou, daar heeft dat ‘Crosio’ niet direct mee te maken.  Die sierlijke naam 
komt van het gelijknamige Italiaanse accordeonmerk. 

Een mooie klus voor de lezers van De 
Oud-Rotterdammer.
Wie weet hoe het zit met: de accor-
deonisten Henk van der Sluis, Wil de 
Graaf en Rinus de Vries, met gitarist/
contrabassist Jan Petri (woonde lange 
tijd aan de Schepenstraat), en met de 
drummers Toon Doodewaard (vroeger 
aan de Grondherendijk), Ron Stevens 
(werkzaam bij de RET?) en Joop 
Bezemer (uit Schiedam)?
Mail, schrijf of bel me.

Jimi Hendrix 1
In de vorige editie van deze krant 
stond een pagina over het popfesti-
val in het Kralingse Bos van 1970. 
Over ‘Kralingen’ hoorde ik nog een 

opmerkelijk verhaal uit de mond van 
de Rotterdamse jazz-onderzoeker Hans 
Zirkzee, die fi gureerde in de vorige 
afl evering van Bal Na.
Volgens Hans zou gitaar-god Jimi 
Hendrix op Kralingen hebben kunnen 
spelen als niet programmeur-organisa-
tor Berry Visser dat had tegengehou-
den. Jimi speelde in augustus wel op 
het festival op het Isle of Wight, een 
maand voor zijn te vroege dood, maar 
dus niet op Kralingen. En dat kwam 
door Berry.
Wat is het echte verhaal?
Ik heb het Berry Visser laatst ge-
vraagd. Hij kon zich niet meer precies 
herinneren hoe het was gegaan, maar 
Jimi stond niet hoog op zijn verlang-

lijstje, zoveel wist hij wel. Berry: “Ik 
heb niet zo veel met virtuositeit.” 
Op zich begrijpelijk. Ik bedoel: het 
gaat bij muziek niet om technische 
hoogstandjes maar om emotie, of iets 
je raakt. Maar toch. Stel je voor dat 
Jimi wel op Kralingen was geweest. 
Dat zou het festival nog legendarischer 
hebben gemaakt.

Jimi Hendrix 2 
Hij heeft één keer in Nederland 
opgetreden, Jimi Hendrix, en dat was 
dan niet op Kralingen maar wel in Rot-
terdam, in 1967, op de Hippy Happy 
Beurs in de oude Ahoy’ hal, op een 
steenworp van het Hofplein.
Ik heb me laten vertellen dat die Hippy 

Happy Beurs - voor tieners en ‘twens’ 
zoals dat toen werd genoemd - meer-
dere dagen besloeg, en dat je per dag 
een kaartje kocht. Op de dag dat Pink 
Floyd er optrad kostte een kaartje 2,5 
gulden, een paar dagen daarvoor, met 
Jimi Hendrix, was het vijf gulden.
Naar aanleiding van alle publiciteit 
rond ‘Kralingen’ vertelde iemand mij 
het verhaal over een jongen die wel 

op de Hippy Happy Beurs naar Pink 
Floyd was geweest, maar het concert 
van Jimi Hendrix had laten lopen. 
Vanwege die vijf gulden.
Vijf gulden om Jimi Hendrix te zien 
optreden.
Ach ja, keuzes in het leven ...

Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amu-
sement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling de 
dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, voor 
zover aanwezig, steeds te horen in de eerste afl evering van Archief Rijnmond na het 
verschijnen van deze krant.

In bovenstaand verhaal over De Crosio’s, Bob Govers en het Kosmos Trio zitten wat gaten, ik geef het toe. Van lang niet alle muzikanten die voor-
bij komen heb ik gegevens als geboortejaar en, eventueel, sterfjaar. Nou hangt op zich ook het lot van de wereld niet af van zulke gegevens, maar 
als we toch bezig zijn, dan streven we ook naar volledigheid.

Namen en rugnummers willen we hebben

- De Crosio’s (Joop Bezemer, Henk van der Sluis en Bob Govers) -

- Het eerste optreden van Bob Govers, 8-9 jr. -

- Kosmos Trio (Rinus Keppel, Bob Govers en 
Rinus de Vries -

- Zanger Bob Govers met zijn eerste gitaar -
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Vakantie in het         van Brabant

2 d b 0 j

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

Alle kamers begane grond met eigen terras, 
douche, toilet, tv, telefoon, 

u hoeft  geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!!! 

Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaats: zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht.

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 582,00 incl. busretour/3 halve 
middagtochtjes en toeristenbelasti ng, 

met gezellige avonden. Nog beschikbaar 
van 17 tot 24 September 

20 tot 27 augustus met eigen vervoer 

incl.de middagtochtjes €  562,00

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Vakantie in het Sauerland

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 165,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 34,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement €39,- per dag

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

• Zeer rustig gelegen
• Mooi gelegen wandelpaden

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

 
 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

  2 nachten  € 138,--    p.p. 
  3 nachten  € 202,50  p.p 
  4 nachten            € 264,--    p.p.  
  5 nachten            € 322,50  p.p.  
 

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer 
Geldig in 2010 o.b.v. beschikbaarheid 

 

  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 

 

OUD ROTTERDAMMERTJES
DIVERSEN

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog 
bekijken/bestellen. 
www.fotovanrotterdam.nl

GEVRAAGD 
PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
(010) 2847362 of 
(010) 2763852 
of  0647 775893
Email: 
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55
Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:  

 
             

 Rob Monsma  
 Adrienne Solserpad 2 
 3066 GC Rotterdam 
 Tel. 010– 8415345, Mob. 06 - 29041747 
  r.monsma@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens  
 Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk  

Te huur: Vakantiewoning in Zeeland bij bos en strand 
vrij na 13 aug. en Chalet Wallis(Zwitserland) vrij van 

21 aug-4 sept.  Wegens annulering gered.prijs. 
Info: www.chaletdoornink.nl of bel 0180-558462

Kasteelbank in
Leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met
bijpassende fauteuil
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Zomeropruiming 

Diverse showmodellen tegen zeer scherpe prijzen

Cruise Inclusief
17 daags verblijf aan boord, volpension, lijnvlucht
naar Boedapest, transfers naar en van luchthaven,
live entertainment, captain’s dinner, Nederlands-
talige reisleiding gedurende gehele reis.

MS Serenade 2
Grootste hutten op de rivieren,
luxe lounge / bar, bibliotheek, 
sauna, fi tness, captain’s club, 
hotellift

…EN RESERVEER!
telefoon 026 - 325 9278 | info@select-voyages.nl

De reis van uw leven De reis van uw leven 
Dwars door Europa

Onvergetelijke 17-daagse 
riviercruise op het 4-sterren 
superior MS Serenade 2.

KIES UW HUT…
Standaard Hut Beethovendek  € 1879 € 1149 p.p.
Superior Hut Beethovendek € 2059 € 1199 p.p.
Superior Plus Hut Mozartdek € 2159 € 1249 p.p.
Delux Hut  Mozartdek € 2409 € 1399 p.p.
Premium Deluxe Hut Chopindek  € 2579 € 1449 p.p.
Select Hut Chopindek  € 2679 € 1649 p.p.
Premium Suite Chopindek  € 2979 € 2249 p.p.

SUPER AANBIEDING

RUIM € 800,- VOORDEEL

Vaarschema: Boedapest | Wenen | Bratislava | Wenen | Dürnstein | Passau | Regensburg 
Nürnberg | Bamberg | Würzburg | Wertheim | Miltenberg | Frankfurt | Mainz 
Rüdesheim | Koblenz | Keulen | Düsseldorf | Nijmegen

Vertrekdatum:
zondag 26 september
Vertrekdatum:

1.149,-
V.A.

€ P.P.

We hebben uw hulp nodig.
Collecteert u mee?

De collecteweek staat weer 
voor de deur.
Word collectant: 
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte



Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575
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-- Er op uit! Kalender --
 ROCK ‘N’ ROLL jaren ‘50-dag

route 55 met artiesten en rock ‘n’ rollbands, oldtimers, motoren stands 
enz. Nieuwe Binnenweg en Heemraadsplein – 10 - 23 uur - Vrij entree. 
Meer info kijk op www.the-flaming-star.nl. Tel. 06-51269862 Onderne-
mersvereniging Nieuwe Binnenweg.

7e Shantycafé    
Lichtschip aan de Wijnhaven restaurant TINTO tegenover nr. 101 
15.00-18.00 uur

17
Juli

18
Juli

 

24
Juli

Cursus Toekomst in Wenskaart 
Reijerheem te Ridderkerk - 19.30-21.30 uur - € 35,-- voor hou-
ders van De Stromen Opmaat pas. Meer informatie via Zorglijn 
Opmaat 0900-8664 (€ 0,10 p.m.)

