
De Oud De Oud 
Dé gratis krant voor de 50-plusser

Oplage: 121.000 ex.

Rond half elf begint het zaterdag-
morgen echt druk te worden in de 
voormalige tabaksafdeling. Het 
combo Swing 48 zorgt voor een 
gezellige sfeer met het spelen van 
plezierige achtergrondmuziek en met 
het uur wordt het aantal bezoekers 
duidelijk steeds groter. Het aanzwel-
lende geroezemoes zorgt voor een 
prima sfeertje. Intussen trekt de 
boekenstand van Voet veel bekijks, 
evenals die van de Stichting Ons 
Rotterdam.
Tussen de gesprekken door genieten 
de bezoekers van de gezellige mu-
ziek van Swing 48, de Senioren Big 
Band en Shantykoor Albatros.
Bij een eerste kopje koffi e en een 
lekkere muffi n wordt aan de lange 

houten tafels al direct intensief con-
tact gezocht. Om het wat makkelijker 
te maken zijn op de tafels sticker-
vellen neergelegd. Daarop kan de 
naam geschreven worden. Want ja, 
een naam vergeet je niet snel, maar 

een gezicht verandert in de loop der 
jaren!  

Veel echtparen
We lopen wat rond en maken hier en 
daar een praatje. Daarbij blijkt dat 

het vooral veel echtparen, maar ook 
broers en zussen en vroegere vrien-
dinnen zijn, die naar deze Superreü-
nie zijn gekomen. Zoals Maaike en 
Roza Moret. Zij woonden vroeger in 
de Agniesestraat en hebben bij Van 
der Kolk in de Aert van Nesstraat ge-
werkt. Veel lof is er voor het initiatief 
van De Oud-Rotterdammer. 
“Een goed idee en dat plaatsen van 
borden met plattegrond bij de tafels 
voor de verschillende wijken is goed 
bedacht. Anders is er in zo’n grote 

ruimte geen beginnen aan het zoeken 
naar bekenden.”
Koos Boers, voorheen wonend in het 
Oude Noorden, loopt wat heen en 
weer. Hij heeft nog geen bekenden 
gezien, maar voor hem is er nóg een 
reden om te komen. “Mijn ome Piet 
heeft hier bij Van Nelle gewerkt. 
Leuk om dat hier eens te zien. Ik ga 
dan ook zeker de rondleiding doen.” 
Die blijkt heel populair, want de 
kaarten zijn deze dag snel weg.

Lees verder op pag 9
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Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

Heel veel ’grijze koppies’ 
waren zaterdag 23 oktober 
aanwezig op de Superreünie 
in de voormalige Van Nelle-
fabriek. De Oud-Rotterdammer 
bestaat vijf jaar en dat moest 
natuurlijk gevierd worden 
in een passende entourage. 
Het werd een gezellige dag, 
waarop een flink aantal 
bezoekers weer met oude
bekenden in contact kwam.

Feestje vijf jaar De Oud-Rotterdammer 
Deze week o.a.:

- Shantykoor Albatros kreeg als sluitstuk van de reünie veel belangstelling -
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- Leden van CKC Blauw Wit raken niet uitgepraat - - Bij de wijkkaarten worden de eerste contacten gelegd -
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STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

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 € 1.150,00

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeeenn

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 

SAN MARINO

RELAXFAUTEUIL
MET TRIO FUNCTIE

APART VERSTELBARE RUG / VOETEN-
PLANK / OPSTAHULP

Te leveren in zwart en ivoor
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Cox Column

Als er bij de houthandel een lading vers 
gezaagd iepenhout binnenkwam, rook 
het vaak naar kattenpies; het hout ging 
dan naar één van de twee wagenma-
kerbedrijven in de straat, de fi rma 
Nederveen of de Gebroeders Bout; zij 
bouwden hand-, bakkers-, en winkel-
wagens. De heer Spek sjouwde met 
planken op zijn schouders, beschermd 
door een grote leren lap en liep aldoor 
te pruimen. Vaak riep hij dat hij iets 
voor ons had en dan kreeg je zo’n vieze 
pruim in je hand gedrukt.  Zijn zaak is 
later overgenomen door de fi rma Van 
Dijk uit Vleuten waar ik al meer dan 50 
jaar een fi jne vriendschap mee heb.

Schildersbedrijf
Op nummer 46 was een garagebedrijf 
van de fi rma Jocker gevestigd. Daar 
hebben we tijdens het bombarde-
ment van 1940 tussen de auto’s staan 
schuilen, dat pand was van beton. Drie 
bommen vielen er in de straat, twee 
op het postkantoor en één pal langs 
de gevel bij transportbedrijf Van der 
Hooven met als gevolg een groot gat 
in de straat waardoor er geen auto en 
wagen meer in of uit kon rijden. Na het 

bombardement zijn we gevlucht naar 
familie aan de Hoofdweg en konden 
gelukkig de andere dag terug naar huis 
door puin, rokende huizen en andere 
obstakels. Later kwam er op nummer 
46 een tegelhandel in het pand, de 
fi rma C.V.v.h.G. van Lent en Co onder 
leiding van de heer Van Rhentergem 
met drie personeelsleden. Voor ons 
kinderen was dat prachtig. Mijn vader 
moest als er weer een nieuwe vracht-
auto kwam, letters zetten op de borden 
met een mooi contourtje erlangs en had 
een eigen schildersbedrijf Catsburg, 
dat werd later Catsburg en zonen en 
uitgebreid met een timmerbedrijf. 
Tussen de middag tijdens de schaft 
bedelden wij het brood uit de handen 
van de werklieden Tienus Messer, Piet 
de Wit en de chef Scheffer. Later heb ik 
de heer Van Rhentergem geholpen met 
het timmeren aan zijn jachthut die hij 
in de werkplaats zelf bouwde voor zijn 
jachtterrein in Hoenderloo.

Smederij
Tegenover ons huis zat de smederij 
van de Gebroeders Schriel, de lange 
was de baas en de kleine stond altijd 

achter het vuur te smeden. Later, toen 
ik als leerling wagenmaker werkte bij 
de fi rma Nederveen, heb ik daar wel 
eens wielen gebracht om er een ijzeren 
band omheen te laten smeden. Naast de 
smid was er de koper- en blikslagerij 
van Dirk de Vos, die pannen, potten en 
ketels repareerde met een machine met 
een groot wiel eraan. Heel interessant 
natuurlijk; als je aan het wiel draaide, 
kwam er zomaar een mooie felsrand 
aan met een nieuwe bodem. Of er ging 
een stop in met een boutje en een ring 
van asbest, dat was dan de goedkope 
uitvoering. Soms mochten we met de 
chauffeurs een dagje meerijden of kon-
den we voor een paar dubbeltjes een 
hele dag poetsen als er verzekerings-
partijen, koper of ander spul, weer voor 
de verkoop gereed gemaakt werden. Bij 
de wijnhandel van Otto Janssen konden 
we bij de gezellige Rinus met z’n dikke 
buik, helpen met fl essen spoelen, maar 
het rook daar wel heel sterk naar drank.

Kees Nederveen, de heibaas woonde 
op nummer 40. In het pakhuis stond 
een grote heimachine die, als hij naar 
buiten moest, met een hoop spektakel 

en commando’s door mannen met ijze-
ren staven die pasten in de gaten in de 
wielen, naar buiten werd gesjord.

Beschoten
Ook was er een schildersbedrijf geves-
tigd op de hoek van de Lusthofstraat, 
de fi rma Splunter. Bij het voetballen 
kwam er wel eens een bal op zijn afdak 
terecht. Mijn broer Siem haalde een 
keer de bal eraf, maar werd daarbij 
beschoten en is er vandoor gerend. De 
dagen erna werd hij ziek, steeds zieker 
en kreeg heel hoge koorts. De dokter 
werd erbij gehaald, maar kon niets vin-
den. Na nog eens zorgvuldig onderzoek 
werd een klein korstje op zijn achter-
hoofd gevonden en bleek er een loden 
kogeltje in te zitten van een buks!

In ons kinderrijke straatje is in die tijd 
veel gebeurd, genoeg om een boek over 
te schrijven.

Als laatste nog iets over lorrenman 
Van ’t Hof. Hij kwam altijd de straat 
in en riep: “Zijn er nog lompen en 
metalen”? en dan luidde hij de bel. Op 
een dag had hij papieren molentjes op 
een stokje meegebracht met allerlei 
kleuren. Als een kind dan iets naar hem 
bracht, kreeg het zo’n molentje en als 
je hard liep, ging het zo mooi draaien. 
Mijn broertje Arie wilde dat ook heel 
graag hebben en trok het tafelkleed van 
mijn moeder van tafel en kreeg zijn 
felbegeerde molentje van de lorrenman. 
Mijn moeder ontdekte het tijdig en 
kreeg haar tafelkleed gelukkig terug.

Een mooie tijd……

K. Catsburg
Mia van Yperenplein 167
3065 JK  Rotterdam
010-4472167

Vredehofstraat had meeste 
bedrijfjes van Kralingen
Als kind van een jaar of vier verhuisde ik vanuit de Waterloostraat naar de Vredehofstraat, ook een Kra-
lingse straat. Ik kom uit een gezin van tien kinderen, we woonden op 44 boven houthandel N.J. Spek en 
zonen. Buiten spelen op straat deden we meestal de hele dag.

Karel en Gerard van het Reve

In die jaren, om precies te zijn 1974, 
had ik een leuke ontmoeting met hem. 
Rob Touber, een talentvolle en gedreven 
televisieregisseur had het plan opgevat 
een ‘Grote Gerard Reve-show’ te maken, 
en had dat er, ik meen bij de NOS, ook 
door gekregen.

Kijk kinderen, als je toen een leuk idee 
had, zaten er bij de omroep nog mensen 
die ook een tikje artistiek bevlogen en 
creatief waren en die enthousiast met 
je mee dachten, bij de NCRV Dick van 
Bommel, bij de VARA Joop Koopman 
en Joop Söhne, bij de KRO Gerard 
Hulshoff, bij de AVRO Fred Oster, om er 
maar een paar te noemen, en die, als het 
dan ’n keer mislukte, niet begonnen te 
jammeren, maar zeiden: “Volgende keer 
beter.” Nu loop je tegen de een of andere 
vergaderlul op die bezorgd vraagt wat 
de kijkcijfers zullen zijn. Ja, wie kan dat 
vooruit weten? Natuurlijk, als je een half 
dozijn naaiende en zuipende Neandertha-
lers in een Griekse villa gaat fi lmen, dàn 
heb je gegarandeerd een kijkcijferhit! 
Leve de vooruitgang!

Maar waar had ik het over. Gerard Reve 
was speels van geest genoeg om zo’n 
show een leuk idee te vinden en werkte 
er naar hartelust aan mee. De teksten 
waren overwegend zijn gedichten, soms 
op muziek gezet door Ruud Bos, en in 
die tijd had je nog ’n paar dagen om dat 
allemaal op te nemen. Reve was een rare 
leuke man. Eigenaardig, in de precieze 
betekenis van het woord. Toen we een 
keer in een keurig restaurant zaten en de 
sfeer hem iets te plechtig werd, ging hij 
hardop boeren en scheten zitten te laten. 
Dan vond ie het leuk je in verwarring te 
brengen; ik was nog maar ’n jochie van 
34. Hoewel ie wist dat ik geen beoefe-
naar was van de Griekse Beginselen, 
maakte hij toch constant humoristische 
toespelingen, die ik dan zo humoristisch 
mogelijk trachtte te pareren. Het was een 
leuke tijd.

Zijn broer Karel, “mijn geleerde broer” 
zoals Gerard hem noemde, was eigen-
lijk van hetzelfde laken een pak. Een 
volkomen onafhankelijk denker, die 
overal zijn vraagtekens bij zette, ook 

bij de Links-geëngageerdheid die wij in 
de jaren zeventig allemaal aanhingen. 
Communistisch opgevoed bleek hij voor 
die dwaalleer al gauw veel te intelligent, 
en gaandeweg de jaren vijftig en zestig 
prikte hij in vileine provocaties al die 
onzin genadeloos door. Als je dat verza-
meld werk leest, dan denk je: “Dit is al-
lemaal zo duidelijk en waar, waarom heb 
ik dat toen niet gezien?” Want Karel was 
bij links niet populair, wat hem, geloof 
ik, overigens niet veel kon schelen. Want 
wij vonden dat de Sovjet Unie toch heel 
veel had bereikt. In de DDR moesten 
de mensen weliswaar in de rij staan 
voor een halfje krop, maar dat vonden 
die mensen helemaal niet erg, in die rij 
discussieerden die mensen met elkaar, 
en citeerden Proust. Jan Nagel noemde 
de Berlijnse Muur “historisch juist”. 
(Laatst hoorde ik hem weer op de radio, 
bezig met een ‘ouderenpartij’, kijk uit.) 
De PvdA nam een Anti-KVP-resolutie 
aan, ongetwijfeld tot wanhoop van Den 
Uyl, die wist dat regeren dan zo goed als 
onmogelijk werd. W.F. Hermans ging op 
bezoek in Zuid-Afrika, groot alarm, en in 

Mokum verzonnen ze toen “dat ie in 
Amsterdam niet welkom was.” Karel 
van het Reve won mijn hart, toen ie in 
die tijd in een TV-programma dienaan-
gaande riep: “Wat betékent dat dan? Dat 
ie niet meer in de trem mag?”  In “Met 
twee potten pindakaas naar Moskou” 
fi leert hij genadeloos de Sovjetmaat-
schappij, en alle linkse vooroordelen 
dienaangaande. U moet het lezen.

