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De Tudor was een nachtclub, evenals 
de aangrenzende bar The Seven Seas. 
Die twee establissementen waren 
inpandig met elkaar verbonden. Dat 
wil zeggen: je kon via een smalle 
doorgang van de ene naar de andere 
bar. Het personeel, inclusief de dj, be-
gon ’s avonds om acht uur. Na gedane 
arbeid stond je de volgende morgen 
om half vijf weer op de Nieuwe 
Binnenweg frisse lucht in te ademen. 
Was de discotheek in de weekenden 
volgepakt met tieners en twintigers, 
op doordeweekse avonden en nachten 
liep de tent half vol met wat oudere 
jongeren van het kaliber horecaknak-
kers, autohandelaren, koppelbazen en 
jongens met andere vrije beroepen. 
En zo af en toe kwamen er langs de 
boomlange portier een paar verdwaal-
de zeelui de zaak binnen.

Biertje 
Op die doordeweekse avond kwam 
er rond middernacht een bloedmooi 
meisje binnen. Halfl ang zwart haar, 
kort gerokt en van boven laag uit-
gesneden. Ze kwam even later naar 
mij toe met de vraag of ik een plaatje 
voor haar wilde draaien. Dat wilde ik 
wel en even later lag Never My Love 
(van de Amerikaanse groep The Asso-
ciation) op de draaitafel. Vervolgens 
kwam ze me hoogstpersoonlijk een 
biertje aanbieden. We raakten aan de 
praat en Anja vertelde me die eerste 
keer onder meer dat ze Anja heette. 
Ze converseerde er niet alleen met 
mij, maar ook met alle barklanten 
lustig op los, tot groot genoegen van 

niet alleen sommige bezoekers, maar 
vooral van de bareigenaar.  Anja 
legde kennelijk makkelijk contact en 
verdween –merkte ik- op een gegeven 
moment met één van de mannelijke 
bezoekers, om anderhalf uur later 
weer fris en vrolijk op het toneel te 
verschijnen. 

Studeren
Dat tafereel herhaalde zich bijna 
wekelijks, als ik er aan het werk was. 
En zodra Anja binnenkwam, draaide 
ik nog maar een keer Never My 
Love, kwam ze wéér met een biertje 
aanzetten en maakten we een praatje. 
Om een lang verhaal kort te maken: 
ik kreeg een platonische verhouding 
met Anja, die mij onder meer vertelde 
dat ze uit een ongezellig gezin uit 
een Zeeuws gehucht kwam, waar het 
streng christelijk geloof het leven 
bepaalde. Dat geloofde ik allemaal, 
ook dat zij er helemaal alleen voor 
stond en dat ze naar Rotterdam was 
gekomen om te gaan studeren. Ze was 
fl ink aan het sparen om die studie te 
bekostigen. Als Anja in Tudor-bar 
was, bleef ze meestal tot sluitingstijd 
hangen. Daarna wandelden we samen, 

aangezien we dezelfde kant uit moes-
ten, in het ochtendgloren richting 
Lage Erfbrug, om dan steevast in een 
tot de vroege uurtjes geopende snack-
bar in de Havenstraat te belanden, 
gerund door een ouder echtpaar dat 
prima koffi e en een overheerlijke bal 
gehakt met pindasaus serveerde aan 
andere types die pas naar bed gingen 
als andere mensen opstonden om naar 
het werk te gaan.

Zoen
Rond een uur of zes, half zeven 
liepen we vanaf de Havenstraat in 
de richting van de Schiedamseweg. 
Daar namen we, op de kruising met 
de Mathenesserweg, afscheid van 
elkaar, aangezien Anja rechtsaf moest 
en ik rechtdoor. Dan kreeg ik een 
zoen van haar en ik kuste terug. Eén 
van de eerste keren bij het afscheid 
nemen, vroeg ze me of ik zin had om 
met haar mee naar huis te gaan. Zeg 
maar, om samen de avond én nacht te 
analyseren. Eigenlijk wilde ik dat wel, 
maar ik deed het niet. De reden? Anja 
was van lichte zeden!

Ed van Helten 
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Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

Eind zestiger jaren was ik 
discjockey. Een jaar of vier 
verdiende ik m’n geld met het 
draaien van plaatjes in bars 
en discotheken in Rotterdam 
en elders in het land. Eén 
van mijn werkgevers was de 
Tudor-bar op de Nieuwe Bin-
nenweg. Daar draaide ik twee 
jaar lang één keer per week, 
op de avond dat de vaste dj 
vrij was. Op één van de eerste 
avonden dat ik daar werkte, 
stapte ze ’s nachts de disco-
theek binnen: Anja.  

Een vriendin van lichte zeden 
Deze week o.a.:

-  Altijd een drukte van belang in de Tudor-bar  -
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Ja, ik kom met ......... personen (incl. mijzelf) naar de 
        Superreünie op 23 oktober in het Van Nellegebouw

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Email:

Ik machtig De Oud-Rotterdammer om eenmalig €12,50 per persoon af te 
schrijven van mijn rekeningnummer:  ……………….. 
(hier uw bank- of girorekeningnummer invullen. Dit bedrag wordt omstreeks 12 oktober van
uw bankrekening afgeschreven)

Handtekening:

Stuur deze bon naar: De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl

Ik meld mij aan als deelnemer aan de Superreünie 
op 23 oktober 2010 in de Van Nellefabriek.

 Kom ook naar de Superreünie 23 oktober
Het aantal aanmeldingen voor de Superreünie op 23 oktober in het Van Nellegebouw loopt 
stevig op. Niettemin is er nog voldoende ruimte voor meer deelnemers, dus,… als u het 
leuk vindt weer eens wat oude bekenden uit uw jonge jaren te ontmoeten, geef u dan op 
nu het nog kan. Dit is de laatste mogelijkheid om u vooraf aan te melden. Wilt u niet vooraf 
inschrijven, dan kunt u de 23-ste ook nog entreekaarten kopen bij de ingang, maar dan 
betaalt u € 2,50 extra en kost een entreebewijs geen € 12,50, maar € 15,00. Vul nu onder-
staande bon of meld u aan via de website www.deoudrotterdammer.nl (klik op de groene 
knop ‘Superreünie online aanmeldingsformulier’).
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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 

    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 vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang.  Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk. 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking. 

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

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras     

€ 349,00 
gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00

Luxe senioren fauteuil
in diverse kleuren

 € 295,00

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeeenn

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
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Cox Column

Ik kwam van wacht, had gemandied en 
stak in mijn hut een heerlijke vers ge-
stopte pijp op. In de pijp mijn favoriete 
melange, Clan. Heerlijk geurend, vond 
ik, naar toffees.
Het systeem koelde en circuleerde de 
lucht uit het woongedeelte. Daartoe 
zat er in elke hutdeur een vierkant 
gat met muggengaas. Ik schrok op 
door het geluid van een kennelijk 
boze hoofdmachinist. Wie daar zo’n 
ellendige rotlucht verspreidde. Ik had 
nog niets in de gaten, totdat hij mijn hut 
binnenkwam en ik zijn beschuldigende 
vinger op mij gericht zag. Dus mocht 
ik voortaan alleen op dek mijn pijpie 
smoren.

Automaten
In die machinekamer was het, vooral in 
de tropen, bloedjeheet. In de Perzische 
golf was het zelfs zo warm dat we 
“twee uur op en tien uur af” werkten.
Onze turbines werden gevoed met 
hogedruk stoom uit twee ketels die 
tegenover elkaar opgesteld waren. De 
waterhoeveelheid in die ketels was 

relatief klein. Teveel water in de ketel 
(een te hoge waterstand) kon leiden tot 
watertoevoer richting turbines en die 
konden daar bij een toerental van 6000 
per minuut echt niet tegen. Het regelen 
van de waterstand was niet te doen 
met de hand. Dit gebeurde daarom met 
behulp van twee automaten.
Aan elke ketel, op de heetste plek in 
de machinekamer, zat een apparaat dat 
hoofdzakelijk bestond uit verchroomde 
stalen buizen. Die moesten schoon-
gehouden worden om een perfecte 
waterstandregeling te verzekeren. Zo’n 
typisch waardeloos klussie was mij 
op het lijf geschreven en was dus mijn 
pakkie-an. Assistent Koen deed dat 
graag en was daarom de enige die dat 
deed. De procedure was eenvoudig. 
Ik nam een stevige lap, deed daar een 
kwak poetspommade op en smeerde 
in één vloeiende beweging de buizen 
in met het schuurmiddel. Dat spul was 
in een fractie van een seconde droog. 
Daarna sloeg ik de lap om de buis en 
poetste hem weer mooi blank en glim-
mend.

Streek
Tot op de bewuste middag tegen vijf 
uur. Ik ging bijna van wacht. Had nog 
een minuut of tien over en daar ik toch 
al drijfnat van het zweet was, besloot ik 
nog even mijn automaten te poetsen.
Ik ga met doeken en busje Brasso naar 
de ruimte tussen de ketels, doe het spul 
op de lap en met de nodige routine 
bedek ik de buizen razendsnel met 
koperpoets. Op datzelfde ogenblik zie 
ik allemaal bruine blaren op de buizen 
en ruik ik verbrande melk.
Nou, er was geen twijfel bij mij wat er 

gebeurd was. Iemand had me een streek 
geleverd. Was ik ooit eerder zo kwaad? 
Ik betwijfel het. Ik stormde de trap op, 
de machinekamer uit en naar de hut 
waar de meeste van mijn collega’s een 
biertje zaten te drinken. Ik gooide de 
deur open en kwam nat en vloekend de 
hut binnen. Of ze helemaal besodemie-
terd waren. *****, ik deed dat klote 
baantje altijd, omdat zij dat daar te heet 
vonden en als dank wordt er zo’n pok-
kestreek uitgehaald. Nou ze konden die 
puinhoop zelf opknappen. ***** Waren 
ze helemaal belazerd! Even kwaad als 

daarvoor liep ik terug naar mijn plaats 
in de machinekamer. Achter mij hoorde 
ik het gebrul van de gierend lachende 
maten. Dat maakte het nog erger.

Pas later hoorde ik dat het geintje 
helemaal niet voor mij bedoeld was 
geweest. Het was bestemd voor één van 
de stokers die de taak had de meters in 
de machinekamer glimmend te houden. 
Die lucht van verbrande, geconden-
seerde melk vergeet ik mijn leven niet. 
En dat gelach ook niet!

Poetsen met gecondenseerde melk
Ons schip, de Zeeland, was gelukkig voorzien van centrale air 
conditioning. Die werd overigens pas aangezet als het warmer dan 
warm was. Mijn eerste kennismaking met het fenomeen luchtkoe-
ling was niet zo positief. Buiten het feit dat je wel een paar dagen 
verkouden was door de afwisseling tussen de hete machinekamer 
en het gekoelde woongedeelte, had ik nog een andere ervaring.

Televisie

Misschien is mijn zwakke punt dat ik 
naar genoemd programma, anders dan 
bijna twee miljoen Nederlanders, niet 
kijk. Maar naar wat ik er van hoor is dat 
ook helemaal niet nodig. Er zijn grenzen 
aan wat ik kan verdragen. Wat ik werke-
lijk ongelofelijk vind, is dat een aantal 
intelligente mensen met een behoorlijke 
smaak in een toch alleszins redelijk ver-
standig TV-programma daarover zitten 
te praten alsof het een geschenk uit de 
hemel betreft.
Ik ken alle drie die mensen tamelijk 
goed, en die zijn niet dom.
John de Mol is natuurlijk een verhaal 
apart. Behalve sympathiek is het een 

buitengewoon slimme zakenman, een 
TV-maker die zegt: “Ik maak TV, en als 
daar miljoenen mensen naar kijken, dan 
is het goed.” Dat is niet waar, net zo min 
als programma’s waar niemand naar kijkt 
goed zijn, hetgeen van intellectuele zijde 
nogal eens gedacht wordt. 
En nu weet ik wel, toen de TV was uit-
gevonden dachten de optimisten dat het 
medium ons leven zou verbeteren. We 
zouden de hele wereld kunnen zien en 
aan alle misstanden een einde maken. En 
alles wat we aan kunst en cultuur konden 
verzinnen zouden we kunnen uitzenden, 
je hoefde nergens meer naar toe, het 
kwam allemaal in je huiskamer. Maar 

spoedig ging het mis. Wim Kan zei al 
gauw: “Televisie, dat moeten we alleen 
doen als we iets heel leuks weten.” Maar 
goed, tot voor een jaar of twintig waren 
TV-makers toch altijd nog enigszins 
creatief en musisch en artistiek, al was 
het maar een klein beetje. Hoe heeft het 
grauw, met het scheppend vermogen van 
een spliterwt toch zo de overhand kun-
nen krijgen? 
Dan beginnen ze altijd over “jong.” 
Koos Postema, die er ook bij zat, mocht 
eigenlijk niets zeggen, want die is “oud”. 
Als je oud bent, schijn je het vermogen 
om iets te beoordelen verloren te zijn. 
De hele radioprogrammering hebben 
ze nou weer overhoop gegooid, want 
er moest meer “jeugd” gaan luisteren. 
Gevolg is natuurlijk dat er niemand 
meer luistert, en de jeugd al helemaal 
niet. In de kijk- en luistercijfers wordt 
met ouderen trouwens helemaal geen 
rekening gehouden. Want die schijnen 
ongevoelig te zijn voor reclame en 
die doen geen “boodschappen”. Nog 
afgezien van het feit dat ik niet weet of 
dat wel waar is, als je dus te slim bent 
om in al die advertenties te trappen, en je 
tijdens de spotjes opgewekt gaat plassen 
of een lekkere borrel gaat inschenken, 
heb je dus geen recht op goeie televisie! 

Eigenaardig is dat.
Maar dit alles zo zijnde: er is toch ook 
nog zoiets als fatsoen?  We hoeven ons 
toch op de televisie niet te verlagen tot 
het niveau van het gajes? Het oude soci-
alistische ideaal om het volk te verheffen 
is natuurlijk allang over en uit, maar is 
dat eigenlijk niet erg jammer? Als je ’s 
nachts na twaalven de commerciële zen-
ders langs zapt, en je ziet uitsluitend die 
stoet van tieten langs komen, denkt er 
dan niemand: Moet dat nou allemaal? Is 
dat nou de openheid en de vrijheid waar 
we in de jaren vijftig naar verlangden?
Ik ben waarschijnlijk hopeloos ouder-
wets, of het is allemaal niet belangrijk. 
En het ergste zou nog zijn als er iemand, 
na lezing van dit stuk, denkt: “Tòch 
vannacht eens langs die commerciële 
zenders zappen…”

Vorige week zaten in De Wereld Draait Doorrrrrr, u weet wel, 
dat programma dat het middelbareschool-niveau niet ont-
stijgt, en waarvan alle gasten aan tafel om de hoek wonen, 
Job Cohen heeft zo ongeveer een knipkaart, en je tijdens de 
duur van dat programma sterk de indruk krijgt dat er buiten 
Amsterdam eeeeh, eigenlijk niets BESTAAT, vandaar dat de 
presentator de grote voetballer Faas Wilkes onlangs “een 
lokale held” noemde, en enige tijd geleden tegen ’n Braban-
der opgelucht opmerkte dat deze nu GEWOON in Amsterdam 
woonde, maar dat toch wel een leuk programma is, vorige 
week dus zaten daar de presentator, Paul de Leeuw en John 
de Mol jr. enthousiast te praten over de nieuwe kijkcijferhit, u 
weet wel, een roedel naaiende en zuipende Haagse debielen 
op vakantie. 



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!

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

    Alleen maar liever samen? 
Voor singles van 40 tot 85 jaar. 
      www.40plusrelatie.nl  
                lid BER 
          015 ‐ 88 94 807  
 

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

Ik weet niet waar de bank 
vandaag moet komen!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil. 
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,- 

ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

AANBIEDING!

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

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

WOII - voorbij maar 
niet vergeten

Coolhaven 375, 3015 GC  Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de 
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

“SPEKTAKEL 10-DAAGSE”
5 T/M 14 NOVEMBER 
DAGELIJKS GEOPEND VAN 
10.00 UUR TOT 17.00 UUR 



Nu snel naar de stapel oplossingen en ‘at 
random’ er wat uit pakken:
Mevrouw A.J.A.van Onlangs: “Wat leuk 
om de foto van de Nieuwe Binnenweg/
Korenaarstraat in De Oud–Rotterdammer 
te zien. Op het andere hoekje was een 
schoenenwinkel (ALFA?). Op de eerste 
etage stond een draaimolentje en speciaal 
daarvoor kocht mijn moeder daar onze 
schoenen. Schuin aan de overkant op de 
Nieuwe Binnenweg hoek Schoneber-
gerweg is de tramremise. In 1956 was 
ik jeugdbrigadier bij de oversteekplaats 
daar. Vanuit  de Zonnebloemschool aan 
de C.P. Tielestraat gingen wij om kwart 
voor twaalf  helpen de schoolkinderen 
over te zetten. Geboren  en getogen in 
een zijstraat van de Heemraadssingel was 
dit tot 1984 mijn woonomgeving.”

Bouke Savert: “Ook voor mij was dit 
een plek uit mijn eerste woonomgeving, 
waaraan ik veel herinneringen heb. Als 
ik de naam Korenaarstraat hoor, denk 
ik aan de Vooruitgang die wat verder op 
de Nieuwe Binnenweg zat. In de oorlog 
haalden wij vanonder de vrachtwagens 
de zure Duitse kug vandaan die van de 
auto viel. Honger maakte rauwe bonen 
zoet en alles wat te eten was vonden 
we heerlijk. Op de foto zien we de dub-
belgelede Duwag tram die de Binnenweg 
op gaat. Het was al een lijn 4, dus de foto 
is van na november 1967, want daarvoor 
was dit nog lijn14. Op de linkerhoek de 
winkel van Alfa schoenen, voorheen de 
Kaplaars. Als kind vond je het heerlijk 
als daar we nieuwe schoenen mochten 
uitzoeken, want er waren voor kinderen 
leuke speeltoestellen en je kreeg altijd 
een luchtballon mee, wat in die tijd iets 
bijzonders was. Ik heb aan de Nieuwe 
Binnenweg nog steeds goede herin-
neringen; als ik denk aan de draaiende 
wereldbol op het Heemraadsplein, die 
‘s avonds zo mooi verlicht was. (Deze 
wereldbol stond binnenshuis boven de 
voordeur van het eerste huis op het plein. 
In dat pand was een opleidingsinstituut 
voor kantoorpersoneel gevestigd. Men 
heeft daar in 1952-1954 geprobeerd van 
mij een boekhouder te maken. AvdS).”
Dick van den Eng, Edelhertlaan 11, 
2623 EM Delft: “Het stoffenhuis heette 
Storm en Ranke, mijn moeder haalde er 
naaigaren en knopen. Aan de andere kant 
was de winkel De Kaplaars-schoenen, 
met voor de kinderen in de winkel een 
speelgoeddraaimolen. De snoepjesfabriek 
was de Gilda. Ik ben geboren en getogen 

in Heemraadsstraat 47a.”

Elizabeth Tiemann (Delft): “Hè hè, 
eindelijk iets uit mijn jeugdomgeving! 
Het is de Korenaarstraat, zijstraat van 
de Nieuwe Binnenweg. De winkel op de 
hoek links was schoenenwinkel De Kap-
laars. Op de eerste etage was inderdaad 
een draaimolen, een ronde schijf die heel 
langzaam draaide, met een soort railing 
waar je kon op- en afstappen. Als wij 
daar schoenen kochten, wij waren thuis 
met drie kinderen, mocht je boven even 
draaien; wellicht om je tijdens het passen 
zoet te houden?? De snoepfabriek heette 
Gilda. Mijn oom Jan en tante Nel, met 
hun vier kinderen, woonden daarnaast 
op de eerste etage en zij hadden aan de 
keuken een ‘plat’ (tegenwoordig zouden 
wij zeggen een terras) en vanaf dat plat 
kon je een beetje in de fabriek kijken. 
De mensen die daar werkten gooiden 
wel eens snoepjes naar ons toe, wat een 
feest! Want in die tijd was ons snoep 
voornamelijk ‘het snoepje van de week’ 
van de Gruyter. Piet de Dief noemde mijn 
oma die winkel, waarom weet ik niet. Je 
kreeg daar oranje kassabonnetjes die mijn 
moeder bewaarde en als je ze inleverde, 
kreeg je geloof ik 10% van de waarde.  
Terug naar de Korenaarstraat; dat daar in 
1952 een crèche zat, weet ik niet, want in 
dat jaar werd ik zes jaar. De geschaafde 
knieën en ellebogen  van onze redacteur 
kwamen, doordat hij net als mijn broer 
achter op de tram sprong of ging hangen, 
want dat was toen de sport onder de 
jongens. De tram reed heel langzaam de 
bijna haakse bocht om van de Koren-
aarstaat naar de Binnenweg en het was 
zaak er weer vanaf te springen, voordat 
de tram weer meer vaart kreeg, als je er 
tenminste al niet was afgesmeten door 
de conducteur. De tram kwam vanaf de 
Binnenweg, draaide het Heemraadsplein 
op, ging linksaf de Heemraadstraat door 
en kwam rechtsaf zo de Korenaarstraat 
door weer terug op de Binnenweg en ging 
dan richting stad. Kun je je voorstellen 
hoe zo’n tram door die smalle straat reed, 
zou nu niet meer kunnen, levensgevaar-
lijk. (Bij het maken van de Nu-foto reden 
we tegengesteld aan de tramrichting door 
Korenaarstraat en Heemraadsstraat. Ik 
zei toen precies hetzelfde tegen fotografe 
Willy Bakker/AvdS). Op de Binnenweg, 
naast De Kaplaars, zat de winkel van 
Strieder met leren riemen etc. en, wat 
ik vooral heel interessant vond, echte 
koeienhuiden in de etalage. Bedankt voor 

deze WWDN foto, al schrijvend kwam 
van alles boven drijven, heerlijk.”

Hans den Hamer (Dinteloord): “Leuke 
foto weer hoor! Jouw aanwijzing van je 
toenmalige woon/leefomgeving, zette 
mij weer recht, hoewel ik even op het 
verkeerde been gezet was door lijn 4! 
In mijn herinnering reed daar toen lijn 
14 vanaf de beginhalte Heemraadsplein 
via de Heemraadsstraat-Korenaarstraat 
weer de Nieuwe Binnenweg, op naar 
de Molenlaan in Hillegersberg. Mijn 
oma woonde op de Grintweg aldaar, dus 
regelmatig mocht ik op woensdagmiddag 
mee als m’n moeder ging ‘poetsen’ bij 
oma! Nu de winkel: welke babyboomer 
heeft er NIET in die genoemde draaimo-
len op de eerste etage gezeten? Ik kreeg 
weliswaar niet zó vaak nieuwe schoenen, 
(vaker afdragers van mijn oudere broer, 
die dan zo lekker sloften, wat werd 
verminderd door een extra paar sokken!), 
maar áls ik nieuwe kreeg, kwamen ze van 
De Kaplaars op de Nieuwe Binnenweg - 
hoek Korenaarstraat. Daar was ook een 
halte, maar wij liepen meestal door naar 
het Heemraadsplein om lekker ach-
terin de bijwagen te kunnen zitten. Die 
‘sleurde’ zo lekker in de bochten, hè? Een 
wereldreis voor dertien centen!
Iets verderop rechts, hoek Schoneberger-
weg was de remise, nu een héél leuk en 
nostalgisch Trammuseum (Helaas is dit 
museum nu verleden tijd! AvdS). De door 
jou genoemde ontvelde handen, knieën 
en ellebogen kwamen wellicht voort uit 
het ‘tremmetje wippen’? (Ik ont- of beken 
niets. Ik houd het op ‘geen commentaar’. 
(‘k Ben bang, dat ik alsnog straf oploop.) 
AvdS).”

Elly de Borst-Brouwer: “Gedurende de 
jaren 1966/1968 heb ik daar iedere mor-
gen op tramlijn 4 staan wachten om naar 
mijn werk te gaan. Soms moest ik rennen 
om de tram te halen als ik weer eens aan 
de late kant was. Gelukkig hoorde ik hem 
al van verre de hoek van de Heemraads-
straat om komen, zodat ik hem nooit 
heb gemist. Zelf heb ik tot 1973 in de 
Duyststraat gewoond en deze tram was 
voor mij een goede verbinding richting 
Noordsingel.”
G.A.A. Vink: “Mijn zussen en ik liepen 
er altijd  langs als wij naar school gingen. 
Met lijn 11 naar de Mathenesserlaan, 
door de Korenaarstraat naar de Nieuwe 
Binnenweg en vandaar naar de gerefor-
meerde school in de Duyststraat.”

Mevrouw N.Horsten-Verrijzer (Rozen-
burg): “Van 1934 tot 1938 heb ik daar 
gewoond, vijf jaar was ik toen we er 
kwamen wonen. Links op de hoek zat 
schoenenwinkel De Kaplaars. Op de 
hoek van de Korenaardwarsstraat zat 
Groen, wat volgens mij de eerste “doe 
het zelf” winkel moet zijn geweest. Op 
het volgende stuk de toffeefabriek van 
Gillet&Davids en voorbij de Heemraads-
straat de telefoondienst. Direct naast de 
poort hiervan woonde mijn schoolvrien-
dinnetje Aagje van Stee. In het eerste huis 
vanaf de Mathenesserlaan woonde Grè 
Eckhard, waar ik als tiener, in die tijd 
noemden ze dat ‘bakvis’, kwam. Waar 
ik heel nieuwsgierig naar ben is hoe u 
aan die kapotte knieën kwam, achter de 
tram gehangen? (Wat ik je vertel blijft 
tussen ons tweeën. Afgesproken? Mijn 
vriendjes en ik maakten er een sport van 
om gehurkt op de linker treeplank mee 
te rijden, als lijn 14 vanaf het plein door 
Heemraadsstraat en Korenaarstraat naar 
de eerste halte bij De Kaplaars koerste. 

Doordat je gehurkt zat, dacht je dat de 
tramconducteur je vanuit de tram je niet 
zag; je vergat dan de weerspiegeling van 
de tram in de vele ramen in die straten. 
Als een conducteur de linkerdeur opende, 
was het voor ons ‘wegwezen geblazen’. 
We sprongen van de rijdende tram af; 
dit deden we ook tegen de rijrichting 
in. Niet alleen verwondingen liep je 
daarbij op, ook kapotte truien, jacks, 
kousen en schoenen. En dat in een tijd 
met distributie! Daarom vertelde je thuis 
maar, dat je van de fiets was gevallen of 
door een koetsier met de zweep van een 
sleperswagen verjaagd was. AvdS).”

De attentie gaat naar Delft.
Vergeet u niet ‘In het Spionnetje’ te le-
zen? U kunt dan lezen, wat de Korenaar-
straat bij mij thuis betekende. O ja, alle 
WWDN-liefhebbers zijn ook op de Su-
perreünie welkom; we kunnen dan lekker 
oh-en over ‘uw en mijn’ woonomgeving. 
Vul snel de bon in deze krant in.

Waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 126” 

Een WWDN-foto waarop een openbaar vervoermiddel te zien is, moet toch niet té 
moeilijk zijn. Van zo’n vervoermiddel, in dit geval een trein, maakten dagelijks hon-
derden wijkbewoners gebruik. Over welke wijk heb ik het?

Met andere woorden: 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 25 oktober 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. 
Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

NUTOEN

De zijstraat van de Nieuwe Binnenweg op de WWDN-foto 126 heeft on-
waarschijnlijk veel oplossingen opgeleverd. De inzenders lieten in hun 
brieven en e-mails weten, dat de Korenaarstraat in Rotterdam-west bij 
hen nog veel herinneringen én emoties oproept. Als samensteller van 
deze rubriek had ik nooit verwacht, dat één van de oplossingen mij zeer 
persoonlijk zou terugvoeren naar het begin van de jaren ’50. In het Spion-
netje van deze week kunt u zien wat ik beleefd en gevoeld heb.

Nieuwe opgave no. 128



Pagina 6 Dinsdag 5 oktober 2010 De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

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 EU Senioren-verhuizingen
 met zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-

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

Een gedenksteen zorgt voor een  
speciale herinnering aan een dierbare. 
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in 
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze 
site voor de mogelijkheden of neem voor 
een persoonlijke advies contact met 
ons op. Voor ieder budget is er een 
mogelijkheid.

Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam

Tel. 010 - 270 90 09

b
sbensbensen

M O D E

Vrijdag 15 oktober:

Frank Walder 
Mode Special

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 

www.bensmode.nl
T. 010-4653233

De nieuwe herfst- en wintercollecties van Frank
Walder zijn gearriveerd! Op vrijdag 15 oktober 

organiseren wij daarom van 10.00 tot 16.30 uur een 
Frank Walder ModeSpecial dag met mannequins 
die de nieuwe collecties showen en u persoonlijke 

styling adviezen geven.

Bij besteding van € 99.95 
aan kleding 

ontvangt u een luxe
cosmetica set kado 

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

STOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T  0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T  0180 49 73 56

info@fegalux.nl  |  www.fegalux.nl

najaarsactie nu tot 

25% KOrtinG

op alle huismerk raamdecoratie 

en buitenzonwering
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De mooiste en misschien wel snelst groeiende banensector is het betaald helpen van andere mensen. Verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarin zal in ieder geval de werkgelegenheid op langere termijn 
door de vergrijzing fors groeien. Maar ook de kosten die hiervoor door de burgers moeten worden opgebracht. Een studie en een analyse. 

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       

Interessant is ook om te zien waar al 
die mensen komen te werken en waar 
de hulpbehoevende ouderen (uitein-
delijk) terechtkomen. De groei in de 
thuiszorg is en zal ook in de toekomst 
het grootst zijn. In 2005 was het 
aandeel van het personeel uit de V&V-
sector in de verpleeghuizen 38 procent 
en in verzorgingshuizen 27 procent. 
Het is wel zo dat door de stijging van 
het aantal (zeer) oude mensen de vraag 
naar verpleegpersoneel het hardst is 
gestegen.
Uit de studie blijkt ook – meer dan ooit 
tevoren – dat zorgpersoneel weliswaar 
het mooiste werkgelegenheidsper-
spectief heeft, maar dat de bomen in 
deze sector niet meer tot aan de hemel 
groeien. Door onontkoombare bezui-
nigingen moeten de cliënten zoveel 
mogelijk zichzelf bedruipen of zich 
laten begeleiden en laten helpen door 
familie, kennissen en anderen door 
middel van zogenoemde mantelzorg.
Verschillende soorten (eenvoudige) 
betaalde hulp (via de AWBZ en de 
WMO en dan met name de hiervoor 
bedoelde persoonsgebonden budgetten) 
zullen weer vervangen moeten worden 
door gratis hulp. Zoals het overigens 
ook vroeger was.

Voorstellen
Thans staan de eerste voorstellen 

bijna op de rails. Zo is er een bezui-
nigingsvoorstel om de gehonoreerde 
begeleiding van mensen –bijvoorbeeld 
gaan winkelen met iemand in een 
rolstoel – uit de AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten) te halen. Dit 
zou de vraag naar thuiszorg verlagen.
Het SCP stelt het in zijn studie heel 
netjes voor, door te wijzen ‘op de eigen 
verantwoordelijkheid’. Daarbij wordt 
de term ‘gebruikelijke zorg’ gehan-
teerd. “Dat houdt in dat huisgenoten 
langdurige begeleiding en hulp bij 
huishoudelijke taken, evenals kortdu-
rende hulp bij persoonlijke verzorging 
moeten gaan leveren, tenzij ze daar 
door gezondheidsproblemen niet toe in 
staat zijn. Ook wordt erop aangestuurd 
dat familie, vrienden en buren worden 
ingeschakeld om de benodigde zorg te 
leveren.”
In het midden wordt gelaten of deze 
hulp nog enigszins betaald dient te 
worden (of via fi scale aftrekposten?). 
Voor een kabinet dat miljardenbezui-
nigingen zoekt, liggen hierin uiteraard 
volop mogelijkheden. Heel veel van 
deze hulp wordt nu deels gehonoreerd 
dankzij persoonsgebonden budgetten.

Zorgkosten
Het gaat in deze rubriek vaak om geld 
en iedere burger vindt dat hij te weinig 
krijgt uit de overheidsruif. In het rap-

port van het SCP wordt ook gewezen 
op de mogelijkheid van verhoging van 
de eigen bijdragen en beperking van 
de toegang tot lichte zorgbehoeften 
als middel om de vraag naar zorg te 
verminderen.
Het beslag van de zorgkosten begint 
in ons land op het totaal van ons bruto 
binnenlands product (bbp) te groot te 
worden. Volgend jaar geeft de overheid 
voor het eerst (68,6 miljard) het meest 
uit aan zorg. Volgens het Centraal 
Planbureau zullen de zorguitgaven 
toenemen van 7,4 procent in 2000 tot 
10,9 procent in 2015 van het bbp. In 
andere studies wordt de toename zelfs 
nog groter geraamd. Een andere studie 
schat dat in 2040 één op de vijf werk-
nemers in de zorg zal moeten werken.
Het SCP meent: “Los van de vraag of 
er voldoende aanbod van personeel is 
om aan de behoefte te voldoen, kan 
men zich afvragen of het wenselijk 
is dat een zodanig groot percentage 
van de beroepsbevolking in één sector 
werkt.”

Praktijk
Na al deze theorieën de tegenwoor-
dige praktijk van de verzorging in een 
verpleeg- of verzorgingshuis. Verschil-
lende verpleegkundigen en verzorgers 
melden ons dat zij hartstikke goed 
inzien dat er een grote toekomst voor 

hen is weggelegd. Over het algemeen 
vinden ze het fi jn – ondanks de ellende 
die ze soms tegenkomen - om met 
mensen om te gaan die in mindere of 
meerdere mate zorg nodig hebben. 
Zelf maken ze zich echter vooral zor-
gen om de toenemende bureaucratie, 
ook in hun werk, en om de groeiende, 
goedgehonoreerde managementbe-
geleiding. De managers bepalen de 
besteding van de budgetten en geven 
soms prioriteit aan nieuwe logo’s, 
brochures, advertenties, ‘cultuur’ voor 
de patiënten en huiskleding voor ‘de 
handen aan het bed’.
Het personeel dat de daadwerkelijke 
verzorging doet moet bijna elke hande-
ling schriftelijk vastleggen. Waar-
schijnlijk ook om eventuele aanspra-
kelijkheid aan te tonen. Toch gaat hen 
dat te ver. “Je bent soms van elk uur 
tien minuten bezig om je schriftelijk 
te verantwoorden. De mensen hebben 
daar heel weinig aan.”

Ook de versnippering in de hulp is 
hen een doorn in het oog. Voor elke 
deelsector van de zorg worden vaak 
andere mensen ingeschakeld. “Ik pro-
beer, als ik een patiënt ‘s morgens heb 
geholpen met wassen en aankleden, 
het toilet nog even schoon te maken. In 
verzorgingshuizen staat dit vaak maar 
één keer per week op het programma. 
De jonge verpleegkundigen weten al 
niet meer hoe dat moet. Ik ben nog 
opgevoed in een tijd dat ik alles bij een 
cliënt in mijn eentje moest doen.”
De politieke discussies - of er markt-
werking in de zorg moet plaatsvin-
den of dat het een volledige direct 
beïnvloedbare overheidssector moet 
zijn - gaan aan deze ‘handen aan het 
bed’ voorbij. En terecht. Ze hebben 
maar één belang: genoeg mensen om 
het werk te doen en effi ciency.

De ouderen van de toekomst zullen gezonder zijn dan die van nu. Toch lijkt het personeel in 
de verpleging en verzorging (V&V) het beste toekomstperspectief  – qua werkgelegenheid – te 
hebben van heel Nederland.  Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) raamt in een studie dat 
in 2030 bijna 300.000 mensen (omgerekend in voltijdbanen) nodig zijn. In 2005 werkten er 
in de verpleging en verzorging 222.000 mensen (in volle tijd). De toename komt grotendeels 
doordat er steeds meer ouderen bijkomen die – hoe dan ook – vormen van hulp nodig hebben.

Gezonder worden en tóch is meer hulp nodig

Erf- en schenkingsrecht

In codicil heeft broer
achternicht gemachtigd
Een ongehuwde broer (zonder kinde-
ren) van mijn vader is overleden. Er is 
van hem alleen een codicil waarin hij 
een achternicht heeft gemachtigd zijn 
begrafenis te regelen en zijn huis te 
ontruimen. Dat is gebeurd in overleg 
met mijn vader. Het geld dat overblijft, 
is voor haar. Mijn vraag is echter of zij 
dan ook rechtmatig erfgenaam is? Een 
aantal andere broers en zussen van 
mijn vader – ze hebben allen kinderen 
– is al eerder overleden.

In een codicil kan inderdaad gere-
geld worden wie de begrafenis moet 
regelen (en de betaling van alle kosten 
daarvan) en verdeling van wat spullen. 
Echter een codicil komt voor de ver-
mogensverdeling niet in de plaats van 
het erfrecht. Dat betekent dat als er na 
aftrek van de kosten nog geld overblijft 
van de overleden broer van uw vader 

dat bestemd is voor de wettelijke erfge-
namen. Zoals u het opschrijft dus ook 
(mede) uw vader. De kinderen van de 
andere overleden broers en zussen van 
uw vader zijn de andere erfgenamen. 
Dat geeft een hoop gedoe. Als het om 
heel kleine bedragen gaat, laat ze dan 
onderling proberen iets leuks te verzin-
nen. Of als iedereen ermee akkoord 
gaat, het restant aan de achternicht 
nalaten. Als het om grote bedragen 
gaat, gaan ook allerlei vormen van 
erfbelasting meespelen.

Samenlevingskwesties

‘Plunderen’ nauwelijks
mogelijk onder bewind
Ik heb een verstandelijk beperkte zus. 
Zij heeft altijd samengewoond met een 
ongehuwde, visueel gehandicapte tante 
die onlangs is overleden. Een nicht van 
mij heeft altijd de fi nanciële zaken van 
mijn tante behartigd en was daartoe 
gemachtigd door middel van een bij de 
notaris opgestelde akte. Later is er ook 

zo’n akte opgesteld om voor mijn zus 
de fi nanciële zaken te kunnen beharti-
gen, zodat er bijvoorbeeld een pinpas 
kon worden aangevraagd. 
Bij toeval ben ik er achter gekomen dat 
er ook een testament is opgesteld voor 
mijn zus, wat daarin staat is mij niet 
bekend, maar ik vermoed dat ook hier 
de broers en zussen zijn uitgeschakeld. 
Ik vind het vreemd dat de notaris dit 
allemaal maar heeft goed gevonden, 
omdat duidelijk zichtbaar is dat mijn 
zus zwak begaafd is. 
Zoals het er nu naar uitziet, is de 
machtiging een soort vrijbrief om een 
visueel gehandicapte en een zwak 
begaafde fi nancieel helemaal leeg te 
plunderen. Mag je een testament afslui-
ten met alleen een machtiging van de 
notaris? Wat kan ik doen als blijkt dat 
een en ander niet in overeenstemming 
is met de wettelijke regels?

Als alles correct is gedaan, is er, 
ondanks uw achterdocht, niks aan de 
hand. Immers voor uw verstandelijk 

beperkte zus (handelingsonbekwaam) 
heeft de rechtbank waarschijnlijk een 
curator/bewindvoerder aangesteld die 
ook verplicht is alle fi nanciële zaken 
periodiek te verantwoorden bij de 
rechtbank. Een notaris zal ook niet 
meewerken aan frauduleuze handelin-
gen en gesjoemel. Een testament is dan 
ook alleen af te sluiten als de bewind-
voerder en notaris daarvoor toestem-
ming krijgen van het kantongerecht.
Als u harde bewijzen heeft van fraude, 
moet u aangifte doen bij Justitie en/
of een advocaat inschakelen indien u 
denkt dat uw eigen belangen worden 
geschaad. Zijn het alleen vermoedens, 
dan komt u niet ver.

AOW en pensioen

Nabestaandenpensioen
bij samenwonen in AOW
Ik heb als vrouw AOW voor alleen-
staande plus twee pensioenen van exen 
of overleden echtgenoten. Wanneer ik 
ga samenwonen met ook een 65-plus-

ser krijgen wij beiden de AOW voor 
twee personen in één huishouden. 
Maar hoe zit het met mijn pensioen-
rechten en is er verschil als ik ga 
trouwen?

Indien een AOW’er gaat samenwonen 
en de partner is ook ouder dan 65 jaar, 
krijgen beiden de AOW voor gehuw-
den/partners. De (hogere) AOW voor 
alleenstaanden vervalt dan. De overige 
pensioenrechten blijven overeind, want 
die zijn individueel opgebouwd. Gaat 
het om nabestaandenpensioenen, dan 
kan het soms voorkomen dat in het 
reglement staat dat de uitkering bij 
hertrouwen of samenwonen vervalt. 
Dat is echter zeldzaam en hangt af 
van de regeling per pensioenfonds 
of verzekeringsmaatschappij. Vraag 
aan het betreffende pensioenfonds of 
verzekeringsmaatschappij hoe het in 
uw geval zit. 
Zoals gesteld, in de meeste gevallen 
houdt u uw nabestaandenpensioenen. 
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  T    24 000 24 - 010

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

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  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 

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

Locatie IJsselmonde T 010 - 42 000 42
Keizerswaard 23, 3078AL Rotterdam

Word nu lid van ANBO 
en krijg 3 maanden cadeau!

ANBO is belangenbehartiger en spreekbuis voor bijna 400.000 mondige en sociaal bewogen senioren.
Hard nodig nu door vergrijzing voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen onder druk komen te staan.

ANBO 
 • laat uw stem horen in politiek Den Haag.
 • geeft gratis persoonlijk advies bij vragen over WMO, AWBZ, persoonsgebondenbudget, pensioenen etc.
 • geeft forse korting op uw ziektekostenverzekering. Ook veel andere voordelen. www.anbo.nl/voordeelenkorting
 • heeft gratis belasting invulservice.
 • organiseert wandelingen,  etstochten, culturele uitstapjes. Er is altijd een ANBO afdeling bij u in de buurt. www.anbo.nl/bijuindebuurt
 • voor leuk en zinvol vrijwilligerswerk met ondersteuning van de ANBOacademie.

Nog geen lid? Word lid! 
Schrijf u nu in op www.anbo.nl/lidworden, mail info@anbo.nl of bel 030-233 00 60. Lidmaatschap is slechts € 32,85 per jaar. 

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

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727
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Tijdens de landelijke Monumenten-
dag bezocht ik een tentoonstelling 
over de jaren zestig. Compleet met 
ingerichte woonkamer, slaapkamer 
en keuken. Daar ontstonden leuke 
gesprekken bij het zien van de be-
kende Tupperware-bakjes, het hou-
ten televisietoestel, dat mini-jurkje, 
het kleurige Tomado-boekenrekje en 
de kinderwagens met uitneembare 
bak en het wipstoeltje. 

Eenmaal thuis maar weer eens wat 
foto’s, maar ook dia’s (een nieuw 
fenomeen in die tijd) opgezocht. Ze 
na lange tijd weer eens bekijkend, 
realiseer je je dat wij voor die tijd 
best ’modern’ ingericht waren. Het 
was de tijd van ‘weg met dat oubol-
lige eiken, die smyrna vloer- en 
tafelkleden en zelfgehaakte kleedjes 
op de lage tafel’. In de sixties moest 
het interieur vooral strak en functi-
oneel zijn. 

Onverwachts
Wij trouwden in september 1967, 
nadat we, teruggekomen van vakan-
tie, van de gemeente bericht kregen 
dat we in aanmerking kwamen voor 
een nieuwbouw fl atje. Wel binnen 
veertien dagen reageren. “Wat doen 
we?” “Ja, laten we het maar doen!”, 
was zo ongeveer het huwelijksaan-
zoek. Eerst naar het gemeentehuis 
voor de ondertrouw en vervolgens 
op zoek naar spullen voor de 
inrichting van de fl at. Tussendoor 
werd een bruidsjurk uitgezocht. De 
tweedehands Peugeot waarmee we 
naar Beieren waren geweest, werd 
verkocht.
Van dat geld kochten we bij Bouman 
Meubelen in Kralingseveer een 
oranje zitslaapbank met stalen frame 
(naar later bleek van Gispen!) en een 
lichte- en donkergrijze draaifauteuil. 
Daarbij een ronde salontafel met sta-
len poten, glasplaat en eronder een 
rieten mand voor de tijdschriften. 
De eettafel en donkergroene stoelen 

hadden een donkergrijs frame en 
teakhouten blad. Het houten dressoir 
was een bouwpakket en moesten we 
zelf in elkaar zetten. 
Het witte slaapkamerameublement, 
met toilettafel en twee nachtkastjes, 
was van Van de Meer in het Groot-
handelsgebouw. De gemêleerde 
Desso-vloerbedekking van een 
inkooporganisatie aan de Admirali-
teitskade, waarvan mijn ouders lid 
waren. In de hal zwart-witte mar-
moleum tegels, in de keuken rood 
linoleum. De twee andere slaapka-
mers bleven vrijwel leeg.  

Wensenboekje
Als decoratie kwam natuurlijk zo’n 
grote vingerplant in de hoek van 
de kamer en een hertshoorn aan de 
muur. De overgordijnen en vitrage 
maakte ik, met tips van mijn moeder, 
zelf op de naaimachine. 
Roestvrij stalen pannen, bestek en 
een mooi servies voor onze verlo-
ving. Verjaardagen en Sinterklaas-
avonden waren goed voor tal van 
andere huishoudelijke zaken. Het 
was toen de gewoonte voor de 
trouwdag een wensenboekje te 
maken waar iedereen iets uit kon 
scheuren. Zo voorkwam je dat je 
blij werd gemaakt met zes peper- en 
zoutstelletjes. 

Onze fl at had centrale verwarming 
en een fl inke doucheruimte met 
lavet, dat alleen werd gebruikt om 
de bonte was in te doen. De witte 
was bracht ik wekelijks bij de was-
serette. Die eerste tijd hadden we 
zelf nog geen wasmachine, maar 
wel een centrifuge. Later kregen 
we de afgedankte langzaamwas-
ser van een van de ouders, die een 
echte wasautomaat kochten. De was 
droogden we op het balkon of aan 
een Tomado-wasrek, bevestigd aan 
een openstaande deur.

De pil
Zoals gezegd kwam het aanbod 
voor een woning nogal onver-
wachts. Vanwege de levertijd van de 
meubelen trouwden we na ongeveer 
zes weken. We gingen niet alleen 
meteen op zoek naar meubelen en 
dergelijke, maar ook snel naar de 
huisarts voor de pil. Die toen nog 
vrij nieuw was.
Op mijn werk waren de collega’s 
verbaasd dat ik niet stopte met wer-
ken. Nee, hun vrouw bleef gewoon 
thuis, die hoefde niet te werken(!). 
Maar eerlijk gezegd zag ik het hele-
maal niet zitten de hele dag op zo’n 
fl atje in een nieuwbouwwijk rond te 
hangen. En we konden het fi nancieel 
wel gebruiken, want we hadden nog 
wat wensen. Zoals de aanschaf van 
een televisie en wasautomaat. Uit-
eindelijk heb ik nog anderhalf jaar 
fulltime gewerkt. Ik werkte totdat ik 
ruim zes maanden zwanger was en 
ook dat werd als bijzonder gezien. 
Zwanger en dan nog blijven werken 
ook? Ik vertelde het pas aan de col-
lega’s toen ik vijf maanden zwanger 
was en met een recht positiejurkje 
op mijn werk verscheen. Achteraf 
realiseer je je dat we voor die tijd 
nogal vooruitstrevend waren. Wer-
ken en een huishouden draaiende 
houden. Mannen beperkten hun 
aandeel daarin hooguit tot stofzuigen 
en helpen afdrogen. Maar dat vond 
je toen heel gewoon.

Bijzondere tijd
In de zestiger jaren veranderde 
ontzettend veel. Niet alleen in de 
muziek en doordat er steeds meer 
geld te besteden was. Neem de bi-
kini, die begin jaren zestig voor het 
eerst in de winkels lag. Ja inderdaad, 
ik heb nog foto’s uit mijn verlo-
vingstijd met rode bikini. Je had toen 
niet het gevoel dat je er ineens erg 
bloot bij zat.  
De landing op de maan op 20 juli 
1969 was een bijzonder stukje 
geschiedenis. Ik weet nog dat ik Neil 
Armstrong zag rondhuppelen op de 
maan, terwijl ik onze dochter van 
nog geen drie weken zat te voeden. 
Zelf was ik’s avonds nauwelijks 
thuis en keek weinig televisie. 
Als teenager werkte ik van kwart 
over acht tot kwart over vijf op het 
gemeentehuis en ’s avonds ging ik 

het ene jaar naar typeles en steno bij 
Schoevers op de Mathenesserweg 
en het volgende jaar naar dansles 
bij Meyer en Fils op de Henegou-
werlaan. 
Tussendoor volgde ik kookles in een 
school aan de Schietbaanstraat en 
naailes via de Margriet bij iemand 
thuis op zolder. 
Daarnaast ging er veel tijd zitten in 
het korfballen. Op maandagavond 
de clubkrant maken en op dinsdag 
trainen. In de winter een avond mi-
crocompetitie in de Energiehal, op 
zaterdag aspiranten begeleiden en op 
zondag zelf spelen. En dan ook nog 
vanaf 1965 verkering met op woens-
dag ’stierenavond’ en zaterdagavond 
samen iets leuks doen zoals naar 
de bioscoop. Of bij de wederzijdse 
ouders op de bank.

Panty
Met de komst van de panty (en het 
weggooimaandverband!) was de tijd 
voorbij van dat strakke jarretelgor-
deltje en dat, vooral in de winter, 
zo koude stukje bloot bovenbeen. 
Tegelijkertijd met de panty kwam 
de maillot en werden de rokken en 
jurkjes korter en meer getailleerd. 
Mannen droegen ribfl uwelen broe-
ken en je kreeg nylon kleding, zoals 
blouses en overhemden. Niet echt 
ideaal als je een zweter was, maar 
het scheelde veel strijkwerk! 
Nog even over die Tupperware 
party’s. Natuurlijk zei je geen ’nee’ 
als je voor zo’n avond door kennis-
sen of collega’s werd gevraagd. Je 
voelde je ook altijd verplicht iets te 
nemen, omdat de gastvrouw dan wat 
moois mocht uitzoeken uit al dat 
kleurigs dat op tafel stond uitgestald. 
Zelf ben ik ook een keer gastvrouw 
geweest. 

Maar of al die handige bakjes met 
vacuüm deksel ook echt gebruikt 
werden? Het enige dat ik tot op de 
dag van vandaag gebruik is een 
ronde witte bak om slagroom in te 
kloppen. En dat al ruim 40 jaar!

Bab Riem Vis

Momenteel is er veel belangstelling voor de jaren zestig. 
Op televisie zie je oude programma’s terug en de hui-
dige mode wordt duidelijk beïnvloed door de ’sixties’. De 
korte getailleerde jurkjes van geweven stof, maar ook 
de meubelen uit die tijd zijn helemaal terug van wegge-
weest.

Gaan we terug naar de sixties?

- Bab thuis aan het werk -

- Een comfortabele draaistoel -

- Met glas en staal had je een strak interieur -

Timotheus Decoraties 
 Voorhaven 38 C  Rotterdam 

Wij verkopen oa PTMD, Baroque   
     Fotolijsten     Theelichtjes
  Kandelaars   Schalen   Vazen 
  Rozenkransen   Medaillons 
  Heiligenbeelden   Kruizen 
  Wierook   Kaarsen 

   Delfts blauw    
  Zijden bloemen   

 Open wo t/m za 12.00 – 17.00 u 
   www.timotheusdecoraties.nl 

“KWALITEIT VOOR EEN ZACHTE PRIJS”

West-Kruiskade 97-99-101
3014 AN Rotterdam
Tel: 010 - 414 88 98 

www.capricemeubelen.nl

Vlaardingweg 85, 3044 CJ Rotterdam. (grens Schiedam, indu
Telefoon: 010 - 462 44 65, Fax: 010 - 245 74 54.  info@aml-me

2 + 3 zits bankstel in 2 kleuren
van € 1998,-
nu voor slechts € 1349,-

Vlaardingweg 85, 
3044 CJ Rotterdam.

www.aml-meubelen.nl

010 455 53 80  www.ronmeijer.nl

Nijverheidscentrum 2b, 2761 JP  Zevenhuizen (zh)

BESPAAR MET KUNSTSTOF EN  
ALUMINIUM KOZIJNEN HONDERDEN 
EURO´S PER JAAR OP ONDERHOUD!

KOZIJNEN SINDS 1980

Aanbieding
Al onze ramen worden gratis voorzien 

 van plissee inzethorren. 

 

BTW verlaging van 19% 
naar 6% op de arbeid

 
 
 

 
 

Keurmerk

10 jaar
Garantie
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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

Goetzee DELA is 
gespecialiseerd in de 
complete verzorging 
van begrafenissen 
en crematies. 
Met ruim 100 jaar 
ervaring en een 
team van betrokken 
medewerkers kunnen 
we iedere uitvaart in 
stijl en met aandacht 
verzorgen.

Boezemsingel 35
3034 EC  Rotterdam
T (010) 280 52 80

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

Schiekade 830

Postbus 299, 3000 AG Rotterdam

Telefoon: 010-243 36 12  

Fax: 0181-66 08 08

e-mail: info@yourchange.nl

www.yourchange.nl

Your Change 
dé oplossing 
voor het 
inrichten 
van uw 
zorgwoning.

• Inrichting van de zorgwoning 

   van uw ouders

• Vloerbedekking, vitrages, gordijnen,  

   behang, witten (plafonds)

• Materialen voldoen aan brand-  

   veiligheids- en schoonmaakeisen

• Professioneel en scherpe prijs

• U geen stress, ‘t is onze zorg

• U de rust wij doen de rest 

Your Change zorgt voor een bege-

leiding van het begin tot oplevering 

waardoor u uw handen vrij krijgt 

voor ander zaken. Kijk eens op onze 

site www.yourchange.nl of bel ons 

overdag op 010-243 36 12, ’s avonds 

en in het weekend 06 -51 845 474. 

Wij komen graag bij u langs met onze 

presentatiekoffer.

AdvYourChange_240610.indd   1 24/08/10   12:22

Klassiek, Modern, Robuust 
                Landelijk Eiken
voor Woon- en Slaapkamer

    Woonboulevard Capelle XL  -  Schinkelsebaan 4  -  2908 LE  Capelle a/d IJssel 
(Rijksweg A20, afslag 16)   -  Tel: 010-4420023  -  www.eikenland.nl

Welkom Oud-Rotterdammers in de grootste eikenmeubel speciaalzaak

Eikenland is dé specialist op het gebied van 
eiken meubelen, bijpassende bankstellen en 

slaapkamers in alle denkbare eiken-tinten, van 
blank naar donker en van wit naar grijs eiken.   

In welke stijl en sfeer voelt u zich het beste thuis? 
Kom binnen in onze showroom en laat u inspireren door 
de vele mogelijkheden en combinaties met eiken. 
U bent van harte welkom.

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.

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

A R R A N G E M E N T 
3 dagen, 2 nachten incl. 2x ontbijt en 2x 3-gangen diner 
Géén 1-persoonskamer toeslag! 
Verlenging o.b.v. halfpension € 49,50 per persoon per nacht  

€ 99,- p.p.  

Hotel Restaurant ‘de Oorsprong’ 
 

Verscholen in de bossen, op de overgang van de Friese wouden en het Friese Gaasterland 
 ligt temidden van de Friese Meren de voormalige stoeterij ‘de Oorsprong’. 

 

Huisterheide 7 – 8521 NC St. Nicolaasga – Tel. 0513-432662 – www.hoteldeoorspong.nl 
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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 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. 

- Foto: Piet van Dijk van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Basel is toevallig ook de thuis-
haven van de uitgaande NYON 
die hier KM 1031 passeert, maar 
vanwege haar afmetingen daar 
nooit en te nimmer kan komen. 
Het gaat hier namelijk om een 
Panamax bulkcarrier van 225 bij 
32,24 meter, een breedte die nog 
net in de sluizen van het Panama-
kanaal past.