1818

De grote Midzomermarkt  
Middellandstraat - 10.00 tot 17.00 uur – tel: 010-524 34 34
 

Culturele stadswandeling    
’t Gilde Rotterdam - 10:00 -  kosten:     3,50 
Tel. 010-4362844, www.gilderotterdam.nl

4 t/m 11
Oktober

Oktober

Juli

7 t/m 14

22
Juli

Kipspies Hawaï dagspecial    
in Grand Café/Restaurant Zuiderkroon. Het menu : kipspies Hawaï met 
een frisse picassosaus, een zomerse salade en gepofte aardappel 
met kruidenboter. Vlissingenplein 108 in Rotterdam-Pendrecht, 17.00 – 
19.00 uur – Kosten: 7,50 exclusief uw drankjes. Inschrijven bij de kassa 
of aanmelden via 010-4810202. Eet smakelijk!

24

Cursus Handig omgaan met je mobiele telefoon 
Hoppesteijn Rotterdam - 13.30-15.30 uur - € 30,00 voor hou-
ders van De Stromen Opmaat pas en € 35,00 voor niet pashou-
ders. Meer informatie via Zorglijn Opmaat 0900 8664
(€ 0,10 p.m.).

 

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Geheugen Tuindorp Vreewijk 
leeft in museumwoning Lede 40
Sinds vorige week is pand Lede 40 in Vreewijk een museumwoning 
en daarmee wordt het verleden van het tuindorp tastbaar. Eigenaar 
Com•wonen heeft het Historisch Museum Rotterdam gevraagd de 
unieke woning in beheer te nemen. Het museum presenteert daarmee 
niet alleen een verstild tijdsbeeld, maar wil met buurtbewoners ook op 
zoek naar het verhaal van alle tijden van Vreewijk. 

De woning aan Lede 40 geeft een bijzonder beeld van tuindorp Vreewijk aan het begin van de twintigste eeuw. De 
laatste bewoner is er geboren en getogen, is nooit verhuisd en heeft het pand in oorspronkelijke staat gelaten. 
Dus zonder badkamer of centrale verwarming en de keuken is nog authentiek. Bezoekers krijgen het gevoel in 
het verleden van het tuindorp te stappen. 
Het Historisch Museum Rotterdam en Com•wonen nodigen wijkbewoners uit hun eigen Vreewijk te laten zien en 
bij te dragen aan de inrichting en de verhalen van de museumwoning. Zij kunnen elkaar er ontmoeten en herin-
neringen ophalen. Zo kan het pand uitgroeien tot het geheugen van de wijk.
Het Historisch Museum Rotterdam voert in de wijken projecten uit met bewoners, gericht op het levend cultureel 
erfgoed van de stad. Com•wonen ondersteunt dit initiatief omdat zij respect heeft voor de cultuurhistorische 
waarden van Vreewijk en het belangrijk vindt dit met bewoners en organisaties in de wijk te realiseren.
De openingstijden van Lede 40 zijn dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.30 uur en woensdag van 09.30 tot 
16.30 uur.
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    VoordeelpaginaVrienden

JA,

Naam + voorletters: 
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v. 
Telefoon:
Email:

Handtekening:                                                     Datum:

Ik meld mij aan als 
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’ 

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische 
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
(Het bedrag wordt in juni afgeschreven)

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

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of 
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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Sluit aan en word voor 10 euro per jaar 
ook Vriend van De Oud-Rotterdammer
Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare gratis De Oud-Rotterdammer, met meer 
ruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen, meld u dan nu aan als Vriend van 
De Oud-Rotterdammer door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te 
sturen naar de krant. Door toestemming te geven via een automatische incasso uw bij-
drage als Vriend van De Oud-Rotterdammer te voldoen, hoeft u er zelfs verder geen 
enkele moeite voor te doen.
Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

BON BONBON

‘Eddy Doorenbos 
Gentleman of Swing’
van Aat Marinisse
bevat 128 pagina’s en tientallen illustraties.
Het is op het formaat van 13,5 bij 21,5 cm, 
gebonden/genaaid, uitgegeven door 
Coolegem Media te Rotterdam

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Geen € 12,95, maar slechts € 10,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk 
a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.deoudrot-
terdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die 
u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 10,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 12,95

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

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

bevat 128 pagina’s en tientallen illustraties.
Het is op het formaat van 13,5 bij 21,5 cm, 

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Euromast 
50 jaar 

1960>2010 is een uitgave 
van Coolegem Media in
Rotterdam. Dit telt 
112 pagina’s en kost  € 17,95 

Vrienden van De Oud-
Rotterdammer betalen slechts € 15,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwer-
kerk a.d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.de-
oudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij 
Coolegem Media, die u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer 
       en ik betaal € 15,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,95

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

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

Holland 
Pop Festival

Drie legendarische dagen in Kralingen
Een fantastisch verslag van drie wonderlijke dagen in Kralin-
gen, die bij menig vijftigplusser een onuitwisbare herinnering 
hebben achtergelaten. Een schitterend boek vol, deels niet 
eerder gepubliceerde, foto’s en onvergetelijke herinneringen.

U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwer-
kerk a.d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.
deoudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur waarna na 
betaling, het boek wordt toegestuurd.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer 
       en ik betaal € 22,50
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 24,50

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

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

Drie legendarische dagen in Kralingen

BON

BON

Zullen wij laten hoo-ooren … SP-AR-TA
is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s en kost in de winkel € 16,95. 

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 14,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website 
www.deoudrotterdammer.nl    Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na 
betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 14,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

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

De Rotterdam voor altijd thuis
Nu speciaal voor de Vrienden van De Oud Rotterdammer   € 17,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website 
www.deoudrotterdammer.nl

Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 17,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

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

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel



Voetballen was favoriet, maar niet 
bij oudere bewoners die vreesden 
voor hun ruiten. Als herhaald 
waarschuwen niet hielp, sloeg 
dat om in boosheid en zelfs het 
afpikken van de bal. Dat kon weer 
uitdraaien op een handgemeen tus-
sen een woedende buurman en een 
zo mogelijk nog bozere vader of 
moeder, die het opnam voor zijn 
of haar kind. Slagbal, goalgooien, 
naamroepertje, touwtjespringen en 
hardlopen waren na school vaste 
activiteiten. Maar als het seizoen 
was aangebroken kreeg knikkeren, 
tollen en diaboloën de voorkeur.
De Lavendelstraat beschikte in 
De Vrolijke Wandelaar over een 
wandelclub voor alleen jongens. 
Een ballotagecommissie had de 
knullen in orde bevonden, want 
‘schoffi es’ werden niet toegela-
ten. In de straat woonden vooral 
bootwerkers, maar ook arbeiders 
van de meelfabriek Meneba aan 
de Brielselaan, classifi ceerders 
en marktkooplui. Door de jaren 
heen is de Lavendelstraat het 
decor geweest van incidenten als 
de beruchte huurstaking in de 
jaren dertig, havenstakingen, de 

moord op een buurtwinkelier en 
het wegvoeren door de Duitsers 
van joodse buurtgenoten in de 
duistere jaren tussen 1940 en 1945. 
Dat wist ik uiteraard niet op het 
moment van mijn zwerftocht, maar 
dat zocht ik later op toen ik het 
boek ‘Bloemhof – Tuindorp in een 
stadswijk’ aan het schrijven was.
Buurtschap De Laantjes achter 
de Beverstraat was ook een van 
mijn favoriete stekjes. Ik vond 
het knus te vertoeven tussen de 
kleine arbeiderswoningen waarin 
doorgaans grote gezinnen huisden. 

Ook daar gold dat kinderen van 
die buurt er baas waren en geen 
vreemde eend tolereerden. Maar 
het buurtje bleef me trekken en ik 
maakte er nader kennis mee toen 
ik bakker Herman Witholt van Van 
der Meer & Schoep hielp. Hij had 
zijn wijk rondom de Beijerlandse-
laan met zijn grootste afnemers 
in De Laantjes. Ik herinner me 
de families Van Houwe, Risse en 
De Snoo en hun dochter Babs, 
waarmee ik een paar keer op 
zondagmiddag hand in hand naar 
de fi lm heb gekeken in buurt-
huis De Brink in Vreewijk. Met 
leeftijdgenoot Tiny Risse kreeg 
ik zelfs verkering, hoewel we 
nog maar veertien waren. Ik had 
al een bromfi ets – wat natuurlijk 
niet mocht – en daarmee hebben 
we in één jaar tijd de halve wereld 
bereden. Het was een heerlijke tijd 
en wat waren we onschuldig in 
onze kalverliefde. Om de een of 
andere reden raakte het uit en we 
zagen elkaar terloops nog wel eens 
als ik door de Bloemfonteinstraat 
liep waar ze met man en dochter 
woonde, maar tot een echt gesprek 
is het nooit meer gekomen. Ook 
een jaar of acht geleden niet toen 
ik Tiny en een nieuwe partner 

aan de Kromme Zandweg op het 
parkeerterrein van tuincentrum 
Theo Kop Jansen uit de auto zag 
stappen. We herkenden elkaar 
direct. Het werd een kort babbeltje 
waarin ze vertelde ergens in de 
buurt van Ooltgensplaat te wonen. 
Een jaar of twintig eerder werd ik 
door haar dochter, ze was op dat 
moment het stralende evenbeeld 
van haar moeder, aangesproken 
in het voormalige Metrotheater 
aan de Wolphaertsbocht, toen een 
bingohal. Ze was er zaalmede-
werkster en vertelde dat haar moe-
der wel eens over me had verteld. 
Uiteraard streelde dat mijn ego en 
jammer genoeg is ook dat contact 
nooit voortgezet. De Laantjes 
waren er toen al lang niet meer, de 
woninkjes uit de negentiende eeuw 
hadden plaats gemaakt voor een 
door buurtbewoners aangelegde 
kinderboerderij.