Het herinnert mij aan de witz: De mees-
ter vraagt op (een Russische) school aan 
de klas: “Hoeveel ton aardappelen heeft 
het laatste vijfjarenplan opgeleverd?” 
Moos steekt zijn vinger op en zegt: “’n 
Berg van hier tot aan God.” De meester 
zegt: ”Domoor, er IS geen God.” 
Waarop Moos antwoordt: “Zijn er soms 
aardappelen..?”

Het verzameld werk van Karel van het Reve wordt uitgegeven. Van zijn broer Gerard verschijnt tegelijkertijd in een aantal de-
len een razend interessante biografie van Nop Maas. De prachtige ondertitel luidt: ‘Kroniek van een schuldig leven’. Deel twee 
beslaat de jaren 1962 tot 1975, de jaren dus dat Gerard van Simon van het Reve via Gerard Kornelis van het Reve gewerd tot 
Gerard Reve. De jaren ook waarin hij ‘doorbrak’ en in Nederland wereldberoemd werd, zijn prachtige brievenboeken schreef, 
vandaar dat hij het zelf noemt “de rampjaren”.

-  De Vredehofstraat, gezien vanaf de hoek met de lusthofstraat. Foto: Uitgeverij Voet-



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

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

Electrische Relax fauteuil 
met sta-op functie

  

Echt rundleer in verschillende kleuren

Electrische verstelbare relax

Electrische sta-op

Uitgerust met 2 motoren

Stevige zit

Gratis thuisbezorgd
Tijdelijk van € 1179,-

Nu € 979,- 

Vitrine :  177*49*206 cm € 2615.-
Tafel:  150*100*77 cm € 1300.-
Stoel:  47*56*96 cm €   250.-

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

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Collectie Garda van het 
Italiaanse merk Selva

Deze Elegante Collectie is leverbaar in noten en kersen.

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!

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

Laat U verrassen 
door onze jassen

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

   
 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  



Aan goede inzendingen ontbrak het niet. 
Laat ik maar direct het nodige plaatsen:
M.L. de Jong-Homs (Julianadorp): “Dit 
is bij het treintje van de Wilgenplas in 
Rotterdam-Schiebroek. Mijn oog viel er 
gelijk op. Dat is lang geleden. Ik ging 
met het treintje naar mijn werk. Leuk, 
eindelijk eens iets uit Schiebroek.”
 
Aart Bosch: “Dit is het stationnetje Wil-
genplas, ver voor de verbouwing. Ik weet 
het zo goed, doordat ik in Pijnacker op 
school zat en vier jaar lang elke dag heen 
en weer moest met de trein.”
 
Evert van der Valk (Voorburg): “Ik 
woonde tot aan mijn huwelijk in 1976 
in 110 Morgen en werkte vanaf 1971 
in Den Haag bij het Ministerie van De-
fensie. Met deze trein, vanaf Rotterdam 
Wilgenplas, reed ik dagelijks naar mijn 
werk. In de spits reden er vier treinen per 
uur naar Den Haag vv om het kwartier en 
na de spits reden ze om het half uur. Het 
prettige was dat dit Hofpleinlijntje (hij 
werd zo genoemd, want de trein kwam 
vanaf beginpunt Rotterdam Hofplein en 
reed naar Den Haag, Station Hollands 
Spoor, en later naar Den Haag Centraal) 
nooit te laat was, want het kwam geen 
andere spoorlijnen tegen. Hooguit bij een 
storing was de trein te laat, maar dat was 
een uitzondering. Het was een prettig en 
gezellig lijntje en je was binnen een half 
uur in Den Haag. De oude trein op de 
foto (materieel 46) reed nog op deze lijn, 
toen ik vanaf september 1971 reisde naar 
Den Haag. Soms zat je in dat boemeltje te 
schommelen, als hij even flink doorreed 
tussen station Berkel en Rodenrijs en 
Pijnacker. Medio 1975 werden deze oude 
treinen vervangen door Sprinters; dat 
reed weliswaar rustiger, maar die oude 
treinen hadden toch iets nostalgisch. Ik 
weet zelfs nog hoeveel ik betaalde voor 
een maandabonnement in 1971, dat was 
F.64,50. Als je onder het spoortunneltje 
bij het station doorliep, kwam je bij open-
lucht zwembad De Wilgenplas, dat later 
om duistere redenen werd gesloten.”
 Sonja Koops-Vlasblom, Dennekruid 24, 
3068SH Rotterdam: “Ik ben jarenlang, 
vanaf 1961, met de trein vanaf station 
Wilgenplas naar de stad gereden voor 
mijn werk. Op een keer ijzelde het heel 
erg en de trein reed die ochtend niet, 

daardoor kwam ik een aantal uren te 
laat op mijn werk. Ik werd meteen op 
het matje geroepen en dat kostte mij een 
halve vrije dag. Ik werkte in die jaren bij 
“De Eerste Rotterdamse” verzekeringen, 
een dochteronderneming van Nationale 
Nederlanden. Ik was nooit een dag ziek 
en dan één keer te laat op je werk, waar 
je echt niets aan kon doen en het werd 
gelijk afgestraft. Ik ben ook nog eens met 
twee verschillende schoenen naar mijn 
werk gegaan en kwam daar in de trein 
pas achter; ik ben natuurlijk niet terug 
gegaan, want ik durfde echt niet meer te 
laat op mijn werk te komen.”
 
Michiel Verbeek: Dit is station Wilgen-
plas in de Rotterdamse wijk Schiebroek. 
Ik schat dat de foto uit de jaren ‘60 is; ik 
ben zelf pas in 1970 geboren, maar het 
slootje naast het station is onmiskenbaar. 
Vroeger gebruikten we de Hofpleinlijn 
regelmatig om naar mijn oma in Den 
haag te gaan of een keertje naar het 
strand. We gingen dan als kleine kinderen 
in de jaren ‘70 met fietsjes vanuit Hil-
legersberg naar het station in Schiebroek. 
Dat was altijd een hele belevenis voor 
ons. Tegenwoordig rijdt er de Randstad-
rail, een soort metro die van Rotterdam 
naar Den Haag rijdt. Tja, tijden verande-
ren en ontwikkelingen gaan door, maar ik 
zal nooit dat stationnetje vergeten, waar 
ik vroeger mee naar oma ging.”
 
Els van Riemsdijk(Capelle aan den IJs-
sel): “Dit is volgens mij Schiebroek. Ik 
woonde destijds als kind in de Adriana-
laan en speelde met vriendinnetjes aan 
de Wilgenplas, vlak bij dit Wilgenplas-
station.”
 Peter Klawer: “Mijn schoonouders 
verhuisden in 1965 van een bovenwoning 
in de Heemskerkstraat (wijk Bergpol-
der), naar een benedengalerijwoning 
op de Asserweg in de nieuwbouwwijk 
Schiebroek. Dat was een hele stap voor 
een stadsgezin, zo ver van het centrum 
van Rotterdam, vooral als je bedenkt, dat 
mijn schoonvader op de fiets naar zijn 
werk moest in de Botlek.
Mijn toenmalige verloofde en ik gingen 
vaak in de zomer naar het strand in 
Scheveningen en namen dan de trein 
vanaf station Rotterdam Wilgenplas naar 
het Hollandspoor in Den Haag; ca. Fl 

1,75 retour. Je kon hier nog een kaartje 
kopen aan het loket. Het ging dan verder 
met tramlijn 11 naar het strand. Op de 
terugweg kochten we een zak patat voor 
een kwartje, die we onderweg in de trein 
opaten. We hadden ook kunnen gaan 
zwemmen in openlucht zwembad De 
Wilgenplas, dat vlak achter dit station-
netje lag, maar aangezien er toen al af en 
toe de ziekte van Weil werd geconsta-
teerd en het dan tijdelijk werd gesloten, 
gaven wij de voorkeur aan het strand. 
Zwembad De Wilgenplas is een paar jaar 
later definitief gesloten.
Mijn schoonvader, die altijd een volks-
tuin had gehad op het complex Eigen Hof 
in de wijk Blijdorp, dat onder Overschie 
viel, kreeg de kans een spoortuintje te 
huren van de NS vlak langs het spoor en 
vlakbij station Rotterdam Wilgenplas. 
Van deuren uit bouwafval werd een tuin-
huisje op manshoogte gemaakt, want ho-
ger mocht je niet en er werd een nieuwe 
moestuin aangelegd. Ik (later met de 
kinderen) heb daar vele seizoenen door-
gebracht met het rooien van aardappelen, 
snijden van rabarber, afhalen van bonen 
en het omspitten van de grond voor de 
volgende lading zaden en poters, tot mijn 
schoonvader door ouderdomskwalen deze 
tuin moest opgeven. Dit jaar is ook dit 
stationnetje, dat al jaren onbemand was, 
gesloten en vervangen door metrostation 
Meijersplein.”
 Willem Heijstek (Maassluis): “Ik ben 
geboren 1953 in Rotterdam, waar ik 
met mijn ouders diverse adressen heb 
bewoond. Zo ook in Schiebroek in de 
Meidoornstraat 11 c en daar hebben we 
gewoond tot 1961. Wat ik me nog herin-
ner is, dat bij het station een plas was 
waar we op de zomerdag gingen zwem-
men. Het was er niet groot, maar we 
konden ons er best vermaken. Dat hebben 
we heel wat jaartjes gedaan.”
 Kees van den Hooven: “Vanaf richting 
Rotterdam-Kleiweg, dat was het vorige 
station, ging je via dit wereldstation naar 
Rodenrijs (vlakbij de groenteveiling) 
en uiteindelijk naar Den Haag HS. We 
hebben het over Rotterdam-Schiebroek 
als wijk. Daar woonde ik vanaf 15 juni 
1960 en mijn moeder woont daar nu nog 
steeds. Het Wilgenplasje lag vlak achter 
het station. In de zomer kon je daar 
zwemmen en in de winter schaatsen. Ik 
heb er een geweldige jeugd gehad.”
 
A.P. van Eijsden: “Deze halte aan de 
Hofpleinlijn (de eerste elektrische spoor-

lijn in ons land) verving in 1933 de halte 
Adrianalaan. In 1965 werd een nieuw 
stationsgebouw geopend. Het station 
werd in juni 2006 gesloten en daarna tot 
2010 gebruikt door Randstadrail, waar 
het nu op zijn beurt is vervangen door de 
halte Meijersplein.”
 
Joke Vijgenboom (Berkel en Rodenrijs): 
“Station Rotterdam Wilgenplas. Vroeger 
ben ik met het Hofpleintreintje naar 
school en mijn eerste werkgever gereisd, 
daardoor dacht ik de foto te herkennen.”
 
Stef Stolk (Valkenswaard): “Het NS-
treinstel van het type mat. ’46 staat 
gereed in de richting Den Haag en had 
als voorafgaande stopplaats de halte 
Rotterdam Kleiweg. Een typisch karakter 

van deze Hofpleinlijn was de tramachtige 
opstelling van de bovenleidingmasten; 
deze stonden namelijk tussen de sporen 
in plaats van ernaast.
De halte Wilgenplas was handig voor de 
bezoekers van het openlucht zwembad 
Wilgenplas. Toen dit zwembad voor de 
oorlog gesloten moest worden wegens de 
uitbraak van de ziekte van Weil, door be-
smetting van het water door ratten, werd 
de halte Wilgenplas gehandhaafd, omdat 
inmiddels de bebouwing naderde van het 
zich uitbreidende Schiebroek.”   
 Sonja Koops-Vlasblom houdt nu een 
prettige herinnering aan het station en 
de trein over. Naar haar adres gaat de 
attentie.
 
wwdn@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 128” 

F. Ongering komt uit Voorburg/Den Haag, maar hij zwierf als jongetje graag door 
Rotterdam. Hij herinnert zich nog, dat hij in 1942 met een schoolreisje naar de (toen) 
gloednieuwe Maastunnel is geweest. Ook maakte hij in die tijd uitstapjes door Rot-
terdam, waarbij het RTM-treintje in de Rosestraat een onuitwisbare indruk op hem 
maakte.

Tijdens één van zijn zwerftochten zag hij een bijzonder fraaie brug; bij thuiskomst in 
Voorburg maakte hij als 12-jarige jongen in1943 uit zijn geheugen deze tekening.

Ondanks wat ‘detailfouten’ herkende ik de foto direct. Daarom durf ik de vraag te 
stellen:

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 15 november 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

Nooit eerder kreeg ik zoveel foute oplossingen op een WWDN-foto. 
Tientallen inzenders noemden één en hetzelfde station, waarbij velen 
heel persoonlijke dingen vertelden. Daar waar de ene inzender het over 
het gezellige kroegje beneden aan de spoordijk had, sprak de ander 
over het stationnetje als tussenstop op weg naar Plaswijck. Het café 
én Plaswijck werden niet één keer genoemd, neen, ook hier buitelden 
de inzenders over elkaar heen. Maar het getoonde station was helemaal 
Station Noord niet! Het gevraagde stationnetje was ook niet Station 
Lombardijen of Hoek van Holland-Strand. Neen, we moeten op de
 zogenaamde Hofpleinlijn zijn; gevraagd werd naar 
Station Rotterdam-Wilgenplas!

Nieuwe opgave no. 130
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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

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.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLLSTOELEN 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

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.
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Het is soms leuker om te geven dan te ontvangen. Dat geldt zeker voor ouderen die wat kunnen missen. Echter het kan wel zeer hinderlijk overkomen als je daarop passief of nadrukkelijk op straat, in win-
kelcentra of bij supermarkten wordt gewezen.   