Het schip is eigendom van de 
Suisse-Atlantique Société de 
Navigation Maritime S.A. in 
Renens, vlakbij het aan het meer 
van Genève gelegen Lausanne. 
Het plaatsje Nyon, waarnaar 
het schip is vernoemd, ligt wat 

verderop. Deze Zwitserse rederij 
bestaat sinds 1954 en heeft 
momenteel acht bulkcarriers 
en vier containerschepen in de 
vaart, allen met de kenmerkende 
rode vlag met het witte kruis, 
die regelmatig in Rotterdam is 
te zien op binnenvaartschepen, 
die wel in Bazel kunnen komen. 
Zelfs nog verder, want de Rijn is 
bevaarbaar tot Rheinfelden 
(KM 150).

Met een draagvermogen van 
73.000 ton kwam ‘Der Schwei-
zer’ hier met een lading kolen 
uit Riga (Letland). Na lossing bij 
EBS in de Laurenshaven vertrok 

zij opnieuw richting Riga. Op de 
achtergrond zijn rechts de drie 
grote in aanbouw zijnde LNG 
opslagtanks van de Gate Terminal 
te zien, waarin de Gasunie en 
Vopak participeren. In 2011 heeft 
deze terminal een doorzetcapaci-
teit voor 12 miljard m³ vloeibaar 
aardgas.   

World Ship Society

Rotterdam Branch

S

CHIP

H

A V E

N

Net voorbij de oude Duitse bunkers, bij de Seinpost Hoek van Holland, staat een wit bord met het getal 1031. Hier-
mee wordt aangegeven dat het daar 1031 kilometer van de brug van Konstanz is, waar de kilometertelling van de 
Rijn begint. Zo is het bij de oude Maasbruggen KM 1000 en in het centrum van Bazel, vlakbij de Johanniter Brücke, 
KM 167 en is dus de vaarafstand tussen deze Zwitserse havenstad en Hoek van Holland 864 kilometer.

Een Zwitser op 864 kilometer van Bazel 

Tijdlijn Rotterdam op 
Tijdplein Rotterdam
Loop in 250 meter langs negen eeuwen 
Rotterdamse geschiedenis! De buite-
nexpositie laat de ontwikkeling van 
de stad zien. Vanaf het ontstaan van 
de dam waaraan Rotterdam zijn naam 
ontleent tot de futuristische architectuur 
die op dit moment in aanbouw is. In de 
enorme lichtgevende pionnen komt de 
bezoeker meer te weten over vertier, 
eten en de haven door de eeuwen heen. 
Archiguides vertellen van 14.00 tot 
17.00 uur het publiek alles wat het 
nog niet wist over de geschiedenis van 
Rotterdam.

In de kas
Naast de tijdlijn staat een kas, waarin 
u via koptelefoons Rotterdammers 
kunt horen, die het bombardement in 
1940 hebben meegemaakt. Maar ook 
luisterportretten van Rotterdammers 
van nu? Aan de buitenkant van de kas 
zijn, als het donker is, oude fi lmfrag-
menten te zien, samengesteld door het 
Gemeentearchief Rotterdam. De kas is 
van 16 tot en met 24 oktober geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur, op woensdag 
20 oktober, de Dag van de Rotterdamse 
geschiedenis, vanaf 10.00 uur..

Aan tafel met...
Op iedere zaterdag, zondag en woens-
dag kan het publiek tijdens lunchtijd te-
recht in de kas op Tijdplein Rotterdam. 
Met een eigen meegenomen lunch of 
snoepend van de lekkere Rotterdamse 
hapjes. Gratis! Er schuiven steeds be-
kende en minder bekende Rotterdam-
mers aan tafel, met prachtige verhalen 
uit de verre en nabije stadsgeschiede-
nis. Er is plaats voor 50 deelnemers. 
Daarom is het aan te raden eerst te re-
serveren via www.tijdpleinrotterdam.nl.

Zaterdag 16 oktober 
13.00  14.00 uur: 
Van Uierboord tot Kapsalon
Een verhaal met lichtbeelden over 
Rotterdams eten in heden en verleden 
door Linda Roodenburg (Rotterdams 
kookboek).

Zondag 17 oktober 
13.00  14.00 uur: Lunchuur-
tje met 
Rotterdams accent
Twee ras Rotterdammers, Jan Ou-
denaarden en Pierre van Duijl maken 
er met anekdotes, verhalen en Rot-
terdamse meezingers een Rotterdams 
uurtje van.

Woensdag 20 oktober 
(Dag van de Rotterdamse 
Geschiedenis!) 
13.00  14.00 uur: 
Brandgrens 1930 - 2010
Een virtuele beeldwandeling met Youri 
Zomerdijk (Bureau Monumenten) langs 
de brandgrens van de jaren dertig, in de 
tijd van jazz jazz jazz...

Zaterdag 23 oktober 13.00  
14.00 uur Stad aan ‘t water, 
water in de stad
Architect Robert Winkel over Rot-
terdam als waterstad door de tijd, van 
rondje Noordereiland tot wereldhaven.
Wat betekent al dat Maaswater voor 
Rotterdammers?

Zondag 24 oktober 
13.00  14.00 uur 
Van Groote naar 
Rotterdamse Schouwburg
Wilma van Giersbergen (Gemeen-
tearchief Rotterdam) laat zien hoe het 
Schouwburgplein er vroeger bij lag, 
Jan Zoet (Rotterdamse Schouwburg) 
praat ons bij over de ontwikkelingen in 
het Rotterdamse theaterleven.

www.tijdpleinrotterdam.nl

Tijdplein Rotterdam is onderdeel van 
de agenda van Rotterdam Festivals. 
Kijk voor het complete overzicht op 
www.rotterdamfestivals.nl

Tijdplein Rotterdam

Reis door de stadsgeschiedenis!
Van 11 tot en met 24 oktober is het Schouwburgplein omgetoverd 
tot Tijdplein Rotterdam. Reis door de stadsgeschiedenis aan de 
hand van een tijdlijn, geluiden, en mooie verhalen over het Rot-
terdam van vroeger, nu en de toekomst! De buitenexpositie laat de 
ontwikkeling van de stad zien. In de kas op het Schouwburgplein 
heeft het publiek bij Aan tafel met... interessante lunchontmoetin-
gen en zijn er verhalen te horen via koptelefoons.

Flamingo 50 jaar 
uitgaanscentrum

In oktober 1960 werd gebouw Flamingo 
aan de Baarsweg in Hoogvliet in gebruik ge-
nomen als wijkaccommodatie. Een jaar lang 
zwaaide Ely Suijkens de scepter, waarna het 
door de deelgemeente aangestelde beheer-
dersechtpaar An en John van Heijst tot circa 
1979 het beheer voerden.
Dankzij Sociëteit De Spin is er na 50 
jaar nog steeds een gebouw Flamingo in 
Hoogvliet, wat heel bijzonder genoemd mag 
worden. De eerste activiteit van De Spin in 
Flamingo was in februari 1966 (na gestart te 
zijn in 1965 in o.a. De Alver en De Bron). 
Sociëteiten zoals De Zwarte Weduwe, BUK, 
Tamla Motown , De Poldergans, Music 
Box, Wings en niet te vergeten activiteiten 
als stijldanslessen, vakantietrips, karateles-
sen, fi lmavonden en Country Line Dance 
lessen passeerden de revue in de oude 
Flamingo. De Spin en Flamingo hebben 
een onuitwisbare uitgaanshistorie voor 
duizenden jongeren van toen, waarvan velen 
de weg naar Flamingo nog steeds weten te 
vinden. Hoewel De Spin, Piki, Bobo’s Club. 
Tejatertje De Poldergans en BUK een peri-
ode in ‘t Web draaiden, vonden er toch lang 
activiteiten plaats in de oude Flamingo. 
Mede dankzij de medewerking van de deel-
gemeente Hoogvliet, OBR, Rabobank en 
vele anderen en niet te vergeten de tomeloze 
inzet van bestuur en medewerkers (niemand 
uitgezonderd, allemaal vrijwilligers in die 
periode en heden) konden wij in oktober 
2005 de nieuwe Flamingo betrekken.
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• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken
• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete 
• woonprogramma’s

  

 

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

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

fauteuils

bankstellen

Wegens overproductie nu alleen in vestiging Zuidland: 

GIGA VERKOOP
van een aantal prachtige klassieke en senioren bankstellen 

Direct te leveren dus u geniet een GIGA VOORDEEL van honderden euro’s

 40% 

korting

Op
 is

 du
s echt op..... alles

Compleet bankstel 
Model Taragona
van € 3995    -40% 

u betaald € 2397
Compleet bankstel 
Model Best
van € 2850    -40% 

u betaald € 1710
Compleet bankstel 
Model Bastogne
van € 3498    -40% 

u betaald € 2098

Compleet bankstel 
Model Toulouse
van € 2498    -40% 

u betaald € 1498
Compleet bankstel 
Model Barcelona
van € 3460    -40% 

u betaald € 2076

Compleet bankstel 
Model Orlando
van € 3498    -40% 

u betaald € 2098
Compleet bankstel 
Model Breda
van € 1998    -40% 

u betaald € 1193
Compleet bankstel 
Model Parijs
van € 4450    -40% 

u betaald € 2670

Compleet bankstel 
Model Palermo
van € 3165    -40% 

u betaald € 1899
Compleet bankstel 
Model Madrid
van € 2198    -40% 

u betaald € 1319
Compleet bankstel 
Model Adriaan
van € 2498    -40% 

u betaald € 1498

Compleet bankstel 
Model Monett
van € 2645    -40% 

u betaald € 1587 Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Barometers 
zonnig geprijsd

Actiemodellen: 10% korting

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl  

Rikkoert Lekkerkerks 
Klokkenhuys heeft 
voor  u een ongeëve-
naarde collectie baro-
meters samengesteld. 
Leverbaar in vele 
houtsoorten of geheel 
in glas met roestvrij 
staal.

1000 
KLOKKEN 

OP VOORRAAD

Gratis opgehangen 
en geplaatst door heel 
Nederland. Reparatie 
van alle uurwerken 
in eigen atelier

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a. 

meubels – witgoed – 
bankstellen – enz.

Tevens kunt ons ook 
bellen voor: verhuizingen & 

huisontruimingen
Openingstijden: 

di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet 
Winkelcentrum Oude Wal 
Telefoon: 06 – 10 91 38 86

Vraagpijs € 69.500,00
Alle info www.perdijkmakelaardij.nl

Tel.0180631655

Te koop prachtig vrijstaand 
zomerhuis  bij de Rottemeren

De Bonk 1 – gem. Zevenhuizen.

Complete  rust en stilte op slechts 1 k.m 
v.a. Rotterdam. Grondoppervlakte  450  vierkante 

meter  met aanlegsteiger voor sloep. 

   
 UW HAARDEN SPECIALIST                                                                                    
Het adres voor:  gaskachels,  houtkachels,  
bio-branders, openhaarden, pelletkachels, etc.  
Met de grootste collectie elektrische  

sfeerhaarden en kleine schouwen  
U vindt ons aan de Nieuwehaven 163 in Gouda  
www.kachelaer.nl / telefoon: 0182-551604 
  kijk op onze site voor de openingstijden  



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 oktober 2010 pagina 13

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (70)

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.

Als eerste vestigde de Wester 
Bioscoop, in de volksmond de WB-
schouwburg, zich aan de Nieuwe 
Binnenweg 326. In 1919 ging 
de deur van deze schepping van 
architect Jac. van Gelderen met ruim 
duizend stoelen voor het eerst open. 
Deze architect was ook verant-
woordelijk voor de vormgeving van 
andere bioscopen in Rotterdam als 
City Theater, Ooster Theater, Grand 
Theater en Transvalia. In 1929 
vertoonde Karl Weisbard in zijn 
Wester Bioscoop als eerste in Rot-
terdam films met geluid. Net als de 
Pool Abram Isac Tuschinsky was hij 
van origine textielhandelaar, maar 
besloot, hoewel al onderweg naar de 
Verenigde Staten, zich in Nederland 

te vestigen als bioscoopexploitant.
Ruim één jaar later werd de Wester 
Bioscoop overgenomen door het 
Amsterdamse Scalaconcern en 
herdoopt in Capitol. Met nog acht-
tien andere bioscopen kwam Capitol 
door de eerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog heen. Ook tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gingen de 
voorstellingen door. Op het dak van 
het theater werd op daar gemonteer-
de fietsen gefietst om in de zaal licht 
te produceren.
Naderhand werd de bioscoop 
overgenomen door Tuschinky, die 
het theater in 1962 omdoopte in 
Grand Studio 62. De eerste film die 
er vertoond werd, was de klassieker 
‘West Side Story’. Grand Studio 62 

werd slachtoffer van de neergang 
van het bioscoopbezoek, voorna-
melijk veroorzaakt door de vlucht 
die televisie nam. In 1980 werd het 
gebouw verkocht aan Evangelisch 
Centrum De Kandelaar, de voor-
ganger van het huidige Evangelisch 
Centrum Europoort. De historie 
van deze kerkgemeente voert terug 
naar 1954 toen een aantal echtparen 
de zogeheten ‘Doop in de Heilige 
Geest’ ontvingen. In 1971 werd aan 
de ’s Gravendijkwal een koffiebar 
ingericht als ontmoetingsruimte. Al 
snel groeide de behoefte aan een 
grotere ruimte en die werd gevon-
den aan de Nieuwe Binnenweg. 
De kerkgemeente heeft momenteel 
wekelijks negenhonderd bezoekers.

Bioscoop

Ik kwam in klas 1F bij klasseleraar D. 
Okker. Ik heb heel goede en dierbare 
herinneringen aan hem; als ik het later 
van zijn dochter goed begrepen heb, 
heette hij Dick Okker en was hij nog 
maar kort docent op deze mulo. Gelijk 
met onze eindexamenklas schijnt hij in 
1964 de Herman Heijermansschool ver-
laten te hebben om directeur te worden 
van een school in Maassluis.. 
Hij was vier jaar mijn klasseleraar, 
maar ook docent voor een aantal vak-
ken (Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Engels en Wiskunde in de eerste twee 
jaren). Na twee jaar moest je kiezen 
voor de boekhoud- of wiskundekant en 
daarna kwam de keuze voor mulo A of 
mulo B (beide met wiskunde). Mulo B 
gaf toen nog rechtstreeks toegang tot 
het HBO, maar ik durfde die stap niet 
te zetten en heb toen mulo A (met wis-
kunde gedaan). Achteraf bleek dat ik 
gemakkelijk de B-variant had kunnen 
doen, maar achteraf is alles gemakke-
lijk te beoordelen!

Respect
Dankzij de kennis en kunde (o.a. 
inzichten in zijn leerlingen) van de heer 
Okker heb ik probleemloos de mulo 
doorlopen, ook al ben ik het eerste jaar 
voorwaardelijk overgegaan, mede door 

een achterstand die ik op de lagere 
school had opgelopen. De heer Okker 
zag echter hoe ik vooruit was gegaan in 
die eerste klas en was ervan overtuigd 
dat ik met hard werken in de tweede 
klas zou kunnen blijven. Hij heeft ge-
lijk gehad. Ik was nog geen zestien toen 
ik mijn mulo A diploma met wiskunde 
haalde.Vanaf 2004 zie ik met enige re-
gelmaat nog enkele leerlingen die des-
tijds bij mij in de klas zaten en iedereen 
deelt de mening over en herinneringen 
aan deze man. Wij hadden destijds veel 
respect voor de heer Okker en dat is na 
46 jaar ongewijzigd.

Reprimande
De heer Van Vuuren was het hoofd 
van de school en de heer Koelewijn 
de conciërge, waarvoor iedereen veel 
ontzag had.
Ik zat in de korte zijvleugel van de 
school (op de eerste etage), die uitkeek 
in de Taanderstraat. Ik herinner mij 
nog uit de derde of vierde klas dat er 
jongens op een zolderkamer met open 
raam muziek aan het maken waren 
en wij daar toen een briefje in de bus 
hebben gedaan met het verzoek op een 
bepaald lesuur te gaan spelen. Tijdens 
die les hadden wij de ramen open 
en werd door de jongens mijn naam 

geroepen, want ik was zo naïef geweest 
die naam onder het briefje te zetten. Dit 
leverde natuurlijk een reprimande van 
de docent op.

Schaapjes
Aan de franse lessen heb ik een slechte 
herinnering. De lerares noemde ons 
altijd ‘schaapjes’ of ‘lammetjes’ en als 
ik dan als puber in de lach schoot werd 
ik de klas uitgestuurd. Daarna moest 
ik voor de klas komen en ‘die grijns’ 
van mijn gezicht halen. Lukt natuurlijk 
nooit met een puber die zenuwachtig is 
en de slappe lach heeft!
Andere docenten die ik mij goed 
herinner waren de heer Karper (Duits), 
de heer Van Nimwegen (die stotterde, 
tijdelijk franse les gaf en –helaas- 
enorm door ons gepest is), de heer Van 
Tongeren (gymleraar; voor jongens 
en meisjes apart!), mevrouw Van Rijn 
(wiskunde in klas 3 en 4), de heer Vrins 
(Duits) en de heer Pop (natuurkunde). 
Tekenen op de bovenverdieping 
herinner ik mij trouwens ook als heel 
plezierig; wij hadden een goede leraar, 
wiens naam ik helaas kwijt ben.
Op de mulo hadden we elf vakken 
als eindexamen, waarbij geschiedenis 
was onderverdeeld in Vaderlandse en 
Algemene Geschiedenis. In de eerste en 

tweede klas hadden wij, naast gedrag 
en vlijt, zelfs vijf-  of zestien vakken op 
ons rapport staan!

Onvergetelijk
En dan het schaatsen in de strenge 
winter van 1963: met hele groepen (ook 
klasgenoten) naar de Nenijto (vooral ‘s 
avonds) om te ‘schaatsen’ en een beetje 
rond te hangen.
Door de jaren heen vielen er elk jaar 
een paar leerlingen af en kwam soms er 
een enkeling bij (zoals de zoon van de 
heer Okker). We begonnen in 1960 met 
zes eerste klassen en eindigden in 1964 
met vier klassen vierdejaars.
Alle jaren was er een schoolreisje. In 
de eerste klas naar de Betuwe, in de 
tweede of derde klas op de fiets naar 
een jeugdherberg in Oostvoorne en in 
de vierde klas met een bus naar Brugge 
en Gent. Mijn eerste buitenlandse reis 
en een onvergetelijke ervaring!

Verliefd
Verliefdheden speelden uiteraard ook 
een rol. Je sprak daar echter alleen over 
met de meisjes uit je klas en vond het 
vaak al ‘eng’ als de jongens je recht-
streeks benaderden. Ik heb nog steeds 
een paar ansichtkaarten van jongens 
(en meisjes) uit mijn klas uit die jaren. 

Kalverliefdes waar je geen raad mee 
wist, maar die nog steeds dierbare 
herinneringen zijn!
Van mijn klasgenoten uit de eindexa-
menklas 4D heb ik er in 2004 een 
aantal teruggevonden. Met vier van hen 
heb ik regelmatig contact en een aantal 
keren zijn we met partners bij elkaar 
gekomen; telkens weer ontzettend 
gezellig en we blijven herinneringen 
ophalen. 
Daar zijn tevens vanaf 2004 twee klas-
genoten bijgekomen die respectievelijk 
in het eerste en derde jaar zijn blijven 
zitten, maar aan wie we allemaal hele 
goede herinneringen hebben. Het 
klasgenootje dat in de derde klas bleef 
zitten, werd uiteindelijk verliefd op (en 
is getrouwd met) een klasgenoot uit 
haar nieuwe derde klas.
De herinneringen aan onze geweldige 
klasseleraar Okker zijn identiek! Een 
ieder van ons heeft daar, zowel tijdens 
de schoolperiode als later, zijn/haar 
voordeel mee kunnen doen!

      Elly Visser-Smit
 De Hare 3
 8375 GC Oldemarkt
 0561-452281
 visser.smit@planet.nl

Dick Okker 
was onze geweldige 
klasseleraar
Net als Udo Pemmelaar, die eerder schreef over de Herman Heijermansschool, 
zat ook ik op deze school (4-jarige mulo) van 1960-1964, maar twee jaar eerder 
dan hij. Ik was nog maar elf (werd eind september 1960 pas 12 jaar) toen ik 
daarheen ging. Op de fiets, over de spoor- en tramrails van het Marconiplein 
en de fiets stallen in de fietsenstalling van de school. Er was mij verteld dat 
dit gratis was, maar ik kon mij dat niet voorstellen. Bij het zwembad moest je 
je fiets ook stallen voor tien cent, dus weigerde ik die eerste schooldag op de 
mulo van huis te gaan zonder dat dubbeltje in mijn zak.
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domus magnus
de luxe van ouder worden

De Magistraat,
woonzorg op 
sterrenniveau...
De particuliere woonzorgorganisatie

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 

rondleiding of een brochure: 

Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!

Komt u hier 
binnenkort ook wonen?

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  
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Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

wonen

100%
leefplezier

De Prinsessenflats. Kijk verder
Bent u een actieve senior en zoekt u woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in de Prinsessenflats in 
Rotterdam! Compacte woningen in een prettige omgeving, met een huurprijs onder 1 500,-. Prachtig uitzicht, veel rust 
en groen, een zwembad en winkelcentrum in de buurt en openbaar vervoer dichtbij. In Ontmoetingscentrum Prinsenhof 
drinkt u een kopje koffie, kunt u deelnemen aan verschillende activiteiten en treft u andere bewoners. Tevens bieden  
de flats logeerwoningen waar uw gasten tegen een kleine vergoeding prettig kunnen overnachten. Makkelijk 
leven, makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’; 100% leefplezier en ook nog eens goed betaalbaar! Bent u 
geïnteresseerd, bel dan met Woonstad Rotterdam: (010) 440 88 00.

‘Wonen Light’ is een product 
van Woonstad Rotterdam. 
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Zelfs bij het eerste optreden, dat 
aan het eind van de middag om 
zes uur al begon,  was de zaal al 
behoorlijk gevuld met aanhangers 
van de zestigerjaren muziek.
Later op de avond werd het alsmaar 
drukker en drukker en in korte tijd 
was er geen stoel meer onbezet.
“The Next” opende met een reper-
toire van muziek van het eind van 
de jaren zestig, waarin het werk van 
allerlei bekende Engelse en Ameri-
kaanse bandjes voorbij kwam. Deze 
mannen hadden er in de aanloop 
van het muziekfestijn veel werk 
van gemaakt en hun muziek werd 
enthousiast ontvangen.
Vervolgens kwamen de “Lonely 
Boys”, een band die ook regelmatig 
meedoet aan landelijke Shadows-

meetings. Ze brachten het “cleane” 
geluid van deze populaire Engelse 
gitaargroep met verve, afgewisseld 
met vlotte vocale nummers. Het 
publiek genoot en kwam al snel 
van de stoelen om de dansvloer te 
betreden.
Als derde deelnemer kwam de 
beatgroep “The Dangers” het po-
dium op. Deze band met een lange 
geschiedenis in de Rotterdamse 
pop, speelde vroeger al veel instru-
mentale muziek met een hoog Indo 
Rock-gehalte. En zo ook op deze 
Beat Aan De Maas-editie, uiteraard 
afgewisseld met zang van alle vier 
de bandleden.
De vierde groep die het podium 
betrad was “The Scouts”. Deze 
band zette met veel power covers 

neer van o.a. The Stones en The 
Kinks. Weer een ander geluid uit de 
sixties en op die manier kreeg het 
publiek een gevarieerd programma 
aangeboden. 
Als voorlaatste groep trad “The 
Main Team” op. Deze band speelde 
een mix van muziek van The Beat-
les, andere Britse groepen uit de 
Mersey-beat-periode, Amerikaanse 
rock en muziek van Nederlandse en 
Duitse bodem, en dat alles zowel 
instrumentaal als vocaal. 
De laatste band die optrad was 
“The Rocking Thunders”. Deze 
band is in Rotterdam-Zuid en om-
geving heel erg populair en terecht, 
want deze oude rockers brachten 
een prima stuk amusement met een 
goed lopende show en strakke mu-
ziek. Ze wisten de mensen tot in de 
kleine uurtjes te boeien met hun act.
En voor sommige mensen werd 
het zodoende een ware beatmara-
thon, zeker voor de mensen van de 
organisatie die alles volgens een 

strakke planning lieten verlopen en 
er voor zorgden dat alle bands hun 
ding konden doen.
Mede daardoor kunnen veel 
mensen (inclusief de muzikanten) 
terugzien op een fijne muziekavond 
en kan organisator Ton Schmeitz, 
bijgestaan door zijn makkers Wil 
en Henk, tevreden zijn met het 
resultaat van deze tweede Beat Aan 
De Maas-editie. 
En nu maar vast plannen gaan 
maken voor volgend jaar, want 
een veel gehoorde mening van het 
publiek was: Dergelijke avonden 
moeten we vooral toch maar blijven 
organiseren.
Voor de mensen die dit muziekfeest 
hebben moeten missen óf het nog 
een keertje willen terugzien is er 
nog de internetsite “Rijnmond 
Rock” waar speciaal een pagina 
met foto’s aan dit evenement is 
gewijd.

Dak ging eraf bij 
Beat aan de Maas
De tweede editie van het muziekproject “Beat aan de Maas” 
is een succes geworden. In de sfeervolle ambiance van par-
tycenter Flamingo in Hoogvliet, een rocktempel met een lang 
muziekverleden, traden zes Rotterdamse beatbandjes op voor 
een grote schare belangstellenden.

- The Rocking Thunders -

- The Main Team - - The Dangers - The Lonely Boys - - The Next -

- The Scouts -



-- Er op uit! Kalender --

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

16 oktober

Martin Mans met Fanfare in Breepleinkerk
20.00 uur Concert Martin Mans met 
CMV ‘Oranje’ en 17 zangers in Rotterdam-Feijenoord 

17 oktober

Meezing gala van Staal, met bekende 
en minder bekende artiesten
Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - zaal open 13.00 uur, aanvang programma 14.00 uur - 
Kaarten € 9,- (incl. een welkomstdrankje) Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via: 
info@staalrotterdam.nl  of 010-4443494

17 oktober

Rotterdams Opera Koor op Locatie
Open Hof Kerk, Hesseplaats 221, Rotterdam – 14.00 uur - Kaarten 10,00 euro incl. een kopje koffi e. 
Kaartverkoop via 0615504302 en voor aanvang aan de Open Hof kerk .

21 oktober

De Stromen organiseert een GRATIS theaterconcert van Eddy 
Doorenbos en Rebecca Lobry in LCC de Larenkamp 
(Slinge 303). 14.00 - 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Inschrijven bij de bar van de Larenkamp of 
via 010 480 40 44. Op vertoon van de Stromen Opmaat Pas een gratis consumptie in de pauze.

23 oktober

Dansavond
De muziek wordt verzorgd door MARTIN GREEN’S DRIVE INN SHOW met ballroom -, latin - en 
linedansen. Wijkgebouw Pier 80, Visserijplein Delfshaven – zaal open 19.30 uur - Entree € 3,50 
(Rotterdampas € 3,00)

24 oktober

Lezing: ´10 mei 1940, de dag dat de moffen kwamen´ 
door George Knottnerus
Dit jaar verscheen de bijzondere roman ´10 mei 1940´, de dag dat de moffen kwamen´ van George 
Knottnerus. Het verhaal handelt over mobilisatie en frontstrijd, verzet, onderduiken en verraad. Een 
belangrijke rol speelt ook de strijd van Rotterdamse mariniers tegen de Duitsers aan de Maas en het 
grote bombardement op 14 mei alsmede het zogenaamde vergeten bombardement op Bospolder/
Tussendijken op 31 maart 1943.Tijdens de lezing gaat de schrijver in op het ontstaan van het boek, 
bronnen, feiten en fi ctie in de roman. Reserveren verplicht. 
OorlogsVerzetsMuseum - 14.00 uur

6 t/m 10 november

Cursus weerbaarheid voor ouderen 
6 t/m 10 november van 16.00 - 17.00 uur. Locatie: woonzorgcentrum De Twee Bruggen (Pascal-
weg 41, Rotterdam) van De Stromen. Houders van de Stromen Opmaat Pas betalen € 39,50, niet 
pashouders € 48,-. Aanmelden via 0900 206 06 60 (€ 0,10 p.m.).