In die omgeving is trouwens 
veel veranderd. De Varkenoord-
sebocht is verdwenen en ook de 
op 16 december 1932 in gebruik 
genomen Varkenoordsebrug 
over het rangeeremplacement 
West-IJsselmonde. Als ik aan die 
brug denk, komen moeiteloos de 
talloze tramritten naar boven met 
de lijnen 2, 3, 9 en 12 tussen Zuid 
en de Stad. Aan de westkant had 
de brug een pijler van gemetselde 
stenen met daarlangs een brede 
afwateringspijp naar een sloot 
langs het emplacement. Die pijp 
gebruikten we om naar boven te 
klimmen naar een platform onder 
de brug die we als schuilhut ge-
bruikten. Het was een fl inke klim 
en ook een gevaarlijke vanwege 
de kans op misgrijpen en vallen. 
Dat overkwam een jongen van de 
West-Varkenoordseweg, die er 
een gebroken rug aan overhield en 
niet lang daarna overleed. Dat had 
er bij mij er de schrik goed in ge-
bracht en ik beperkte me daarom 
maar met schooieren tussen de 
huisjes van De Laantjes met het 
risico op een pak slag. De les van 
het leven was in mijn jeugd soms 
ook een harde. 

- De Lavendelstraat in 
de richting Oleanderstraat 
had op deze foto uit 1980 

bebouwing die leek op die van 
de Pantserstraat. Foto collectie 

Rein Wolters  -

Graag struinde ik in mijn jonge jaren door de straten van Zuid, ook in de woondrie-
hoek tussen Putsebocht, Dordtselaan en Marentakstraat. De hoogbouw van deze 
straten in Bloemhof leek op die van ‘mijn’ Pantserstraat en was in de jaren vijftig 
eveneens kinderrijk. De in 1923 gebouwde Lavendelstraat verbond de Stokroosstraat 
met de Oleanderstraat en die straat was als geen ander van de jeugd die er woonde. 
Gespeeld werd alleen met buurkinderen: die van andere straten werden geweerd, 
desnoods met harde hand.

Jongeren die 
er woonden waren 
in hún straat de baas
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De RVS flat 
in Rotterdam
De RVS flat staat al meer dan 
50 jaar in Rotterdam tussen 
het spoor en de Heemraads-
singel. Deze markante flat 
heeft een bijzondere geschie-
denis en is speciaal gebouwd 
voor alleenstaande werkende 
vrouwen. Toen de flat in 1958 
werd geopend, was het onge-
woon dat vrouwen zelfstan-
dige woonruimte hadden. De 
naoorlogse woningnood was 
nog niet voorbij en vrouwen 
hadden een andere positie in 
de maatschappij.

Als twee enthousiastelingen van de fl at 
zijn we bezig de geschiedenis van de 
RVS fl at in Rotterdam in een naslag-
werk vast te leggen. We hebben al veel 
informatie verzameld en eerder via een 
oproep in deze krant zelfs enkele per-
soonlijke verhalen ontvangen. We weten 
echter helaas nog maar weinig over de 
architecte van het fl atgebouw.

De fl at is ontworpen door mevrouw 
ir. W.C.M. Jansen (1904-1989). Zij 
heeft jarenlang aan de Rubenslaan in 
Schiedam gewoond. Bij de totstandko-
ming van de fl at werkte ze samen met 
architectenbureau Kuiper, Gouwetor, 
De Ranitz en Bleeker. Mevrouw Jansen 
was lid van de VVAO (Vereniging voor 
Vrouwen met Academische Opleiding) 
en ook van de Vrouwen Adviescommis-
sie voor de Woningbouw te Rotterdam. 

Het initiatief om een fl at te bouwen was 
van de Stichting tot bevordering van de 
huisvesting van de werkende vrouw. 
Kunt u ons meer vertellen over me-
vrouw ir. Jansen of over de Stichting, 
dan horen we dat erg graag. Oud beeld-
materiaal van de RVS fl at is ook van 
harte welkom.

Reacties naar rvsfl at@gmail.com of 
t.a.v. RVS fl at, Suze Groeneweglaan 
329, 3021 DX Rotterdam

- Tramlijn 12 op de Varkenoordsebrug op weg naar het eindpunt aan de 
Mijnsherenlaan. Onder de brug was een platform dat gebruikt werd als speelhut. 

Foto verzameling Willem van Mourik -

- Overstroomde Laantjes op zondagmiddag 1 februari 1953. Op het talud van de 
Slaghekstraat nieuwsgierigen, onder wie de samensteller van deze rubriek. 

Foto Arnoud Voet/Jan Roovers -

    Alleen maar liever samen? 
Voor singles van 40 tot 85 jaar. 
      www.40plusrelatie.nl  
                lid BER 
          015 ‐ 88 94 807  
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Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl
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ELECTRISCHE 
STA-OP 
RELAXFAUTEUIL

vanaf    695 

 2950 

2 1/2 ZITS + 
2 FAUTEUILS

A A N B I E D I N G

Uit voorraad leverbaar

RELAXFAUTEUIL

29502 1/2 ZITS + 
2 FAUTEUILS2 FAUTEUILS

Dealer van oa :

het Anker
Brouwers meubelen
van der Drift 
Elastoform 
Elano              
Eastborn 
Eleonora 
Frans Bijnen
Gepade
Himolla
Habufa
Karel Mintjens 
Koopmans 

Loom  
Mantelassie 
de Man
Maxfurn
Mecam
Neostijle 
Revalux
Sit design
Theuns
de Toekomst
Vermulm
VDV 
Wildeboer

KOM NAAR ZUIDLAND & RIDDERKERK
IN ONZE SHOWROOM KUNT U UW KEUZE 

BEPALEN UIT HONDERDEN MODELLEN.

GEEN LEVERTIJD DIV OP VOORRAAD OP-OP 
VANDAAG GEKOCHT EN MORGEN HEERLIJK GENIETEN VAN DIT PRACHTIGE BANKSTEL
GEEN LEVERTIJD DIV OP VOORRAAD OP-OP 

COMPLEET BANKSTEL OCALA 
2 1/2 ZITS BANK PLUS 2 FAUTEUILS 
MET VERSTELBARE 
ZITTING

voor    1795 

ELDERS € 3500,-,
ALLEEN BIJ
MEUBELCENTRUM NU

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien
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CMY

K

60x89_contour.pdf   08-07-2010   19:20:30

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

voor € 750,--
Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke 
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

www.deoudebrouwerij.nl T 043 455 1636 
Hoofdstraat 53, Mechelen Zuid Limburg NL 

Een monumentaal en uniek familiehotel! Uitstek. 
keuken, sfeervol restaurant, tuinen en terrassen 

Vraag vrijblijvend  een brochure/info ! 
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door Aad van der Struijs

Dit wordt een zeer 
bijzonder Spionnetje….
Bijna vijf jaar lang ‘kijk’ ik in het Spionnetje en laat u, zeer actueel, weten wat mijn blik 
trof. ‘In het Spionnetje’ was kopij, die de hoofdredacteur op het aller, allerlaatste mo-
ment bereikte. Deze keer is dat anders: u hebt mijn vorige Spionnetje nog niet gelezen, 
maar de eindredactie heeft déze tekst al ontvangen. In de week dat de Tour de France 
nog uit Rotterdam moet vertrekken en de weersvoorspellingen steeds warmer weer 
beloven, sta ik op het punt naar het ‘Buitenpaleis’ in Stolwijk te verkassen. Mijn poes 
Francien kijkt af en toe angstig naar de transportkooi die al klaar staat, maar zeker is 
dat ze morgen op honderden vierkante meters grond op speurtocht is naar muizen en 
(kleine) vogels.

Voor mij wordt dit een ‘In het 
Spionnetje’, waar voornamelijk de 
DOR-lezer aan het woord is. Een 
DOR-lezer is bijvoorbeeld Balt Ben-
der in Auckland (Nieuw Zeeland). 
Wanneer Balt in zijn herinneringen 
dingen uit de krant ophaalt, moet u 
er wel rekening mee houden, dat hij 
zo’n 22000 kilometer van Rotterdam 
woont.