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       

Het is eenvoudigweg een verkapt 
middel geworden om op de rand van 
de samenleving rondlopende fi guren 
aan ‘een fooitje’ te helpen. Ze hebben 
er uiteraard ook geen moeite mee als 
gulle gevers hen wat geld toestoppen 
zonder een krant te willen kopen.
De uitgever van deze gratis krant zal 
niet toestaan dat op straat geld wordt 
gevraagd voor De Oud-Rotterdammer, 
De Oud-Hagenaar en De Oud-
Utrechter. Dus ons advies: koop nooit 
een van deze kranten van een ander, 
want u kunt hem op afhaalpunten 
gratis ophalen. Wilt u deze succesvolle 
ouderenkrant om de veertien dagen in 
de brievenbus hebben, neem dan een 
postabonnement.
In principe was het initiatief voor de 
‘straatkrant’ in 1995  - voortgekomen 
uit de als opvangplaats van junks en 
zwervers bekend staande Pauluskerk 
in Rotterdam van dominee Hans Vis-
ser - best aardig en sociaal. Dat was 
het middel om (illegale) bedelarij en 
overlast op straat tegen te gaan.

In de grote steden werd je er soms 
doodziek van als je in winkelcentra 

en bij stations om de paar honderd 
meter werd aangesproken door labiele 
fi guren of je ‘een guldentje’ had, omdat 
hij (soms een zij) naar huis wilde 
reizen. Het waren vaak junks (legaal 
of illegaal). Zwervers deden daar nau-
welijks aan mee. Zij leefden hun eigen 
leven en streken hun (Nederlandse) 
bijstandsuitkering op.
Door gemeentelijke verordeningen en 
bedelverboden kon dit hand ophouden 
aanzienlijk worden teruggedrongen. 
Mede door het uitbrengen van straat-
kranten – inmiddels uitgegeven in di-
verse steden - kon de goedertierenheid 
van de mensen tot de juiste proporties 
worden teruggebracht.
De meeste straatkrantverkopers – wel 
nadrukkelijk aanwezig op plekken 
waar veel mensen in en uitlopen – 
hielden zich aan de code om niet te 
nadrukkelijk mensen hun product aan 
te smeren.

Het systeem van wederverkopers van 
kranten was feitelijk heel eenvoudig en 
voor de hand liggend. De zwervers en 
junks kochten de kranten in voor een 
laag bedrag – in de praktijk hoefden ze 

er nauwelijks voor te betalen dankzij 
advertenties en ideële giften - en 
verkochten die voor een euro, gulden 
of méér. Eigenlijk een systeem zoals 
wederverkopers van commerciële kran-
ten hanteren. De (soms aanzienlijke) 
winst is voor hen.
Die situatie is helaas weer grotendeels 
veranderd. Nadrukkelijk staan de 
straatkrantverkopers  – tegenwoordig 
ook jonge Roemenen en Bulgaren 
- voor supermarkten bij de winkelwa-
gens met een blik van geef mij maar de 
euromunt van vijftig cent die je uit je 
terug te plaatsen kar haalt. In vaak ge-
brekkig Nederlands word je dan goede-
middag of goedemorgen gewenst. Vele 
(sociaalvoelende?) mensen vinden het 
zielig en overhandigen het muntstuk 
waarna de betreffende krantenverkoper 
na een gemeend ‘dank-oe-wel’ het geld 
in zijn zak steekt.

We hebben een test gedaan op een 
doordeweekse dag door een uur lang 
in de gaten te houden hoeveel klanten 
bij een drukke supermarkt in de stad 
aan de als krantenverkoper vermomde 
bedelaar hun muntstuk zonder tegen-

prestatie van het leveren van een krant 
geven. We kwamen op een maandag-
middag in een uur tijd tot twintig gulle 
gevers. Als dat de hele dag is doorge-
gaan ‘beurt’ de krantenverkoper toch 
even 80 euro (netto!). In vijf dagen zou 
dat 400 euro zijn. Veel meer dan het 
netto minimumloon.

We willen met deze ‘statements’ 
niet adviseren dat mensen niks meer 
moeten geven. Daarvoor is een ieder 
zelf verantwoordelijk. Wél menen we 
dat de gulle gevers zich ook moeten 
realiseren dat zij hierdoor weer een 
nieuwe vorm van een bedelindustrie in 
stand houden.

Het is niet de bedoeling kwaad te 
spreken, maar er zijn hele families uit 
Roemenië en Bulgarije die naar de 
grote steden in Nederland komen en 
zich hiermee van een bepaald inkomen 
voorzien. Het is van hen nog te begrij-
pen, ook omdat zij in hun eigen land 
het veel slechter hebben en niet aan 
werk kunnen komen (en soms ook niet 
willen).

De besturen van de ideële stichtingen 
in de steden die de (vroeger geheten) 
‘daklozenkranten’ uitgeven, ergeren 
zich tegenwoordig ook aan de ‘concur-
renten’ die op de markt zijn gekomen. 
Zo zijn er producten, zoals de ‘Zelf-
krant’, die in allerlei steden met name 

door Bulgaren en Roemenen worden 
aanbevolen, maar die in feite uit zijn 
op de muntstukken van de klanten bij 
supermarkten die winkelwagens heb-
ben gebruikt.

Er is wettelijk heel weinig tegen te 
doen. Het zijn vaak geen illegalen; ze 
overtreden formeel het bedelverbod 
niet en beschikken zelfs over pasjes 
die de uitgevers van de redactioneel 
in elkaar gefl anste kranten (indirect 
de besturen van de ideële stichtingen) 
verstrekken. 

Tot slot slechts één advies: geef geen 
muntstukken meer, want dan houdt u 
deze vorm van bedelarij in stand. Wilt 
u goed doen, vraag dan ook altijd om 
een krant. Laat de markt zijn werk 
doen. U zult zien hoe snel junks en 
buitenlanders zich van deze vorm van 
bedelarij gaan afkeren en zich waar-
schijnlijk weer op andere manieren 
van inkomenswerving gaan richten. 
Ook zijn er mogelijkheden genoeg om 
goede doelen – ook voor asielzoekers, 
vluchtelingen en zwervers – te steu-
nen. We noemen er hier één: de oudste 
vorm van collectes door het Leger des 
Heils, dat de gulle gever ook een krant 
aanbood. Daarbij bestond altijd de 
zekerheid dat uw gift heel goed terecht 
zou komen. 

Bedelarij – vooral in de grote steden – is bijzonder irritant. Junks, zwervers, illegalen en de 
laatste jaren Roemenen en Bulgaren – die geen verblijfsvergunning nodig hebben, omdat zij 
ook inwoners van de Europese Unie zijn – hebben tegenwoordig een ‘gelegaliseerde’ vorm 
gevonden om op de goedigheid van de burgers in te spelen. Ze verkopen in de steden Straat-
magazines of andere soortgelijke kranten, die naar onze mening – naast vaak zielige en nogal 
ingekleurde verhalen - weinig inhoudelijke informatie verstrekken.

De gulle gever en de nieuwe vorm van bedelarij

Sociale voorzieningen

Tijdelijke inwoning
bij huurtoeslag
De dochter van een bevriend echtpaar 
met AOW en huursubsidie komt weer 
terug naar Nederland na een mislukte 
immigratie. Voorlopig woont zij bij 
haar ouders, maar nu is al duidelijk 
dat die belasting te zwaar wordt en 
bovendien zijn zij bevreesd dat de 
huursubsidie wordt ingetrokken of 
verminderd, terwijl er geen sprake is 
van betaling. Nu is mij gevraagd of ik 
een kamer over heb om haar tijdelijk 
onderdak te verschaffen. Zij zal alleen 
in eigen onderhoud moeten voorzien 
en niet meer dan dat. Wat zijn de 
eventuele wettelijke consequenties die 
een goedbedoelde toezegging in de weg 
kunnen staan?

Inderdaad bij inwoning bestaat het 
gevaar dat, ook als er geen huur wordt 
betaald, de huurtoeslag wordt gekort 
vanwege bewoning door meerdere 
personen. Indien u helemaal geen 
huurtoeslag krijgt, dan zal dat voor u 
geen probleem zijn. Als er sprake is 
(bij u) van een bijstandsuitkering of 

alleenstaande AOW, dan moet u ook 
wel even oppassen want u krijgt een 
medebewoner die misschien tot uw 
huishouden wordt gerekend.
Voor de rest lijkt het ons geen pro-
bleem.

Gevolgen erfenis
voor huurtoeslag
Dankzij een erfenis van mijn overleden 
moeder krijg ik binnenkort 5000 euro 
overgemaakt. Ik ben ouder dan 65 
jaar en heb slechts een AOW-uitkering 
voor een alleenstaande. Ik heb nu nog 
huursubsidie en zorgtoeslag. Komen 
die in gevaar?

U hoeft  zich geen zorgen te maken dat 
de erfenis van 5000 euro die u krijgt 
gevolgen heeft voor uw huursubsi-
die en zorgtoeslag. Het bedrag komt 
namelijk bij uw vermogen en pas als 
u daarmee ruim boven de 35.000 euro 
uitkomt (indien u alleen AOW hebt) 
kan dat consequenties krijgen voor 
uw huursubsidie. De zorgtoeslag is 
helemaal afhankelijk van uw jaarlijkse 
inkomen; dus niet van uw spaargeld 
enz.

Consumentenzaken

Koffer kwijt na
vakantievlucht
Wij konden na onze vlucht naar onze 
vakantiebestemming een koffer niet 
terugvinden. Dat hebben we uiteraard 
meteen aan de autoriteiten gemeld. Na 
een kleine week is de koffer gelukkig 
toch afgeleverd. Wij hebben in deze 
kwestie veel tijd gestoken. Het is een 
vakantie geworden met een slechte 
herinnering. Onze reisverzekering 
heeft wel alle kosten van de ter plaatse 
gekochte goederen vergoed. De lucht-
vaartmaatschappij neemt echter geen 
claim  aan van de gederfde vakantieda-
gen. Is dit juridisch correct?

Voor het defi nitief zoek raken van 
een koffer kunt u een claim indienen. 
Wordt de koffer binnen enkele dagen 
toch gevonden, dan zijn de kosten voor 
het nabezorgen voor de luchtvaart-
maatschappij. Reiskostenverzekeringen 
vergoeden andere kosten, zoals u ook 
al hebt aangegeven.  Echter alle andere 
(externe) kosten, zoals het opnemen 
van vakantiedagen, worden niet ver-
goed. Dat is ook een stukje eigen risico 

c.q. eigen verantwoordelijkheid.
Een juridische procedure starten heeft 
ook weinig zin vanwege de hoge 
kosten die ermee zijn gemoeid en de 
geringe kans dat u in het gelijk wordt 
gesteld.

Schuldige van schade
ligt op het kerkhof
 ’s Morgens ontdekte ik een grote 
deuk aan mijn auto aan de rechter 
achterzijkant en het rechter achterlicht 
was kapot. Ik woon bij een winkel-
centrum en er is een supermarkt. 
Het is daar nogal krap. Vermoedelijk 
heeft een vrachtwagen die ‘s morgens 
vroeg lost bij de supermarkt mijn auto 
geraakt. De politie die erbij is geweest 
vermoedde dat ook. De supermarkt 
heeft mij drie adressen gegeven van 
vrachtwagens die daar waren geweest. 
Ik heb ze aansprakelijk gesteld, maar 
niemand reageert. 

Ik heb ook het Waarborgfonds 
gevraagd of zij de schade vergoeden 
maar ze vragen om getuigen. Er lag 
glas op de grond en dat is mijn ‘stille’ 
getuige. Ik zit met een lelijke schade 
die niet mijn schuld is. Heb ik toch 

recht heb op een schadevergoeding?

Een lastige zaak om daarover zinnige 
adviezen te geven. U hebt uw best 
al gedaan om de schade vergoed te 
krijgen. Maar wij vrezen dat - zoals dat 
mooi heet - de dader op het kerkhof 
ligt.

Heeft de politie geen rapport op-
gemaakt? Daarmee zou u een eind 
kunnen komen bij het waarborgfonds. 
Als de politie daartoe niet de noodzaak 
inzag (zij is het niet verplicht!) of 
voorrang gaf aan andere zaken, dan 
komt u hiermee ook niet verder bij het 
Waarborgfonds. Anders zult u toch een 
(menselijke) getuige moeten vinden. 
Glas op de grond is geen getuigenis, 
maar slechts een mogelijke aanwijzing.
Ik vrees dat als u nu met deze zaken 
niet verder komt, u zich erbij moet 
neerleggen dat u geen schadever-
goeding krijgt, tenzij u allrisk bent 
verzekerd. Mogelijk valt de schadever-
goeding dan ook nog niet eens in de 
vermindering van de premiekorting. 
Sommige  verzekeringsmaatschappijen 
zullen in een dergelijk geval ‘coulance’ 
bedrijven.
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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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Oud-collega’s
Terwijl de temperatuur stijgt en de 
eerste belegde broodjes worden genut-
tigd, zijn we getuige van een stevige 
omhelzing. Jannie Kniekaart en Bep 
Rosendu hebben elkaar na 25 jaar weer 
gevonden. “De laatste keer was op een 
reünie van het bedrijf. We hebben sa-
men tien jaar bij Econosto gewerkt. Op 
de ponskamer. Daar werkten we met 
vijftien meisjes plus de chef. We zaten 
toen nog op de Admiraliteitskade en 
woonden in Kralingen. Elke dag gingen 
we elkaar ophalen van huis.”

Het tweetal haalt volop herinneringen 
op. Zoals over hoe belangrijk het be-
drijf het vond dat het personeel gezond 
was. “In de winter kregen we elke twee 

weken een doos fruit. Zoals een sinaas-
appel, appel, banaan of een mandarijn-
tje, dat wisselde. Heel vooruitstrevend 
voor die tijd.”