Wordt verwacht

Cursus Stilstaan en doorgaan 
Voor mensen waarvan de partner is overleden en 
die hun verhaal met lotgenoten willen delen. In de 
cursus worden handvaten gegeven om hiermee 
om te gaan. Deze cursus omvat tien bijeenkom-
sten van twee uur. Datum en locatie worden 
bepaald n.a.v. aanmeldingen. 

Meer informatie Opmaat Zorglijn 
0900 8664 (€ 0,10 p.m.).

Melodieuze samensmelting fanfareorkest, 
mannenkoor en orgel
Een samensmelting tussen The Martin 
Mans Formation, CMV Oranje uit Dokkum 
o.l.v. Sjoek Nutma en organist & dirigent 
Martin Mans. De Breepleinkerk te Rotter-
dam vormt op 16 oktober 2010 het podium 
voor deze muzikale uitdaging. Een kunstige 
vertolking van de tophit “If I had words” 
vormt ten minste een van de hoogtepunten 
deze avond. 

Achtergrond organist Martin Mans (1965)
Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overfl akkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgelles, op de leeftijd van elf jaar 
begeleidde hij verschillende koren en als twaalfjarige was Mans kerkorganist in zijn geboor-
teplaats. Hij won tijdens zijn jeugdjaren verschillende concoursen, met als gevolg dat hij als 
veertienjarige jongen zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio gaf. Naast zijn orgelstu-
die bekwaamde Mans zich ook in koordirectie. 
Per jaar geeft Martin Mans gemiddeld 200 concerten in binnen- en buitenland. De diversiteit 
die hij aanbrengt in zijn improvisaties is ook terug te vinden in zijn werkzaamheden. Naast 
zijn activiteiten als organist is Mans dirigent van twee grote mannenkoren, “De Gouwestem” 
uit Waddinxveen en “Noord-West Veluwe” gevestigd te Nijkerk. Momenteel werkt hij mee 
aan de serie Kathedraalconcerten met allure, samen met pianist Jan Vayne en zangeres Petra 
Berger. In december 2010 bespeelt hij opnieuw het orgel in de Breepleinkerk. Mans betreedt 
dan de bühne samen met het Jostibandorkest en The Martin Mans Formation. 
Het concert begint om 20:00 uur. De toegang bedraagt €12,50.  Kinderen t/m 11 jaar € 
7,50. Het is aan te bevelen om vooraf uw kaarten te reserveren. Reserveren kan op www.
martinmans.nl of via de reserveerlijn tel. 06-52281279. Op de concertavond zijn er kaarten 
verkrijgbaar aan de deur vanaf 19:00 uur.

Nordic Walking en 
SportWandelen vanuit Poortugaal    
A.s donderdag 7 oktober vertrekken de Nordic Walkers en SportWandelaars van SPortief AL-
brandsward (st.SPAL) vanaf de parkeerplaats Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Poortugaal 
voor een wandeling door o.a het Valckesteinse bos. Vertrektijden zijn, zondag 10.00 uur en don-
derdag om 09.30 uur. De wandelingen duren ongeveer 1.5 uur en zijn voor iedereen toegankelijk 
en worden begeleid door een allround wandelsporttainer  Wekelijks wordt er door deze groepen 
gewandeld in de vorm van Nordic Walking en SportWandelen. Wandelen in welke vorm ook is 
een laagdrempelige beweegvorm in de buitenlucht waarbij redelijke hoeveelheden calorieën ver-
bruik worden en een prima beweegmethode is om af te slanken en lichaamsvet te verbranden. 
Naast de wekelijkse wandelingen verzorgt SPortief ALbrandswaard
ook wandel conditie trainingen in de buitenlucht op woensdagmorgen en donderdagavond.
Voor meer informatie  Aad Wijntjes tel.010-5017528  www.sportbalans.nl

Waan je voor één dag 
in het Rotterdam van toen    
Wie aan Rotterdam denkt, denkt aan een moderne stad. Een stad waar de historie misschien 
maar 50 jaar teruggaat.  Maar schijn bedriegt. Ook Rotterdam bezit  een rijk verleden waar zij 
met recht trots op mag zijn. Voor wie  benieuwd is naar de historie van Rotterdam doet er goed 
aan op woensdag 20 oktober  - in de herfstvakantie - de eerste Dag van de Rotterdamse Ge-
schiedenis te bezoeken. Maar liefst  negen eeuwen Rotterdamse historie komen voorbij. Diverse 
culturele instellingen en organisaties openen hun deuren en laten bezoekers via  excursies, 
workshops, tentoonstellingen, wandelingen en fi etstochten kennismaken met het Rotterdam van 
vroeger. Kom ook en doe als archeoloog tijdens een wandeling door middeleeuws Rotterdam 
een vondst van grote waarde, leer in het Havenmuseum als een echte smid ijzer smeden of kom 
alles te weten over Piet Hein tijdens de speurtocht ‘van zwabber tot zeeschrik’ in het Historisch 
Museum De Dubbele Palmboom. Waan je voor één dag in het Rotterdam van toen. Het thema is: 
Rotterdam havenstad. Veel onderdelen zijn gratis toegankelijk en geschikt voor jong en oud..
Voor het complete programma en meer informatie over de Dag van de Rotterdamse Geschiede-
nis bezoek de website: www.rotterdam.nl/dagvanderotterdamsegeschiedenis. 
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Meezing gala van Staal
Op zondag 17 okt., 21 nov. en 19 dec. spetterende live artiesten 
in een ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam, 
Zaal Staal.
 

Met zondag 17 oktober:
Groot scala aan bekende en 
minder bekende artiesten 
Presentatie van Ellis Chicago 
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival) 

Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Zaal Staal open vanaf 13.00 uur. Aanvang programma vanaf 
14.00 uur. Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus 
bestel snel via: info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494
 
Natuurlijk kunt u in Zaal Staal 
van een hapje en een drankje genieten

 

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT : 

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl

Wij zijn gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar 
vervoer, halte Beurs.

Finnentrop - 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

• Zeer rustig gelegen
• Goed bewegwijzerde wandelpaden
• Motorrijders welkom (faciliteiten aanwezig)

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

info@landgasthof-rademacher.de

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 ! 

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

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt 
u bij verblijf van 3 nachten of langer 

tot 31-10-2010 een korting van 6% op de 
arrangements- en half-pension prijzen.

REIS DOOR DE STADSGESCHIEDENIS OP HET SCHOUWBURGPLEIN

Van 11 tot en met 24 oktober is het 
Schouwburgplein omgetoverd tot 
Tijdplein Rotterdam. Reis door de 
stadsgeschiedenis aan de hand van een 
buitententoonstelling in de vorm van 
een tijdlijn, geluiden en mooie verhalen 
over het Rotterdam van vroeger, nu en 
de toekomst! 

Aan tafel met…
Op iedere zaterdag, zondag en woensdag 
kunt u tijdens lunchtijd terecht in de kas 
op Tijdplein Rotterdam. Neem uw eigen 
lunch mee, of proef lekkere Rotterdamse 
hapjes. Gratis! Er schuiven steeds bekende 
en minder bekende Rotterdammers aan 
tafel, met prachtige verhalen uit de verre en 
nabije stads geschiedenis. Met:

Zaterdag 16 oktober 14.00 - 15.00 uur: 
Van Uierboord tot Kapsalon  
Een verhaal met lichtbeelden over Rotter-
dams eten in heden en verleden door Linda 
Roodenburg (Rotterdams kookboek).

Zondag 17 oktober 13.00 - 14.00 uur: 
Lunchuurtje met Rotterdams accent
Twee ras Rotterdammers, Jan Oudenaarden 
en Pierre van Duijl maken er met anekdotes, 
verhalen en Rotterdamse meezingers een 
 Rotterdams uurtje van.

Woensdag 20 oktober 13.00 - 14.00 uur: 
Brandgrens 1930 - 2010
Een vituele beeldwandeling met Youri 
Zomerdijk (Bureau Monumenten) 
door het Rotterdam van 
de jaren dertig, in de tijd 
van jazz jazz jazz…

Zaterdag 23 oktober 13.00 - 14.00 uur 
Stad aan ’t water, water in de stad
Architect Robert Winkel over Rotterdam 
als waterstad door de tijd heen, van rondje 
Noordereiland tot wereldhaven - wat bete-
kent al dat Maaswater voor Rotterdammers 
zelf?

Zondag 24 oktober 13.00 - 14.00 uur:  
Van Groote naar Rotterdamse Schouwburg
Wilma van Giersbergen (Gemeentearchief 
Rotterdam) laat zien hoe het Schouwburg-
plein er vroeger bij lag, Jan Zoet 
(Rotterdamse Schouwburg) praat ons bij 
over de ontwikkelingen in het Rotterdamse 
theaterleven.

LEES MEER OVER HET PROGRAMMA OP 
WWW.TIJDPLEINROTTERDAM.NL

Toegang Aan tafel met... GRATIS

Er is plaats voor 50 deelnemers. 

Graag van tevoren reserveren via 

www.tijdpleinrotterdam.nl

  
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige 
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern 
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en 
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op 
een steenworp afstand van het gezellige centrum.   

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
4e nacht inclusief 
ontbijtbuffet gratis!

AKZENT HOTEL 
VENUE WILLINGEN

Akzent Hotel Venue - Willingen 
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000 info@venuehotel.de

Prijs € 199 p.p.

WWW.JENEVER
MUSEUM.NL

RIJKDOM  

VAN DE STAD
tentoonstelling

4 september 2010 – 30 januari 2011

www.jenevermu
seum.nl
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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

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

Voortaan kan iedereen in Groot Rotterdam voor wie het beter uitkomt om maaltijden aan huis te laten bezorgen,
elke dag genieten van de kwaliteit, smaak en grote keus in de beste maaltijden van de meesterkoks van Buitendijk. 

Buitengewoon lekkere
maaltijden van Buitendijk
Nu ook aan huis bezorgd in Groot Rotterdam

Vijf lekkere koelvers* maaltijden 
tegen de prijs van drie 

Om per omgaande onze menukeuzebrochure te ontvangen kunt u de
onderstaande bon invullen en opsturen (geen postzegel nodig). U mag
ook bellen (010 - 720 00 41) of e-mailen (info@buitendijkmaaltijden.nl). 
Uw keuze voor de eerste vijf maaltijden kunt u op de speciale kennis-
makingsbestelbon invullen en opsturen. Voor hulp bij het bestellen
kunt u gerust even bellen. Binnen 7 dagen na
ontvangst van uw bestelling worden
de maaltijden bij u thuisbezorgd. 

* Voor vriesvers maaltijden geldt: 
6 maaltijden tegen de prijs van 4

Buitendijk á la Carte
De menukaart voorziet in tientallen hoofdmaaltijden, 
soepen en frisse salades. U kunt zelfs kiezen uit verschil-
lende lekkere nagerechten. De maaltijden worden met de
grootste zorg op bestelling gemaakt door koks met een
passie voor lekker en gezond eten. Ook is er volop keuze
voor mensen met een dieet en voor hen die de voorkeur
geven aan vegetarische maaltijden.

Koelvers of vriesvers
U kunt kiezen uit koelverse of vriesverse maaltijden. Het
verschil zit in de wijze waarop u de maaltijden bewaart.
Koelverse maaltijden kunt u in de koelkast bewaren en
zijn minstens 14 dagen houdbaar. Vriesverse maaltijden
zijn minstens 3 maanden houdbaar in het vriesvak of in
de diepvriezer.     

Er zijn al lekkere maaltijden voor 

€ 5,75 (koelvers) en € 5,50 (vriesvers).

Gratis thuisbezorgd!

Buitendijk Maaltijden BV
Graafstroomstraat 19, 3044 AN Rotterdam
Telefoon: 010 - 720 00 41
E-mail: info@buitendijkmaaltijden.nl
www.buitendijkmaaltijden.nl

Ja, ik neem proef op de som
Ik bestel 5 maaltijden tegen de prijs van 3 en ontvang bovendien 
een GRATIS PORSELEINEN MAALTIJDSCHAALTJE. Stuur mij de menu-
keuzebrochure met bestellijst en machtigingsformulier voor:

■ Buitengewoon smakelijke koelverse maaltijden

■ Buitengewoon smakelijke vriesverse maaltijden

NAAM:   _____________________________________________________________

ADRES:  _____________________________________________________________

POSTCODE:  __________________________________________________________

PLAATS:  _____________________________________________________________

TELEFOON:  ___________________________________________________________

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Buitendijk Maaltijden BV, Antwoordnummer 20183, 
3020 VB Rotterdam. Of mail naar: info@buitendijkmaaltijden.nl

Wij nemen in alle gevallen telefonisch contact met u op.

INTRODUCTIE-AANBIEDING!

Eenvoudiger kan niet
Voor het bestellen van maaltijden, al dan niet met
voor- en nagerechten krijgt u een uitgebreide en kleur-
rijke menugids met afbeeldingen en omschrijvingen.
Daarbij zit ook de bestellijst waarop u uw keuze kan
aankruisen. Eén keer per week en altijd op dezelfde
dag worden de maaltijden thuis bezorgd. Voor betaling
vragen wij u om een eenmalige machtiging zodat u
niet elke keer (contant) hoeft af te rekenen. De diners
à la carte worden gratis aan huis bezorgd en kunnen
eenvoudig worden opgewarmd in de magnetron.

Neem nu proef op de som!
De beste manier om met de lekkerste maaltijden ken-
nis te maken is om deze gewoon eens uit te proberen.
Dat kan nu op een zeer voordelige manier.

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788
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Veel Joden gaven gehoor aan deze 
oproep om daarna nooit meer terug 
te keren naar hun huis en haard. Ze 
werden eenvoudig vanuit Westerbork 
overgebracht naar de vernietigings-
centra in Polen. De ouderen en de 
zwakken werden direct bij aankomst 
vermoord en zij die nog konden wer-
ken moesten hard werken en kregen 
weinig eten. Als zij uit zichzelf niet 
van uitputting stierven, dan werden ze 
alsnog de gaskamers in gedreven en 
vergast. Slechts enkele Joden wisten 
deze hel te overleven. Naarmate 
er steeds meer bekend werd wat 
de Duitsers in werkelijkheid voor 
hadden met de Joden, legden diverse 
Joden de oproep naast zich neer en 
doken onder. Het gevaar was echter 
nooit van de lucht. Verraad, financiële 
uitbuiting en door de bezetter uitge-
loofde beloningen, zorgden er voor 
dat een groot aantal Joden alsnog 
in handen van de Duitsers vielen 
en werden afgevoerd om te worden 
vermoord. Toch waren er niet alleen 
maar slechte Nederlanders. Er waren 
gelukkig nog mensen die het goed 
voor hadden met het oude volk en met 
gevaar voor eigen leven Joden lieten 
onderduiken in hun woning, boerderij 
of ergens anders.
Zo was er ook de kleine, bijna vier-

jarige Lotje. Lotjes vader en moeder 
zaten met haar ondergedoken, maar 
hun angst was groot dat als ze opge-
pakt zouden worden, Lotje ook het 
slachtoffer zou worden. Lotje kwam 
op een ander adres terecht, maar al 
snel werden er in de buurt en door fa-
milieleden lastige vragen gesteld over 
haar. Voor Lotje moest dus een andere 
oplossing gezocht worden. 

Op een ochtend liep de bijna dertien-
jarige Leo op de houtwerf naar het 
kantoortje om zich te melden bij Aart. 
Aart had hem echter zien aankomen 
en ving hem op. Leo begroette Aart, 
maar die hield zijn vinger voor zijn 
lippen en hield hem tegen. Dit ge-
beurde wel vaker en Leo wist dan dat 
er weer iets te gebeuren stond.
“Als je zo dadelijk met mij mee naar 
de woonkamer boven gaat, heet je 
oom Teun!,” zei Aart zachtjes tegen 
Leo. “Aan de grote tafel zit een klein 
meisje dat Lotje heet.” 
Leo knikte dat hij het begrepen had en 
liep achter Aart aan naar de woonka-
mer. In de woonkamer aangekomen 
zat een schattig klein wezentje te te-
kenen aan de grote tafel. “Bent u oom 
Teun?” Zei ze tegen Leo en stak een 
klein handje uit om hem te begroeten.
“Hallo Lotje. Ja, ik ben oom Teun,” 

loog Leo. “Ik ben een tekening aan 
het maken oom Teun. Als hij af is, 
krijgt u hem.”  Aart nam mij mee 
naar een hoek van de kamer. “Zou je 
het aandurven om dit meisje weg te 
brengen naar een adres in Brabant?” 
Vroeg hij zachtjes. Ik keek ontsteld 
naar Aart. Ik had nog nooit eerder een 
meisje weggebracht. Ondanks dat ik 
er erg tegenop zag stemde ik toe. Ik 
wist dat Aart verder weinig mogelijk-
heden had.
Aart pakte een koffertje dat hij op de 
tafel legde en opende. “Dat is mijn 
koffertje oom Teun,” zei Lotje. “Hij is 
mooi hè oom Teun, heb ik gekregen 
van tante Sjaan.” In het koffertje 
zaten kleertjes en wat ondergoed van 
Lotje. Ook zat er een krant in.
“In deze krant zitten haar geboorte-
bewijs, distributiebescheiden en haar 
doopsbewijs van de Lutherse Kerk. 
Ook een aan het meisje gerichte 
prentbriefkaart van een sanatorium 
met een kruisje bij een van de ramen 
zit er tussen. Op de achterzijde van de 
prentbriefkaart staat dat mama daar 
sliep en dat mama goed vooruit ging. 
Zelfs de postzegel met stempel staan 
op het kaartje.” legde Aart uit. “Is dat 
allemaal echt?” vroeg Leo verbaasd.
“Nee, natuurlijk niet. Het enige wat 
echt is op de papieren is haar naam,” 
antwoordde Aart.

Zo kwam het dat Leo, nu oom Teun 
geheten, begon aan de gevaarlijke reis 
van Rotterdam naar Breda.

Rotterdammer Eddy van Driel is 
onderzoeker Tweede Wereldoorlog en 
auteur. Na meegewerkt te hebben aan 
het boek “Overleven Onder Een An-
dere orde”, waarin de dood van vijf 
Vlaardingers op 27 oktober 1944 iets 
anders wordt belicht dan de officiële 
Duitse verklaring van toen, gevolgd 
door zijn medewerking aan het boek 
Heijplaat In Verzet kwam er een 
nieuwe uitdaging. Op dit moment is 
hij bezig met zijn project “De Jonge 
Krijgers Van Weleer”. Voor dit project 
interviewt hij mensen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tussen de tien 
en achttien jaar waren en bewust 
of onbewust hand- en spandiensten 
hebben verricht voor het verzet, maar 
daar zelf geen lid van waren. Op 
dit moment zijn er dertig verhalen 
verzameld en op waarheid gecontro-
leerd. Naast deze verhalen, die als een 
rode draad door het boek lopen, gaat 
hij dieper in op de personen die deze 
kinderen tegenkwamen, voor zover 
nog te achterhalen. 

Hebt u ook een goed verhaal dat 
past in dit project en wilt u dat met 
hem delen? Stuur dan een email naar 
krijgers@live.nl of bel 06-20027694 
om een afspraak te maken.
Dit project wordt weer een bijdrage 
aan de geschiedenis van Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog.

Eddy van Driel

Het (oorlogs)verhaal achter Lotje

Iedereen die deze dagen in de show-
room komt en een afspraak maakt 
voor een kosteloze offerte, ontvangt 
een Verantwoord Wonen Cheque voor 
een korting tot wel € 1.000.-. U kunt 
hiermee kiezen voor een GRATIS 
product uit het Verantwoord Wonen 
assortiment. Stuk voor stuk zorgen 
die voor nóg betere isolatie, dus nog 
minder energieverbruik. Goed voor 
het milieu en uw portemonnee.

Nog meer voordeel!
De laatste innovatie bij Schipper Ko-
zijnen is WoodLine®, een kunststof 
kozijn met het karakter van hout en 
de voordelen van kunststof! Tradi-
tioneel worden kunststof kozijnen 
in hoeken van 45 graden aan elkaar 
gelast, terwijl de verbindingen tussen 
houten raamprofielen een 90 graden 
hoek hebben. De réchte verbinding 

zorgt ervoor dat de schuine gelaste 
verbindingen in kunststof kozijnen of-
ficieel tot het verleden behoren. Ook 
tijdens de Verantwoord Voordeelda-
gen de WoodLine® uitvoering zonder 
meerprijs!.

Laag BTW-tarief en subsi-
dieregeling op HR++ glas!
Het Ministerie van Financiën heeft 
op aandringen van de bouwbranches 
een nieuwe maatregel getroffen ter 
stimulering van de bouw. Renovatie 
en herstelwerkzaamheden in en aan 
de woning komen hiervoor in aan-
merking, dus ook het vervangen van 
bijvoorbeeld kozijnen en gevelbekle-
ding. Is uw woning minimaal twee 
jaar oud en laat u de werkzaamheden 
uitvoeren tussen 1 oktober 2010 en 
1 juli 2011, dan profiteert u van het 
verlaagde BTW-tarief (6% op de 

arbeidskosten). Wilt u ook nog van 
de subsidieregeling op HR++ glas 
profiteren, wees er dan snel bij, deze 
loopt nog tijd eind van dit jaar.

Naast het voordeel zijn deze dagen 
ook een ideale gelegenheid zomaar 
eens te gaan kijken hoe de duurzame 
en onderhoudsarme producten in 
aluminium en kunststof er uit zien. U 

bent van harte welkom van 7 t/m 10 
oktober. Openingstijden zijn donder-
dag/vrijdag van 10.00-21.00 uur en 
zaterdag/zondag van 10.00-16.00 uur. 
Schipper Kozijnen, James Wattstraat 
5 (Gouwestroom) in Gouda, telefoon 
0182 527089. www.schipperkozijnen.
nl

Verantwoord Voordeeldagen bij 
Schipper Kozijnen: tot € 1.000 voordeel!

Heeft u plannen nieuwe kozijnen, een schuifpui of een dakka-
pel aan te schaffen, dan moet u beslist naar de showroom van 
Schipper Kozijnen komen tijdens de Verantwoord Voordeelda-
gen van 7 t/m 10 oktober. 

- Advertorial -

De maatregelen, genomen door de Duitse bezetter, tegen de 
Joodse bevolking in Nederland waren in 1941 al flink uit-
gebreid. Medio 1942 kregen onze Joodse medeburgers de 
oproep zich te melden waarna zij werden overgebracht naar 
o.a. het kamp Westerbork te Drenthe. 

Meldactie 
schrijnende gevallen 
in mantelzorg

Mantelzorgers en patiënten, die 
menen dat zij te hard getroffen 
worden door overheidsbezuini-
gingen op de AWBZ, kunnen in 
oktober hun verhaal kwijt tijdens 
een speciale meldactie van zeven 
belangenorganisaties in de zorg. 

Een mantelzorgconsulent kan hen ook 
helpen te zoeken naar andere mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld door tijdelijk ondersteuning van 
zorgvrijwilligers te bieden. De zeven cliën-
tenorganisaties willen met de meldactie een 
dossier samenstellen en daarmee de politiek 
bestoken. “Hoe meer ervaringen we hebben, 
hoe sterker ons geluid en hoe beter er naar 
ons geluisterd wordt. Daarom hopen we dat 
iedereen, die zorg krijgt uit de AWBZ, zijn 
of haar ervaring laat weten”, zegt Wietske 
Oegema van Mezzo, de Landelijke organisa-
tie voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.
Mensen die hun verhaal kwijt willen kunnen 
een vragenlijst invullen op www.meldactie-
awbz.nl of op werkdagen tussen 10.00 en 
16.00 uur bellen met Consument en Zorg op 
030 2916777.

Nieuwe indicatie
Vorig jaar al is de toegang tot de AWBZ 
moeilijker geworden. Nu hebben alleen nog 
mensen met een beperking, die zichzelf 
slecht of heel slecht kunnen redden, recht op 
(betaalde) AWBZ-zorg.
Het gevolg is volgens Wietske Oegema dat 
mensen minder of geen begeleiding meer uit 
de AWBZ ontvangen. Zoals ouderen met be-
ginnende dementie. Zij moeten vervangende 
hulp zoeken bij gemeente, school, familie en 
vrienden.
Volgens Oegema heeft iedereen die begelei-
ding krijgt uit de AWBZ een nieuwe indica-
tie gekregen en daardoor is een derde erop 
achteruitgegaan. “We zien in de praktijk dat 
het voor ongeveer de helft van die mensen 
ingrijpende gevolgen heeft en dat mensen 
die het al moeilijk hadden hierdoor soms 
hard worden geraakt.”
Mezzo geeft enkele, maar gaat de politieke 
discussie uit de weg in hoeverre ouders zelf 
voor hun (gehandicapte) kinderen moeten 
zorgen en hoe familie nog ouderen kan 
bijstaan.
Zie ook pagina Opinie & Informatie.

Afscheid Ton Kuster
Op 18 oktober a.s. zal in Carré Amsterdam 
tijdens het Profboks gala ter gelegenheid van 
de Ben Bril Memorial Ton Kuster na 25 jaar 
afscheid nemen van  de 
Nederlandse boksring als Scheidrechter/
Jurylid van de Profsectie Nederlandse Boks-
bond. Als amateur scheidsrechter heeft hij 
sinds 1985 ruim 800 wedstrijden geleid en 
vele nationale en internationale wedstrijden 
als prof scheidrechter, zowel bij de NBB/ 
Profboksen Nederland als de  Benelux 
Boxing Union.
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Profiteer tijdens de Verantwoord Voordeeldagen ook nog van 
de drie bovenstaande acties! Laat u informeren door onze adviseurs.

Donderdag 7 en vrijdag 8 oktober, 10:00 - 21:00 uur
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober, 10:00 - 16:00 uur

Voordeel tot wel €1.000,-
met de unieke Verantwoord Wonen-cheque

Kom tijdens de Verantwoord Voordeeldagen naar een 
van onze showrooms, maak een afspraak voor een koste-
loze offerte en ontvang de Verantwoord Wonen-cheque 
voor een korting tot duizend euro!

Op deze cheque staan drie producten uit ons Verantwoord 
Wonen-assortiment. Stuk voor stuk zorgen die voor nóg 
betere isolatie, dus nog minder energieverbruik. Zo 
spaart u het milieu én uw portemonnee. 

Kijk op schipperkozijnen.nl voor meer informatie.

Opmeer:  De Veken 201
0226 - 36 04 14

Amstelveen:  Binderij 14a (Bovenkerk) 
020 - 441 81 95

Gouda:  James Wattstraat 5 (Gouwestroom) 
0182 - 52 70 89

DE VERANTWOORD 
VOORDEELDAGEN

KOZIJNEN - SCHUIFPUIEN - DAKKAPELLEN

Tijdelijk 6% btw-regeling

Nu nog subsidie 
op HR++-beglazing

WoodLine®-kozijnen 
zonder meerprijs

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

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
Heerlijk rustige bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.

Bij vermelding van deze advertentie extra lezerskorting.
Bel 045-5441242 of zie WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Bel voor een brochure 013 - 514 1639
www.denbeerschenbak.nl

Genieten in Brabant

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
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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

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 oktober 2010 pagina 21

    Voordeelpagina    Voordeelpagina

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

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

The Story of The 3 Jacksons
Als de naam Jackson valt, barsten vele jongere 
Nederlanders, ook dertigers en veertigers, van 
enthousiasme. Maar dan zal het meestal gaan 
om de roemruchte Amerikaanse Jackson-
familie, waarvan mega-artiest Michael de 
belangrijkste exponent was. Bij ouderen rinkelt 
meestal eerst een ander belletje, want de naam 
Jacksons genoot hier, en vooral in Rotterdam, al in de jaren vijftig 
grote bekendheid. Niet als popfenomeen, maar als het vermaarde ac-
cordeontrio, The 3 Jacksons.

U kunt deze unieke CD voor  € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotter-
dammer.  
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal 
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts  € 7,95 en 
verdienen daarmee dus al bijna de helft van hun bijdrage terug.
Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De 
Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of 
vul de bon in op de website www.deoudrotterdammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van 
Leo van der Velde.

 ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro

 ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

Zullen wij laten hoo-ooren … 
SP-AR-TA 1969-2010
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

SP-AR-TA 1969-2010

Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website 

Jacksons genoot hier, en vooral in Rotterdam, al in de jaren vijftig 

De Scheurmail Rotterdam Kadobon, een 
origineel kado voor uw Rotterdamse vrienden
Scheurmail Rotterdam is een email scheurkalender 
met prikkelende wetenswaardigheden over de stad 
van toen en nu. Met grappige anekdotes, interes-
sante weetjes, typisch Rotterdamse uitdrukkingen 
en natuurlijk humor. Let op: dit is geen papieren 
scheurkalender, maar een email scheurkalender. 
Abonnees kiezen zelf of ze de scheurmails dagelijks 
of wekelijks willen ontvangen. Meer uitleg en voor-
beelden vindt u op www.scheurmailrotterdam.nl

U kunt het abonnement nu kado doen met de Scheurmail Rotterdam Kadobon t.w.v. 9,95.
In de bon zit een unieke code waarmee het abonnement op de website kan worden geacti-
veerd. U krijgt de kadobon inclusief twee unieke ansichtkaarten van de schilderijen De Reus 
van Rotterdam en SS De Rotterdam thuisgestuurd en heeft dan een ludiek kado in handen 
voor de verjaardag van uw Rotterdamse vrienden of voor de feestdagen.

Bestel nu de kadobon en betaal geen portkosten
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen geen portokosten en voor iedereen is er een 
speciale aanbieding: twee kadobonnen voor 17,50 euro of drie kadobonnen voor slechts 25,- 
euro. Stuur deze bon in 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

- Ik bestel één Scheurmail Rotterdam Kadobon voor 9,95 euro
- Ik bestel twee Scheurmail Rotterdam Kadobonnen voor 17,50 euro
- Ik bestel drie Scheurmail Rotterdam Kadobonnen voor 25,00 euro

- Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en betaal daarom geen porto van 1,95
- Ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 1,95 portokosten

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
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OUD ROTTERDAMMERTJES

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

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 KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

- Advertorial -

Als lezer van De Oud-Rotterdammer ontvangt u De Diner Jaarkaart voor maar € 24,95 in 

plaats van het normale tarief € 34,95. 
Met de Diner Jaarkaart krijgt u het hele jaar 25% korting op uw rekening bij meer dan 960 
restaurants. Inclusief drank. De korting geldt niet alleen voor uzelf maar voor wel vier personen. 
Ga komend jaar een stuk voordeliger uit eten en geniet méér voor minder.

Hoe werkt dat?
U reserveert bij een van de aangesloten restaurants, zie www.dinerjaarkaart.nl, en gaat lekker 
uit eten. Als u na het eten de rekening vraagt, laat u de Diner Jaarkaart zien. Er wordt dan meteen 
25% van de rekening afgetrokken. Simpel toch?

U ontvangt een gepersonaliseerde Diner Jaarkaart en één keer per maand een 
restaurant update per e-mail.

Speciale aanbieding
Ga naar de website www.dinerjaarkaart.nl/deoud en profiteer nu 
van deze speciale aanbieding en betaal het eerste jaar slechts € 24,95. 
U wordt lid van de Diner Jaarkaart tot wederopzegging en betaalt volgend jaar het 
normale tarief van € 34,95.

DINERJAARKAART

Buitendijk is daar niet 
zomaar mee begonnen. 
Al meer dan 60 jaar is Buitendijk actief 
in “eten en drinken”. Ooit gestart in 
de Ommoordstraat in Kralingen met 
de verkoop van boter kaas en eieren 
groeide Buitendijk onder leiding van 
Cok Verkleij uit tot de vertrouwde 
leverancier van talrijke bedrijven en 
instellingen in Groot Rotterdam van de 
“natjes en droogjes” voor bedrijfsres-
taurants, party’s, recepties, feesten en 
evenementen. 

Toen de bodem onder de grond waarop 
Buitendijk in Kralingen was geves-
tigd in 1993 moest worden gesaneerd 
verhuisde Buitendijk naar de Spaanse 
polder waar Buitendijk onder ideale 
omstandigheden in een hypermoderne 
grootkeuken zich nog nadrukkelijker 
ging bezighouden met de verwerking 
van verse grondstoffen tot de lekkerste 
hapjes en maaltijden voor elke gelegen-
heid.

Lekker en vers
Met het idee dat wanneer je lek-
kere maaltijden kunt maken voor 100 
mensen bij elkaar, je deze ook per 
portie moet kunnen maken voor 100 
mensen afzonderlijk, is Buitendijk zich 
gaandeweg gaan richten op het leveren 
van verse maaltijden voor bijzondere 
gelegenheden. Een voorbeeld daarvan 

is dat Buitendijk inmiddels een grote 
naam heeft opgebouwd als leverancier 
van gezonde, lekkere en vers bereide 
maaltijden bij onverwachte gebeurte-
nissen en calamiteiten waarbij soms 
honderden mensen zijn betrokken. 
Doorbordurend op die bijzondere kwa-
liteiten is Buitendijk nu ook gestart met
de nieuw Maaltijden Seniorservice 
waarbij men niet alleen kan kiezen uit 
tientallen menu’s, maar ook uit soepen, 
frisse salades en heerlijke toetjes.

Ècht ambachtelijk!
Alle maaltijden worden op een traditio-
nele manier bereid zoals u dat zelf zou 
doen. In de rode kool worden bijvoor-
beeld geen algemene smaakversterkers 
gebruikt maar worden de kruiden en 
specerijen nog stuk voor stuk toege-
voegd. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld 
echte appelstukjes. Aardappelpuree 
bestaat niet uit instant poeder, maar 
wordt gemaakt van aardappelen die nog 
gewoon worden gestampt waardoor de 
puree lekker bloemig blijft. Een heer-
lijk ander voorbeeld is de rundvlees-
schotel volgens traditioneel Brabants 
recept. De stukjes rundvlees zijn in 
abdijbier gestoofd met winterse kruiden 
en specerijen. De menukaart wordt 
afgestemd op de seizoenen dat betekent 
dat “de kaart” waaruit u kunt kiezen 2 x 
per jaar verandert.

Gezond en veilig
De keuze is groot en voorziet ook in 
gespecialiseerde maaltijden zoals vege-
tarische en natrium beperkte gerechten 
en maaltijden voor diabeten, lactose- en 
glutenvrije maaltijden en maaltijden die 
passen in een cholesterolbeperkt dieet.

Koelvers of vriesvers
U kunt kiezen uit koelverse of vries-
verse maaltijden. Het verschil zit in de 
wijze waarop u de maaltijden bewaart. 
Koelverse maaltijden kunt u in de koel-
kast bewaren en zijn minstens 14 dagen
houdbaar. Vriesverse maaltijden 
bewaart u in het vriesvak of in de 

diepvriezer en zijn minstens 3 maanden 
houdbaar. De maaltijden kunnen 
eenvoudig worden verwarmd in de 
magnetron.
    
Eenvoudiger kan het niet
Voor het bestellen van maaltijden, 
al dan niet met voor- en nagerechten 
krijgt u een uitgebreide en kleur-
rijke menugids met afbeeldingen en 
omschrijvingen. Eén keer per week 
en altijd op dezelfde dag worden de 
maaltijden gratis thuis bezorgd. 
Niet alleen voor mensen die aan huis 
zijn gebonden is de nieuwe maaltijdser-
vice aan huis een prachtige oplossing. 

Ook voor mensen die niet altijd zin 
hebben om in de keuken te staan is 
het handig om een voorraadje in de 
diepvriezer te hebben.
      
Neem nu proef op de som!
De beste manier om met de lekkerste 
maaltijden kennis te maken is om deze 
gewoon eens uit te proberen. Dat kan 
op een voordelige manier. Voor meer 
informatie kunt u bellen :010- 720 00 
41, mailen: info@buitendijkmaaltijden.
nl of naar de website: www.buitendijk-
maaltijden.nl 

 

Buitendijk start met een Buitengewoon lekkere maaltijdservice voor senioren

Van boter, kaas en eieren
tot ambachtelijk bereide maaltijden 
Onder de naam Buitendijk Maaltijden is de bekende Rotterdamse 
Dagversgroothandel Buitendijk onlangs gestart met het verzorgen 
en bezorgen van maaltijden aan huis voor mensen die niet in de 
gelegenheid zijn om de deur uit te gaan voor het doen van dage-
lijkse boodschappen. 
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Dochter Corrie de Winter (1937) 
herinnert zich haar vader als een 
vrijgevochten vogel. Iemand die zich 
weinig zorgen maakte.
Een fl ierefl uiter? “Misschien wel.”
Als Koos de deur uit ging, zei hij vaak 
niet eens wat. “Dan waren we hem 
kwijt.” Daar begon hij al vroeg mee in 
zijn leven. Toen hij nog maar veertien 
jaar was, reisde Koos de Winter met 
z’n broer Jo als verstekeling naar 
Amerika. Hun moeder wist van niks. 
Jo ging al snel terug naar Nederland, 
Koos bleef. Hij heeft in het begin nog 
op een bankje geslapen in Central 
Park, in New York, maar vond na 
verloop van tijd aansluiting. Eerst 
werkte hij als afwasser, wat weinig 
opleverde, maar wel onderdak. Later 
kwam hij op een kantoor terecht. 
Toen hij 21 was keerde Koos terug 
naar Rotterdam, waar hij zijn latere 
vrouw Maria ontmoette en zich met 
zijn gedresseerde hond Teddy aan-
sloot bij Thijs de Wijs en Cor Segers 
van The Matco’s. Met dit gezelschap 
ging Koos op de schnabbeltoer. Kon 
het gezin De Winter daarvan rondko-
men? Dochter Corrie, enig kind, die 
eigenlijk de wat ongewone voornaam 

‘Kommertje’ draagt: “We hadden het 
niet breed. Ik geloof dat mijn vader 
ook wel los werk deed. En hij deed 
met Teddy op straat kunstjes, en dan 
mansen, met de pet rond.” 
 
Prinses Theater
Na het uiteenvallen van The Matco’s 
heeft Koos in het variété een act 
gehad met zijn hond, onder de naam 
Co en Teddy. Toen de hond was over-
leden, ging Corrie mee de planken op 
met haar accordeon. Corrie: “Ik was 
negen toen ik met m’n vader ging 
optreden. Wat natuurlijk eigenlijk niet 
mocht. Je moest minimaal zestien 
zijn om te werken. Toen ik twaalf was 
kregen we een aanbieding voor het 
Prinses Theater. Vroegen ze of ik al 
zestien was. Ja hoor, zei m’n vader, 

die is zestien.” Vader en dochter De 
Winter hebben nogal gereisd. Eerst als 
duo, en vanaf 1949 als trio, weer als 
De Matco’s, nadat accordeonist Tom 
van Vliet zich bij hen had aange-
sloten. Ze speelden veel in clubs op 
Amerikaanse legerbases in Duitsland. 
Die waren na het einde van de oorlog 
verrezen. Nogal wat muzikanten uit 
Rotterdam, ook jazzmuzikanten, heb-
ben er destijds een aardige boterham 
aan gehad.

Corrie: “Mooi was ook dat je als 
optredend muzikant in Amerikaanse 
legerwinkels kon kopen. In px-
stores.”

Vieux Camarades
Na het vertrek van Tom van Vliet 
in 1951 - hij moest in dienst - heeft 
zich een vriendin van Corrie bij de 
act gevoegd, Mien van Duren (1937) 
uit Rotterdam. De meisjes kenden 
elkaar van accordeonvereniging Vieux 
Camarades, gedirigeerd door Wim 
Breure. In deze laatste samenstelling 
hebben De Matco’s zo’n drie jaar 
opgetreden. Tot Corrie gezondheids-
problemen kreeg. Het sjouwen van 
haar accordeon lukte niet meer. Met 
een doktersattest wist het trio een 
contract voor de Ambassadeur in Rot-
terdam te annuleren. Het was tijd voor 
een nieuwe, grote stap. Corrie wilde 
weg uit Nederland. Ze vond het nogal 
bekrompen hier.

Canada
In 1956 emigreerde het gezin De Win-
ter naar Canada, naar Toronto.
Corrie: “Het was moeilijk daar een 

bestaan op te bouwen.” Corrie heeft 
daar nog taples gehad, maar echt 
optreden heeft ze niet meer gedaan.
Ze zijn zo’n zes jaar gebleven. Tot 
Corrie terug wilde.
Corrie was in Canada getrouwd met 
een Nederlander en met hem streek ze 
neer in Wassenaar en, na omzwervin-
gen, in Breda. Vader en moeder De 
Winter belandden later via Rotterdam 
ook in Breda waar ze op hoge leeftijd 
zijn gestorven. Koos werd 92, zijn 
vrouw 94.

Wat haar vader terug in Nederland 
voor werk heeft gedaan, weet Cor-
rie niet eens goed. “Losse arbeid 
in de haven, vermoed ik. Maar niet 
optreden.”

Het klinkt alsof haar vader altijd 
een beetje een raadsel voor haar is 
gebleven.

Koos de Winter  
Een vrije vogel in het amusement       door Roland Vonk

Zijn levensverhaal heeft veel weg van een jongensboek in de sfeer van Boefje. Koos de Winter (1912-2005) uit 
Rotterdam-Zuid heeft nooit een vak geleerd. Hij had een hekel aan school, een hekel aan leren. Maar hij heeft 
altijd zijn brood kunnen verdienen. Met los werk in de haven, op kantoor, en met optreden. Hij speelde 
banjo-ukelele en mondharmonica, zong op zijn manier, danste, haalde acrobatische en clowneske toeren uit 
en trok de aandacht met zijn gedresseerde hond, Teddy. Over zijn tijd met The Matco’s stond vorige maand een 
verhaal in De Oud-Rotterdammer, vandaag over de verdere levenswandel van deze onburgerlijke geest.

Wat heb ik te horen gekregen over 
Koos de Winter, uit het verhaal hier-
boven?
Hij praatte niet zo veel, maar een hoop 
mensen waren wild van hem. Hij was 
een soort favoriete oom. Een aardige 
grappenmaker. Zijn hart zat op de 
goede plaats. Hij was erg gelovig. Te-
gelijkertijd: een beetje een bohémien, 
een beetje onaangepast.
Met die kwalifi caties in je achterhoofd 
kijk je naar de foto’s. Zie je daar 
iets van terug? Je bent geneigd naar 
iemands gezicht te kijken. Maar dan 
vallen je ogen op de handen van Koos 
op een fotokaart van De Matco’s in de 
laatste samenstelling. Je zou denken: 
voor zo’n foto dof je jezelf een beetje 

op. Schoongewassen, gekamd, je 
beste kleren aan. Dat zal Koos ook 
wel gedaan hebben. Maar zijn handen 
verraden hem. Die hebben enorme 
rouwranden.

Toon Huijgen
Een prachtig cadeau kreeg ik laatst van 
familieleden van de Rotterdamse dan-
ser Tonny Huijgen (1928-1980). Twee 
plakboeken vol foto’s uit Tonny’s 
artistieke bestaan. Die boeken lagen al 
een tijd stof te verzamelen in afwach-
ting van een goede bestemming. Die 
bestemming werd ik. Tot mijn grote 
vreugde. De – veel jongere – familiele-
den kennen de carrière van Tonny niet 
tot in detail, maar uit de plakboeken 
maak ik op dat hij omstreeks 1946 
is begonnen in het variété en in de 
jaren vijftig deel uitmaakte van het 
revuegezelschap van Rens van Dorth, 
samen met Dick Binnendijk, diens 
vrouw Coby (Sylvia Sylvestra), Cora 
Ville, Truce Speyk, Ted Valerio en 
Cas Oosthoek. Volgens familie heeft 
Toon (zoals zij hem noemden) ook bij 
dansgezelschappen in het buitenland 
gewerkt. Monaco en Duitsland worden 
genoemd. Hij zou zelfs in Hollywood 

mogelijkheden hebben gehad.
In een van de plakboeken verwijst 
Tonny naar zijn rol in 1954, samen met 
Rita van Schaik, in de Amerikaanse 
fi lm ‘Mission Traitor’, gedraaid door 
de Cinetone Studio. Naspeuringen op 
internet leveren op dat het gaat om een 
afl evering van de Amerikaanse tv-serie 
‘Secret File USA’. Inderdaad uit 1954, 
en inderdaad van de Cinetone Studios 
in Amsterdam.

Curieus
Tonny had een wat lastige start in het 
leven. Hij was homo, in een tijd dat 
je daar niet openlijk voor uitkwam. 
En hij groeide niet op bij zijn moeder, 
maar bij zijn oma, in Rotterdam. 
Zijn moeder had een kamerverhuurbe-
drijf in Amsterdam. Tonny verhuisde 
vermoedelijk ergens eind jaren vijftig 
naar Amsterdam en toen zijn moeder 
in 1961 overleed, zette Tonny het 
bedrijf voort. Het dansen gaf hij 
eraan. Na verloop van tijd opende hij 
in Amsterdam ook een van de eerste 
homokroegen van het land.
Maar wat mij misschien het meest 
intrigeert is een variétéduo van Tonny 

dat ik in de plakboeken tegenkwam: 
de 2 Rutons. Op een fotokaart van de 
2 Rutons staat de act omschreven als: 
Komisch Melange-Act. Wat moet ik 
me daarbij voorstellen? En wie is de 
andere ‘Ruton’? Zijn voornaam zal 
vast met ‘Ru’ beginnen. Ruud? Wie het 
weet: laat het horen.

Quartetto Enzo Gallo
Op het moment dat deze krant 
verschijnt hoop ik net terug te zijn 
van een vakantietje in Italië. Om met 
Gerard Cox te spreken: de boog kan 
niet altijd gespannen zijn. Hoewel?
Als het goed is, heb ik inmiddels in 
Padova, in Noord-Italië, het laatst le-
vende lid van het Quartetto Enzo Gallo 
bezocht: drummer Lorenzo Rampazzo, 
ooit bekend onder de artiestennaam 
Renzo Reni.

Het kwartet Enzo Gallo heeft eind 
jaren vijftig, begin jaren zestig veel 
in Nederland opgetreden, in zowel 
Amsterdam als Rotterdam. In Rot-
terdam maakten de heren furore in het 
Holbeinhuis aan de Coolsingel en in 
dancing Tabares achter de West-Blaak. 
Ik weet dat nogal wat Rotterdammers 
dierbare herinneringen koesteren aan 
avonden met het kwartet. Als u die 
herinneringen met me wilt delen: 
graag. Misschien zijn er ook mensen 
die foto’s hebben gemaakt. Het is 
allemaal welkom voor het verhaal 
over Enzo Gallo dat ik wil schrijven 
voor de volgende editie van De Oud-
Rotterdammer. 
Alvast: mille grazie!

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.

“Wat was hij voor iemand?” Die vraag hoor ik mezelf geregeld stellen aan familie, vrienden of oud-collega’s van overleden artiesten. Wat was hij 
voor iemand? Ik weet dat, als je honderd mensen zo’n vraag stelt over één persoon, je honderd verschillende antwoorden krijgt. Maar je hoopt toch 
dat er iets gemeenschappelijks zit in al die antwoorden. Iets dat je een beeld geeft van hoe iemand ‘echt’ was.

De ware aard van een favoriete oom

- The matco’s 1939 vlnr. Koos de Winter, Cor Segers, Thijs de Wijs -

- Corrie, ‘Co’ & Teddy -

- De Matco’s 1951-1954 vlnr. Koos de 
Winter, Corrie, Mien van Duren 

(foro kaart)  -

- De 2 Rutons, 
rechtsboven Toon Huijgen -
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In die tijd stonden er nagenoeg geen 
auto’s in de straat. Alleen aan het eind 
bij de Gaesbeekstraat stonden een paar 
Peugeots van de firma Van Gorp, de 
Peugeot dealer. Als kind stond je daar 
met grote bewondering naar te kijken 
en was het een kunst de naam goed 
uit te spreken. Tevens herinner ik mij 
de familie Veeke, de waterstoker in 
onze straat, waar ik soms met mijn 

moeder warm water haalde, wat een 
heel gesjouw was. Op de hoek van de 
Hoogvlietstraat en het Mijnsherenplein 
zat sigarenboer Vermeulen. Omdat wij 
in die tijd geen telefoon hadden, werd 
er bij hem in de winkel gebeld en als 
er telefoon voor ons was, kwam de 
heer Vermeulen ons halen. Dat was in 
die tijd heel gewoon. Verder was er op 
de hoek van de Heenvlietstraat en het 
Mijnsherenplein bakkertje Van der.Lin-
de. Daar tegenover, op de andere hoek 
(Groepstraat), zat een drogisterij (wie 
weet de naam nog?). Daarnaast kapper 
Kruit waar ik als kind een zogenaamd 
bloempotmodel kreeg aangemeten; je 
weet wel lekker kaal rondom en als je 
geknipt was, werd er met zo’n mooi 
metalen flesje met een rubber balletje 
wat water met een luchtje opgespoten. 
Dan kreeg je krullen werd beloofd en 
dat had ik toen met mijn ‘peenlof’ wel 
nodig, maar helaas heb ik nooit één 
krul gezien of gehad!!

IJskoningin
Een stukje verder zat een schoenmaker. 

Daar vond ik het altijd heerlijk naar 
leer ruiken. In de Geervlietstraat had je 
melkwinkel Van de Bas. Als ik tussen 
de middag van school kwam, kreeg ik 
van mijn moeder meestal een kwartje 
om een ons kaas te kopen. Dat deed ik 
graag, omdat je vaak een plakje worst 
kreeg. In de Gaesbeekstraat had je de 
IJskoningin met daarnaast op de hoek 
de kruidenier van Vreugdehil en aan 
de andere kant van de IJskoningin de 
aardappelwinkel van De Waard. Ook 
herinner ik mij dat er op de hoek van 
de Hoogvlietstraat en de Gaesbeek-
straat nog een melkwinkel was.
Bij het Mijnsherenplein had je ‘het 
landje’, een braak stukje land waar ik 
met mijn vriendjes een tentje bouwde 
en aardappeltjes bakte. Als de straat-
fotograaf langs kwam, maakte hij een 
tent en nam een foto van je in cowboy-
kleding in de hoop dat je ouders de foto 
kochten. 
Mijn kleuterschool, De Drie Popu-
lieren, was recht tegenover ons huis. 
Hoofdjuffrouw was mevrouw De Boer. 
Mijn grote school, de Prins Willem 

van Oranje school, was in de Zwarte 
Waalstraat met hoofdmeester Oosthoek 
die zeer streng was. Als je iets had 
gedaan wat niet mocht, moest je naar 
hem toe en kreeg je op de gang met 
het rietje op je billen of, nog erger, 
hij sloeg zo hard op je vingers dat ze 
een half uur later nog tintelden. Mijn 
lerares van de eerste klas was mevrouw 
Diepeveen. Zij was ook heel streng 
en kon eveneens goed met het rietje 
overweg. Bij haar moest je voor de 
klas komen en even bukken; verdere 
uitleg overbodig. Juffrouw Van Loon 
in de tweede klas was een heel aardige 
vrouw zonder rietje!! In de volgende 
klassen had ik de meesters Eigelsheim 
en Roggeveen; beiden prima leraren.

Hebriga
In de jaren 50 had je op de Brielselaan 
een hobbyclub ‘Hebriga’, een afkorting 
van Hellevoetstraat, Brielselaan en 
Gaesbeekstraat. Wie weet nog van het 
bestaan. Ik ben er zelf vier weken lid 
van geweest, maar bij het figuurzagen, 
waar ik geen held in was en ik weet 
niet hoeveel zaagjes heb gebroken, 
dorst ik niet meer terug te komen. Wie 
heeft deze club gekend en kan mij er 
meer over vertellen?
 
Henk Blok
Snelfilterweg 169
3063 JE Rotterdam
h-blok@hetnet.nl 

Een bloempotmodel bij kapper Kruit
Ik ben geboren en getogen in de Hoogvlietstraat in de Tarwewijk. Er is vaker geschreven over deze 
buurt, met de Gaesbeekstraat en de Harmonie waar ik natuurlijk ook de films zag van Eddy Constanti-
ne en de beroemde cowboyfilms, maar ik heb nog wat eigen herinneringen. De Harmonie was echt een 
buurtbioscoop, waar je, als het zomer was en de zijdeuren open stonden wegens de warmte, stiekem 
naar binnen kon sluipen zonder te betalen. Wanneer er tijdens de film teveel rumoer was, werd de film 
stopgezet met de mededeling: als het niet stil werd, zou de film echt stop gezet worden, dus je be-
grijpt; het werd muisstil. 

- Op bijgaande foto de kleuterschool tijdens dagje uit naar Hoek van Holland, met in het 
midden juffrouw De Boer; het jongetje met het kringetje is ondergetekende. -

- Deze foto is gemaakt door de 
straatfotograaf waarbij ik heel trots als 

cowboy sta afgebeeld. -



Uiteraard verkende ik al op de 
eerste dag onze kleine straat 
met waterstokerij Nico de Kreij, 
hengelsportwinkel Ripmeester en 
fi etsenmaker Eef Beijer. De hoeken 
met de Slaghekstraat waren bezet 
door de bakkerswinkel van weduwe 
P. van Elderen-Boekee en de uit 
Scheveningen afkomstige visboer 
Jac. Toet en die van de Putselaan 
door kruidenier Roba en de winkel 
in gereedschappen en ijzerwaren 
van J. Booij. Daar was ik snel op 
uitgekeken en daarom ging ik ‘een 
blokkie rechtsom’ naar de achterlig-
gende Kegelstraat. Ik vond het daar 
een stuk interessanter vanwege de 
melkboeren van gebroeders C.A. 
& P. de Zeeuw. Het gerammel van 
de glazen fl essen in ijzeren kratten 
vond ik prachtig. Maar nog meer de 
twee trekpaarden: Roza en Jopie. 
Aan het eind van de dag gingen ze 
naar een stukje weidegrond aan de 
West-Varkenoordseweg om daar te 
grazen en de nacht door te brengen, 
meestal weggebracht door melkbe-
zorger Hannes Flier. Soms mocht 

ik mee op de rug van Jopie, een lief 
en mak dier. Af en toe hielp ik Han-
nes bij het bezorgen in Bloemhof 
en dan mocht ik Jopie mennen. 
Prachtig, maar eigenlijk niet nodig, 
omdat de schrandere hengst zelf 
wel wist waar hij moest stoppen. 
Niet lang daarna struikelde Jopie en 
brak een van zijn voorbenen. Het 
trouwe dier kon zijn werk niet meer 
doen en werd afgemaakt. Dat vond 
ik vreselijk. Er kwam geen ander 
paard voor terug. Hannes kreeg een 
trapcarrier.

Melkboeren
De Zeeuw betrok de zuivelpro-
ducten van de Melkinrichting 
en Zuivelfabriek Aurore van de 
Oostzeedijk 292, ook bekend 
van de Milkbar aan de Dreef 74 
in Vreewijk en van de veertig 
zuivelwinkels die het in 1954 in 
Rotterdam had. Aurore was een 
belangrijke tegenhanger van de 
NV Rotterdamsche Melkinrichting 
(RMI) van de Persoonsdam 18, die 
73 eigen winkelfi lialen had en vele 
tientallen bezorgers op straat. Die 
vertrokken uit remises in de Marti-

nus Steijnstraat en de Adrianalaan 
in Schiebroek. 
Voorts was er de NV Melkinrich-
ting De Combinatie met fabrieken 
aan de Ludolf de Jonghstraat in 
Overschie en in Maasdam. Dit be-
drijf leverde hoofdzakelijk aan par-
ticuliere melkbezorgers: melkboe-
ren, zoals ze in die jaren genoemd 
werden. Dat deed zuivelfabriek 
NV Sterovita 7x ook vanuit de 
vestiging  aan de Bovenstraat 250 
in Oud-IJsselmonde. Voorts was 
er de Coöperatieve Zuivelfabriek 
De Graafstroom uit Bleskensgraaf 
met maar één eigen winkel aan de 
Oranjeboomstraat 133. Dit bedrijf 
produceerde vooral voor de melk-
inrichting W. van Berkel, dat het 
hoofdkantoor had aan de Brede Hil-
ledijk 17 en remises aan de Korte 
Hillestraat in de Afrikaanderwijk en 
de Blokmakersstraat in Bospolder. 
Op het hoogtepunt had Van Berkel 
zeventig bezorgers in loondienst 
en her en der in Rotterdam ook vijf 
winkels. 