Balt deponeerde deze brief in mijn 
gezichtsveld: “Wat een krant is die 
De Oud-Rotterdammer; petje af voor 
degenen die zo’n pracht stukje jour-
nalistiek iedere veertien dagen bij el-
kaar brengen. Iedere keer wanneer ik 
de krant ontvang, komen er artikelen 
in voor, die mijn  herinneringen van 
vele jaren terug naar voren halen. 
Ik kreeg een tijdje geleden de Oud 
Rotterdammers van 26 januari, 9  en 
23 februari en 9 maart in m’n brie-
venbus.  Natuurlijk bleef al het werk 
meteen liggen, vanaf het moment 
dat ik het pakje opende. “First things 
first”, zoals ze hier zeggen.
Eerst over toevalligheden: Een paar 
weken daarvoor had ik een oprui-
ming, want er lagen zoveel dingen, 
die ik nu, na al die jaren, wel eens 
weg kon gooien. Onder andere oude 
kalenders; ik had deze bewaard, want 
er stonden mooie oude schilderijen 
op. Kalenders van zo’n twintig-
dertig jaar geleden: weg ermee! Ja 
en daar zat nou net op een van de 
bladen dat schilderij van Evert Moll. 
Jammer, maar er is niets aan te doen, 
misschien stond er wel een hele 
beschrijving bij die afbeelding.
En nu even iets over de Willem 
Ruys. Er waren blijkbaar reacties, 
ook in andere Oud Rotterdammers, 
waar men het erover heeft dat de 
Willem Ruys in Rotterdam gebouwd 
zou zijn. Ik weet, dat ze is in Vlis-
singen gebouwd, maar de schroeven 
van de Willem Ruys, werden volgens 
mij van Drunen naar Rotterdam 

getransporteerd op trucks die daar 
speciaal voor gemaakt waren. Het 
was nogal een evenement, want 
in de kranten en op de radio werd 
aangekondigd op welke punten 
die trucks te zien waren. De twee 
schroeven, want de Willem Ruys 
had twee motoren, waren 22 ton, 
dus behoorlijk groot. Ze waren op 
tandheugels geplaatst, die konden 
worden versteld, zodat de schroeven 
tijdens het transport schuin op de 
trailer stonden. Wanneer de trucks en 
trailers onder een brug door moesten, 
konden de schroeven horizontaal 
gedraaid worden, zodat ze onder de 
brug pasten, waarna ze weer schuin 
gedraaid konden worden, zodat het 
gevaarte niet de hele weg in beslag 
nam.  Ik denk niet dat de schroeven 
aangebracht zijn, terwijl de Willem 
Ruys al aan de Lloydkade lag. Ie-
mand een andere verklaring?”

Verbazingwekkend
Balt Bender vervolgt zijn brief: 
“In De Oud-Rotterdammer van 23 
februari staat op de voorpagina een 
artikel over een bominslag in de Kre-
kelstraat. Ten eerste wist ik niet dat 
daar een bom gevallen was. Ik kan 
mij tenminste niet herinneren, (en 
hier komt het) dat ik daar meneer De 

Haan ooit over gehoord heb, maar de 
foto liegt er niet om.  Ongelooflijk 
om zoiets aan de andere kant van 
de wereld te lezen. Dat is waar ook, 
meneer De Haan knipte soms je haar 
en was bekwaam in koperwerk en 
kantklossen. In de late jaren veertig 
en begin vijftig was ik lid van een 
jeugdbeweging. Wij waren met veel 
dingen bezig, volksdansen, soms 
weekenden kamperen, of soms 
gewoon op ’t weekend een eind 
gaan wandelen. Maar zo nu en dan 
trokken we de stoute schoenen aan 
en deden we een toneelstuk. Het was 
hier, in de Krekelstraat, dat wij ie-
dere week een avond bij meneer De 
Haan gingen repeteren. Ik heb zelfs 
nog foto’s, dat hij te zien is terwijl 
enkelen van onze club ‘Midsum-
mer’s Night’s dream’ opvoeren, op 
het terras van de jeugdherberg in 
Oostvoorne. Meneer De Haan was 
inderdaad een manusje van alles en 

had ontzettend veel geduld met zo’n 
stel jongelingen die op zo’n avond 
kwam repeteren.” 

Pieter Schop sr
In één van De Oud-Rotterdammers 
werd iets geschreven over Pieter 
Schop. Hij was niet alleen directeur/
eigenaar van Schops Vleeswaren 
en Conservenfabriek in Rotterdam-
West, maar ook een fanatiek 
(amateur)fotograaf. Niet alleen de 
(actuele) gebeurtenissen rond de Van 
Helmontstraat haalde hij voor zijn 
cameralens, ook het personeel van 
zijn ‘worstfabriek’ legde hij voor het 
nageslacht vast. Van zo’n oud-per-
soneelslid kreeg ik twee foto’s. Wie 
herkent zichzelf?

Deze pagina lijkt wel een plaat-
jesboek. Wanneer ik weinig tekst 

schrijf, blijft er ruimte voor een 
foto. Wanneer die foto dan een soort 
‘Waar-was-dat-nou-foto’ is, voel ik 
me in mijn element. Onlangs zat ik 
te snuffelen in het voortreffelijke 
tekst/fotoboek van Herman Romer: 
Rotterdam na duistere jaren. Dit 
boek is in 1994 door de Europese 
Bibliotheek uitgebracht; ik denk 
dat het nu slechts verkrijgbaar is bij 
een antiquariaat.  Ik was acht jaar 
bij de ‘bevrijding’ en herinner mij 
de periode ná de duistere jaren (lees 
1940-1945) nog heel goed. Iedere 
foto, ieder stukje tekst roept mij de 
gedachte op van ‘Weet je nog wel’?
Misschien heeft Herman Romer in 
de afgelopen 16 jaar antwoord op 
een door hem in het boek gestelde 
vraag: Wie weet welke straat dit in 

Rotterdam-west(?) is. Het gaat om 
een afbeelding uit 1947 van een 
RMI-melkboer voor zijn elektrische 
hond. Waar liep deze melkboer 
eigenlijk?

Last but not least
Woensdag 24 juli 2002 ligt heel lang 
achter ons. Woensdag 24 juli 2002 
is gisteren voor mij. Nieuwsgierig? 
Kijk dan op internet bij www.ditis-
rotjeknor.nl/ongeval/ongeval.htm . 
Over elf dagen is het ‘alweer’ acht 
jaar geleden.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De Willem Ruys van Evert Moll -
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Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

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

 

TMG 
centrum 

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- ook uitschuifbaar
- Salontafels

* indien voorradig

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

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

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

- Div. Stroken
- Div. M-bogen
- Div. sluiervitrage
- Alles inclusief gemaakt

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

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

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

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

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

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

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

NIEUW: WoodLine® 

nú zonder meerprijs!
Karakter van hout, voordelen van kunststof
Schipper Kozijnen heeft hét alternatief op de schuine lasverbindingen 

in het kunststof kozijn: WoodLine®. Een mooie rechte verbinding 

in kader en draaideel, en de uitstraling van het traditionele houten 

kozijn, met behoud van sterkte en de optimaal isolerende 
eigenschappen van kunststof.

Kom kijken in onze showroom aan James Wattstraat 5 
(Gouwestroom) in Gouda of bel voor meer informatie 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien 
en dakkapellen.

KARAKTER 
VAN HOUT
VOORDELEN VAN 
KUNSTSTOF



Koolhoven
In De Oud-Rotterdammer van 29 juni 
vroeg Gerard Cox zich af, of er een 
vliegtuigfabriek van Frits Koolhoven op 
vliegveld Waalhaven is geweest. Ik weet 
dit zeker, want ik heb er zelf gewerkt. 
Als jongmaatje, ik was 17, heb ik in de 
afdeling metaalbewerking gewerkt op 
een galerij die rondom een hangar liep, 
waarin beneden vliegtuigen werden 
gestald en onderhouden. Ik maakte onder 
meer venturibuizen, om de vliegsnel-
heid te meten en de staalkabels waarmee 
de besturingsorganen, richtingroer, 
hoogteroer en ailerons oftewel rolroeren 
bediend werden. Vleugelkleppen waren 
toen nog niet uitgevonden. Leuk om te 
vermelden is dat er op koffie- en theetijd 
iemand rondkwam met een tank koffie/
thee met een kraantje eraan waaruit je 
een beker drinken kreeg. Twee ongeluk-
ken zal ik nooit vergeten; een met een 
passagierstoestel, van de KLM, een 
Fokker F36 of F22 en in het begin van 
1940 het verongelukken van een nieuw 
type, de FK 58, waarbij onze testvlieger, 
luitenant Coppens  om het leven kwam.
Ik woonde toen in het noorden van 
Rotterdam in de of het (naar verkiezing) 