We ontmoeten ook een echtpaar dat 
steeds van de ene ’wijk’ naar de andere 
loopt, omdat zij op zuid woonde en hij 
in Kralingen. Een ander stel ontmoet 
een oud-collega, die nu aangetrouwde 
verre familie blijkt te zijn. Verbazing 
alom.
 
Na 55 jaar
Zo kunnen we nog heel wat voorbeel-
den geven van leuke ontmoetingen. 
Kees Seip had een oproepje met foto 
opgestuurd naar De Oud-Rotterdammer 
en daar veel reacties op gekregen. 

Een stevige briefwisseling via de mail 
kwam tot stand met als resultaat dat er 
deze dag heel wat wordt bijgekletst. 
“Geweldig leuk is dat. Na een gat van 
55 jaar ontmoeten we elkaar van Span-
gen/Harga nu hier weer. We zijn er druk 
mee bezig te kijken of we zelf ook niet 
zo’n bijeenkomst kunnen organiseren!”

Jammer genoeg is een bijzondere 
ontmoeting deze dag voor een deel van 
de bezoekers niet weggelegd. Maar één 
ding kunnen we in ieder geval constate-
ren en dat is, dat veel trouwe lezers van 
De Oud-Rotterdammer heel wat nieuwe 
contacten hebben gelegd. En dat is ook 
wat waard!

 Bab Riem Vis

Super-reünie (vervolg)
Aan één van de lange tafels treffen we een heel gezelschap. Ze zitten druk met 
elkaar te praten. Het blijkt de ’mini-reünie’ van CKC Blauw Wit. Op de tafels liggen 
stapels gevouwen exemplaren van het clubblad De Rommelpot van deze voormalige korf-
balvereniging in Blijdorp. Een doos met oude foto’s zorgt voor heel wat verhalen. “Het was een 
leuke tijd. We gingen met elkaar op kamp en er werd ook met elkaar getrouwd!”, vertelt Carla van ’t 
Hof. In de jaren ’60 zat zij in de redactie van het clubblad. Voorzitter Hans Mannak zegt het geweldig te 
vinden een aantal leden na 40 jaar weer te zien.

- Even op het gemak genieten 
van de Senioren Big Band -

- Veel belangstelling voor de historische boeken van Voet -

- Op grote borden kon je je eigen buurtje terugvinden, compleet met plattegrond -

- Meegebrachte foto’s 
worden bekeken -

- Leerlingen van de Zuiderhandels 
ulo vonden elkaar op de Superreünie -

- Alles is klaar voor de ontvangst 

van de reünisten. Links en rechts zijn 

de wijken ingedeeld -

- Bezoekers raakten snel 
met elkaar in gesprek -
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TOTALE LEEG
VERKOOP

Op is dus echt op.....met hoge kortingen 

Wegens verhuizing naar Spijkenisse

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

De CBW garantie van uw

aangekochte meubelen nemen 

wij mee naar Spijkenisse.

Profiteer dus 

verhuisplannenvan onze

Van Zuidland naar Spijkenisse 
Met CBW garantie en direct leverbaar

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
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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



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. 

World Ship Society

Rotterdam Branch
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De North Pacifi c Coast Service werd 
gerund in samenwerking met Royal 
Mail Lines en Furness Withy & Co 
vanuit het Royal Victoria Dock. Het 
was altijd een heel gedoe om vanaf de 
Theems via een sluis, het King George 
V Dock en een paar bruggen, via het 
Royal Albert Dock uiteindelijk af te 
meren in het Victoria Dock.
Dat ging behoedzaam, want in het 
Albert Dock lagen de zeeschepen kop 
aan kont met daarbij onbemande en 
vaak losdrijvende ladinglichters. De 
sleepboten waren nog onvervalste 
stoomjoekels, met van die grote lange 
schoorstenen waar wel veel, maar niet 
bepaald witte rook uit kwam.
Overigens gaat het daar tegenwoordig 
om de uitstoot van andere brandstof, 
namelijk kerosine, want London City 
Airport ligt op het voormalige stuk 
land tussen het King George V en 
Royal Albert Dock. Uiteraard zijn alle 
oude loodsen en kranen ontmanteld en 
kunnen grotere vliegtuigen daar niet 
terecht.

Slogan
Zoals gezegd was er volop tijd in de 
jaren ’60 om de wal op te gaan in Lon-
den. De Royal Docks lagen in de buurt 
van West Ham en omdat er altijd wel 
op zaterdag of woensdag thuis werd 
gespeeld, was het voor de voetballief-
hebbers eenvoudig een wedstrijd van 

West Ham United te bezoeken. Altijd 
bijzonder sfeervol met een vol stadion 
met community singing.
De sociale zorg voor zeelieden stond 
in die tijd in Engeland doorgaans op 
een hoger niveau dan elders en in de 
weekeinden werden er dansavonden 
georganiseerd in het Anchor House. 
Voor vervoer werd gezorgd. In het 
Anchor House stond een fl ink aantal 
‘verpleegsters in opleiding’ klaar, die 
per bus uit Londen waren aangevoerd. 
Dat kon reuze gezellig worden. Niet in 
de laatste plaats doordat The Beatles 
net in opmars waren. De drankjes wa-
ren gelukkig zeer betaalbaar, want de 
gage in die tijd was duidelijk in lijn met 
de drie banden in de schoorsteen van de 
HAL, verwoord in de bekende slogan 
‘Groen Wit Groen, weinig te vreten en 
veel te doen’.

Overtime
Na een lange dag werken op vrijdag 
zou zaterdag tot 12.00 uur gewerkt 
worden met vier ploegen, zodat we dan 
nog konden vertrekken naar Rotterdam. 
Het zat echter allemaal tegen met regen 
waardoor met ‘luiken open - luiken 
dicht’ de nodige vertraging ontstond. 
Op zaterdag verlengen of extra over-
time voor bootwerkers in Londen was 
nog erger dan vloeken in de kerk dus 
‘No Way’ en voor zo’n tien ton lading 
bleven we het weekend in Londen 

liggen. Met enkele maten was het plan 
opgevat te gaan stappen in het centrum 
van de stad en met bus en metro 
richting Piccadilly Circus te gaan. Wel-
licht kon dan ‘s avonds weer afgezakt 
worden naar het Anchor House. Dat 
is er voor mij die zaterdag niet van 
gekomen. Tot mijn grote schrik werd 
mij aangezegd dat ik onmiddellijk 
bij de kapitein moest komen. In het 
geval van de kapitein was dat dan ook 
‘onmiddellijk’ en onderweg liep ik mij 
af te vragen of ik iets verkeerds gedaan 
kon hebben. Na eerst mijn uniform-
jasje dichtgeknoopt te hebben, klopte 
ik aan de deur van zijn hut en na een 
bars ‘binnen’ werd ik verzocht te gaan 
zitten.

Schoenen
Er werd nog wat gerommeld in pa-
pieren op zijn bureau, voordat hij het 
woord tot mij richtte met de opmer-
king: “Leraar, (aanspreektitel voor een 
stuurmansleerling), ik heb begrepen dat 
je nogal goed bent in Engels en ik wil 
vanmiddag een paar nieuwe schoenen 
gaan kopen. Ik heb moeilijke voeten en 
ik wil dat je meegaat om me daarbij te 
helpen met de uitleg.”
Hij had een taxi besteld en zo heb ik 
toen voor het eerst van mijn leven in 
zo’n echte Londense taxi gezeten, want 
dat kon ik mij zelf niet veroorloven. De 
kapitein was een geboren Amsterdam-

mer, wat duidelijk te horen was aan zijn 
taalgebruik. In een nogal duur ogende 
schoenenzaak in Regent Street begon 
hij de behulpzame dame te bejegenen 
met ‘Joe teek de seis’, waarna met de 
nodige uitleg mijnerzijds uiteindelijk 
een paar schoenen werd gekocht dat 
hem lekker zat. Na het afrekenen 
verliet hij de zaak met de legendarische 
opmerking “Sorry miss but it is alwees 
the seem trouble with such kelérepote 
as I have.” Ik heb dat maar onvertaald 
gelaten.

Nachtblind
Na Rotterdam zijn we de ‘reis’ opge-
gaan met dezelfde kapitein en als hij 
‘s avonds de positie en het weerbericht 
stond te bestuderen in de kaartenkamer 
kon je hem altijd herkennen aan zijn 
nieuwe schoenen, doordat daar een 
speciale kraak in zat. Zeker op de 
DIEMERDYK was dat goed waar te 
nemen, doordat het een turbineschip 
was, dat veel rustiger is dan het ge-
dreun van motorschepen.
Vanwege een orkaan werd besloten via 
de zuidkant van de Caraïbische Zee 

naar het Panamakanaal op te stomen. 
Op een avond met goed zicht, toen de 
deining al wat was afgenomen, hoorden 
we de kapitein weer scharrelen in de 
kaartenkamer.
Het was altijd een heel ritueel als hij 
daarna de brug opkwam, doordat hij 
nachtblind was en het een tijdje duurde 
voordat zijn ogen gewend waren. 
Vanachter het gordijn stak hij dan 
schuifelend over naar de telegraaf aan 
stuurboord, waar hij twee keer met 
zijn ringvinger op tikte, voordat hij de 
oversteek naar de voorkant van de brug 
maakte. Zo ook deze keer, waarbij hij 
precies voor het schotje tussen de twee 
middelste ramen ging staan, met zijn 
neus bijna tegen de knop van de stoom-
fl uit. Toen hij vervolgens opperde: 
“Nou, het ziet er goed uit”, ben ik - in 
een lachstuip - naar de bakboordbrug-
vleugel gevlucht en bedacht achteraf 
dat hij het weerbericht bedoeld zal 
hebben.

Cees de Keijzer
Voorzitter World Ship Society 
Rotterdam Branch

Nachtblind op nieuwe schoenen
Na de kustreis Antwerpen, Bremen, Hamburg en Londen was Rotterdam de laatste haven voordat 
het richting Panamakanaal en de Amerikaanse Westkust ging. Die kustreizen bij de HAL waren altijd 
gehaast van de ene naar de andere haven. De DIEMERDYK, waar ik op voer, had zes ruimen met veel 
laadgerei en dat was in havens een drukte van jewelste met veel overuren, echter met uitzondering 
van Londen, want daar werd ’s avonds, ‘s nachts en in de weekeinden niet gewerkt. Voor laad- en los-
begrippen een soort revalidatieoord.

Foto: Koos Goudriaan van www.worldshipsocietyrotterdam.nl

Die rederij had in haar glorietijd meer dan 
twintig van dit soort schepen varen waar-
van de naam begon met HOO. Ze lagen 
vaak aan de Parkkade, óf om in te klaren óf 
om te schuilen voor slecht weer, want met 
dit soort dobbertjes kan je met een fl inke 
storm beter binnen liggen. Zeker als je met 
een Zuid- of Noordwesterstorm naar En-
geland tegen de wind en zware zee moest 
opboksen. Ze hadden één ruim en haalden 
met windje mee maximaal 8 mijl per uur.
De coasters waren ontworpen voor de vaart 
op de Engelse riviertjes om daar ladingen 
als kolen, graan en kunstmest te brengen. 
Ook werd wel magnesiet geladen bij de be-
kende fabriek in de Vlaardingse KW haven. 
Uit Engeland kwamen ladingen als meel en 
soja, maar ook chinaklei (porseleinaarde) 

en zelfs straatklinkers.
De masten konden neergeklapt worden 
en zo kwamen deze schepen landinwaarts 
tot wel Wageningen en zelfs Duisburg. In 
wezen dus op binnenvaarttrajecten, maar 
gezien hun lengte van 58 meter gaf dat 
geen problemen. Veel tegenwoordige bin-
nenvaartschepen zijn met 110 meter bijna 
tweemaal zolang.
Lapthorn ging in 2007 ter ziele en Coastal 
Bulk Shipping nam enkele schepen over en 
de Hoocrest werd de Curlew. Dat duurde 
niet lang, want in augustus 2009 kocht 
Riverline Trading, de Thames en Medway 
specialist, het schip met daarbiij nog vijf 
zusterschepen. Het vaart nu als River 
Carrier in management bij Armac Marine 
Shipping, Rochester.

Een Engelandvaardertje dat vaak te zien is op de Waterweg. Hier opvarend ter hoogte van de groene NW 19 bij Hoek 
van Holland. De RIVER CARRIER werd in 1986 gebouwd door de Yorkshire Dry Dock Co. Ltd. in Hull en voer tot 2007 
als Hoocrest van Lapthorn Shipping uit Rochester. Brutotonnage 794, draagvermogen 1400 ton, 
58 meter lang en 9m40 breed.

Opboksen tegen de storm in naar Engeland

-  De DIEMERDYK vaart achteruit met twee sleepboten de Rijnhaven
in. Voor hangt de sleepboot INDEPENDENT II eraan. Links het kantoor van de HAL,

nu Hotel New York -

Een Engelandvaardertje dat vaak te zien is op de Waterweg. Hier opvarend ter hoogte van de groene NW 19 bij Hoek 
van Holland. De RIVER CARRIER werd in 1986 gebouwd door de Yorkshire Dry Dock Co. Ltd. in Hull en voer tot 2007 
als Hoocrest van Lapthorn Shipping uit Rochester. Brutotonnage 794, draagvermogen 1400 ton, 
58 meter lang en 9m40 breed.