Eieren
Tot slot was er de Coöperatieve 
Verbruikersvereniging Vooruitgang 
Rotterdam met de CoVo als zelf-
standig opererende zuivelafdeling. 
Deze had zes melkremises waar 
ruim honderd bezorgers uitzwerm-
den naar hun klanten. Voorts had 
het bedrijf 26 melkwinkels, vaak 
gevestigd op belangrijke verkoop-
punten. Bijna elk gezin had in 
de jaren vijftig wel een of meer 
melkboeren aan de deur. Waar-
schijnlijk is uit de kennismaking 
met melkboer Hannes Flier, die 

woonde in de Kruizemuntstraat in 
Carnisse, mijn belangstelling voor 
de zuivelbranche ontstaan. Ik stond 
altijd nieuwsgierig even stil bij een 
van de winkels van de RMI (hoek 
Klosstraat/Slaghekstraat), Au-
rore (Polderlaan), Van Berkel (Mr. 
Arend van der Woudenslaan) en 
Co-op (Oranjeboomstraat). Op een 
keer moest ik eieren kopen in de 
RMI-winkel. De verkoopster legde 
die in een kastje, stak een lamp aan 
waardoor je in het ei kon kijken. 
Als er eentje een donkere vlek ver-
toonde (bevruchting), werd die niet 
verkocht. Ik vond het een prachtig 
systeem. Met melkboeren had ik 
iets, want in mijn lagere schoolja-
ren hielp ik Hannes Flier, maar ook 
Cor, Wim en Piet Houtbraken in de 
Afrikaanderwijk, Piet Kaan van de 
RMI in Hillesluis, Piet Hoornweg 
van de CoVo in de Walravenbuurt 
en zijn collega Goof Meijer op 
Katendrecht. Deze laatste bezorger 
had een toffe wijk. Ik kreeg er erg 
veel fooi van de dames. Mijn herin-
neringen aan melk en melkbezor-
gen kregen extra glans nadat ik in 
oktober 1963 voor vijftien jaar in 
dienst trad bij Van Berkel’s Melkin-
richting en klanten bediende aan de 
Pleinweg, Stoppelstraat, Den Her-
tigstraat, later in de Horstenbuurt 
in Zuidwijk en vervolgens, tot ik 
in 1978 in vaste dienst trad bij Het 
Vrije Volk, in Hoogvliet en Rhoon. 
Het zwerven door de buurt in mijn 
kinderjaren lag eraan ten grondslag. 
Bij de krant werkte ik trouwens al 
sinds 1959 als bezorger en vaste 
wijkencorrespondent.
 

 - Op het hoogtepunt van 
het bestaan had zuivelbedrijf 
Van Berkel zeventig wagens 

op straat rijden, zoals in 1960 
deze in de Asterstraat in Bloem-

hof met bezorger Piet van Drenth 
(Foto collectie Rein Wolters)-

Zwerven door de buurt 
was in mijn jonge jaren 
een favoriete bezigheid. 
Aanvankelijk alleen in de 
omgeving van de Pantser-
straat, waar ik als kleuter 
van vier (inmiddels zestig 
jaar geleden) was komen 
wonen. Het poortstraat-
je-van-toen, tussen de 
Putselaan en de Slag-
hekstraat, is er niet meer: 
afgebroken, maar de 
naam nog wel. Het bordje 
hangt nu aan de gevel van 
een nieuw woonblok, dat 
volstrekt niet op dat uit 
mijn jeugd lijkt.

Bijna elk gezin 
had melkboer aan de deur
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Fantasievolle foto-
grafie Rotterdamse 
kunstenaars in 
Schielandshuis

In de jaren tachtig speelde 
Rotterdam een voortrekkersrol 
op fotografi egebied. Diverse 
fotografen legden niet de 
realiteit vast, maar creëer-
den een eigen werkelijkheid 
met de camera. Zo kwam een 
aan het surrealisme verwante 
´Rotterdamse School´ tot bloei 
in een stad die zich graag liet 
voorstaan op een realistische 
aanpak. Gastcurator Rommert 
Boonstra selecteerde werk van 
meer dan twintig kunstenaars, 
fotografen en fi lmmakers en 
stelde een expositie samen. 

In de beginjaren tachtig maakte Neder-
land kennis met een lichting fotografen 
die méér wilde dan het vastleggen van 
de bestaande werkelijkheid. De rea-
liteit was hun niet genoeg en daarom 
zochten ze beelden van nieuwe en 
onbekende werelden. Deze legden 
ze vast in geënsceneerde fotografi e. 
Door de grote rol van Rotterdamse 
fotografen werd deze door surrealisme 
beïnvloedde stroming aangeduid als de 
‘Rotterdamse School’.

Rotterdam kende in de jaren tachtig 
naast fotografen en de spreekwoor-
delijke noeste werkers ook dichters, 
dromers, fantasten, visionairs en 
non-conformisten. Op cultureel gebied 
was opeens alles mogelijk. Lantaarn/
het Venster werd een broedplaats van 
talent. Het Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam werd opgericht en erkende 
als eerste fotografi e als autonome 
kunst en mede daardoor groeiden Poe-
try International en Film International 
uit tot grootschalige evenementen. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een 
publicatie in tijdschriftvorm.

De tentoonstelling ‘Fantastische 
Fotografi e – de Rotterdamse School?’ 
is te bezichtigen tot en met 9 januari 
2011van dinsdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur in het 
Historisch Museum Rotterdam - 
Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 
3011 GK Rotterdam 
www.historischmuseumrotterdam.nl

-Melkfabriek Sterovita 7x produceerde jarenlang aan de Bovenstraat in Oud-IJsselmonde 
zuivelproducten voor winkels en particuliere melkbezorgers (Foto uitgeverij Arnoud Voet)-

- Een van de winkels van Co-op aan de Oranjeboomstraat waar ook melk- en melkproducten verkocht werden 
(Foto collectie Jaap Berkhout/Bewonersorganisatie Feijenoord) -

- ‘The Lone Ranger’ van Lydia Schouten is 
een van de tentoongestelde werken 

(Foto Historisch Museum 
Rotterdam/Schielandshuis) -
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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 

* indien voorradig

Al bijna 33 jaar 
uw senioren specialist!!   

De koffie staat altijd 
voor u klaar 

Tapijt Meubel Gordijn CENTRUM HOOGVLIET
Uw tapijt, vinyl, 
gordijnen en 
vitrage binnen 1 
week gemeten 
en geplaatst!* 

Klassiek bankstel
In vele stoffen en combinaties leverbaar
Met interieur zittingen

Als 3 + 2 zits € 2114,-

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

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

Computervereniging oud Delfshaven
geeft op eigen wijze computerlessen voor beginners. 
Wilt u individueel les volgen en spelenderwijs leren 

omgaan met de computer bent u altijd welkom op de 
oostkousdijk 14-18 te Rotterdam.

Telefoon 010-4767012.
De lessen kosten slechts 75 euro op jaarbasis.

Uiteraard heeft u plezier in lesgeven bent u welkom als vrijwilliger.

C
o
m

pu
te

rvereniging O
u
d

-d
e

lfsh
a
ven

    
BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

 

        

VERBREE MEUBELEN
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      

 
 

 

EEIIKKEENN –– KKEERRSSEENN –– NNOOTTEENN -- KKOOLLOONNIIAAAALL

 

Bij ons heeft u grote keuze voor kleine huizen 
van Klassiek tot Modern 

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

ENZ. ENZ.

 
  

   Complete slaapkamers 
i.v.m. reorganisatie ruimen 

          wij op = op !!!
20% 

40%30% 

OOKKTTOOBBEERR == WWOOOONNMMAAAANNDD!!

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

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 465 11 08

MAAND AANBIEDING 
LG Full-HD LCD tv
- 94cm Full-HD 1080p beeldkwaliteit
- ideale tv als u last heeft van daglicht
- eenvoudige bediening
- diverse aansluitingen zoals;
- scart, usb, 2 hdmi, pc aansluiting
- hoofdtelefoon aansluiting
- stereo geluid en teletext                         
- geschikt voor digitenne en ziggo digitaal
- eenvoudige afstandsbediening
- geleverd met draaibare voet  

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

van e 699,- 

voor e 499,-
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door Aad van der Struijs

Waarom was dat nou?
Velen zullen weten, dat Spionneur elke veertien dagen ook de ‘Waar-was-dat-nou’  
fotorubriek in deze krant verzorgt. De opgave van vier weken geleden liet de Koren-
aarstraat zien in de jaren ’60-’70. In de toelichting van deze raadfoto schreef ik onder 
andere, dat in deze straat tussen 1945 en 1960 een snoepfabriek gevestigd was. Ook 
vermeldde ik, dat mijn oudste zus in 1952 haar dochtertje naar een kinderopvang in 
deze straat bracht. Naar mijn weten was dit de allereerste crèche in Rotterdam (Kin-
deropvang Beatrix).

Er kwamen stapels oplossingen 
binnen. De brief van mevrouw T. 
Borsten-van Leeuwen uit Schiedam 
joeg de herinneringsrillingen over 
mijn rug: “In de jaren 50 heb ik bij de 
Gilda op kantoor gewerkt. Niet dat 
ik de straat als zodanig herken, maar 
de tekst bij de foto, zegt alles. Op het 
kantoor van de Gilda werkte Betsie 
van der Struijs, die elke morgen haar 
‘zusje’ naar de crèche bracht. Betsie 
moet het zusje van Aad van der 
Struijs zijn.
Na alle verhalen, die ik in de loop van 
de tijd in De Oud-Rotterdammer ge-
lezen heb, vallen de puzzelstukjes op 
hun plaats. De ouders Van der Struijs 
hadden een slagerij en waren bij het 
Leger des Heils.

Ooit, in de 50-er jaren, ben ik samen 
met mijn, toen verloofde, nu al 53 
jaar mijn echtgenoot bij Betsie op 
visite geweest in de Schans. Ik kan 
me een broertje herinneren, die een 
plaatje opzette: ‘Koel helder water’. 
Misschien was dat broertje Aad? 
Of was er nog een broer? Uit De 
Oud-Rotterdammer van een aantal 
maanden geleden, meen ik begrepen 
te hebben,dat Betsie niet meer leeft. 
Wat ik later altijd onzin heb gevonden 
is, dat je in die tijd, als je jong was en 
niet getrouwd, geen kind mocht heb-
ben. Dat je eigenlijk moest liegen en 
zeggen dat het je zusje was. Het was 
een mooi kindje met grote blauwe 
ogen en Betsie was ook een lieve 
meid. Jammer dat alles toen zo ging.”
Bij het lezen van deze brief werden 
mijn gedachten teruggevoerd naar 
1951. Mijn zus Betsie was een meisje, 
dat op 19 mei 18 jaar geworden was. 
Mijn ouders, van huis uit zeer streng 
gereformeerd, brachten hun geloofs-
overtuiging in het Leger des Heils ac-
tief naar voren. Betsie, als 16-plusser, 
behoefde wekelijks niet meer naar het 
Leger; dit voorrecht kreeg ik op 13 
december 1953. Broer én zus moesten 
niets van het Legergedoe hebben!
Media 1951 zei Betsie tijdens het 
avondeten, dat ze iets belangrijks te 
vertellen had. Uit haar mond kwam 
de mededeling dat ze zwanger was. 
Mijn vader reageerde met een: “Dat 
heeft die roomse knul uit de Water-
geusstraat toch niet op zijn geweten?” 
Betsie zei, dat zowel zij als hij bewust 
‘schuldig’ waren. Reden? Ze wilde 
de rest van haar leven met deze liefde 
verder.

Ik hoor het mijn vader nog schreeu-
wen: “Nooit….nooit. Over mijn lijk. 
Jij bent te goed voor die roomse lui. 
Ik heb vier kinderen groot gebracht 
(ik had nog twee zusjes: 1944 en 
1948), ik kan de vijfde ook wel groot 

brengen. Jij krijgt geen kind, je krijgt 
een broertje of zusje. En dat geldt ook 
voor jou Adrie (destijds mijn naam), 
je mag het nooit over een kind van 
Betsie hebben.”
In december 1951 werd mijn nichtje 
geboren; natuurlijk mocht de vader of 
zijn ouders niet naar de kleine komen 
kijken. Het verbod aan Betsie om 
haar vriend nog langer te ontmoeten, 
werd aangescherpt door een tante die 
als chaperonne werd aangesteld. Waar 
Betsie ging, ging mijn tante!
Ik ‘leerde’ van mijn vader, dat het 
RK-geloof iets van de duivel was. 
En er bestond op deze wereld niets 
slechter dan seks; zelfs het aanraken 
van iemand van ‘het andere geslacht’ 
kon al zwangerschap opleveren. En 
daarmee moet je het dan doen als 
opgroeiende tiener. Echte (seksuele) 
opvoeding heb ik nooit gehad: seks 
was zondig, smerig en goed voor 
anders denkenden. En die anders 
denkenden waren nog te goed voor de 
hel! Met zo’n opvoeding, ga je echt 
onbevangen ‘het leven’ in.
Ik zwijg maar over vaders uitspra-
ken over homoseksualiteit en het 
samenwonen van niet-getrouwden. 
Die (opgedrongen) meningen hebben 
tot ver in mijn volwassen-zijn invloed 
op mijn functioneren gehad.
1952 Ging voorbij; in 1953 had 
Betsie weer een mededeling tijdens 
het avondeten. U raadt het: ze was 
weer zwanger. Zij voegde nu aan haar 
mededeling toe, dat zij tot haar 30e 
jaar op deze manier zou doorgaan. Ze 
wilde met haar vriend trouwen.
Volgens mijn vader was de zwanger-
schap onmogelijk; mijn tante had 
in de afgelopen maanden Betsie 
geen seconde uit het oog verloren. 
Mijn zus moest hem teleurstellen, ze 
verwachtte echt weer een kind en de 
vader was weer ‘die roomse knul’. De 
reactie van mijn vader was gelijk aan 
die uit 1951; trouwen was er niet bij!
 

Ik maak een lang verhaal kort: fami-
lie, vrienden en kennissen probeerden 
mijn vader op andere gedachten te 
brengen. Zowel de geestelijke uit de 
RK-kerk in de Jan Kruyfstraat, als 
de Leger des Heils-geestelijke uit de 
Spanjaardstraat hadden gezamenlijk 
de nodige gesprekken met mijn vader. 
Uiteindelijk gaf hij toestemming tot 
een huwelijk, maar hij wilde er verder 
niets mee te maken hebben.
Betsie trouwde in september 1953 
met haar vriend, niemand van mijn 
of zijn familie was in de trouwzaal. 
De benodigde handtekeningen van de 
ouders waren eerder gezet. U wilt na-
tuurlijk weten of ik geen moeder had. 
Ja, deze moeder was er wel, maar zij 
was het met haar man eens!
In december 1953 werd mijn tweede 
nichtje geboren. Dit meisje is tot he-
den het laatste kind, dat uit de relatie 
Betsie – vriend geboren is. En de 
daarop volgende jaren verliepen als 
een soort sprookjesboek. Mijn (nu) 
zwager had een baantje bij de Schie-
damse Spijkermand in de Hoogstraat. 
Volgens mijn vader hoorde dat niet bij 
een schoonzoon, die met zijn dochter 
getrouwd was. Hij nam contact op 
met een collega-slager en deze had 
wel een job voor de schoonzoon. 
Bij deze slager in Kralingen (later 
de schoonvader van André Hazes), 
leerde mijn zwager ‘het vak’. Hij be-
haalde alle mogelijke SVO-diploma’s 
en in de zestiger jaren opende hij zijn 
eigen slagerij in de Coornhertstraat. 
Zowel mijn vader, als zijn ‘baas’ ston-
den garant. Weer enkele jaren later 
opende zus en zwager een tweede 
winkel op de Schiebroekse Asserweg. 
Toen het bedrijf van mijn zwager zich 
ging ontwikkelen tot ‘de vleesleve-
rancier’ van exclusieve restaurants 
in de Rotterdamse regio, liep mijn 
vader trots naast zijn schoenen. Zijn 
schoonzoon was Meesterslager! Als 
ik hem dan vroeg of hij nog wel eens 

aan begin vijftiger jaren dacht, “moest 
ik niet ouwehoeren”.  En nu is het 
2010. Ergens word ik nog beïnvloed 
door de opvoeding van toen. Een 
brief van een DOR-lezeres schudt 
mij wakker, maar wat kan ik aan mijn 
herinneringen veranderen? 
O ja, ik heb buiten mijn naam en 
de naam van mijn zus geen andere 
namen genoemd. Betsie is in 2009 
overleden, met mijn zwager en zijn 
dochters heb ik al jaren geen contact. 
Daarom heb ik ze anoniem naar voren 
gebracht. En ook nog dit: ik was in-
derdaad ‘het jongetje’, dat in de jaren 
’50 plaatjes draaide. Muziek maken, 
radio en presenteren zat er toen al 
in. Dat ik er later mijn geld mee zou 
verdienen, kon ik toen niet dromen.

In ’t kort
Bijna ieder 55+ complex of een 
bejaarden (Humanitas)instelling, kent 
wel een persoon, die zich 100% inzet 
voor de bewoners die daar wonen. 
‘Humanitas Mullerpier’ kende Martha 
Kloppenburg in die rol. Zij organi-
seerde ‘rommelmarkten’, wist van 
het wel en wee van iedere bewoner, 
niets was haar te veel. Ik heb het 
genoegen gehad om, in 2004 Martha 
wegwijs te maken op het Internet. 
Dié kennis heeft ze in het belang van 
de ‘Mullerpier-bewoner’ uitstekend 
gebruikt. Ondanks dat Martha het 
‘privé’ niet gemakkelijk had, stond ze 
altijd klaar voor de ander.
Martha is twee maanden geleden 
geconfronteerd door een kanker. Twee 
weken geleden is zij gestorven; haar 
stoffelijk overschot is in haar Zeeland 
begraven. Goh, ik zal die vrouw 
missen!

Het Zalmhuis
De WWDN-foto van de Schaardijk 
leverde uiteraard de nodige reacties 
op. En deze reacties leverde weer een 
andere reactie op:
“Met heel veel plezier hebben wij 
in De Oud-Rotterdammer van 21 
september j.l. genoten van “Waar was 
dat nou 125”, die deze keer aan het 
Zalmhuis van toen was gewijd. Naar 
aanleiding van dit artikel leek het 
ons leuk de vier schrijvers/inzenders 
een leuke attentie te sturen namens 
het Zalmhuis, omdat zij zulke leuke/
warme herinneringen mee dragen aan 
het oude Zalmhuis. 
De vraag is dus aan u of we de adres-
gegevens van de schrijvers zouden 
mogen ontvangen?
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma van Vliet
Hoofd Bediening.”

Natuurlijk hebben wij de gevraagde 
informatie aan Het Zalmhuis toege-
stuurd. Hun reactie was, dat ik voor 
‘een bakkie’ ben uitgenodigd. U 
hoort nog van mij. En ik hoop nog te 
horen van Sjanie de Haan – Masten-
broek, A. van den Waterering – Van 
Linschoten, Hans Verbaas en Jaap 
Hazenbroek.

Zie ik u nog op de Superreünie?

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- In 1947 poseerde ik met mijn zussen -

- Het Zalmhuis in de goede, oude tijd -
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Water haalden we 500 meter verderop, 

bij de ingang aan de ‘s Gravenweg. 

Mijn moeder kookte op een primus; 

eerst verwarmen met spiritus, pompen 

en hop, ze had een pracht kooktoestel. 

We aten vers wat de tuin aanbood en 

ook dat was voor ons het einde, want 

zo vlak na de oorlog waren wij beslist 

nog niet verwend. We kwamen op 

het complex via de Honingerdijk en 

liepen langs het Excelsiorveld naar 

beneden; onze voetjes deden dan al 

behoorlijk zeer. Bij de Laan van Wou-

destein rechtdoor over een koolaspad 

met enge houten bruggetjes zonder 

leuning. Langs de fi rma Van Win-

gerden waar wij later koolas kochten 

voor ons tuinpad en zo kwamen we bij 

het complex. Als kind zwaaiden we 

naar de eenzame locomotief die af en 

toe op de Ceintuurbaan voorbijkwam 

en de machinist fl oot dan even. Dan 

was je dag weer goed. In de verte

zagen wij de watertoren waar af en 

toe een mannetje verscheen uit de 

torendeur, prachtig. Mijn vader zei dat 

dat dwergen waren, van een afstand 

waren het ook net kabouters. Een paar 

tuinen verder zat een zekere mijnheer 

Van Hout, een dove man, die een zaak 

had op of bij de Oostzeedijk. Die had 

daar wel vijf tuinen en had er een 

ware lusthof van gemaakt. De tuin 

tegenover ons was van Opa Heistek. 

Vele jaren later ging ik nog steeds 

naar de tuin met zijn kleinzoon Wim 

Heistek. Hij woonde op de Oudedijk 

en we raakten bevriend, nadat ik van 

de Agniesestraat naar de Ramlehweg 

was verhuisd. Met hem heb ik na 50 

jaar weer contact dankzij De Oud-

Rotterdammer.

Smerig schouwspel

Inmiddels getrouwd, kwamen mijn 

vrouw en ik terecht op een complex 

aan de Stoopweg. Vanaf het tunneltje, 

zeg maar op driekwart van de Stoop-

weg. Ook daar waren geen voorzie-

ningen, maar ook toen (1960) deerde 

dat niet. Op dat complex was de grond 

goed en we bouwden een huisje van 

oud kistenhout; niet om aan te zien, 

maar voor ons alweer luxe genoeg. 

Airco was niet nodig, want binnen 

waaide het net zo hard als buiten.

Achter het complex liep je via een 

paar landerijen naar de Bergse Linker 

Rottekade. Op een van die landerijen 

stonden wij (een paar tuinders met 

hun vrouwen) met de betreffende boer 

te praten over de huur van een stukje 

grond voor het planten van aardap-

pelen, wat een uniek en nogal smerig 

schouwspel opleverde. Tijdens het 

gesprek liet die boer zijn broek zakken 

en ging op zijn hurken zitten bolussen, 

terwijl hij gewoon bleef doorpraten. 

Vooral de dames schrokken zich 

wezenloos. Klaar? Broek omhoog, 

want papier was hij vergeten, zei hij. 

Doe ik straks thuis wel. Kunt u zich 

voorstellen dat wij het daar jaren later 

nog over hadden? 

Vraagbaak

Op dat complex was Ome Leen Stolk 

(79) ieders vraagbaak. Of hij de wijs-

heid in pacht had deed niet ter zake; 

iedereen droeg hem op handen, ook 

de kinderen. Hij was zogezegd de 

oppertuinman. Vlak voor zijn 80ste 

verjaardag kochten we gezamenlijk 

een cadeau en op zijn verjaardag 

stonden wij, voordat hij, zoals altijd, 

op zijn fi ets arriveerde, met zijn allen 

in zijn tuin te oefenen op verjaardags-

liederen als ‘lang zal hij leven’ en ‘o 

wat zijn we blij’.

Ome Leen was laat die dag en wij 

werden ongeduldig; hij was altijd 

stipt, alsof er een baas achter zijn 

broek zat. Nog maar een keer zingen 

dan, hij zal zo wel komen en zijn ogen 

uitkijken als hij ons in zijn tuin ziet 

staan. Wij verheugden ons op zijn 

reactie en gniffelden. Totdat iemand 

kwam vertellen dat Ome Leen niet 

zou komen. Terwijl wij oefenden was 

hij bij een verkeersongeval zwaarge-

wond geraakt. De verslagenheid was 

enorm. Tranen stroomden.

Twee dagen later overleed Ome 

Leen. Vanaf dat moment, totdat 

ook dat complex moest verdwijnen 

voor de aanleg van de A20, heette 

het hoofdpad op het complex de 

Leen Stolklaan, als hommage aan 

onze Ome Leen. Zijn tuin is blijven 

bestaan en werd door ons gezamenlijk 

onderhouden. Wij konden het ons niet 

voorstellen dat daar een ander op zou 

komen. Dus de Leen Stolklaan heeft 

wel bestaan.

M.A.J.Baljé (Hans)

Opont Belgique

hbalje@skynet.be
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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

14ct korting 

op LPG

10ct korting 

op overige 

brandstof

Servicestation D.B. Baris, Charloisse Lagedijk 638
Service aan de pomp 

vanaf 10.00 uur

Vlak na de oorlog kregen wij 

een volkstuin, gelegen tegen de 

oude Ceintuurbaan in Kralingen. 

Dat was een heel bezit en we 

gingen daar met het hele gezin 

vaak naar toe. Te voet, vanaf de 

Agniesestraat 128. Voor ons was 

die tuin met huisje het summum 

van luxe. Nu zou zoiets een krot 

heten. Er was geen elektriciteit; 

geen probleem de olielampen 

waren wel zo gezellig. Eigenaar-

dig, nu is er wel elektriciteit en 

men gebruikt weer de olielam-

pen. Toch weer om die gezellig-

heid. Er was geen sanitair; geen 

probleem. Een diepe put in de 

grond, een houten kist er on-

dersteboven in (goed gecarbo-

leumd?) met een gat erin waar 

een buis op stond. Dichtgegooid 

en een oude toiletpot op de buis 

en we hadden een luxe wc.

Van Laan van Woudestein tot Leen Stolklaan
Deze week o.a.:
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-  Ons tuinhuis aan de Stoopweg -

-  Het oude huisje op Woudestein -

voor ons tuinpad en zo kwamen we bij 

het complex. Als kind zwaaiden we 

naar de eenzame locomotief die af en 

toe op de Ceintuurbaan voorbijkwam 

en de machinist fl oot dan even. Dan 

was je dag weer goed. In de verte

zagen wij de watertoren waar af en 

toe een mannetje verscheen uit de 

torendeur, prachtig. Mijn vader zei dat 

dat dwergen waren, van een afstand 

waren het ook net kabouters. Een paar 

tuinen verder zat een zekere mijnheer 

Van Hout, een dove man, die een zaak 

had op of bij de Oostzeedijk. Die had 

daar wel vijf tuinen en had er een 

ware lusthof van gemaakt. De tuin 

tegenover ons was van Opa Heistek. 

Vele jaren later ging ik nog steeds 

naar de tuin met zijn kleinzoon Wim 

Heistek. Hij woonde op de Oudedijk 

en we raakten bevriend, nadat ik van 

de Agniesestraat naar de Ramlehweg 

was verhuisd. Met hem heb ik na 50 

jaar weer contact dankzij De Oud-

Rotterdammer.

Smerig schouwspel
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Waar u ook verzekerd bent

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Van Laan van Woudestein tot Leen Stolklaan

Het oude huisje op Woudestein -

Het zestigste CHIO, daar màg De Oud-Rotterdammer niet aan voorbijgaan. Het unieke sportevenement wordt al jaren georganiseerd op een minstens zo unieke locatie. Aan de rand van onze stad, in het Kralingse Bos, ligt De Rot-terdamsche Manège. Sinds 1839 aan de Tuinderstraat gevestigd, verhuisde de manege in 1937 naar het met bagger uit de net uitgegraven Waalhaven gedempte Kralingse Hout. De verhuizing van de paarden onder begeleiding van de bereden brigade was een concours op zichzelf. 

Het klappen van de zweepIn een hoek van het manegeterrein ligt het kloppend hart van de organisatie. Vijf man bemannen het kantoortje van Stichting CHIO. Samen met enkele ex-

terne medewerkers en zo’n tweehonderd vrijwilligers maken zij zich op voor wat komen gaat. Nerveus zijn ze niet. Velen van hen droegen al eerder een steentje bij aan de organisatie van het concours en kennen het klappen van de zweep. Natuurlijk wordt in de laatste dagen voor de aftrap een gezonde dosis spanning verwacht, maar vooralsnog is alles onder controle.