Zwaanshals en ging, in weer en wind op 
de fiets naar het vliegveld, over de Maas-
bruggen; de Maastunnel was toen nog in 
aanbouw. Dat deed ik graag, want ik was 
er trots op dat ik bij een vliegtuigfabriek 
mocht werken, mede omdat de oorlogs-
dreiging in de lucht hing en vliegtuigen 
broodnodig waren in mijn opinie.
Ik ben daar in dienst geweest tot op 10 
mei 1940 de oorlog uitbrak. Ik heb toen 
nog, patriottisch als ik was, geprobeerd 
op de fabriek te komen, niet wetende dat 
deze toen al uren geleden weggebombar-
deerd was, maar door de oorlogshande-
lingen was ook niet bij de Maasbruggen 
te komen.
Waar ik mij nu nog over verwonder is, 
dat ik zonder verklaarbare redenen bij be-
eindiging van de werktijd op 9 mei 1940 
al mijn persoonlijke eigendommen heb 
ingepakt en mee naar huis heb genomen 
en daar nu nog iets van in mijn bezit heb.
 A.van der Nol
 Toscalaan 564
 3194BM  Hoogvliet
--------------------------------------------------
De “Luchtbrug”
In zijn column in De Oud-Rotterdammer 
van 15 juni schrijft Gerard Cox over de 

gevaarlijke escapades, die hij met zijn 
vriendjes uithaalde op de overkapping 
van de luchtbrug. Deze brug kende ik 
heel goed. Ik woonde aan de andere 
kant, namelijk in het Sportdorp en met 
mijn vriendje Rinus speelde ik in de 
veertiger-/begin vijftiger jaren ook nogal 
eens op die brug. Die brug heet officieel 
Marathonbrug, geloof ik. Wij hadden 
wel gehoord dat er jongens hoog op die 
overkapping hadden gelopen. Nou, daar 
waagden wij ons niet aan. Want als je 
zou uitglijden of struikelen, dan was het 
gedaan met de koopman. Maar wij deden 
iets anders en hadden niet in de gaten 
dat wij met ons leven aan het spelen 
waren. Want wat deden wij? Behalve in 
de stoom staan van de locomotieven, die 
onder de brug door reden, probeerden wij 
op de ook aanwezig stroomdraden van 
de bovenleiding te plassen. Wij beseften 
absoluut niet wat wij aan het doen 
waren. Er moet een beschermengel op 
onze schouders hebben gezeten (en ook 
op de schouders van de heer Cox met 
zijn vriendjes), want als wij die draden 
hadden geraakt, dan hadden wij het na-
tuurlijk niet kunnen navertellen. In mijn 
herinnering zie ik schuine platen, die aan 
de onderzijde van de brug waren aan-
gebracht, en die moeten het onmogelijk 
hebben gemaakt met ons straaltje tot bij 
de draden te komen. Ja, ja, die luchtbrug 
heeft heel wat op zijn geweten. Gelukkig 
zijn Gerard Cox en zijn vrienden niet van 
de brug afgevallen en hebben zij het ook 
overleefd. Want wat zouden wij zonder 
Jaap Kooiman hebben moeten beginnen?
 Henk Conijn
 Duke Ellingtonstraat 11
 4337 XT  Middelburg
--------------------------------------------------
De luchtbrug 
van Rotterdam Zuid
In OR nummer 12 las ik het leuke ver-
haal van Gerard Cox over de luchtbrug. 
Ik ben geboren in 1937 en woonde in de 
Riederstraat op 24. In mijn jonge jaren 
heb ik  tientallen malen over de bogen 
van de luchtbrug gelopen en herinner mij 
nog een leuke anekdote. 
Ik was ongeveer dertien jaar en liep met 
een aantal vriendjes onder de brug over 
de Varkenoordseweg, waar de schillen-
boeren hun opgehaalde schillen kwamen 
lossen.  Van de jongens, die er bij waren 
herinner ik mij Dik Verschoor en Peter 

Biggelaar, respectievelijk Riederstraat 12 
en 13. De vader van Dik had slechts één 
arm, terwijl de vader van Peter bij een 
ongeval een verbrijzeld been had opgelo-
pen. Onder de brug hingen ook toen al de 
verrijdbare stellingen om de onderkant te 
kunnen schilderen. Er waren twee schil-
ders aan het werk. We besloten samen 
een geintje met de schilders uit te halen. 
Het plan was door de opening naast het 
fietspad op de hoofden van de schilders 
te plassen. Zo bedacht, zo gedaan. Dus, 
hardlopend via de voetgangersopgang 
naar boven. Dik en Peter waren als 
eersten boven en gingen zorgvuldig mik-
kend uitgebreid staan plassen. Uiteraard 
lieten de schilders deze warme douche 
niet zonder meer over zich heen gaan. 
Eén van hen bedacht zich geen moment, 
pakte zijn grootste kwast, doopte die diep 
in de verf en sloeg vervolgens met de 
kwast door de opening. Het resultaat van 
die actie laat zich raden. Eén van mijn 
maatjes zat onder de verf. Wie het slacht-
offer was, weet ik niet meer precies, 
maar misschien kan hij mij dat nog eens 
schrijven of vertellen. 
 Kees Ligtmans
 Vurenlaan 39
 4006 XN Tiel
 0344 615020
--------------------------------------------------
Padvinderij
Mijn vraag over het opschrift op de vlag 
van de scoutingmuziekgroep van voor de 
oorlog heeft heel veel reacties opgele-
verd. Te veel om iedereen persoonlijk 
te kunnen bedanken. Nu hoop ik dat 
het op deze manier kan. Ik heb veel 
verhalen gehoord, van totempalen die in 

de oorlog verstopt werden tot geheime 
bijeenkomsten van jonge scouts. Diverse 
mensen hebben het jamboreelied door 
de telefoon gezongen of de woorden 
opgestuurd. Geweldig! Via het Scouting-
museum Rotterdam kwam ik ook achter 
de woorden op de vlag. ‘To Save and to 
Serve’ werd in Nederland “Redden en 
Dienen’. Honderd jaar padvinderij, wat 
een tijd.
Nogmaals bedankt allemaal en speciaal 
de mensen van ‘De Oud Rotterdammer’, 
die dit alles mogelijk maken.
 Marjorie Lamain-van der Sluijs
 dehand@solcon.nl
--------------------------------------------------
Foutje
Ik lees De Oud-Rotterdammer altijd met 
veel plezier van voor naar achter en stuur 
hem daarna naar Driebergen, waar nog 
meer Rotterdammers wonen. Het artikel 
van Koert Wijnands riep veel herinnerin-
gen bij mij op als Delfshavenaar. Maar er 
stond een foutje in dat mij pijnlijk trof.
A. van Welzenis is van een boog van de 
spoorbrug gedoken, zo’n veertig meter. 
Wie van de Hef dook, was Louis Vlas-
blom, 73 meter; ere wie ere toekomt. Een 
werkloze knul van 19 jaar die dat flikte 
voor 25 gulden. Een paar dagen later 
deed Tabberné hem na, maar overleefde 
dit niet. Hij (Louis) vertelde dat hij 
berekend had dat hij twee salto’s moest 
maken om goed uit te komen, ja, ja. Hij 
heeft gewoon mazzel gehad. Ik moest dit 
even kwijt.

Maarten Vlasblom
Abdijgaard 10
3984 KP Odijk
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Brabantse 
school 
Toen mijn jongste zus mij De 
Oud-Rotterdammer van 4 mei 
stuurde, zag ik tot mijn grote 
vreugde de foto van de Brabantse 
school. Ik sta niet op die foto, 
maar heb wel zes jaar (1934-1939) in die klas gezeten met meester Korengevel. 
De eerste twee klassen met juffrouw De Vries en vier jaar bij meester Korengevel. 
Het was mijn fijnste school. Ook mijn twee broers en een zus waren daar; ik was de 
jongste. Ik weet nog dat mijn twee jaar oudere broer bij bovenmeester Goudswaard 
in de klas zat. Van mijn klasgenoten herinner ik er drie bij naam: Floris van den 
Berg, Riekje Bierghout en Arie van Straten. Meester Korengevel kon fijn vertel-
len; dan zat hij op de eerste bank en vertelde de belevenissen van ’Pietje’, een soort 
vervolgverhaal. Ik bleef over voor lunch, want het was te ver om naar huis te gaan. 
Meester Korengevel woonde op de Brielselaan en ik liep na school vaak met hem 
mee naar huis. 
Bijgaande schoolfoto is gemaakt in de derde klas. Heel erg bedankt Kees Verkeik. Je 
hebt mij erg blij gemaakt door mijn fijne meester weer in herinnering te brengen.
 Leny Osseweijer 
 23/70 Osborne road
 North Haven
 South Australia 5018

Quarantaineterrein 
Tijdens het lezen van 
het Mijmer Zuidhoek-
je viel mij de foto van 
het Quarantaineterrein 
op Heijplaat op. Tij-
dens die periode was 
mijn vader met andere 
patiënten aan het ku-
ren op de Heijplaat. 
Hierbij stuur ik een kopie van een toentertijd genomen foto (tussen 1943 en 1948).
 
      J.van der Schoor
 joopenwies@kpnmail.nl

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

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

 

        

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

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

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling    

  
  

 

 
NU: ZOMER OPRUIMING !!!

Dressoirs * Faut’s * Eethoeken * Bankstellen 

Onze vakantie: 
van 26-7 tot 14-8

Let op! NU: 
MEGA OPRUIMING

Slaapkamers !!! 

Grote sortering voor kleine woonkamers! Dressoirs, salontafels, eetk.tafels

Seizoen 2010 promotie
geldig tot  14 november 2010

Genieten in het Sauerland op maar circa 370 km 
van uw woonplaats Hotel Jägerhof.......klein en fijn

Oud Rotterdammer arrangement 2010
4 x overnachting 
4 x ontbijtbuffet

4 x driegangen diner
Informatiepakket
Ontvangstdrankje

Gratis openbaar vervoer in het Sauerland
Aankomst dagelijks € 190,- p.p.