Opboksen tegen de storm in naar EngelandS
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www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

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

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

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.nlTANDHEELKUNDIGE 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

De TolDe TolDe Tol
Wonen in de 
oude dorpskern 

T (010) 511 44 55
berkelenrodenrijs@vandullink.nl
www.vandullink.nl

Tel. (06) 546 01 207
info@yolandawiebenga.nl
www.yolandawiebenga.nl

Verkoopinformatie:

10
21

0

www.wonenindetol.nl

oude dorpskern
Bezoek de Bouwplaats

op zaterdag 6 novemBer 
van 10.00 - 12.00 uur.

 
dullink makelaars, 

kerksingel 2, Berkel en rodenrijs

•	 4-kamerappartementen	v.a. 102	m2 
•	 Eigen	parkeerplaats	(optioneel)
•	 Prijzen	vanaf e 284.000,-	v.o.n.
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (72)

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 gewaardeerd 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 aan het 
eind van dit jaar. Bijgaande foto is er een van de 185 die door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd voor het derde en laatste 
deel van deze trilogie. Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

In de Zwaanshals, om de hoek van de 
Tochtstraat, zat een begrafenisonder-
nemer. Deze had paarden met koetsen. 
De paarden stonden gestald in de straat 
bij ons. Als er een begrafenis was 
en de paarden kwamen naar buiten, 
bekleed met zwarte kleden, was dit 
elke keer indrukwekkend. Ik herinner 
mij nog een brand in de stallen van 
de paarden. Het hele Oude Noorden 
was uitgelopen. Volgens mij was het 
toen gedaan met de paarden. Ook was 
er een steenhouwerij in onze straat. 
Vaak stond de steenhouwer buiten de 
grafsteen te bewerken. Maar niet alleen 
deze bedrijfstak zat in de Tochtstraat. 
Kapper Brouwer, ijsverkoper Vink en 
het café op de hoek met het Zwaanshals 
(de naam weet ik niet meer). Ik heb als 
kind menige dronken lor naar buiten 
zien komen.

Vissen
We woonden vlakbij de Rotte. Zwem-
men deden we zomers in de Rotte ter 
hoogte van de brug aan de Gordelweg. 
Van de brug springen was een hele 
belevenis. Veel kinderen kwamen hier 
met hun ouders heen. De Rotte werd 
ook veel gebruikt om te vissen; een fa-
voriete sport van mij. Maar niet alleen 
in de Rotte. De singel (Kerkhofsloot) 
langs de Crooswijkerbegraafplaats 
was ook een goede stek. Hier ving ik 
bittervoorntjes om te verkopen aan 
snoekers. Op zolder had ik een grote 
teil en daarin zwom mijn zakgeld. Ik 
verkocht de visjes voor vijf cent per 
stuk. Om de visjes te vangen had ik een 

net van wit doek met een stok eraan. 
Zodra er visjes boven het net zwom-
men haalde ik het net op. De politie 
reed regelmatig langs om te controleren 
of er iemand zat te vissen, want dit 
was verboden. Op keer was ik voor de 
zoveelste maal te laat thuis van het vis-
sen. Mijn moeder was kwaad en pakte 
mijn emmer met visjes af en gooide 
hem leeg over straat. Alle visjes lagen 
te spartelen op straat. Wat was ik toen 
kwaad. Hierna heb ik mijn handeltje 
wat groter aangepakt.

Fout
Om bij de Kerkhofsloot te komen 
moest ik overvaren met het pontje. 
Ome Jan was kapitein van het pontje. 
Ome Jan (zijn achternaam weet ik niet 
meer) opperde om samen visjes te 
vangen. Ik in de Kerkhofsloot en hij in 
de Rotte vanaf het pontje. Ome Jan had 
een grote visbun gemaakt en deze lag 
naast de pont in het water. Als ik weer 
naar de andere kant van de Rotte moest 
om naar mijn visstek te gaan, gaf Ome 
Jan mijn deel van de inkomsten die wa-
ren binnengekomen. Op een keer in het 
weekend was het fout gegaan. Iemand 
had ‘s nachts geprobeerd de visbun los 
te maken en mee te nemen. Dit was niet 
helemaal gelukt. De bun dreef in het 
midden van de Rotte met de visjes er 
nog in. Met een roeiboot hebben we de 
bun weer aan de kant vastgelegd.

Spektakel
Het was een buurt met soms veel 
spektakel. Bij mooi weer hingen de 

mensen uit het raam en vertelden elkaar 
het laatste nieuws. Op straat gebeurde 
van alles. In het weekend werden soms, 
na veel drankgebruik, familievetes 
uitgevochten. De straat stond zwart van 
de mensen om andere mensen elkaar de 
hersens te zien inslaan. Als kind vond 
ik dit angstaanjagend. Als de politie 
kwam was het zo afgelopen. Gelukkig 
waren dit incidenten en was er meer 
te lachen dan te huilen. We hadden in 
de buurt een homo wonen (door een 
ieder geaccepteerd in de buurt). Hij 
handelde in lompen en metalen. Als het 
mooi weer was en veel mensen hingen 
uit het raam, liep hij zingend door de 
straat. Mannen die uit het raam hingen, 
werden aangesproken door hem met de 
opmerking “dag lieverd”; de vrouwen 
gierden het uit van het lachen.

Voetballen
Als je over het Oude Noorden vertelt, 

hoort daar zeker het voetballen bij. 
Regelmatig ging ik met mijn neef Jan 
Bontes voetballen in het doodlopende 
stukje van de Bloklandstraat. Een 
enkele keer heb ik Coen Moulijn, 
die hier woonde bij zijn ouders, zien 
voetballen in de straat. Ik voetbalde 
met Pietje Vos, Henk Hoefnagels , ene 
Donker en de broertjes Den Butter. Ook 
hier kwam regelmatig politie langs op 
de fiets. Doordat het een doodlopend 
straatje was, met aan het eind een hoge 
stenen muur, was onze enige vlucht-
weg een openstaande buitendeur. Alle 
voetballertjes vlogen ergens naar bin-
nen. In die tijd stond bij veel mensen 
de buitendeur overdag gewoon open. 
Ik kan me nu voorstellen dat je, als je 
in dit stukje Bloklandstraat in een be-
nedenhuis woonde, met angst en beven 
zat te wachten tot de bal door de ruit 
vloog. Ik kan me niet herinneren dat dit 
ooit gebeurd is. Hier werden de echte 

voetballers geboren; onder andere Wim 
Jansen, Coen Moulijn, Faas Wilkes, Jan 
Boskamp, Jan Villerius, Aad en Gerrit 
den  Butter en vermoedelijk vergeet 
ik er nog een paar. Als Feijenoord op 
zondag thuis speelde moest ik van mijn 
vader naar Ome Piet, de vader van 
Coen, om te vragen of er nog kaartjes 
voor de wedstrijd waren. Mooie tijd!

Inmiddels woon ik met mijn gezin 
al jaren met plezier in Ede. Heel wat 
anders dan het Oude Noorden in Rot-
terdam. Af en toe kom ik er nog voor 
familiebezoek, maar helaas is er haast 
niets meer terug te vinden van wat eens 
voor mij het Oude Noorden was.

Arie Neleman
Ede
a.neleman4@upcmail.nl

Het Oude Noorden; een buurt met veel spektakel
Fijne jeugdherinneringen heb ik aan het Oude Noorden. Ik ben van 
1948 en geboren in de Tochtstraat 31. Als kind was mijn speelter-
rein de straat, de Rotte en de omgeving van de groenteveiling aan 
de Stoopweg. In de Tochtstraat woonden allemaal arbeiders die 
met hun handen de kost verdienden. Buiten op straat was altijd 
wat te beleven.

- Arie Neleman bracht zijn jeugd door rond het Zwaanshals. Foto: Uitgeverij Voet -

Bijgaande foto is gemaakt op 23 mei 1982 in 
de wijk Beverwaard van de deelgemeente IJs-
selmonde. Twee maanden eerder was de op 13 
februari 1940 in Haarlem geboren dr. Abraham 
(Bram) Peper (op de foto derde van links met 
donker haar, snor, pijp en zonnebril) benoemd 
tot burgemeester van Rotterdam. Een van zijn 
eerste beloften die hij gestand deed was het 
brengen van kennismakingsbezoeken aan alle 
deelgemeenten en wijkraden van Rotterdam. 
IJsselmonde stond bovenaan de lijst. Peper kreeg 
er een vriendelijke ontvangst door Piet Biersma 
(links op de foto), die sinds 1978 voorzitter 
was van de deelgemeenteraad. Kort daarna 
ging de voorzittershamer over in de handen 
van Coos Rijsdijk, die deze tot 1998 stevig in 
handen hield. In dat jaar werd Peper minister 
van Binnenlandse Zaken en Coos Rijsdijk 
burgemeester van de gemeente Boskoop en hij 
is dat nog steeds. Peper is in ruste, maar doet 

nog regelmatig van zich spreken: zeker na het 
verschijnen van zijn biografie ‘Bram Peper, man 
van contrasten’, twee weken geleden. De naam 
van de politieman is niet bekend, wel van de 
man rechts van hem met bril. Dat is W.J. (Wim) 
van der Have, destijds als wijkenwethouder 
een van de rechterhanden van Peper. Twee jaar 
voor het vertrek van Peper werd Van der Have 
1994 opvolger van voorzitter Joop Franken van 
de deelgemeente Charlois. De man helemaal 
rechts is Jan Sieben, destijds verslaggever van 
de huis-aan-huis-krant Het Zuiden, waarvan hij 
naderhand hoofdredacteur werd.    

De vraag van de samenstellers van ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’: 
wie kent de overige namen en/of heeft bijzon-
dere herinneringen aan dit wijkbezoek van Bram 
Peper aan de Beverwaard?

Beverwaard



-- Er op uit! Kalender --

Veel theaterliefhebbers krijgen 
binnen het gezin of  vriendenkring 
het ‘avondje uit’ maar nauwelijks 
verkocht. Toch willen de meeste 
solo-bezoekers graag met iemand 
naar de voorstelling, blijkt uit een 
onderzoek dat de Vereniging Vrije 
Theater Producenten liet uitvoeren. Speciaal voor die mensen start het Luxor 
Theater dit seizoen met de Theaterclub; een club voor iedereen die alleen naar de 
voorstelling gaat en toch in goed gezelschap een leuke avond wil beleven. 

Voor slechts € 10 (exclusief toegangskaart) heeft u toegang tot de club met vele voordelen: toegang 
tot een VIP-ruimte, persoonlijk ontvangst door een gastvrouw en de mogelijkheid om andere enthou-
siaste theaterliefhebbers te ontmoeten. Voor de voorstelling en in de pauze zorgt het theater voor een 
hapje en een drankje.
Er zijn inmiddels twee succesvolle Theaterclubs geweest met veel enthousiaste bezoekers. Dit sei-
zoen zijn er nog zes exclusieve clubavonden en -middagen, rond een breed scala aan voorstellingen. 
Op zondag 21 november is de volgende Theaterclub rond de voorstelling van Mariska van Kolck in 
het oude Luxor Theater. Zij zingt verschillende fi lmklassiekers én zal na de voorstelling de Theater-
club bezoeken. Bezoekers kunnen haar vragen stellen en met haar op de foto!
De Theaterclub opent haar deuren een uur voor aanvang van de voorstelling. Kaartverkoop en meer 
informatie: 010 - 484 33 33 (iedere dag van 13.00 tot 18.00 uur) of www.luxortheater.nl.

32e ROTTERDAMSE DAG
Zaterdag 13 november organiseert de Stichting Ons Rotterdam voor de 32ste maal 
de Rotterdamse Dag. Evenals afgelopen jaren wordt deze dag gehouden in de 
Grote of  Sint Laurenskerk van 10.00 tot 17.00 uur.

Met zijn karakteristieke uitstraling is de Sint Laurenskerk een standbeeld in het herbouwde 
Rotterdam. Juist daarom is het dé plek om via deze dag aandacht te besteden aan de historie 
van Rotterdam. Aan deze dag werken naast de bekende standhouders als Uitgeverij Voet, Ge-
meentewerken, fotograaf Paul Martens, De Oud-Rotterdammer en een groot aantal historische 
verenigingen ook diverse musea mee zoals het Onderwijsmuseum, de Historische Collectie van 
de Politie Rijnmond,  het Mariniersmuseum, het Telecommuseum en het Oorlogs- en Verzet 
Museum. 
Op het podium is de gehele dag een gevarieerd programma met vele artiesten, gepresenteerd 
door de Rotterdamse entertainer Hans Somers, met muzikale ondersteuning op de toetsen van 
John Verkroost. Beiden behoren al jaren tot de vaste ploeg op de Rotterdamse dag.

Om 15.00 uur wordt bekend gemaakt wie Rotterdammer van het Jaar geworden is. Worden het 
de vrijwilligers van het Oorlogs- en Verzetsmuseum? Of wordt Arif Yakisir, Machiel van Wolferen 
of Cees Korbijn de gelukkige. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Stichting Ons Rot-
terdam in nauwe samenwerking met De Oud-Rotterdammer.

Lezers van De Oud-Rotterdammer krijgen op vertoon van onderstaande bon € 1,00 korting op de 
toegangsprijs van € 4,00.

 ROTTERDAMSE DAG 2010
 Deze bon geeft recht op een korting van € 1,00 op de 
 toegangsprijs van € 4,00 op de Rotterdamse Dag 
 op 13-11-2010 in de St. Laurenskerk.

 (Deze korting geldt niet in combinatie met de 65+ en de Rotterdam-Pas-korting)
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Meezing gala van Staal
Op zondag 21 nov. en 19 dec. spetterende live artiesten in een 
ongedwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam, 
Zaal Staal.
 

Met zondag 21 november:
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.

*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

Naar het theater …
maar niet alleen!

  
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.