Selectie Olympische SpelenDeelnemers daarentegen hebben reden te meer nerveus te zijn. Want niet alleen vanwege het jubileum, maar ook sportief gezien, is het CHIO dit jaar bijzonder. De wedstrijden zijn een belangrijk meetpunt voor de Olympische Spelen. Voor de Nederlandse dressuurequipe is het concours de laatste gelegenheid voor 

de Spelen om de bondscoaches te laten zien wat ze kunnen en dat betekent voor het publiek dat ze een sterker deelne-mersveld kunnen aanschouwen dan ooit. Bekende ruiters en amazones als Anky van Grunsven, Edward Gal, Piet Raymakers en Jeroen Dubbeldam zijn van de partij. 

Toen… 
Wat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste internationale outdoor paarden-sportevenement van Nederland, begon in 1937 als een tweedaags springconcours op de Rotterdamsche Manège met deelnemers uit heel Nederland. Een initiatief van Job Dura (voorzitter van de Sociëteit) en Ad Klebe (directeur van De manege). In 1939, 1940 en in de jaren na de oorlog kreeg dit een vervolg. In 1947 werd voor het eerst een aantal Belgische ruiters uitgenodigd en een jaar later, in 1948, kon men spreken van een heus internationaal concours. Sindsdien beleefde het concours vele hoogtepunten zoals de Europese Kampioenschappen 

in 1979 en 1989 en het wereldrecord van Anky van Grunsven op de Grand Prix Kür in 2006. 

… en nu 
Stelde het concours in de beginjaren niet veel meer voor dan een springwedstrijd met een aantal kale hindernissen en een paar honderd toeschouwers, inmiddels is het een vijfdaags concours van naam en faam voor zowel springruiters als dres-sage met zo’n 50.000 bezoekers. Verder kwamen en gingen de zogenaamde tuigpaardenrubrieken en variëren de shownummers elk jaar. Het jaarlijks variërend entertainmentprogramma is zowaar het best bewaarde geheim van Rotterdam. Wie er dit jaar op de bühne zal staan, bleef ook voor De Oud-Rotter-dammer een onbeantwoorde vraag.Wat blijft is het idyllische decor. Hoewel de grote wedstrijden van het CHIO tegenwoordig in de hoofdpiste worden gereden, vinden in de sprookjesachtige entourage van het bos nog altijd de kleinere dressuurrubrieken hun plaats. 

Ook herkenbaar zijn sommige namen van bezoekers en deelnemers. Ruiters van vroeger zijn nu als bestuurslid aan het CHIO verbonden of  hebben hun talenten aan hun kroost doorgegeven.

Zo is Tineke Bartels betrokken bij het concours als directeur sportief dres-suur en zal dochter Imke, tweede in de Nederlandse ranking, deelnemen. Ook dochter Marlies van de bekende dressuuramazone Coby van Balen maakt haar opwachting.

Spectaculair
Waren het van oudsher de havenba-ronnen die het concours sponsorden, tegenwoordig maakt het Rotterdamse bedrijfsleven het concours mogelijk. Van schoenenwinkel tot bouwbedrijf, menig Rotterdamse ondernemer verbindt maar wat graag zijn naam aan dit prestigieuze evenement. Het publiek profi teert, want elk jaar is het concours nog spectacu-lairder.

Nathalie Wallast
Kies voor een familiebedrijfmet 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

Topsport in Kralingse Bos

Nooit acties: altijd voordelig!
jangroentegels.nlMa-Za 9-17 u. � Vrijdag koopavondHoefweg 95 � 010  -  521 5055

Tegels...
JanGroen.Bleiswijk
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Deze week o.a.:

-  Een prachtig overzicht van het CHIO-terrein in het Kralingse Bos (boven). Veel publiek bij het springconcours (linksonder). Een suikerklontje van Burgemeester Thomassen (rechtsonder)  -

60 jaar CHIO

Kranen en heftrucks rijden af en aan op het terrein van de manege in het Kralingse Bos. De voorbereidingen voor een nieuw Con-cours Hippique International Offi ciel zijn in volle gang. Het oudste topsportevenement van Rotterdam viert dit jaar haar zestigste verjaardag en het belooft een spektakel van jewelste te worden.
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Het zestigste CHIO, daar màg De Oud-Rotterdammer niet aan voorbijgaan. Het unieke sportevenement wordt al jaren georganiseerd op een minstens zo unieke locatie. Aan de rand van onze stad, in het Kralingse Bos, ligt De Rot-terdamsche Manège. Sinds 1839 aan de 

manege in 1937 naar het met bagger uit de net uitgegraven Waalhaven gedempte 

terne medewerkers en zo’n tweehonderd vrijwilligers maken zij zich op voor wat komen gaat. Nerveus zijn ze niet. Velen van hen droegen al eerder een steentje bij aan de organisatie van het concours en kennen het klappen van de zweep. Natuurlijk wordt in de laatste dagen voor de aftrap een gezonde dosis spanning verwacht, maar vooralsnog is alles onder controle.

Selectie Olympische SpelenDeelnemers daarentegen hebben reden te meer nerveus te zijn. Want niet alleen vanwege het jubileum, maar ook sportief gezien, is het CHIO dit jaar bijzonder. De wedstrijden zijn een belangrijk meetpunt voor de Olympische Spelen. Voor de Nederlandse dressuurequipe is het concours de laatste gelegenheid voor 
Kies voor een familiebedrijf
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60 jaar CHIO

Kranen en heftrucks rijden af en aan op het terrein van de manege in het Kralingse Bos. De voorbereidingen voor een nieuw Con-cours Hippique International Offi ciel zijn in volle gang. Het oudste topsportevenement van Rotterdam viert dit jaar haar zestigste verjaardag en het belooft een spektakel van jewelste te worden.

De Oud De Oud 
Dinsdag 3 april 2007 
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Rotterdams Jongenskoor jubileert

Vijftig jaar en een ongebroken stem

Stelt u zich eens voor. 

Vijftig jaar geleden, in 

december 1956, werd in 

het “Kralingsche Volks-

huis” aan de Ho aan te 

Rotterdam een kerstspel 

ingestudeerd. De betrokken 

jongens vormden direct een 

enthousiaste groep, samen 

klonken hun stemmen zoals 

iedereen van kerstklokjes 

verwacht en het kunstmin-

nend publiek was het erover 

eens dat al dit jonge muzi-

kale talent perspectief had. 

De tijdgeest fungeerde als 

voedingsbron, inzet volgde 

als vanzelf en al gauw 

was er in januari 1957 een 

nieuw koor geboren: het 

Rotterdams Jongenskoor. 

Sindsdien is het koor — een 

pure jongensaangelegen-

heid, met “jongens” van 6 

tot 21 jaar — niet meer weg 

te denken uit Rotterdam.

Het boeiende repertoire van het jon-

genskoor is al die vijftig jaren aan-

stekelijk gevarieerd; blijvend mooie 

muziek uit alle tijden en speciaal 

voor het Rotterdams Jongenskoor 

gecomponeerde werken, veelal als 

uitdrukking van hun verankering in 

de stad: hun Rotterdamse identiteit. 

Van operette tot volksliederen, van 

Bach tot Bernstein, van kinderlied 

tot requiem, van oude kerkelijke 

klanken tot composities van van-

daag. 
Jaarlijks verzorgt het koor vele 

optredens, uiteenlopend van kerst-

concerten tot optredens op cruise-

schepen en “tall ships”. In 2004 en 

2005 verzorgde het koor muziek in 

de succesvolle en veelbekroonde 

theatercyclus ‘Op zoek naar de ver-

loren tijd’ naar Proust, door het RO-

theater en trad daarbij op tijdens 

het Holland Festival Amsterdam, 

het Festival des Arts Brussel, de 

Wiener Festwochen en de Berliner 

Festspiele. 

Traditie

Eén repertoiretraditie springt eruit: 

sopranen en alten hebben al die 

jaren hun medewerking verleend 

aan allerlei - soms prestigieuze 

- uitvoeringen van de Mattëus Pas-

sion. Sommige jongens wel negen 

jaren achtereen! Dat is een hele 

prestatie, wanneer je je realiseert 

dat jongensstemmen in de pubertijd 

te maken krijgen met een stem-

breuk. Dit fenomeen vereist binnen 

ieder jongenskoor een gericht 

zang- en ledenbeleid. Het koor heeft 

een eigen opleiding, die de basis 

vormt voor zangtechniek, kwaliteit 

en het plezier in zingen: groepsge-

wijze zanglessen voor de jongste 

“zangmaatjes”, solistenklassen voor 

meer gevorderde zangers, algemene 

klankkleur, deskundige zangtech-

niek, een afwisselend concertpro-

gramma et cetera. Op deze manier 

wist het koor vijftig jaar lang de 

stembreuk te managen en te benut-

ten. De jonge sopranen en alten 

kunnen tijdens de stemmutatie in 

het koor blijven en worden daarna 

tenor, bariton, bas of countertenor. 

Sfeer
Maar alleen maar zingen is ook 

niet alles. De onderlinge sfeer is 

al vijftig jaar lang even belangrijk 

voor het broodnodige doorzet-

tingsvermogen bij de muzikale 

ontwikkeling van het koor, het 

voorbeeldgedrag bij het uitdra-

gen van een typisch Rotterdams 

imago en het zoeken naar culturele 

verbondenheid met de rest van de 

wereld. Gedurende haar bestaan 

heeft het Rotterdams Jongenskoor 

altijd geprobeerd het nuttige en het 

interessante voor haar leden te com-

bineren. Wie de bekerkast van het 

Rotterdams Jongenskoor bewon-

dert, ziet daarin allerlei gouden en 

zilveren trofeeën voor het winnen 

van zowel koor- als voetbalcompe-

tities uit binnen- en buitenland. 

Op heel wat plaatsen in de wereld 

heeft het Rotterdams Jongenkoor 

van zich laten horen. Reizen heeft 

het Rotterdams Jongenskoor altijd 

veel gedaan: Amerika, Rusland, 

Italië, Slovenië Oostenrijk, Zwit-

serland, Frankrijk, Duitsland en 

België. Op al deze reizen drukte 

het koor een Rotterdams stempel, 

fungeerde zij als een levend visite-

kaartje en konden de koorleden veel 

opsteken van hun verblijf in mooie 

steden en bij interessante gastge-

zinnen. Andersom bood het koor 

menig maal gastvrij onthaal aan 

buitenlandse gastkoren. 

Scheepsbrug

Heel wat Rotterdammers kennen 

hèt symbool van het Rotterdams 

Jongenskoor namelijk de Scheeps-

brug, de oude commandobrug van 

de Essotanker “Port Jerome”. Ze 

zijn overigens vaak in de veron-

derstelling dat de Scheepsbrug nog 

steeds voor het Centraal Station ligt. 

Op deze markante ligplaats groeide 

het Jongenskoor uit tot een cultureel 

symbool van de wereldhavenstad. 

Sinds 2000 ligt de Scheepsbrug 

echter aan de kop van de Leuve-

haven achter het Intelhotel aan 

de Schiedamsedijk. Opnieuw een 

bijzondere ligplaats dus; met een 

natuurlijk am theater buiten aan de 

Leuvehaven en met binnenin een 

heuse concert- en oefenzaal voor 

een circa honderdkoppig publiek. 

Ongebroken

Het Rotterdams Jongenskoor 

klinkt na vijftig jaar nog altijd met 

ongebroken stem door Rotterdam 

en voelt zich met levenslustige 

bevlogenheid, trouw en enthousi-

asme nauw verbonden met deze 

stad. Eigentijdse inspiratie is al die 

jaren gewaarborgd door de zeer 

betrokken professioneel geschoolde 

dirigenten. Ieder van hen wist kwa-

liteit toe te voegen aan de zangpres-

taties van het jongenskoor. Aan hen 

dankt het Rotterdams Jongenskoor 

haar huidige typische,  jne timbre. 

Vanaf 1999 is de muzikale leiding 

in handen van dirigent Geert van 

den Dungen.

Kies voor een familiebedrijf

met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nlHet vertrouwen van vijf generaties

Bezoek ook 
www.deoudrotterdammer.nl

Bezoek ook eens de website van 

De Oud-Rotterdammer! 

Boordevol informatie, zoals niet gepubliceerde 

verhalen, nieuwsberichten en alle oude uitgaven.

Jubileumconcert

Vijftig jaar oud en nog altijd geen 

gebroken stem. Meer dan genoeg 

redenen voor een bijzonder jubileum-

concert op 21 april. in de Prinsekerk 

– Schepenstraat 71, te Rotterdam-

Blijdorp
Op het programma staan werken die 

mooi bij een verjaardagsfeestje pas-

sen, onder andere:

Birthday Ode ‘Come, ye sons of art’ 

van Henry Purcell (1659-1695)

Het feestelijke en opgewekte Gloria 

van Antonio Vivaldi  (1678-1741)
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Jaargang 3, nr. 7

Rotterdams Jongenskoor jubileert

Vijftig jaar en een ongebroken stem

Sindsdien is het koor — een 

tot 21 jaar — niet meer weg 

Het boeiende repertoire van het jon-

genskoor is al die vijftig jaren aan-

stekelijk gevarieerd; blijvend mooie 

muziek uit alle tijden en speciaal 

voor het Rotterdams Jongenskoor 

gecomponeerde werken, veelal als 

uitdrukking van hun verankering in 

de stad: hun Rotterdamse identiteit. 

Van operette tot volksliederen, van 

Bach tot Bernstein, van kinderlied 

tot requiem, van oude kerkelijke 

klanken tot composities van van-

Jaarlijks verzorgt het koor vele 

optredens, uiteenlopend van kerst-

concerten tot optredens op cruise-

schepen en “tall ships”. In 2004 en 

2005 verzorgde het koor muziek in 

de succesvolle en veelbekroonde 

theatercyclus ‘Op zoek naar de ver-

loren tijd’ naar Proust, door het RO-

theater en trad daarbij op tijdens 

het Holland Festival Amsterdam, 

het Festival des Arts Brussel, de 

Wiener Festwochen en de Berliner 

Traditie

Eén repertoiretraditie springt eruit: 

sopranen en alten hebben al die 

jaren hun medewerking verleend 

aan allerlei - soms prestigieuze 

- uitvoeringen van de Mattëus Pas-

sion. Sommige jongens wel negen 

jaren achtereen! Dat is een hele 

prestatie, wanneer je je realiseert 

dat jongensstemmen in de pubertijd 

te maken krijgen met een stem-

breuk. Dit fenomeen vereist binnen 

ieder jongenskoor een gericht 

zang- en ledenbeleid. Het koor heeft 

een eigen opleiding, die de basis 

vormt voor zangtechniek, kwaliteit 

en het plezier in zingen: groepsge-

wijze zanglessen voor de jongste 

“zangmaatjes”, solistenklassen voor 

meer gevorderde zangers, algemene 

klankkleur, deskundige zangtech-

niek, een afwisselend concertpro-

gramma et cetera. Op deze manier 

wist het koor vijftig jaar lang de 

stembreuk te managen en te benut-

ten. De jonge sopranen en alten 

kunnen tijdens de stemmutatie in 

het koor blijven en worden daarna 

tenor, bariton, bas of countertenor. 

Sfeer
Maar alleen maar zingen is ook 

niet alles. De onderlinge sfeer is 

Kies voor een familiebedrijf

met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nlHet vertrouwen van vijf generaties
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Bezoek ook eens de website van 
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Jaargang 2, nr. 3IJsselmonde komt tot bloeiIn de jaren vijftig werd in Rotterdam driftig gewerkt aan de wederopbouw van de stad. Nieuwe wijken werden uit de grond gestampt om te voorzien in de almaar groeiende vraag naar woningen. Schiebroek, Ommoord, Alexanderpolder en ook IJsselmonde werden geboren. Nico Zwang was een van de pioniers die zich in 1957 in de Bran-daanstraat in IJsselmon-de vestigde en hij is er nooit meer vertrokken.
“Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat wij in 1957 bericht kregen van de woningbouw dat wij de sleutel konden afhalen voor ons eerste huis”, vertelt hij. “Dat is nu dus bijna vijftig jaar geleden, maar we wonen er nog steeds.”In die halve eeuw is er natuurlijk heel wat gebeurd in de wijk, maar Nico denkt vooral terug aan die beginjaren.

“Het was zo’n typisch Rotterdamse nieuwbouwwijk”, glimlacht hij. “Wij kwamen te wonen in de driehonderd en één, zoals ze dat noemden. In het blok waar wij introkken, waren twaalf wonin-gen en van maar liefst vijf van de twaalf gezinnen waren de vrouwen in verwachting. Die kinderen zijn allemaal in 1958 geboren en lopen nu dus tegen de zestig. Er waren nauwelijks voorzieningen, maar de bewoners hadden natuurlijk ook behoefte aan gezelligheid. Dus werd er een buurtvereniging opgericht, ‘De Brug’ genaamd. Die is jarenlang zeer actief geweest”, aldus Nico.

Feesten
“De feesten met Koninginnedag herinner ik mij nog goed”, ver-volgt hij. “Iedereen deed mee. Het 

Gloriantplein was het centrum. Dat werd helemaal versierd. Op straat werden met krijtlijnen parkoersjes uitgezet voor het zaklopen en zo. Langs de stoep sloegen we hoge palen in de grond waarin vlaggen werden gehangen. Die vlaggen kregen we te leen van de schippers van Maatschappij Van Ommeren. Ook de middenstand liet zich niet kennen en stelde spontaan prijsjes beschikbaar als wij daarom vroe-gen. Dat waren echt knalfeesten”, glundert hij.
Ook werd er een judoclub opgericht en een klaverjasvereniging (die nog altijd bestaan) en later een wandel-club.

“Wij wandelden altijd op zaterdag-

middag en deden ook wel mee aan marsen. Dan gingen we bijvoor-beeld met een hele groep met de bus naar Brabant. Dat was 

erg gezellig. ’s Zomers gingen we met 80 jongens en meisjes naar een kamp van Stichting Zon en Vrijheid in Blaricum, Vierhouten, Ede of Helvoirt. Onvergetelijke tijden”, verzucht Nico.

Een mooi verhaal“De intocht van Sinterklaas is ook zo’n belevenis die nooit meer uit mijn geheugen gewist zal worden”, 

heeft Nico tot besluit nog een mooi verhaal. “In onze beleving was dat een grootse gebeurtenis. Ik was toen al wat ouder en speelde zelf voor Sinterklaas. Twee jongens van een jaar of 15 waren mijn knechten. 

We kwamen met de veerpont aan op het IJsselmondensehoofd en daar werden we met veel tamtam binnengehaald. Veel kijkers en politie natuurlijk en de fanfare stond klaar om ons te begeleiden. Zelfs de wijkraad was present en de voorzitter verwelkomde persoonlijk de Goedheiligman. Daarna maakten we een rondrit door IJsselmonde dat toen eigenlijk nog niet veel meer was dan een dorpje aan de Maas”, besluit hij weemoedig.

- Klaar om op kamp te gaan -

- Met de wandelclub op mars -

- Koninginnedag was een feest voor alle kinderen -
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- Koninginnedag was een feest voor alle kinderen -

- Koninginnedag was een feest voor alle kinderen -

Wij feliciteren 
De Oud-

Rotterdammer 
met haar 

5-jarig bestaan
4 oktober 2005 verscheen de eerste krant. 
We zijn nu 135 editie’s en 3119 pagina’s verder.....
Dat er nog vele mogen volgen. 

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL

INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Reuma & Revalidatie Rotterdam  
van Beethovenlaan     60 
3055 JD         Rotterdam 
tel          010  278 12 78 
fax         010  278 12 00 
web               www.rrr.nl 

   

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

R

www.decovloer.nl

Mangaanstraat 1-5
(industrieterrein Pr. Alexander
achter de brandweerkazerne)
3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477
 

Omzetten naar CD of DVD 

Grammofoonplaten 
8 mm Filmopnames 

Recorderbanden 
Cassettebanden 

Videobanden 
Dia’s 

Vraag prijsopgave ! ! 

Wij verzorgen ook uw 
Studio opname 

CD/DVD opname 
Bedrijfsfilm 

Bedrijfsluchtfoto 

aTr 
productions 

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













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

Meubeltoonkamers MODERN
Wij feliciteren 
De Oud-
Rotterdammer 
met hun 5 jarige 
bestaan

BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER
Cash & Carry voor bedrijven

7 dagen in de week geopend

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

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  

Levend verleden -
65 jaar na 

de Tweede Wereldoorlog
Coolhaven 375, 3015 GC  Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de 
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

JEPERO uw klusbedrijf
voor Rotterdam en omstreken.

Bel voor een gratis 
advies of afspraak 06 – 55 78 55 30

 
Graag kom ik vrijblijvend bij u langs 

om uw ideeën te bespreken

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

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

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl
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Parallelweg zuid 29 
2914 LC Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tel.: 0180 - 322305

Kanaalweg 37(P onder de poort P)
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 4500190
www.saunahuys.nl

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Kanaalweg 37(P onder de poort P)
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel. 010 – 4500190 / Fax: 010 – 27 99893 
E-mail  / www. Saunahuys.nl 

Venrooy TandtechniekVenrooy Tandtechniek

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

Taselaarstraat 11
3078 VM te R’dam

Openingstijden ma tot do 09.00 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur

t. 010 - 48 30 372
I. www.hogadent.nl

Frans de Woningontruimer
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam 

Tel.: 0651338998
www.dewoningontruimer.nl

Vraag vrijblijvend een offerte 
dit doen wij door heel  Nederland

Adviesbureau A. de Vries

Aangifte inkomstenbelasting
Financieringen  - Hypotheken

Mathenesserweg 92- 3026 HG - Rotterdam

Tel.: 010-415 53 00

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

Lem Dulstraat 39
2801 EN Gouda
Postbus 394
2740 AJ Waddinxveen
Tel.: +31 (182) 68 74 00
E-mail: info@on-flow.nl
Internet: www.on-flow.nl van DOEL naar REALISATIE

de drukker van de Oud-Rotterdammer wenst de Oud-
Rotterdammer nog vele jaren in goede gezondheid. 

www.corelioprinting.be

Voor u vertalen we kwaliteit van 
zorg naar kwaliteit van leven.
Bel gratis 0800 588 66 78.

Laurens, 
uniek net als u



Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van 7 
september stond een uitnodiging voor 
een optreden van het Shantykoor Rot-
terdam in WelkomCentrum de Put aan 
het Putseplein. In de jaren 1938 tot ‘45 
woonde ik in de Putsebocht, dus ik ben 
goed bekend in die omgeving. Mijn 
vrouw en ik, samen 162 jaar oud, met de 
bus daar naartoe. Om 10.30 uur vanuit 
Goes via Zierikzee naar het Zuidplein in 
Rotterdam, daar op bus 77 naar de markt 
op het Afrikaanderplein, via de markt 
naar Putseplein waar het centrum de 
Put zich bevindt. We werden vriendelijk 
ontvangen met koffie en koek.
Toen naar de zaal, wat een mooie accom-
modatie! Mijn vrouw een mooi plekje 
gezocht en ik naar buiten om foto’s te 
maken van de Putsebocht. De huizen wa-
ren niet veel veranderd, wel de winkels. 
Terug naar de zaal begon het optreden 
van het Shantykoor. Wat kunnen die man-
nen mooi zingen! Ik heb er, samen met 
mijn vrouw, van genoten en de middag 
vloog om. Half vijf namen we vanuit de 
Putselaan bus 77 naar het Zuidplein en 
stapten daar over op de Interliner naar 
Zierikzee. en vandaar met de bus naar 
Goes waar we om 18.30 uur thuis waren. 
In het kort de reiskosten Goes-Rotterdam. 
In totaal waren we € 7,40 kwijt voor een 
dagkaart (€ 6.40) en 1euro extra voor de 
Interliner. Zo zie je maar dat je voor een 
redelijk bedrag heel de dag met de bus 
kunt rijden.
 G.Koks.
 de Graaffstraat 27

 4461 WN Goes
 gkoksedekker@zonnet.nl
--------------------------------------------------
Geachte redactie
Mijn vrouw en ik zaten op dezelfde 
Katholieke Fröbel en Lagere school als 
Aart Wessel uit Zwitserland, maar willen 
graag een wat positiever geluid laten 
horen. Juffrouw Lieshout een heks? We 
hebben er een klassenfoto bijgehaald, nog 
genomen voor de oude Fröbelschool in de 
Schoonderloostraat. Ja, ze zag er streng 
uit, maar dat ze een heks was hebben wij 
zeker niet zo ervaren. Ook juffrouw Roos 
staat op die foto, wat een schat was dat. 
De Fröbelschool werd rond 1930 over-
geplaatst naar de Mathenesserdijk bij de 
lagere scholen. Als straf op je knieën voor 
de klas? Nooit meegemaakt. Een klap met 
een liniaal op de binnenkant van een hand 
kon je krijgen van de heer Van lngen. 
Je moest dan wel wat hebben gedaan 
(of juist niet) waardoor je fout zat. We 
hadden het liever dan honderd strafregels. 
Hij gaf overigens wel postzegels om te 
verzamelen als je ‘s morgens regelmatig 
naar de kerk ging. We hadden juffrouw 
Mulder die prachtig kon voorlezen en wat 
een fijne onderwijzer was die mijnheer 
Knobbel. Zijn echte naam schiet ons 
niet te binnen. De hoofdonderwijzer 
van de jongensschool was de heer Van 
Kempen, die ook streng was, maar het 
belangrijkste was dat de leerlingen, die 
de school na zes jaar verlieten, allemaal 
goed konden rekenen en schrijven en nog 
veel meer nuttige zaken. We hebben ook 
nog op de mulo in de Bruynstraat naast 

het badhuis gezeten, maar hebben nooit 
gezien dat er mensen, met de kleren nog 
in de hand, buiten stonden. Je wist dat je 
je aan de tijd moest houden, want de vele 
wachtenden achter je wilden ook graag in 
een goed schoon gespoten hokje terecht 
kunnen. Dat gebeurde na iedere ronde en 
dat natuurlijk niet voor niets.
 G.H. en M.C.G. Wegbrands
 v. Ostadestraat 13 
 2931 EA Krimpen a/d Lek
 0180-513552
--------------------------------------------------
Ongeval
Rein Wolters schrijft in het verhaal over 
het ongeval in Pernis, op 14 februari 
1956. Hij heeft het over zestien lichtge-
wonden, maar daar ben ik het niet mee 
eens. Ik was namelijk vrij ernstig gewond 
en ben door de firma Bornkamp naar het 
Havenziekenhuis gebracht. Daar heb ik 
zes weken gelegen. Er is onder meer een 
stuk uit mijn dijbeen gehaald om mijn 
verbrande rechterhand te herstellen. Ook 
heeft een plastisch chirurg mijn verbrande 
gezicht zo goed mogelijk hersteld.
Alle kranten hebben er destijds aandacht 
aan besteed. Mijn kapot geknipte kleding 
werd vergoed, maar pas na overleg van de 
aankoopbonnetjes, kregen wij 66 gulden 
uitgekeerd. Van de sociaal werkster, 
mejuffrouw Kranendonk, in het Haven-
ziekenhuis kreeg ik drie flesjes Perl ap-
pelsap, met de opmerking de flesjes goed 
te bewaren, want daar stond statiegeld op. 
Zelfs nu ik 77 ben, heb ik af en toe nog 
last van mijn verwondingen. Een vergoe-
ding daarvoor heb ik nooit ontvangen, 
maar ik heb het er levend afgebracht.
 Jan v.d. Houten
 Vaargeul 1
 3224 CS Hellevoetsluis
--------------------------------------------------
Jaap Valkhoff
Ik las in De Oud-Rotterdammer van 21 
september over Jaap Valkhoff. Ik heb 
nog een leuk verhaal over hem. Als mijn 
man nog had geleefd, zou ik nu 63 jaar 
getrouwd zijn. Wij zijn destijds voor ons 
huwelijk met de tram (lijn 15) naar het 
stadhuis gegaan. Wij woonden in de Pa-