Jägerhofweek 2010 
7 x overnachting
7 x ontbijtbuffet

7 x driegangen diner 
Informatiepakket
Ontvangstdrankje

Gratis openbaar vervoer in het Sauerland
Aankomst dagelijks € 333,- p.p.

tel. 004929811706 (nederlandstalig), 
mail. info@jaegerhof-winterberg.de
web. Www. Jaegerhof-winterberg.de

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg



Gezocht
Ik woon al vijftig jaar en ben op zoek 
naar twee oude vriendinnen. Anneke 
van Brouwershave, die vroeger op de 
Groene Hilledijk woonde, haar vader 
was bakker en Tinie Berkhout, die 
vroeger in de Jasmijnstraat woonde. Ik 
zou graag eens van hun horen.
 Willy Elscot Bout
 barneselscot@yahoo.com.au
-------------------------------------------------
Café Westerbode
Ik ben voor mijn schoonvader op zoek 
naar foto’s van een café in de Adriana-
straat 55 te Rotterdam. Het café heette 
Café Westerbode. Indien iemand deze 
heeft, verneem ik het graag. Het café 
was vroeger van C.J. Vingerhoed, de 
opa van mijn schoonvader, die in zijn 
kindertijd boven het café woonde.
 P. Vledder 
 hyena.peter@gmail.com
-------------------------------------------------
Wim Meuldijk
Ik ben al meer dan 20 jaar op zoek naar 
een stripboekje van mijn vriend, wijlen 

Wim Meuldijk. De titel van het boekje 
luidt: ‘De avonturen van Sneeuwvlok 
den Eskimo’. Tekst en tekeningen 
van Wim Meuldijk. Meuldijk had het 
boekje zelf ook niet meer in zijn bezit. 
Het boekje heeft de grootte van een 
briefkaart en op de cover staat een 
blauwe lucht met sneeuwvlokjes en een 
gezichtje van een Eskimo en een iglo en 
25ct. afgedrukt. Het boekje is versche-
nen in 1943 in Rotterdam en omgeving. 
Betaal voor een gaaf exemplaar 250 
Euro.
 Ernst Slinger
 Schagen
 0224 – 217020
 eh.slinger@quicknet.nl
-------------------------------------------------
WKV Hordijkerveld
In 1957 ben ik geboren in Overschie, in 
Flat Zeeland. Na twee jaar verhuisd naar 
Leiden, mijn vader werkte bij de NS en 
na vier jaar weer terug naar Rotterdam. 
Wij kregen een eengezinswoning in 
Hordijkerveld, IJsselmonde. Hier ben ik 
getogen tot 1971, want toen gingen we 

naar Delft. En daar woon ik nu al sinds 
september 1971.
Maar, ik voel me 100% Rotterdammer, 
temeer daar ik sinds 1977 in Rotter-
dam werk en alle hoeken en gaten van 
Maasvlakte tot aan Brienenoordbrug 
ken. En daar nog een beetje omheen. 
Vandaar dat ik met volle teugen geniet 
van de foto’s en verhalen in DOR, want 
ik voel me heel nauw verbonden met 
Rotterdam. 
Jammer genoeg heb ik door vakantie 
WWDN 119 gemist, want deze foto 
aan de Hordijk komt mij reuze bekend 
voor, doordat kapper Greebe ons in zijn 
kapsalon knipte. En tot 1996 heeft de 
heer Greebe mij nog geknipt, ook al zat 
ie niet meer op de Hordijk.
De echte reden dat ik u benader heeft 
te maken met een oproep: Toen ik 
in Hordijkerveld woonde, was daar 
een actieve wijkvereniging, WKV 
Hordijkerveld. Deze organiseerde vele 
activiteiten, waaronder vakantiekam-
pen. In 1966, 1967 en 1969 ben ik met 
WKV op kamp geweest naar Appel-

scha, Kampeerboerderij Zandstra (66 
en 67) en Hellendoorn, waarschijnlijk 
de Kemperhof (1969). Helaas heb ik 
daar geen foto’s van en kan ik ook niets 
vinden op internet. Ik hoop daarom dat 
er onder de lezers van DOR mensen 
zijn die foto’s hebben van deze kampen, 
herinneringen of anderzijds. Namen 
die ik me kan herinneren zijn de heren 
Caljouw, Daans, Nederlof, Matthijssen 
en medekampers Wimpie de Zwart en 
Cor van Herwaarden. 
 Frank Muller 
 010 - 45 738 92 (GRIP)
 frank.muller@kpn.com
-------------------------------------------------
Vingerling’s Machinefabriek 
Vanaf 1920 (?) tot ?? is aan de Voorha-
ven in Delfshaven gevestigd geweest  
Vingerling’s Machinefabriek nv. Rot-
terdam, later ook wel genoemd VIMAR. 
Wie kan mij informeren over deze 
fabriek en/of de eigenaar. Wanneer is dit 
bedrijf opgericht en wanneer beëindigd, 
wie was de eigenaar / directeur, welke 
producten werden er gemaakt, wie heeft 
er gewerkt? Wie heeft wellicht foto’s en/
of andere documenten? 
Alle informatie is welkom op 
emailadres: vingerling@xs4all.nl

Algemene Vakschool 
Wij willen een reünie met oud klasgeno-
ten organiseren. Het betreft hier de KN1 
klas van 1e Algemene Vakschool voor 
meisjes uit 1975. Juffrouw Timmermans 
was onze klassendocent. Zij gaf ons 
les in Kostuumnaaien. Op 21 juni 2010 
hebben wij met zeven oud-klasgenoten 
een eerste kleine reünie georganiseerd. 
Nu hopen wij via deze weg de andere 
oud-klasgenoten te vinden. Wij zoeken: 
Gerda Barbier, Joke van Opstal, Corry 
Brouwer, Ria Reyntjes, Rita ?, Marijke 
Kortland, Yvonne v/d Velden, Judith 
?, Marja Brugman, Wieneke Jansen, 
Marijke Arends, Anneke de Ruiter. Een 
ieder die zichzelf herkent kan contact 
opnemen met:
 Cobi de Kiewit
 a.loeve@chello.nl
------------------------------------------------- 

Hordijk
Ik zou graag iets horen van bijvoorbeeld 
Ineke Langbein en Maarten de Jong, die 
net als ik hebben gereageerd op de foto 
van de Hordijk. Ook anderen die ge-
woond hebben op de nummers 284 t/m 
306 en mij gekend hebben, zijn welkom.
Reacties s.v.p. via ravel57@hetnet.nl
 Elly Vollegraaf
--------------------------------------------
Feijenoordse IJssalon
In uw artikel over de Strevelsweg las 
ik over de Feijenoordse IJssalon van de 
familie Noorland. Ik herinner me een 
schoolkameraad Theo Noorland (van de 
IJssalon), Jan Maliepaard (zoon van een 
toentertijd bekende accordeonspeler van 
The Three Jacksons?) en Kees Meul-
stee. We zaten allen op de Hillevliet op 
school in de jaren 1960 -1963? Graag 
zou ik - indien mogelijk - in contact 
komen met genoemde heren. 
 Jan Ilmer, 
 destijds Utrechtsestraat 33c
 janilmer@gmail.com
--------------------------------------------
Cris en Wil van Rijn
Ik zoek Cris en Wil van Rijn. Wij zijn 
altijd met elkaar omgegaan en hadden 
allebei een zoon met een beperking 
n woonden in de Melissantstraat in 
Pendrecht. Graag zou ik wat van jullie 
horen.
Goof Rietveld
0180-615959
06-13420583
--------------------------------------------
Izaäc Peter
Ik zoek contact met (aangenomen) 
verwanten (de Wijs) van mijn oudoom 
Izaäc Peter, geboren te leiden in 1874 en 
overleden te Rotterdam in 1949.

A. Peter
Javastraat 57
2585 AG Den Haag
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel: 0180 – 82 20 244 (advertenties)
Email:  info@deoudrotterdammer.nl

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

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.