K e r s t  e n  N i e u w j a a r  2 0 1 0 /  2 0 1 1

11 daags arrangement van 23 december 2010 tot 2 januari 2011
* Halen en brengen vanaf 
 div. opstapplaatsen in Nederland
* 4 Halve dagtochten
* Vol pension
* Twee kerstdiners en een 
 Nieuwjaarsdiner met wijn
* Diversiteit van kerstgebak op 
 1ste en 2de kerstdag

* Nieuwjaarsbrunch en 
 Nieuwjaarsgebaksbuffet
* Nieuwjaarsparty met oliebollen, 
 hapjes en champagne
* Bingo
* Dagelijks gratis kopje koffie en thee
* Iedere avond live muziek, optreden 
 van diverse bekende artiesten

De prijs:
Kamer bad of douche/toilet € 943,50 per persoon Cat. I kamer
Luxe kamer bad/toilet  € 997,50 per persoon Cat. II kamer
Exclusief annuleringskosten €   60,00 per persoon
Toeristenbelasting  €     1,27 per persoon per dag

Voor informatie en boeking:
Hotel Schaepkens van St Fyt
Nieuweweg 40-44,6301 EV Valkenburg aan de Geul
Telefoon 043-6012000, e-mail:info@hotelschaepkens.nl

ook Kerst OF 
Nieuwjaars 

arrangement 
mogelijk

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

Genieten in Brabant

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

www.wapenvanameide.nl

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”“Johannahoeve”

Wildspecialiteiten
Heerlijke wildpaté met stoofpeer

***
Gestoofde hazenbout in eigen jus

of
Hertenbiefstuk met een wildsaus

***
Crème bruleé met vanille ijs

€ 34,50

Speciale aanbieding:
Op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag kunt u 
dit wildmenu bestellen voor: 

€ 27,50

Kerstdiner:
 

ontvangst met Prosecco en een amuse 
6 gangen diner

het menu is inclusief wijnarrangement

Prijs € 92,50 p.p.

Mogen wij u binnenkort in ons
restaurant begroeten?

Medewerkers “Restaurant Johannahoeve” 

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 ! 

Tevreden gezichten en plezier voerden de boventoon bij de recente presentatie van het nieuwe boek 
‘Momenten uit de Overschiese samenleving - 2’ van Ada van Noordwijk (tweede van links) en DOR-
redacteur Rein Wolters (rechts). Lee Towers feliciteert medewerker Arnold Tak (links) met het succes. 
Uitgever Arnoud Voet (rechts van Lee Towers) is eveneens trots. Het ‘feest van de herkenning’ vond 
plaats in museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’ en werd bijgewoond door ruim honderd be-
langstellenden uit heel Nederland. Zij waren er door publicaties in onder meer De Oud-Rotterdammer 
attent op gemaakt. Foto Leen van Veelen

Plezier bij uitreiken Overschieboek

21 november

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

24 november

Winterfair in Verzorgingshuis Schiehoven/Wilgenplas van Aafje.
Met verschillende marktkramen en een lekker hapje en drankje, bent u vanaf 11.00 uur van harte welkom.
Adres: Schiehoven/Wilgenplas Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam

10 november

Aafje organiseert ism gemeente R’dam en 
st. buurtwerk Alexander de Welzijns- en gezondheidsmarkt 
Breed aanbod informatie, workshops en livemuziek. Wijkgebouw Romeynshof (Hendersonplaats 7), R’dam 
Ommoord - 10.30 - 15.30 uur - Gratis entree. Gemakkelijk te bereiken met OV.

9 en 23 November

Cursus Mijn toekomst in wenskaart. 
Verzorgingshuis Schiehoven/Wilgenplas van Aafjeje - 14.00- 16.00 uur - De kosten bedragen € 35,-. Vooraf 
aanmelden via de Aafzorglijn 0900 8664 (€ 0,10 p.m.) of pas@aafje.nl. 

21 november

Luxor Theaterclub bij Mariska van Kolck
Naar het theater, maar niet alleen! Met een hapje en drankje, meet & greet met de artiest én goed gezelschap. 
Zondag 21 november, 010 - 4843333

13 november

Lezing en tentoonstelling in het Jenevermuseum
Tot en met 30 januari is de tentoonstelling RIJKDOM VAN DE STAD te zien in het Jenevermuseum in Schie-
dam. Zaterdag 13 november houdt Marleen Willebrands (kookhistoricus) een interessante lezing over de 
Schiedamse keuken in de 19e eeuw. Meer info over de tentoonstelling en lezing op www.jenevermuseum.
nl Aanvang lezing 14.00 uur. Kosten 10 euro incl. proeverij na afl oop.
Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam

16 t/m 21 november

Festival Jazz International Rotterdam 2010
Meerdaags festival in de Doelen, WMDC, LantarenVenster, Jazzcafe Dizzy  & De Unie
Met o.a. Michiel Borstlap, Lee Konitz, Ernst Reijseger en Cedar Walton
www.jazzinternational.nl

21 november

Zondagochtendconcert Edsilia Rombley 
De Doelen Rotterdam - De foyer opent haar deuren om 09.45 uur. U kunt hier voorafgaande aan het concert 
bijvoorbeeld van een heerlijk kopje koffi e met gebak genieten. De Grote Zaal, waar u zelf een plaats kiest, kunt 
u betreden om 10.30 uur. Het concert begint om 11.00 uur en eindigt om ongeveer 12.15 uur.

7 november

Zondagochtendconcert Wibi Soerjadi
De Doelen Rotterdam - De foyer opent haar deuren om 09.45 uur. U kunt hier voorafgaande aan het concert 
bijvoorbeeld van een heerlijk kopje koffi e met gebak genieten. De Grote Zaal, waar u zelf een plaats kiest, kunt 
u betreden om 10.30 uur. Het concert begint om 11.00 uur en eindigt om ongeveer 12.15 uur.

Iedere zondagmiddag

Dansen iedere zondagmiddag van 13.00 uur – 16.00 uur.
Dansen voor 55 plussers. Entree 3,25 p.p.
Dansschool de Klerk, Delfsestraat 5 (bij Hofplein) 

Kerstshopcruises

4 of 5 dagen Kerstshoppen per cruiseschip
Data: 10/12   13/12   17/12

 

Festival Jazz International 
opzoek naar persoonlijke klanken
Van 16 tot en met 21 november heeft op verschillende locaties 
in Rotterdam de tiende editie van het Festival Jazz International 
Rotterdam plaats. Onder het motto ‘Personal voices’  presenteert 
pianist en leading artist Michiel Borstlap een programma, waarbij 
de persoonlijke signatuur van de jazzmusicus centraal staat. 

Het Festival Jazz International Rotterdam is een meerdaags jazzfestival op vijf verschillende 
podia in de stad. Elk jaar staat een thema en een artiest centraal in de programmering. Voor deze 
editie vroeg de organisatie pianist Michiel Borstlap als eregast en programmeur van het festival. 
Hij boekte voor het festival een aantal indrukwekkende namen als Lee Konitz, Cedar Walton, 
Ernst Reijseger en het Castell/Van Damme Kwartet. Het Warming Up concert op dinsdag 16 
november in Jazzcafé Dizzy vormt de offi ciële start van het festival.  Voor het concert in het café 
aan de ’s Gravendijkwal zijn een aantal topmusici geboekt, maar de organisatie benadrukt dat het 
gaat om een surprise act.

Voor meer informatie over het festival surft u naar www.jazzinternational.nl





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

Met onze prachtig versierde schepen vaart u langs 
sprookjesachtige 
Winterlandschappen en bruisende steden vol fonke-
lende lichtjes.
U maakt kennis met de wereldberoemde Duitse kerst-
markten, waar u de leukste kerstcadeautjes
Kunt vinden en kunt proeven van typische winterse 
lekkernijen.
Aan boord van onze schepen kunt u genieten van de 
uitstekende verzorging,
heerlijke kerstdiners en uiteraard de gezellige sfeer. 
Kortom een riviercruise tijdens
de kerstperiode is voor iedereen een geweldige en 
onvergetelijke ervaring!

Vaar langs de mooiste Kerstmarkten...
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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

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

VOOR SLIMME KOPERS

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

1299,00
SINT PRIJSJE

WHIRLPOOL 
Amerikaanse koelkast WSN 5554W

399,00
SINT PRIJSJE

FAGOR 
Inductiekookplaat IFF 84R

399,00
599,00

599,00

SINT PRIJSJE

SINT PRIJSJE

SINT PRIJSJE

BEKO 
keramisch Fornuis CS 68000ELECTROLUX 

Wasautomaat EWF 16370

SIEMENS 
Inbouw vaatwasser SN 65E001

0

63770

In de hele maand november 
ontvangt u bij aankoop van een 
apparaat bij ARNOLD AIJKENS 
een cadeaubon van Bart Smit. Bij 
besteding van € 100,00 of veelvou-
den hiervan ontvangt u per bestede 
100,00 een cadeau bon van Bart 
Smit ter waarde van € 5,00. 
Dat is mooi meegenomen in deze 
dure tijden.

K eramisch fornuis met 4 
thermosstatisch gestuur-

de kookzones. Conventione-
le oven met een inhoud van 
62 liter en ovenverlichting.
Oven is voorzien van boven 
en onderwarmte en heeft 
een rooster en bakplaat. 
De afmeting is HxBxD van 

85x60x60cm. Met 
gratis snoer en 
perilex stekker.

Amerikaanse koelkast 
met een totaal 

inhoud van 515 liter 
waarvan 335 liter koel 
en 180 liter vriesruimte. 
Uitvoering in wit of 
zwart met ijsblokjes 
automaat en gefi lterd 
koud water tap. 
Energieklasse voor deze 
kast is A+ en uiteraard 
volledig No-Frost, dus 
nooit ontdooien. 
Voorzien van glazen 
legplateaus en de 

afmetingen 
bedragen HxBxD 
van 178x 90,2x70 
centimeter. 

p

Inductie kookplaat met 
4 zones waarvan zone 

rechtsachter regelbaar via 
timer. Bediening door tip-
toetsen in 9 standen. De 

inbouw nismaten 
zijn BxDxH van 560 
x 490 x 68 mm. Uit 
voorraad leverbaar.

13 couverts afwas 
automaat met 

5 programma’s met 
aquasensor voor water-
besparing en aquastop 
voor 100% lekkage be-
veiliging. Mogelijkheid 
voor halve belading 
en glas bescherming 

programma. Afm. 
HxBxD = 81,5-87,5 x 
60 x 55 cm.
Geluid nivo 48 dB

7 kilogram was automaat 
met 1600 toeren cen-

trifuge snelheid waardoor 
na centrifugeren slechts 
44% rest vocht achterblijft. 
Machine wordt tijdelijk ge-
leverd met gratis stofzuiger. 
Afmetingen HxBxD zijn 85 
x 60 x 60 cm. Uit voorraad 
leverbaar.

BART  SMIT  CADEAUBON
GRATIS  B I J  AANKOOP ! ! !

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

STERTRAP - TRAPRENOVATIE

WWW.STERTRAP.NL

HPL of 
100% Massieve 
overzettreden 

voor dichte 
en open trappen

10% 55 Plus Expo Korting - Geldig tot 30-11-2010

Albert van ‘t Hartweg 34 - Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180 - 39 90 14 - E-mail: info@stertrap.nl

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



    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

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 bijdrage 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 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 Rot-
terdam, al in de jaren vijftig grote bekendheid. Niet 
als popfenomeen, maar als het vermaarde accordeon-
trio, The 3 Jacksons.

U kunt deze unieke CD voor  € 11,95 bestellen bij 
De Oud-Rotterdammer.  Vrienden van De Oud-Rot-
terdammer genieten ditmaal helemaal een groot voor-
deel, 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:

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

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
The 3 Jacksons
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- Annie en Ger vertrouwen het niet -

- Annie en Ger (l) met hun ‘verdachte’ buren-

Met korting naar Rotterdamse comedy 
in Oude Luxortheater op 28 november!
Inspecteur Vlijmscherp is een op 
Rotterdamse leest geschoeide comedy, in de 
geest van de bekende en alom gewaardeerde 
tv-serie Toen was geluk heel gewoon.

Het stuk wordt gespeeld door Het Echt 
Rotterdams Theater van Paul van Soest en is 
bewerkt en geregisseerd door Gerard Cox.

Eerdere voorstellingen van Het Echt Rot-
terdams Theater waren een zeer groot succes, 
zo werden zij onder andere genomineerd 
voor de ToneelPublieksprijs. Het publiek 
genoot eerder volop van ‘Kink in de Kabel’ 
(geregisseerd door John Lanting) en ‘Au 
au au… me rug!’ (regie Gerard Cox). Het 
bewijs dat het grote theaterpubliek in Neder-
land terug wil naar die goeie ouwe tijd, met 
de echte kluchten in de theaters. Een avond 
onbezorgd lachen, waar de gehele familie 
van alle leeftijden naartoe kan.

In Inspecteur Vlijmscherp komen Annie 
en Ger Bestebreurtje terug van een wel-
verdiende vakantie op de Benedenwindse 
eilanden en ontmoeten hun nieuwe buren. Nadat Annie het stel eens goed in de smiezen heeft 
gehouden, denkt ze dat er iets niet helemaal pluis is. De tijd is rijp voor slim speurwerk. Maar 
komt Annie ook achter het grote geheim of wordt ze betrapt? De buren weten in ieder geval 
één ding zeker: Gaat nóóit wonen naast Inspecteur Vlijmscherp!
 
Cast: Paul van Soest (Toen Was Geluk Heel Gewoon), Eva-lise Geerlings (GTST), Niels 
Horeman (Onderweg Naar Morgen), Amber Teterissa (Kees & Co)
Tekst: Ruud de Ridder. Bewerking en Regie: Gerard Cox 

Zondagavond 28 november maakt Omroep MAX opnamen van deze theatervoorstelling.