radijslaan op 47 en hebben ’s avonds met 
z’n allen een groot feest gevierd. Toen 
noemde Jaap zich ‘Japie’ en hij heeft bij 
ons de hele avond accordeon gespeeld en 
gezongen. Het was een feest om nooit te 
vergeten.
Vele jaren later zat mijn zoon op het vwo 
op de ’s Gravendijkwal. Tot zijn grote 
verrassing zat Martin Valkhoff naast hem 
in de bank. Hij vertelde dat zijn broer in 
Amerika zat. In de Paradijslaan woonde 
trouwens ook Rita Reijs, die toen, als 
jong meisje, al een hele goede stem had
 Mevr. H.J. Termeer-Reichardt
 Jan Porcellistraat 27a
 3021 TP Rotterdam
--------------------------------------------------
75 jaar CJV/YMCA-Heijplaat
Bij het opruimen van de zolder kwam ik 
een gedeelte van het archief van CJV/
YMCA-Heijplaat tegen. De vereniging 
is opgericht op 11 juli 1935 door N. van 
der Stoep in opdracht van dominee G.J. 
Koolhaas. De vereniging kreeg als naam 
CJMV-Obadja. De avonden werden ge-
vuld met bijbelstudie en een maatschap-
pelijk onderwerp, vaderlandse geschiede-
nis of kerkgeschiedenis. 
Enkele maanden later richtte mevrouw 
Koolhaas de meisjesvereniging Martha op 
waarvan de avonden werden gevuld met 
Bijbelstudie, het voorlezen van een boek 
of het voordragen van gedichten en in de 
crisistijd werd er gehandwerkt en kleding 
gemaakt voor mensen die dit hard nodig 
hadden. Ook werd er de meisjesclub 
Maria en de knapenvereniging Daniël 
voor de leeftijd van 12-16 opgericht. Voor 
het maken van onderwerpen op de club-
avonden kon gebruik gemaakt worden 
van de bibliotheek van de Nederlands 
Hervormde Jeugdcentrale, alle gevestigd 
in het toen nog nieuwe jeugdgebouw aan 
de Zaandijkstraat naast de Julianakerk. 
Het jeugdgebouw heet tegenwoordig 
Julianakapel  De Heijplaatse CJMV is 
later samengesmolten met die van het 
toenmalige buurtschap De Heij, gelegen 
tussen Heijplaat en Pernis. Enkele namen 
van het eerste uur zijn Besterveld, Kor-
teweg, Van der Stoep en Oldenhof. In de 

loop der jaren veranderde de mentaliteit 
van de bevolking en kwamen er andere 
behoeften.  Een tijdje heeft men gedraaid 
met een instuif, waar de jeugd zich kon 
bezighouden met gezelschapsspelen, 
tafeltennis en biljarten. Deze activiteiten 
veranderden langzaam in wat men noem-
de ‘het open jeugdwerk’ en zo kon men 
op 2 november 1967 zien, dat er samen 
het Gereformeerde jeugdwerk eens in de 
maand een borrelavond werd gehouden 
onder de naam soc. Proles (kroost van 
een arbeider) een zeer toepasselijke naam 
voor jongeren op een arbeidersdorp. Na 
enige tijd werd de naam veranderd in soc. 
Cadans (cabaret en dans) wat uiteindelijk 
soc. Kadans (ritme) werd met een eigen 
discoteam ABC. Dit alles gebeurde 
op de zaterdagavonden. Het clubwerk 
op zondag en doordeweekse avonden 
draaide ook gewoon door. Zo was er op 
zondag de traditionele jongerengroep 
vanaf 16 jaar genaamd YMCA-Heijplaat, 
die weliswaar niet meer zo diep discus-
sieerde over allerlei onderwerpen als in 
1935, maar toch vast bleef houden aan 
zijn Christelijke grondslag. Door de week 
waren er de jongens en de meisjesclubs 
en er was zelfs een zanggroep. 
Namen van meisjesverenigingen in de 
loop de jaren zijn; Martha, Maria, Esther, 
Benjamin en Mirjam en van de knapen-
vereniging; Obadja, Samuel, Daniël en 
Simson. Namen die ik mij kan herinne-
ren, zijn Gravendeel, Ketting, de Jong, de 
Jager, Dronk, Baai, Boender, Visker en 
Sinke. In de jubileumuitgave van het blad 
Profiel schreven de organisatoren van 
het 40-jarig jubileum Dineke de Vries 
en Arie Boender het volgende; “40 jaar 
CJV/YMCA-Heijplaat, nog 40 erbij”. 
Helaas viel op de grens van 1980/1981 
het doek voor de vereniging, die nog 
bestaat als slapende vereniging met twee 
bestuursleden en een lid.
 Leen van der Stoep
 Max Havelaarburg 22
 2907 HH Capelle aan den IJssel 
 0650902903
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Roelie Nijenhuis-Roeland     
In de krant van 24 augustus stond een vraag van Roelie Nijenhuis-Roeland. Zij vroeg 
om foto’s van het Witte Dorp. Daar kan ik haar helaas niet aan helpen. Echter, wellicht 
net zo leuk, ik heb twee foto’s bijgevoegd die genomen zijn op het 12,5 jarig bruilofts-
feest van haar ouders. Mijn vader en ik zitten naast elkaar op de foto.
Haar vader en mijn vader waren collega’s bij de RDM. Mijn vader had voor hun 
bruiloftsfeest een gasoventje gemaakt. Ook kan ik mij herinneren dat een zak kolen op 
een verjaardag altijd welkom was bij de familie Roeland. Omdat er geen adres bijstond 
onder het artikeltje hoop ik dat zij wil reageren.
 Maarten te Hennepe

Witte Dorp    
In De Oud-Rotterdammer van 24 augustus las ik in de rubriek Tante Post 
een artikel van de hand van mevrouw Roelie Nijenhuis-Roeland. Zij vroeg 
daarin of er nog foto’s waren over het Witte Dorp op Zuid. Bijgaande foto 
toont ondergetekende op het paard van mijn vader rond 1930. Mijn vader 
reed voor de Gemeente Rotterdam, samen met zijn broer Jacob Lems, die 
aan de Dordtse Straatweg woonde. Men was, zoals u ziet, in het splinter-
nieuwe Witte Dorp bezig met de stratenaanleg, in dit geval, om precies te 
zijn, met de aanleg van de Van der Lindtstraat. Wanneer ik het mij goed 
herinner trok het paard een lading van 2 kuub zand. Ze vervoerden ook 
tegels, grind en trottoirba
den. Zand werd gehaald aan de Rijnhaven en alles ging met het handje. Op 
de foto zit ik op de “Vos”, een paard waarmee je kon lezen en schrijven. Hij 
(of was het een zij?) werd later verkocht aan Arie Vaandrager aan de Char-
loise Lagedijk. Nog lang daarna, wanneer mijn vader hem op een wei aan de 
Korperweg riep, kwam hij hinnikend naar hem toe. Zelf reed mijn vader op 
zijn 88ste nog paard dat hij huurde van een manege in Haarlem. Kijk naar 
het prachtige tuig, gemaakt door een zadelmaker aan de Dordtse Straatweg, 
even voorbij de Spil aan de Kromme Zandweg. Volgens mijn vader had een 
paard benen en géén poten. 
 G.H.G. Lems
 Ruimzicht 72
 1068 CN Amsterdam
 020-6194131



Prinses 
Ireneschool Rotterdam Zuid
Vorig jaar hebben wij, Ton van Zetten 
en  Piet de Ligt, elkaar via Schoolbank 
gevonden. Het is snel tot een ontmoeting 
gekomen waarbij veel herinneringen 
zijn opgehaald. Het viel ons op dat 
herinneringen soms heel persoonlijk zijn 
en gevoed worden door je persoonlijke 
achtergrond. Wij hebben beiden een heel 
verschillende ontwikkeling doorgemaakt 
en komen uit verschillende milieus.  Dit 
jaar zijn we beiden 75 jaar. Een school 
in oorlogstijd geeft heel uiteenlopende  
verhalen. Het lijkt ons leuk met mede-
schoolgenoten in contact te komen om 
verhalen te delen.
 Ton van Zetten, Pr. Frederiklaan 350,  
 2263 HS Leidschendam
 ton.v.z@casema.nl
 Piet de Ligt, Overbroek 12,  1702  
 HG Heerhugowaard
 pieterjelles@quicknet.nl
-------------------------------------------------
Poeziealbum
Waar is mijn poëziealbum gebleven. Ben 
hem zo`n 50 jaar geleden kwijt geraakt. 
Woonde toen in de Spruytstraat en zat in 
de Den Hertogstraat op school. De kleur 
was donkerrood. Hij staat op naam van 
Marja van Lienden en het eerste versje 
was van mijn oma. Dat versje luidde:
Ik lag in mijn tuintje en sliep
Toen kwam er een engel die riep
oma je moet ontwaken
om voor Marja een versje te maken.
U zou mij hier waanzinnig blij mee 
maken.
 M.F Brugman-van Lienden
 Rotterdam
 0648523520
 mvanlienden.2041@telfort.nl
-------------------------------------------------
Familie H. Mast
Ik zoek het huidige adres van de familie 
H. Mast en hun kinderen, Joyce en 
Robert. Zij woonden in de jaren vijftig/
zestig op de Noorderhavenkade 128. 
Graag willen wij in contact komen om 
oude herinneringen op te halen. Wie kan 
ons helpen?

 J.Th. Leon reynders
 06-23929296
-------------------------------------------------
Familie Hesseling
Wij zoeken onze oude buren en de 
kinderen. Wij zijn in 1965 getrouwd en 
9 juli 1965 gaan wonen in de Marentak-
straat 35b in Rotterdam-Zuid. Naast ons 
woonde op 37b de familie Hesseling. 
Vader Aldert, moeder Marietje en de 

kinderen Maarten, Ria en Johnny. Wij 
verhuizen 10 oktober naar ’s-Heeren-
berg, Klinkerstraat 89, 7041 BA, dus 
wilt u uw reactie naar dit adres sturen?
 Joop en Carla Sparreboom
 06 – 49772876
 06 – 11918738
 joopencarla@upcmail.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
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De Provenier/Insulindestraat
Op de artikelen ‘De Provenier’ van janu-
ari 2010 en Insulindestraat van augustus 
2010 zijn veel reacties binnengekomen. 
Als al deze mensen zich aanmelden 
voor de Superreünie kan het zaterdag 23 
oktober 2010 erg gezellig worden! Zelf 
ben ik aanwezig van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Misschien, als u er bent, komt u ook 
oude bekenden tegen, wie weet!? Hoop 
op ‘n leuk plekje te staan zodat u niet 
veel hoeft te zoeken. Zullen we dan maar 
zeggen: tot zaterdag 23 oktober 2010?!
 Gerard Verkroost
 gerardenan.verkroost@telfort.nl
--------------------------------------------------
Azaleastraat

Welke boeffies en schoffies uit de Azale-
astraat en omgeving uit de 40-er en 50-er 
jaren vinden het leuk elkaar weer te zien? 
Kom dan ook naar de Superreünie op 23 
oktober in het Van Nellegebouw.
  Aad van Herk
 y.herk@planet.nl
--------------------------------------------------
Moerkerkestraat
Graag zou ik weer eens oude bekenden 
uit de periode 1955 tot 1978 ontmoeten 
uit de Moerkerkestraat van Rotterdam 
Zuid. Namen die ik nog weet zijn: Wim 
Zwets, Jan Hoekstra en zijn broer Peter. 
Verder Ron van Drunen, Peter Teunnis-
sen, Wim Goverde, Bram van Wijnen 
en Jenny Schouten. Ik vergeet vast ook 
namen, maar als je me nog kent, kom dan 
ook of neem contact op. Ik hoop dat jul-
lie naar de Superreünie komen in de Van 
Nellefabriek waar ik negen jaar gewerkt 

heb als bedrijfsverpleegkundige. Ook 
oud Van Nelle medewerkers hoop ik daar 
weer te ontmoeten. Wil je eerder met mij 
contact,  bel of mail me dan gerust even:
 Jan Poldervaart
 06-49986110
 janpoldervaart@hotmail.com
--------------------------------------------------
Noordereiland
Ik woonde van 1951 – 1958 op het Noor-
dereiland en bezocht daar de School met 
den Bijbel aan de Prins Hendriklaan. Op 
de komende reünie zou ik graag nog eens 
in contact komen met mijn vroegere klas-
genoten Casper Spoor, Chiel den Ouden, 
Jan Plomp, Nico Kuiper, Erik v.d. Stoep, 
Jan Ruigendijk, Riet Oprel, Hannie van 
Oosten en Dita Voogd. Deze namen kan 
ik mij nog herinneren, maar ik hoop dat 
vele anderen uit die periode zich, met 
foto’s, ook op 23/10 zullen melden. 
 Ton van Doorn
 06-46294776

Oproepjes voor 
Superreünie 23 oktober - 
Oude Van Nelle Fabriek 
in R’dam West

Komt u ook 
naar de 

Superreunië?

Vul de bon
in op de

voorpagina!!

ULO Grondherenstraat   
Wij zoeken klasgenoten van de Christelijke ULO-kopschool van 1948-1952. De school 
zat eerst in de Grondherenstraat in Charlois en later aan het Nachtegaalplein. Wij wil-
len proberen elkaar in het najaar te ontmoeten. Gevonden zijn: Riet de Graaf, Elly de 
Groot, Riet Schriek, Nel Stok, Riet Kippers en Anny Bijkerk. Wij zoeken nog Ank van 
de Poel, Thea Baggerman, Wil Labrijn, Magda Schram, Corrie van den Houten en Ina 
van der Sluijs. Van de jongens herinneren wij ons Jaap den Hoed, Cees Smallegange, 
Nelis van Hengel en Nico van Dinter. Als je jezelf of anderen herkent op de foto, zou 
het leuk zijn als je een mailtje wilt sturen naar:

 annybij@hotmail.com
 0657977301
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Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf 
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 13 OKTOBER 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

De zon was niet erg prominent aanwezig deze zomer we hopen dus maar in de herfst nog wat warme mee te 
pikken. Dat doet echter niets af aan de jubelende stemming bij De Oud-Rotterdammer. Deze maand bestaan we 
offi cieel vijf jaar. Al vijf jaar proberen wij u een plezier te doen met de verhalen over het Rotterdam van vroeger.  
Gezien de reacties die wij krijgen lukt dat best aardig. Wij zijn dan ook vast van plan hier nog lang mee door te 
gaan. En we hopen dat wij u deze krant kunnen bezorgen, terwijl de herfstzon zijn best doet ons landje nog een 
beetje te verwarmen. De oplossing van de puzzel is:

Rotterdam koestert zich in de herfstzon
De volgende winnaars winnen de cd van The 3 Jacksons:
P.A. Vermeulen, Spijkenisse
Th. van Kleij, Rotterdam

L.P. Landman, Rotterdam
L.J.K. v.d. Elburg, Rotterdam

J. Kloeze, Rotterdam

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
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Horizontaal
1. Europese hoofdstad; 7. hoofdstad van Libanon; 12. seksueel overdraagbare 
aandoening (afk.); 13. het is in orde; 14. modegek; 15. Nederlands kampioen-
schap (afk.); 17. dik en lang stuk hout; 19. deel van boom; 21. dameskledingstuk 
(afk.); 22. krankzinnig; 24. hoofdstad van Pakistan; 27. waterloop; 28. deel van 
gebit; 30. algemene inspectiedienst (afk.); 31. scheepsvloer; 32. tandartsuitrus-
ting; 33. wandversiering; 35. geboefte (gepeupel); 37. bekeuring; 38. boomwol; 41. 
modelvorm; 42. afwerken van metselwerk; 44. de gehele � lmploeg; 46. advies; 
47. modder; 48. hoofdstad van Nigeria; 49. deel van een opera; 50. schor; 52. 
niet strak; 54. grote sappige vrucht; 56. algemene transportonderneming (afk.); 
58. Russische volksdans; 61. Arctische zwemvogel; 62. bezienswaardigheid in 
Madrid; 64. asociaal (afk.); 65. faam (reputatie); 67. spoedig; 68. Europese reken-
eenheid (afk.); 70. slaginstrument; 72. rivier in Oostenrijk; 73. Europese hoofd-
stad; 76. hoogste punt; 77. den lezer heil (Lat. afk.); 78. spijskaart; 79. keukengerei 
voor het kloppen van room; 81. familielid; 82. plechtige belofte; 83. romp van een 
beeld; 84. deel van etmaal; 86. hoofdstad van Algerije; 87. hoofdstad van Cyprus.

Verticaal
1. hoofdstad van Thailand; 2. United States (afk.); 3. zeepwater; 4. niet amusant; 
5. vrolijk (grappig); 6. ceintuur; 7. veld- of boomvrucht; 8. International Fund for 
Agricultural Development (afk.); 9. mannetjesschaap; 10. deel van bijbel (afk.); 
11. hoofdstad van Iran; 16. steen; 18. eenheid van lichtgevoeligheid; 20. deel 
van boom; 21. sprekende vogel; 23. bouw- en werkloods; 25. eerste mens; 26. 
stand der edelen; 27. inwendig orgaan; 29. Europese hoofdstad; 32. Europese 
hoofdstad; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. hoofdstad van Indonesië; 
37. reuzenslang; 39. onze planeet; 40. beetpakken; 42. vuilnisbelt; 43. dopheide; 
45. bijenproduct; 46. Europeaan; 51. eikenschors; 53. bontgekleurde papegaai; 
54. Filippijnse hoofdstad; 55. weg met bomen; 56. rijstbrandewijn; 57. rivier in 
Duitsland; 59. wijnsoort; 60. hoofdstad van Oeganda; 62. overdreven zedig; 63. 
Amerikaanse staat; 66. meisjesnaam; 67. Spaanse titel; 69. European Space 
Agency (afk.); 71. familielid; 73. smekend verzoek; 74. karakter; 75. goocheltoer 
(foefje); 78. bloeimaand; 80. tweetal muzikanten; 82. landbouwwerktuig; 85. rege-
ringsstelsel (afk.).
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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
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50 68 11 24 4 45 13 63 87 41 49 26 15 47 72 40

67 33 57 84 80 9 71 58 20 43 85 31 61 48 78 51 46

Miep Broekhuizen   
Corrie Willemstein, dochter van Willem Willemstein en 
Truus Leendertse, zoekt haar nicht Miep Broekhuizen, 
dochter van Heiltje Willemstein en Hannes Broekhui-
zen. Ik ben geboren op 6 juni 1929 en woonde vroeger 
aan de Dordtsestraatweg. Ik zou haar  graag nog eens 
spreken om mooie herinneringen op te halen. Ik denk 
dat Miep aan de Beijerlandselaan woont. Helaas weet ik 
alleen haar meisjesnaam en geen achternaam van haar 
man. Ik zou het hartstikke leuk vinden als ze contact 
met me op zou nemen.
 Corrie Souren-Willemstein
 010-4194358
 Op de foto: vlnr Hennie, Miep en Corrie

Reünie Eben-Haëzerschool   
Wij zoeken oud-leerlingen van de Eben-Haëzerschool van de lichting 1960-1967 voor 
een reünie. We missen nog enkele namen zoals: Alie van Beveren, Aad Wulp, Marijke 
Kasteelen, Lenie Visser, Ria de Graaf, Irene de Waal Malefi jt, Corrie IJdo, Henk 
Meijer, Andre Jansen, Leo van Putten, Thea Koch, Dea Wennekes, Tonni Koppenol, 
Jan Jansen, Bert Hotting, broer en zus Haak, Jan Groenedijk, Arie den Otter, Anton 
Driesprong, John Klink, John Karremann, Jan Sonneveld en Carla v d Bijl.  
 Wim van Vuuren
 Tapuit 12
 Hoogvliet
 010-4164473
 wimvan vuuren@live.nl
 p.homan7@upcmail.nl

SAAB-fabriek Sluisjesdijk
Als autohistoricus houd ik mij veelvuldig 
bezig met de automobielfabricage en –
assemblage in ons land. De Nederlandse 
Ford-fabrieken in Amsterdam zijn natuur-
lijk algemeen bekend. Daarnaast ontstond 
in 1949 aan de Sluisjesdijk in Rotterdam 
de Nederlandse Kaiser-Frazer Fabrieken 
NV. Hier werd gestart met de assemblage 
van de Amerikaanse Kaiser-automobielen, 
gedeeltelijk voor de export. Om het geheel 
nog productiever te maken, voegde men 
ook de assemblage van de Jeep toe voor 

het Nederlandse leger, de zogenaamde 
Nekaf-Jeep. In een later stadium kwamen 
in de fabriek ook nog Chrysler-producten 
en de Engelse Hillman-automobielen van 
de band. Bij heel weinig mensen is bekend 
dat er in de jaren 1962-1963 ook nog eens 
vijfhonderd Saab-automobielen geassem-
bleerd werden. Er is dus al een Neder-
landse Saab geweest voordat Spyker de 
Zweedse fabriek kocht. Mijn vraag is: wie 
heeft mogelijk nog foto’s en/of documen-
tatiemateriaal in bezit dat betrekking heeft 
op deze Saab-activiteiten.

 Frans B. Vrijaldenhoven
 Ursulaland 125
 2591 GW Den Haag
 070-3852896
----------------------------------------------------
Bartex
Ik zoek al enige tijd een tinnen blikje 
(rood)van Bartex scheercrème met de 
naam Wigleven er op. Gaarne uw reactie 
naar www.j.v.d.wel5@kpnplanet of 
telf.0183-510 942. Kosten worden uiter-
aard vergoed.
 J.J. van der Wel
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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!

Elke week Humanitas-TV!
Elke donderdag 19.00 -19.30 uur.

 elke vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel

Wonen bij Humanitas?
010 - 461 51 24

Werken bij Humanitas?
010 - 461 51 51

Vrijwilliger bij Humanitas?
010 - 461 52 48

Bezoek de  

Humanitas 

Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam

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

NU OOK:
Het

Humanitas
Hoedenmuseum

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 13.30 - 16.00 uur en op 
afspraak, tel.  010 - 892 82 00

Alle musea gratis entree!

Zorghotel
Humanitas

Charloisse
Lagedijk 951

3084 LD Rotterdam

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (22)

zenders die er zó dichtbij zaten, 
dat ze wat ons betreft een prijs 
verdienen. Eén had het over het 
drogen van sigaren en een ander 
wist weliswaar niet hoe het voor-
werp heet, maar gaf wel het juiste 
gebruik aan.

De prijswinnaars van de boeken 
en dinerbonnen zijn: Jeanne 
Huizer uit Rotterdam en Marja 
Docter (die het al vaker bij het 
juiste eind had) uit Schiedam.
Hartelijk gefeliciteerd! U krijgt  
uw prijs thuisgestuurd. 
Het volgende voorwerp wordt 
u getoond door rondleider/
suppoost Kas Niessen. Voor de 

In De Oud-Rotterdammer van 27 
juli jl. toonden de gastvrouwen 
van Humanitas-Akropolis Kimber-
ley Veldhoen en Yilvani Kalf u een 
bij nader inzien moeilijk voorwerp. 
Nee, het was géén kruidenrekje, 
géén eierrekje en ook niet een rek-
je voor kop en schotels. Wat was 
het dan wel? Een zogenaamd ‘si-

garenrek’, (de naam staat er zelfs in 
reliëf op!). Dit werd vroeger ge-
bruikt op plaatsen waar beslist 
niet gerookt mocht worden, zoals 
bijvoorbeeld bij de ingang van de 
kraamkamer in een ziekenhuis. Zo 
kon de trotse vader zijn vrouw en 
nieuwe aanwinst bezoeken, zon-
der al te lang verstoken te blijven 
van zijn rokertje. Bij het vertrek 
kon hij het zó weer meenemen!
Niemand had het eigenlijk hele-
maal goed, maar er waren wel in-

zekerheid zeggen we alvast  
maar bij  dat het niets met draai-
orgels te maken heeft, maar alles 
met woninginrichting...
Weet u waar het hier om gaat en 
waar het voor gebruikt werd? 
Stuur uw oplossing vóór 28 no-
vember 2010 naar Stichting Hu-
manitas, Afdeling Voorlichting 
en Publiciteit, Postbus 37137, 
3005 LC Rotterdam of mail naar 
info@stichtinghumanitas.nl (on-
derwerp: prijsvraag, vergeet niet 
uw adres te vermelden) en u 
maakt kans op één van de vijf 
prachtige boeken ‘Open de lui-
ken van uw geheugen’ met di-
nerbonnen ter waarde van € 30, 
te besteden in één van de vijftien 
Humanitas seniorenrestaurants. 
De uitslag kunt u lezen in De 
Oud-Rotterdammer van 10 de-
cember 2010.

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

Buddyzorg Humanitas Rotterdam 
U kunt het verschil maken!
Bij de Stichting Humanitas in Rotterdam ondersteunen buddy’s 
al jarenlang mensen met een chronische of levensbedreigende 
ziekte. Het gaat om mensen van allerlei nationaliteiten, zowel 
jongeren als volwassenen, die ernstig ziek zijn en een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. 
Buddy’s zijn gemotiveerde vrij-
willigers die deze ernstig zieke 
mensen bijstaan om het leven 
weer aan te kunnen of zij bie-
den mensen steun in de laatste 
fase van hun leven. Concreet 
kan dit betekenen: luisteren, sa-
men praten, begrip tonen en 
meedenken met de zieke. Ook 
kan een buddy gevraagd wor-
den  mee te gaan naar arts of 
ziekenhuis, of samen ontspan-
nende activiteiten te onderne-
men als wandelen, naar film of 
theater, iets drinken op een ter-
ras of actief helpen weer een 
sociaal netwerk op te bouwen. 

Zinvol vrijwilligerswerk
Voor ernstig of langdurig zieke 
mensen is een buddy heel waar-
devol. De steun, tijd en aan-
dacht geeft mensen nieuwe 
kracht en is dan ook voor velen 
van onbetaalbare waarde.
Buddywerk is zinvol en dank-
baar. Je komt in aanraking met 
omstandigheden waarmee  je 
anders niet in aanraking zou ko-
men. Je geeft je tijd en aandacht 
aan een ander en merkt dat die 
persoon dat als wezenlijk er-
vaart. Dat is verrijkend.
Op dit moment zijn er bij Bud-
dyzorg Humanitas Rotterdam 
zo’n 25 mensen actief en daar 
zijn we heel erg blij mee. Helaas 
is de vraag naar buddy’s groter 

dan wij nu kunnen bieden: er 
staat inmiddels een aantal zieke 
mensen op de wachtlijst voor 
een buddy en dat zouden we 
graag anders zien. 

Training nieuwe vrijwilligers!
Een buddy hoeft geen speciale 
opleiding te volgen, maar Bud-
dyzorg Humanitas Rotterdam 
biedt wel ondersteuning met 
cursussen en intensieve begelei-
ding. Van belang is vooral dat 
een buddy stevig in zijn schoe-
nen staat en zich kan inleven in 
de omstandigheden van een 
ziek persoon. 

Bent u die gemotiveerde vrijwil-
liger die graag wat voor een an-
der wil betekenen? Dan hebben 
wij u ook iets te bieden:• Uitdagend en leerzaam vrijwil-

ligerswerk.• Gemotiveerde collega’s.• Deelname aan trainingen.• Goede begeleiding.• WA- /ongevallenverzekering.• Onkostenvergoeding.
 
Heeft u belangstelling om bud-
dy te worden bel dan met de co-
ordinator van Buddyzorg: Elly 
Beks. Zij is te bereiken op num-
mer: 010 -  425 01 15 of via 
email: buddyzorg@stichtinghu-
manitas.nl. Meer informatie: 
www.humanitas.buddyzorg.org

Publiek zong enthousiast mee
Tranen met Tuiten voor Ouderenproject

Het Ouderenproject van Humanitas is gericht op het 
voorkomen of doorbreken van sociaal isolement bij 
ouderen (55+). Dankzij de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers en de medewerkers van het project vin-
den er in dat kader regelmatig leuke en gezellige bij-
eenkomsten plaats in de Grote Zaal van Humanitas 
aan de Pieter de Hoochweg. Daar was ook afgelopen 
zondag 26 september weer sprake van.

Optreden kwam onder 
andere het   smartlap-
penkoor ‘Tranen met 
Tuiten’ en het pu-
bliek  werd uitgenodigd 
mee te zingen. Hier 
werd enthousiast op in-
gegaan! Het koor trad 
twee keer ruim een half 
uur op. Tussendoor was 
er tijd voor een lekker 

advocaatje en stukjes kaas en 
worst.
Natuurlijk was er ook nog volop 
gelegenheid om gezellig met el-
kaar te praten.
Aan het einde van de middag 
konden de organisatoren terug-
kijken op een geslaagde bijeen-
komst! Voor meer informatie over 
het Ouderenproject kunt u bellen 
met Astrid Arts: 010 – 425 01 14
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