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

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

 o	f 49,90 (in Nederland)                      o f 75,00 (buitenland)

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

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

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

Bertus Rath 
Dit is Bertus Rath in 1944. Op de achterkant staat: 
“ter herinnering aan de gezellige uurtjes bij u doorgebracht.
Bertus Rath 
Lange Hilleweg 212
Rotterdam”
De foto komt uit een oude schoenendoos van mijn moeder, Aleida de Leeuw - 
Compagne, die toen als meisje van 20 met haar moeder, zus en broertje in De Krim 
(Overijssel) woonde. Zij vertelt dat Bertus in de oorlog was tewerkgesteld in het 
dorp en hij voor de gezelligheid ‘s avonds vaak bij hen langskwam. Hij had altijd 
dikke pret als mijn oma bij het geluid van naderende vliegtuigen iedereen onder de 
tafel dirigeerde, bij gebrek aan een schuilkelder. “Je benen steken eruit; je komt nooit 
meer weg als die worden 
kapotgeschoten”, zei hij. Toen hij terug in Rotterdam was heeft hij deze foto 
gestuurd. Omstreeks het einde van de oorlog heeft mijn oma van de familie Rath 
bericht ontvangen dat Bertus was overleden. Zijn er nog broers, zussen of neven en 
nichten van Bertus Rath die hier misschien iets van herkenning bij hebben? Mijn 
moeder zou het op prijs stellen 
herinneringen op te halen en hiaten in haar geheugen op te vullen. Ik zal de eventuele 
reacties op deze oproep aan haar doorgeven.
 Anneke Daniëls - de Leeuw
 andelion@hotmail.com
 010-4674298
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Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzel in deze uitgave verloren we onder de goede inzenders weer 
vijf exemplaren van het boek Rotterdam, 1941.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 21 JULI 2010 
opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

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

Horizontaal
1. kenner van de leer der levensverschijnselen; 7. stierenvechter; 12. pratende vogel; 
13. hoofdslagader; 14. uit aller naam (afk.); 15. werkloosheidswet (afk.); 17. oude 
naam voor Thailand; 19. spoorstaaf; 21. personal computer (afk.); 22. bloeiwijze; 24. 
mannelijk beroep; 27. uitroep van afkeer; 28. schoollokaal; 30. hertensoort; 31. vrouw-
tjesschaap; 32. bierton; 33. Association of Tennis Professionals (afk.); 35. schoenma-
kersgerei (afk.); 37. gevuld; 38. revance- of terugwedstrijd; 41. bladgroente; 42. iemand 
die op het strand aangespoelde dingen meeneemt; 44. korte herenjas; 46. North Atlantic 
Treaty Organization (afk.); 47. hoffeest; 48. snackbar; 49. berggeit; 50. meervoud 
van datum; 52. opening (spleet); 54. Japans automerk; 56. naam van een bekende 
(tv)-strandjutter; 58. elektrisch beveiligt; 61. European Options Exchange (afk.); 62. 
tekenverhaal; 64. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 65. zijrivier van de Donau; 67. 
arbeidsplaatsenovereenkomst (afk.); 68. godin van de zee; 70. vrouw (Duits); 72. grap-
penmaker; 73. horecaberoep; 76. onderdeel van een visfuik; 77. militaire politie (afk.); 
78. lichte herenoverjas; 79. familielid; 81. krachteenheid (afk.); 82. Deense munt; 83. 
leesteken; 84. afgemat; 86. openbaar ambtenaar; 87. bezorger (van brieven en pakjes).

Verticaal
1. beveiligingsagent; 2. rivier in Rusland; 3. onderricht; 4. weleens; 5. krakkemikkig 
(beroerd); 6. telwoord; 7. guinees biggetje; 8. gaard (hof); 9. paling; 10. Duurzaam 
Nederland (afk.); 11. openbaar ambtenaar;16. waterkant; 18. verwaande houding; 20. 
streling; 21. stap; 23. deel van bijenkorf; 25. zangvogel; 26. meisjesnaam; 27. bobbel 
(zwelling); 29. beroep in de bouw; 32. artistiek beroep; 34. voor (in samenst.); 36 voor 
een select groepje (arrogant); 37. vervroegde uittreding (afk.); 39. muze van het min-
nedicht; 40. brandbare aardolie (petroleumether); 42. zijn verjaardag vierend; 43. open 
vat van een hengsel voorzien; 45. open plek in een bos; 46. gril (luim); 51. godin der 
verblinding; 53. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 54. hovenier; 55. jaar 
(Engels); 56. eind hout; 57. voormalige Italiaanse muntsoort; 59. bushokje (wacht-
huisje); 60. grafisch beroep; 62. bekend koekje; 63. forse dikkerd; 66. vruchtennat; 67. 
vochtmaat van vier ankers; 69. nieuw (in samenstelling); 71. Algemeen Nederlands 
Persbureau (afk.); 73. groot roofdier; 74. lastdier; 75. Europese hoofdstad; 78. spoedig; 
80. gevangenis; 82. deel van bijbel (afk.); 85. kippenprodukt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

49 36 80 65 39 54 74 40

37 13 86 50 43 79 4 25 53 38

57 22 46 58 29 78 61 84 9 67 62

Voetballiefhebbers en waarschijnlijk zelfs voetbalhaters hebben de afgelopen weken intens meegeleefd met de 
prestaties van het Nederlands elftal op het Wereldkampioenschap Voetbal in Zuid-Afrika. Dankzij de prestaties 
van Oranje houdt dit WK de gemoederen nog steeds bezig, maar intussen liep Rotterdam warm voor een ander 
groots evenement, de Tour de France. Daarop was de uitkomst van de vorige puzzel gericht, met de spreuk:

Rotterdam kleurt geel bij Le Grand Depart
Nu, twee weken later, doet Oranje nog altijd mee en heeft het zelfs de finale bereikt en is het geel uit de stad ver-
dwenen. Tegelijkertijd zijn we nog altijd in onzekerheid of Nederland kampioen wordt, want op zondagavond gaat 
de krant naar de drukkerij en dus kunnen we nog niet zeggen of de missie van Bert van Marwijk en zijn mannen 
geslaagd is. Onder de inzenders hebben we vijf exemplaren verloot van het boek Rotterdam 1941. De winnaars 
zijn: A.F. Neele, Rotterdam

B. Munsel, Hoogvliet

Met de Vreewijkschool 
op schoolreis   
Veel leeftijdgenoten hebben waarschijnlijk (bijna) dezelfde foto in hun 
album. Want wie is er niet in de jaren 50 met de klas naar Schiphol 
geweest!? Deze foto is van klas 4 uit 1957 van de Vreewijkschool aan 
de  Groenezoom in Rotterdam-Vreewijk. Als leerkrachten zijn meester 
Argelo en meester Sintemaartensdijk te herkennen. Nico den Braber 
is al ruim een halfjaar op zoek naar zijn oud-klasgenoten en heeft 
ondertussen het emailadres van een groot deel van zijn klasgenoten 
achterhaald. Hij zoekt echter nog de emailadressen van de volgende 
personen: Jaap Schaper, Gerda Hendriks, Jeanne van Oortmesse, 
Metta Mik, Annie de Wolff, Cobie Braams, Mart Steenbergen, Joop 
Stender, Peter Appel, Cor Smits, Nico Warnaar, Hans van Wingerden, 
Ria Bakx, Janny Geerdsema, Greta Stender, Joke Meerman, Kitty van 
Zwol, Jannie vd Berg, Andre Koenegras, Dirk van Wingerden, Hem-
mie Geertsema, Suus Kaptein, M.vd Bergh, Nellie van ’t Hoff. Wie 
weet meer van bovenstaande personen? Meld je bij Nico den Braber: 
njdenbraber@telfort.nl
 

Nu te koop via De Oud-Rotterdammer

Boek over Holland 
Popfestival 1970 

Voor het eerst is dit driedaags gebeuren 
door Peter Sijnke, Marcel Koopman en 
John Blaak gedocumenteerd in een kleurrijk 

boek waarin de geschiedenis van de tot-
standkoming van het festival, de drie dagen 
en de herinneringen van bezoekers en mu-

zikanten zijn beschreven en met prachtige 
foto’s zijn verbeeld. Een uniek tijdsdocu-
ment dat opgenomen is in de reeks van de 
Stichting Historische Publicaties Roteroda-
mum. Was u erbij, dan mag u dit zeer lees-
bare boek zeker niet missen. Was u er niet, 
dan is het een interessante kennismaking 
met dit wereldbekende stukje Rotterdamse 
geschiedenis dat – en dat is bijna vergeten 
-  deel uitmaakte van de C70-manifestatie, 
de grote culturele gebeurtenis waarmee 25 
jaar bevrijding werd gevierd.

Voor de Vrienden van De Oud-Rotterdam-
mer is dit boek met korting te verkrijgen 
voor € 22,50 inclusief verzendkosten. 
Bent u geen Vriend dan betaalt u € 24,50 
(inclusief verzendkosten). Zie de bon op de 
Vrienden Voordeelpagina.

- Veel van de jeugdige bezoekers gingen drie dagen volledig uit hun dak bij de 
muziek van somtijds wereldberoemde groepen -

In de vorige De Oud-Rotterdammer (29 juni 2010) berichtten wij uitvoerig over het 40-jarig jubileum van het legendarische 
popfestival op 26, 27 en 28 juni 1970 in het Kralingse Bos. Wellicht was u één van de 100.000 bezoekers aan dit muziekfes-
tijn met legendarische namen als Pink Floyd, the Byrds, Santana, Jefferson Airplane, Mungo Jerry en vele anderen.

P. Vegter, Rotterdam
K. Kruithof-Korteweg, Zwijndrecht

C.P. Kaashoek-de Vos, Zierikzee
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over 
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel 
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 
010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Humanitas: wijkzorg!

 
Het geslaagde ‘Diner der Honderdjarigen’ op 25 maart was voor 
Humanitas aanleiding om in De Oud-Rotterdammer de hon-
derdjarige Humanitascliënten eens extra in het zonnetje te zet-
ten onder de titel ‘Lang zullen ze leven!’ Wij denken dat dit ook 
heel aangenaam kan zijn voor u als lezer, want stel u eens voor 
wat de rijkdom aan ervaringen van deze eeuwlingen voor u in 
petto heeft, zoals: 
• waardevolle tips over hoe je oud kunt worden
• leuke, voor de ouderen onder u herkenbare, herinneringen
• vermakelijke anekdotes uit de oude doos
• hoogtepunten uit de geschiedenis van Rotterdam en elders
• leerzame wijsheden (want die komen immers met de jaren)

Lang zullen ze leven!(7) 

IJsselburgh is een prachtig, groot service-
complex in Beverwaard met 198 tweeka-
merappartementen en een royale, veilige 
binnentuin. U kunt zich opgeven voor een 
appartement met zorg. Huurprijsindicatie: € 550,-.