 Kaarten met korting
Speciaal voor lezers van De Oud-Rotterdammer is er korting om deze voorstelling bij te 
wonen in het Oude Luxortheater te Rotterdam. Per kaartje ontvangt u als lezer € 2,50 korting 
op de rangen 1 en 2. Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen zelfs € 4,50 korting op de 
entreeprijs, eveneens geldend voor de rangen 1 en 2.

Kaarten met korting zijn enkel telefonisch te bestellen 
bij het Oude Luxortheater in Rotterdam:

 Oude Luxortheater Rotterdam

 Zondag 28 november 20.00 uur

 Telefoonnummer: 010-484 3333
 
Bij uw telefonische reservering meldt u de kortingscode Oud Rotter-
dammer voor de korting van € 2,50 op rang 1 en 2.

Als u Vriend bent, meldt u Vrienden van Oud Rotterdammer voor de 
korting van € 4,50 op rang 1 en 2.

 Wij wensen u een ouderwets gezellige avond!
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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.
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d
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e
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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      

 
 

 

MMEEGGAA OOPPRRUUIIMMIINNGG !!!!!!
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% 

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 € 699,- 

voor € 499,-

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

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.

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
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Het avontuur met Group ’65 heeft 
voor Ton zo’n twee jaar geduurd. 
Zo’n twee jaar lang trad hij in zijn 
herinnering elk weekend op met deze 
coverband. Vrijdag, zaterdag. In Spes, 
in de Spil, in Palace. Als hobby, want 
veel te verdienen was hier niet mee. 
Maar het was toch zo belangrijk dat 
Ton zich voegde naar het imago van 
de groep. Werd hij ook ‘ruig’?

“Nou, wij hadden de naam, maar dat 
zat meer in onze outfi t dan in ons 

doen en laten. Lang haar, leren jassen. 
Je had toen in Rotterdam ook bands 
als The Free en The Swinging Soul 
Machine. Die stonden in nette pak-
ken. Dat waren in de ogen van veel 
mensen nette heren. Wij niet. Maar als 
we in die periode in Amsterdam had-
den geleefd, was het anders geweest. 
Hier waren ze gewoon niks gewend. 
We speelden nummers van The 
Who, van de Pretty Things en John 
Mayall. Blues, en wat je nu hardrock 
zou noemen. Dat was natuurlijk vrij 
heftig. En we stonden geregeld in 
De Grot, aan de Doklaan op Zuid, de 
enige zaak op Zuid die toen tot vier 
uur ‘s nachts doorging. Daar ging het 
wel echt ruig aan toe. Vechten, drugs, 
dealen.”

Ronnie Heimans
Misschien wel het heftigste dat Group 
’65 overkwam, gebeurde tijdens een 
repetitie. Ton: “Wij repeteerden op 
de zolderkamer van zanger Ronnie 
Heimans, aan de Mathenesserlaan. 
Zijn ouders hadden daar zo’n groot 
herenhuis, en wij konden de geluid-
dichte zolder gebruiken. We hadden 
een keer net het nummer Satisfaction 
van de Stones ingezet, toen we een 
raar geluid hoorden. Er brak een ruit. 

Eerst denk je nog dat iemand met een 
katapult bezig is, maar later bleek dat 
er was geschoten. Vanaf de Hooidrift. 
Onze manager, Bert Hamelink, zat 
voor het raam, en de kogel was rake-
lings langs hem heen gegaan. Dat was 
toch wel paniek. De politie is erbij 
gekomen en er verschenen stukken in 
de krant.”
In zijn plakboek bewaart Ton een 
vergeeld en gescheurd knipsel van 
Het Vrije Volk van 9 november 1965. 
“Raadselachtig schot op een gitaar-
band”, luidt de kop. Verderop wordt 
gespeculeerd over dader en motief. 
De manager houdt het op een aanslag: 
“Vermoedelijk door leden van een 

andere beatgroep.” De verslaggever 
informeert of iemand misschien ge-
luidsoverlast had, maar die mogelijk-
heid wordt weggewimpeld. En bijna 
45 jaar later oppert Ton Klootwijk 
dat het ook een vergissinkje heeft 
kunnen zijn van iemand die met een 
luchtdrukpistool op duiven schoot. 
Dat verhaal ging ook.

Maar achteraf is vooral tekenend dat 
mensen dachten dat het een - weinig 
smaakvol - publiciteitsstuntje was 
van dit langharig tuig. Ton: “Een 
publiciteitsstuntje? Dat hadden wij 
niet nodig. Op allerlei viaducten in de 
stad stond onze naam geverfd. En dat 
hadden we echt niet zelf gedaan. Dat 
deden fans.”

New Dino’s
Inmiddels zijn de ‘ruige’ jaren als 
drummer van Group ’65 voor Ton 
Klootwijk opgedroogd tot een paar 
pagina’s in zijn plakboek. Hij weet 
niet eens alle namen van de bandleden 
meer. En op de enige foto die hij 
heeft, staat ook maar een halve bas-
sist. Ach, de tijd schrijdt voort. Er is 
nog heel veel daarna gekomen. Het 
Cliff & the Shadows-coverbandje 
Gerry and his Conspyers, de popband 
The Formation, het weer wat ruigere 
Confrontation, de Nederlandsta-
lige groep De Ardans, en tot slot de 
amusementsbands Trio Omega en The 
New Dino’s. Ergens onderweg heeft 
Ton ook nog de Wama’s begeleid, en 

accordeontrio The Three Jacksons, 
en een maand opgetreden met een 
cabaretgezelschap van Joop Doderer 
en Jan Blaaser.

In 1991 klonk het slotakkoord. Ton 
ging als receptionist/telefonist aan de 
slag op een school, het Zuiderpark 
in Rotterdam. Het drummen gaf hij 
eraan. Zou inmiddels ook ingewik-
keld zijn met zijn kapotte knieën.
Op school probeert hij nog wel eens 
mensen enthousiast te maken voor de 
muziek waar hij zelf graag naar luis-
tert. Ton: “Laurens van Rooyen achter 
de vleugel. Dat is mijn muziek.”

Zijn haar is trouwens ook zo lang niet 
meer.

Ton Klootwijk, drummer van Group ’65
“Ze vonden mijn haar niet lang genoeg”  door Roland Vonk

Ton Klootwijk (1948) leek de oplossing voor het probleem dat de Rotterdamse band Group ’65 al kort na de 
start in 1965 overviel. Ze zaten zonder drummer. De kleine, energieke Cor van Beek was vertrokken naar de 
Haagse band Shocking Blue. Dus daar zaten ze. En toen kwam Ton, om te solliciteren als vervanger. Hij drumde 
aardig, dat moesten de jongens van de band toegeven, maar hij leek niet zo goed te passen in het gezelschap. 
Ton: “Ze vonden me niet ruig genoeg, mijn haar was niet lang genoeg. Met hangen en wurgen hebben ze me 
toch aangenomen.”

De drummer van het kwartet, die 
ik heb opgezocht in Italië, had het 
dan wel over 1955, een jaar eerder 
dus, maar in het algemeen heb ik het 
meeste vertrouwen in een bron van zo 
kort mogelijk na een gebeurtenis. Een 
hoestekst van rond 1960 lijkt me seri-
euzer te nemen dan herinneringen van 
vijftig jaar later. De drummer zou wel 
dingen door elkaar hebben gehaald.

Bevriend jazz-onderzoeker Hans 
Zirkzee was ook niks tegengekomen 
over het Quartetto Enzo Gallo in Rot-
terdamse krantenleggers van 1955 die 
hij recentelijk heeft doorgenomen.
Maar ja, dan komen de reacties van 
lezers en luisteraars. Iemand wees mij 
op een verhaal op internet van ene 
Bart Kuijer. In de zomer van 1955 
(!) lag Bart een weekje ter observatie 
in het Franciscus Gasthuis wegens 
rugklachten. Bart: “‘s Middags kwam 
Luigi in het bed naast me liggen. Luigi 
was de bassist van het Quartetto Enzo 
Gallo, vier Italiaanse jongens die bij 
Ruteck’s muziek maakten. Ruteck’s 
was toen een befaamd restaurant in de 

Rotterdamse Lijnbaan, tegenover het 
stadhuis. En Luigi had een blinde-
darmontsteking, dus er werd even niet 
gespeeld.”
Tja, 1955. Daar is dat jaartal weer.
Je zou denken: dat kun je wel 
reconstrueren, in welk jaar je precies 
in een ziekenhuis hebt gelegen. Dus 
dat is niet iets om zomaar terzijde te 
schuiven.
Wie heeft gelijk? Welk horloge geeft 
de juiste tijd aan?

Ruteck’s
En dan: Ruteck’s tegenover het stad-
huis? Ruteck’s zat aan de Lijnbaan, op 
de hoek met de Korte Lijnbaan, daar 
waar later de Burger King is gekomen. 
Bedoelt Bart niet gewoon restaurant 
Belmont, in het Holbeinhuis, pal te-
genover het stadhuis, waarover ik heb 
geschreven? Daar heeft het Quartetto 
Enzo Gallo veelvuldig opgetreden. Dat 
is zeker. Over Ruteck’s had ik tot nu 
toe niks gehoord. Misschien gooit Bart 
wel alles hopeloos door elkaar.
Maar ja, toen reageerde per mail ook 
Hans Stroosnijder, zoon van de Rot-

terdamse muzikant Frans Stroosnijder 
(1922-1993): “Met mijn ouders ging ik 
op zondagmiddag vaak naar Ruteck’s 
aan de Lijnbaan waar het Quartetto 
Enzo Gallo speelde. In die periode 
speelde mijn vader, die ook wel 
contact had met de mannen van het 
kwartet, in het Holbeinhuis met een 
trio. Het was een leuke tijd, met veel 
levende muziek.”

Dat lijkt een wel heel specifi eke herin-
nering. Dus Enzo Gallo toch ook in 
Ruteck’s? Wie het weet mag het zeg-
gen. Ik heb de vraag ook al neergelegd 
bij de vroegere drummer. Hopelijk kan 
hij het zich nog herinneren.
Trouwens: de bassist van het Quartetto 
Enzo Gallo heette geen Luigi maar 
Ennio. Hoe wordt dat ook al weer al-
lemaal genoemd?
Oral history. Orale geschiedenis. De 
verhalen die mensen vertellen, uit hun 
herinnering. Oral history. Zeg maar: 
oral mystery.
Group ’65 leden
Ton Klootwijk kan zich in het verhaal 
bovenaan deze pagina de namen van 

zijn vroegere kompanen van Group 
’65 niet meer herinneren. Ton weet 
alleen de naam van de zanger, Ronnie 
Heimans, en de voornamen van de 
jongens door wie hij op die ene foto 
wordt gefl ankeerd.
Een paar muisklikken op internet 
levert nog een foto op, en deze 
namen:Fred Sleutelaar (gitaar), Tony 
Cornelisen (basgitaar), Peter Spoel en 
John Stevens (basgitaar), Ed Belder 
(zang) en Cor van Beek (drums). Ed 
zal wel in een andere periode bij de 
band hebben gezeten, als de informatie 
klopt. Of gaat het om Ed Boender? Cor 
kunnen we helaas niks meer vragen, 
want die is ten onder gegaan aan een 
levensstijl vol alcohol. Wie meer weet 
over Group ’65: graag.

Wordt vast vervolgd.

En verder: als het verhaal over Ton 
Klootwijk iets duidelijk maakt dan is 
het dat de grens tussen ‘beat’ en amu-
sement helemaal niet zo scherp is als 
menigeen in de jaren zestig misschien 
dacht.

 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.

Geef een man een horloge en hij weet hoe laat het is. Geef hem er twee, en hij weet het nooit meer. Zo voelde 
ik me een beetje na het stuk in de vorige krant over het Quartetto Enzo Gallo. Ik schreef daarin onder meer dat 
dit Italiaanse kwartet in 1956 voor het eerst optrad in Nederland. Dat heb ik van de hoes van de enige lp van het 
gezelschap.

Weet iemand misschien hoe laat het is?

- Drummer Ton Klootwijk 
in de jaren zeventig  -

- Een hele bassist en drummer Cor 
van Beek van Group ‘65  -

- Het Vrije Volk in 1965  -

- Group ‘65, vlnr halve bassist, Brian 
(sologitaar), Ton Klootwijk (drums), Leen 

(organist) -
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Traditionele, 
sfeervolle 

Finsekerstmarkt 

25-28 November 2010

BIJ DE FINSE ZEEMANSKERK,
‘S GRAVENDIJKWAL 64, 
3014 EG ROTTERDAM
TEL. 010-4366164

DONDERDAG  15h-21h 
VRIJDAG  12h-21h

ZATERDAG 10h-17h
ZONDAG  11h-17h

WWW.FINSEKERSTMARKT.NL

Voor aanvullende informatie over onze 
kerstarrangementen en/of 

reserveringen kunt u contact opnemen 
met een van onze medewerkers via 

telefoonnummer 023 - 512 1800
Website: www.duin-kruidberg.nl 

of stuur een E-mail naar: 
info@duin-kruidberg.nlBourgondisch genieten in dit gezellige familiehotel.

Prima keuken, gezellige bar met biljart!
Uniek wandel- en fietsgebied, staat garant voor

Bourgondisch genieten met de ‘zachte G’ van gastvrijheid

Kerstmarkt Special - € 99,- p.p.

Welkoms koffie met Limburgse vlaai !
2x overnachting

2x Service ontbijt
1x 4 gangen surprise menu

Weekendtoeslag € 5,- p.p.p.d, 
per dag verlenging incl. ontbijt € 37.50 p.p.p.d.