Mevrouw G.N. Lof-Visser

Mevrouw Lof  (geboren Amsterdam 
1910) kwam op haar vierde in Rot-
terdam. Het gezin woonde in de 
Oppert bij het Hof van Weena. Na 
haar huwelijk ging ze in Schiebroek 
wonen. Na de lagere school kwam 
de MULO. Tussendoor stapte ze over 
naar de opleiding lerares op het 
nijverheidsonderwijs bij de ’s-Gra-
vendijkwal. Eenmaal geslaagd was 
het moeilijk om een betrekking te 
krijgen door de recessie begin jaren 
’30. Door de goede referenties van 
haar directrice, deed ze invalwerk 
op diverse scholen. Mevrouw Lof 
stopte met werken toen ze trouwde. 
Het werd vroeger als een teken van 
armoede gezien als een getrouwde 
vrouw ging werken. Ze bleef wel 
privé- en avondlessen geven.
Tijdens het bombardement was ze 
thuis in Schiebroek. Ze zag de bom-
men op het centrum neerkomen. 
Door de dreunen klapte een raam 
uit de sponningen. Haar ouders, die 
nog steeds op de Oppert woonden, 
hadden minder geluk. Hun pand 
kreeg een voltreffer op het achter-
huis. Ze konden door de voordeur, 
die was weggeblazen, uit het bran-
dende pand vluchten. ’s Middags 
stonden ze met een klein koffertje 
bij mevrouw Lof voor de deur. Het 
tweede deel van de oorlog was 

mevrouw Lof met haar man on-
dergedoken in een ‘plashuisje’ in 
Reeuwijk omdat haar man niet 
voor de ‘Arbeitseinsatz’ naar Duits-
land wilde. Tijdens een razzia werd 
hun buurt door de Duitsers afge-
grendeld. Haar man zag zo groen 
en geel van angst dat zij hem aan-
raadde zich ziek voor te doen. Ze 
zetten allerlei potjes en zalfjes om 
het bed. De Duitse soldaat aan de 
deur zag haar man en geloofde 
het.  De eni-
ge opmer-
king die hij 
had was dat 
haar man 
er zo jong 
uitzag. Dit 
klopte want 
hij had een 
vervalst per-
soonsbewijs 
om te oud 
te lijken voor 
de tewerk-
stelling.

Tot haar 82e 
heeft ze ge-
tennist. Ver-
der heeft ze 
geschilderd, 
g e t e k e n d , 
genaaid en 
handwerkte 
ze veel. Te-
genwoordig 
is dit met 
haar slechte 
zicht niet 
meer  zo 
goed te doen.
Nu woont ze met veel plezier in de 
Gerrit Spronkersflat van Humani-
tas-Akropolis.

Terugblikkend toekomstperspectief
Dit is het laatste wat ik schrijf als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Commissarissen besloten  mij, 
na 25 jaar topbestuurschap, per half 2010 in dienst te nemen als Ambassadeur Humanitas. Ik zal mij als 
adviseur bezighouden met de zorgfilosofie in lezingen, geschriften en symposia en de lange termijnvisie, 
alsmede de research, de empathic design van de gebouwen, de herinneringsmusea en de bewaking van 
de ja-cultuur. De tijdgeest volgend zal ik mij tot mijn zeventigste (2012) voor honderd procent professio-
neel blijven inzetten voor een op de ja-cultuur gebaseerde en op menselijk geluk gerichte ouderenzorg, 
met als kernwaarden  eigen regie, eigen activiteit en uitgebreide familieaanpak.

Het dagelijkse werk zal worden 
voortgezet door de resterende le-
den van de Raad van Bestuur, drs. 
Rob van Damme en drs. Gijs Kem-
pen, ondersteund door het ma-
nagement van centrale diensten.

Hoewel er dus geen afscheid 
van Humanitas is, wordt wel op 
operationeel  terrein het dirigeer-
stokje overgenomen. U begrijpt 
dat dit schrijven, na een kwart 
eeuw inzet, waarin ik ook nog 
gepromoveerd ben en als buiten-
gewoon hoogleraar Humanise-
ring van de zorg ben aangesteld, 
gepaard gaat met een zekere me-
lancholie. Die weemoed wordt 
echter ruimschoots gecompen-

seerd door een gevoel van dankbaar-
heid en trots voor wat we met z’n al-
len tot stand hebben gebracht. Een 
paar belangrijke zorginnovaties en 
prestaties: de uitvinding van de le-
vensloopbestendige woning, de fusie 
met thuiszorg en maatschappelijke 
dienstverlening, de omzetvergroting 
van € 35 miljoen naar € 135 miljoen, 
de groei van het eigen vermogen van 
negatief tot meer dan € 30 miljoen 
positief, de locatiegroei van 12 naar 
33 (en nog meer in de planning), de 
creatie van seniorenrestaurants van 
0 naar 16, de creatie van vijf herinne-
ringsmusea (met nog vier op stapel). 
Het aantal medewerkers verdrievou-
digde tot 3.300 met een bredere mul-
ticulturele achtergrond; het aantal 
vrijwilligers benadert de 1.500. Last 
but not least: er staat, door mij vast-
gelegd in een viertal boeken, een 
ijzersterke, praktisch gerichte, inno-
verende en economisch verantwoor-
de zorgfilosofie, met een zelfs inter-
nationale  reputatie.  Uitdrukkingen 
als ‘levensloopbestendig’, ‘ja-cultuur’, 
‘herinneringsmuseum’ zijn zowaar 
ingebed in de Nederlandse taal! 
Zorgarchitecten uit de hele wereld 
komen naar onze gebouwen kijken. 
Onze beeldentuinen, kunstcollecties 

en empathic design zijn fameus. 
Dit alles, inclusief mijn benoeming 
destijds  tot landelijk  Zorgmana-
ger van het Jaar, zie ik als evenzo-
vele complimenten aan het adres 
van de hele Humanitasfamilie!

Voorwaar, we hebben dus veel be-
reikt voor het levensgeluk van cli-
enten (die steeds vaker voor onze 
dienstverlening kiezen), maar ook 
van familie, medewerkers, vrijwil-
ligers, in wijk en stad. Er is eigenlijk 
weinig misgegaan. Wij zijn wel re-
gelmatig, noncomformistisch, te-
gen de financieel gedreven, vooral 
op hygiëne en medische zaken ge-
richte, overheidsregels ingegaan. 
Op de nieuwe fundamenten  kan 
nog jaren door onze zich inzetten-
de extended family voortgebouwd 
worden. Rotterdams: nuchter ver-
stand en handen uit de mouwen!

Dank is op z’n plaats, maar ook  
voldoening en trots. Kijk, dát is nou 
Humanitas! Ik zie de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.

Prof. dr. Hans Becker,
Voorzitter Raad van Bestuur
Stichting Humanitas

Oppert 112, waar 
mevrouw Lof woonde

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a. een 
restaurant, bij NS- en metrostation en RET-
buslijnen voor de deur. Er zijn nog enkele 
appartementen beschikbaar. Huurprijsindicatie: 
v.a. € 680,-.

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!
Bij Humanitas is het goed en veilig wonen! Wij streven naar 
een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, 
ziek en gezond. Zo vermijden wij  ‘misère-eilanden’.  In de ap-
partementen van Humanitas kunt u dus wonen als u geen 
zorg nodig heeft. Blijkt u (meer) zorg nodig te hebben, dan 
hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig zorg in uw eigen 
woning! Van onze ruim 2.000 appartementen komen af en toe 
een paar woningen leeg. Misschien iets voor u?
Bij Humanitas heeft u in een 
aantal complexen de keuze 
tussen een huur- of een koop-
woning. Momenteel hebben 
wij nog een aantal voordelige 
appartementen beschikbaar.  
Huren kunt u door heel Rotter-
dam.   Kopen is soms ook mo-
gelijk. Nancy Zeelenbergflat (Charlois): twee ap-

partementen. Huurprijsindicatie: € 380,-

In De Carnissedreef in Charlois: nog enkele 
eenkamerappartementen.Naastgelegen ver-
pleeghuis biedt o.a. ‘n restaurant met terras. 
Huurprijsindicatie: € 425,-.

Informatie over huren kunt u 
krijgen bij de Humanitas 

woonmakelaar Coby Bosker: 
010 - 461 51 24

Informatie over kopen bij 
Harry Scheffers:
010 - 461 52 67

Humanitas zoekt
vrijwilligers m/v

die de persoonlijke
administratie op orde

willen brengen van
mensen die dat even niet 

meer kunnen.

Iets voor u?
Bel : 010 - 425 01 09 of kijk op

www.humanitas-rotterdam.nl/
vrijwilligerswerk
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