Midweekspecial (4dagen): 
bovenstaand arr. van Zo – Do of Ma – Vr € 150,- p.p.

Tevens kerst en oud & nieuw arrangementen

Hotel de Kroon Epen ***
Wilhelminastraat 8, 6285 AV Epen

Tel. 043-4552120
www.hoteldekroonepen.nl

info@hoteldekroonepen.nl

Hotel de Kroon Epen *** Z-Limburg

KERST VOOR 
HET HELE 
GEZIN IN 
NOORDWIJK 
AAN ZEE!

N O O R D W I J K  A A N  Z E E

INFORMATIE EN RESERVERINGEN:
RESERVATIONS@PALACEHOTEL.NL
WWW.PALACEHOTEL.NL 
OF 071 365 3016

Kerst in Hotel - Restaurant ‘de Oorsprong’ 
Verscholen in de bossen, op de overgang 
van de Friese Wouden en het Gaaster-
land ligt temidden van de Friese meren  
de voormalige stoeterij ‘de Oorsprong’. 
Verlenging kerstarrangement o.b.v.           
halfpension, p.p. per nacht € 49,50 
Hotel-Restaurant ‘de Oorsprong’ 
Huisterheide 7   
8521 NC St. Nicolaasga   
tel.: 0513-432662 
www.hoteldeoorsprong.nl

KERSTARRANGEMENT
van 24/12/09 tot 27/12/09 

4 dagen, 3 nachten incl. 3 x ontbijt,
kerstavond een 3-gangen diner 

1ekerstdag 4-gangen dinerdansant 
met “live-music”,  

2ekerstdag 4-gangen diner 

€ 279,00 p.p. 
Géén 1-persoonskamer toeslag !!! 

Kerst-arrangementen

Inschepen 11:30 uur, vertrek 12:00 uur,
terugkomst Spijkenisse ca. 23:45 
uur. aankomst Gouda 15:00 uur, vertrek uit 
Gouda 20:30 uur.
incl. koffie met apfelstrudel en een 
erwtensoepmaaltijd, live music.

Vaarroute: vanuit Spijkenisse, Oude 
Maas, Nieuwe Maas, langs de 
prachtige 
skyline van Rotterdam stad, via 
de Hollandse IJssel naar Gouda.

Een gezellige vaartocht naar 
KAARSJESAVOND in GOUDA 

dinsdag 14 dec

Reserveringen: Rederij Fortuna bv 0181-626126 
www.partyschepen.org

Bel ook voor ons vaarprogramma 2011

Hotel Eeserhof
Arrangementen 2010

...in het weekend is onze huispianist aanwezig !!!!
Hotel Eeserhof, Dorpsstraat 2, 9536 PD, Ees.
Telefoon: 0599-234227, Fax 0599-234298.

www.hoteleeserhof.nl

Hotel Eeserhof half pension
arrangementen

2 overnachtingen inclusief ontbijt en
2x een 3-gangen diner: 225,- p.p.

3 overnachtingen inclusief ontbijt en
3x een 3-gangen diner: 275,- p.p.

4 overnachtingen inclusief ontbijt en
4x een 3-gangen diner: 375,- p.p.

1e & 2e Kerstdag
Uitgebreid 5-gangen diner 

met live muziek

Eeserhof90 x 131  25-01-2010  10:35  Pagina1

Voor meer informatie bel: 0475-534 959
Of kijk op onze website: www.boshotel.nl 

Kerstarrangementen
 in de bossen van 

Nationaal Park De Meinweg 
in Midden-Limburg

Heerlijk genieten...

Boslaan 1 - 6063 NN Vlodrop - Tel: 0475-534 959



‘Leesbril meneer,’ gaf de optome-
trist als advies. Die liet ik meteen 
aanmeten en na een week kwam 
het telefoontje dat het hulpmiddel 
gereed was. Bij het wachten op 
mijn beurt bekeek ik nieuwsgierig 
de andere klanten in de winkel en 
mijn ogen kruisten die van Mien 
van der Wolf. Ik herkende haar 
ogenblikkelijk, want veel was ze 
niet veranderd in de 35 jaar die ze 
uit zicht was geweest. Zij herkende 
ook mij direct. “Ik heb je al die 
jaren gevolgd in Het Vrije Volk, het 
Rotterdams Dagblad en nu alweer 
een jaar of vier in De Oud-Rotter-
dammer. Ik smul van je heerlijk 
herkenbare verhalen en boeken”, 
complimenteerde ze.

Mijn dag kon niet meer stuk. Ze 
vertelde 69 jaar te zijn (vijf jaar 
ouder dan ik, wat haar beslist niet is 
aan te zien), in seniorencentrum De 
Kulk aan de Klencke te wonen en 
dat haar echtgenoot Ton haar twaalf 
jaar geleden was ontvallen. We wis-
selden nog wat wederwaardigheden 
uit en toen was haar bril gereed. 
Kwiek vertrok ze onder een ‘dag, 
tot ziens, hè.’

Kennismaking
Terwijl ik haar zag weglopen, 
moest ik terugdenken aan de eerste 
kennismaking met deze leuke en in 
mijn richting altijd spontane vrouw. 
Dat was op een woensdagmorgen 
in 1963. ’s Middags moest ik nogal 
eens wachten op ‘de krant’ (ik was 
bezorger van Het Vrije Volk) en 
dan dook ik café De Dam aan de 
Damstraat 19b en hoek Oranje-
boomstraat in. Het uitdeellokaal zat 
eerst in café Sport van Rob Bens 
in de Rosestraat 322, daarna in een 

achterzaal van café Stadion Zuid 
van H.J. Verschuren in de Oran-
jeboomstraat 313 en daarna in die 
straat op 205 in een onbewoonbaar 
verklaarde woning naast het wacht-
lokaal van taxibedrijf Stadion Tax 
aan de overkant van De Dam. Het 
sportcafé aan de Damstraat 19 was 
door het kasteleinsechtpaar Arie en 
Bep Berkhout-Schultz in 1962 over-
genomen van uitbater M. Hofstede. 
Het duo had ook café Van Ouds de 
Oostpoort aan de Oostzeedijk 360 
en later café Noordeiland aan de 
Van der Takstraat 23 op het Noor-
dereiland. Op woensdag was ik vrij 
als melkbezorger bij Van Berkel’s 
Melkinrichting. Meestal ging ik dan 
bij mijn abonnees op het Noorder-
eiland het abonnementsgeld innen. 
Op een keer stortregende het en 
besloot ik te wachten in De Dam 
en daar een kop koffi e te drinken. 
Daar trof ik Mientje, zoals iedereen 
haar aansprak. Ze hield de zaak 
schoon en serveerde als een klant 
binnenstapte tussendoor koffi e of 
iets sterkers. Daarna stapte ik wel 
meer op woensdagmorgen bij haar 

binnen en we babbelden tussen het 
slurpen van de koffi e over alles en 
niets. Ze woonde in de Damstraat 
en ging trouwen met Ton van der 
Wolf, die toen - meen ik - brand-
stoffen als petroleum en kolen aan 
huis bezorgde. Ik vond hem een 
sympathieke vent en net als Mien, 
altijd vriendelijk. 

Babyvoeding
Hoe dat nou is gekomen, weet 
ik niet meer, maar ineens was de 
‘liefde’ met café De Dam over. 
Ik kwam er niet meer. Dat was 
ook in de periode dat ik, na melk 
bezorgd te hebben in de Tarwewijk 
en Zuidwijk, ineens wijken kreeg 
toegewezen in Rhoon en Hoogvliet 
in onder meer de Desdemonastraat. 
En wie kwam daar ineens op me 
afstormen: juist, Mientje. De be-
groeting was vriendelijk. Zij en Ton 
waren er komen wonen en vader en 
moeder geworden. Hun kindje had 
bijzondere babyvoeding nodig: Nu-
tricia 5. Of ik kon zorgen voor een 
kratje van veertien fl essen. Nou, dat 
kon. Enkele maanden later werd 
dat Almiron A en ook die leverde ik 
trouw af. Uiteraard haalden we af 
en toe herinneringen op. In 1977, ik 
was toen al sinds 1962 wijkencor-
respondent voor Het Vrije Volk, 
stopte ik met de melkbezorging en 
trad in vaste dienst van de krant. 
Dat had al veel eerder gekund, 
maar ik vond dat niet nodig, omdat 
ik genoot van de vrijheid van 
mijn dubbelfunctie. Van Berkel’s 
Melkinrichting ging echter over in 
andere handen en werken via een 
andere constructie. In loondienst 
blijven was niet mogelijk, dus met 
spijt zette ik de melkwagen aan de 
kant. Het werd een ander arbeid-
zaam leven met andere mensen en 
daar heb ik nimmer spijt van gehad. 
Tot die conclusie kwam in na mijn 
ontmoeting met Mientje van der 
Wolf. Waar het afhalen van een 
leesbril al niet toe kan leiden! 

 - Het wachtlokaal van taxibedrijf 
Stadion Tax bevond zich achter de 

stortcontainer met daarnaast een 
onbewoonbaar verklaarde woning 

die in de jaren zestig werd gebruikt als 
krantenuitdeelpost. Foto verzameling 

Rein Wolters -

Toeval is een vast onderdeel van het leven en kan na een toevallige ontmoeting 
het herinneringsmechanisme behoorlijk in beweging zetten. Ik werd er het prettige 
‘slachtoffer’ van na een bezoek aan optiekwinkel Pearl aan de Binnenban in Hoogvliet. 
Drie jaar geleden moest ik vanwege ernstige staar in het Oogziekenhuis onder het 
mes en kreeg in beide ogen nieuwe lenzen geïmplanteerd. Prima gelukt, sindsdien 
kan ik weer uitstekend zien. Maar om ook goed de krant te kunnen lezen bleken mijn 
armen toch iets te kort. Dus besloot ik mijn ogen te laten doormeten.

Herinnering aan 
café De Dam weer compleet na 
ontmoeting met Mien van der Wolf
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- Ook het achterzaaltje van café Stadion Zuid van eerst Verschuren en daarna 
Maarten en Lenie Wijmans werd gebruikt als uitdeellokaal door Het Vrije Volk. Foto 

verzameling Rein Wolters -

- Nadat Bep en Arie Berkhout café De Dam hadden opgegeven, kwam er een nieuwe 
eigenaar in die het hoekcafé De Ketel als nieuwe naam gaf. 

Foto verzameling Jaap Berkhout/BOF -

Fotoboek 
Nieuwe 
Binnenweg
Geen discussie mogelijk. De 
Nieuwe Binnenweg is met z’n 
1850 meter de langste winkel-
straat van ons land! Hoeveel 
middenstanders langs deze 
bruisende allee gedurende 
meer dan een eeuw  actief zijn 
geweest? Dat is een studie 
waard, en Gerard Peet zal 
over twee jaar met zijn vuist-
dikke Nieuwe Binnenwegboek 
wellicht het antwoord geven. 
Tinus en Bep de Does hebben 
alvast enig ‘voorwerk’ gedaan 
en zij produceerden een kloek 
fotoboek over de qua bouw en 
bevolkingssamenstelling zo in-
teressante Nieuwe Binnenweg.

Het boek, 98 blz. op A4-formaat, bevat 
maar liefst 240 foto’s. Het siert Tinus 
en Bep dat zij met veel nieuwe foto’s 
komen en alleen dáárom al is deze uit-
gave een aanwinst. Ik had bijvoorbeeld 
nog nooit een (vooroorlogse) foto 
gezien van het automobielbedrijf Pie-
tersen (hoek B.W en Gouvernestraat) 
en de gevels van de Dolphin en 
Dirlada Bar waren voor mij eveneens 
onbekend. Nú niet meer…

In het boek ontdekt men als extraatje 
ook zeldzame foto’s van de Joseph-
straat en de Van Speykstraat en 
bijvoorbeeld een erg leuk kiekje van 
waterstoker Van Gils aan de Gaffel-
straat.

Tinus en Bep noemen veel namen van 
middenstanders uit vroegere tijden; 
kortom nostalgie is troef…Het spreekt 
vanzelf dat álle foto’s met korte 
teksten nader worden verklaard. Die 
teksten gaan niet diep, maar dat is in 
deze uitgave ook niet de bedoeling. 
Het standaardwerk komt er immers in 
2012 aan. Het boek mist helaas  een  
fotografen- en/of collectie-index.

Rotterdam Nieuwe Binnenweg inde 
20e eeuw. Uitg. Deboektant, 
Klaaswaal. Prijs: 29,95 euro.

 Joris Boddaert

- Het boek van Tinus en Bep de Does 
bevat zeldzame opnamen, zoals deze van 

autobedrijf Pietersen -
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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?

Waarom vertrekken Jan en Mo-
nica eigenlijk na al die jaren uit 
Zuidland? “We zijn hier in 1997 
begonnen en zitten nu dus dertien 
jaar in Zuidland. Sindsdien is er 
het een en ander gebeurd. We 
begonnen met 400 vierkante meter, 
maar zijn nadien flink gegroeid. 
Met inbegrip van onze vestiging 
in Ridderkerk, hebben we in totaal 
nu circa 4500 vierkante meter 
vloeroppervlak”, verklaart Blonk 
hun keuze. “Hier kunnen we helaas 
niet doorgroeien, maar dat kan wel 
in Spijkenisse”, legt hij uit. “Onze 
zaak in Spijkenisse is twee keer zo 
groot als ons huidige pand aan de 
Kerkweg. Bovendien is het beter 
bereikbaar voor onze klanten uit 
Voorne Putten, de Eilanden en 
Groot Rotterdam.”

Specialisatie
Zoals gezegd willen Jan en 
Monica deze gelegenheid te baat 
nemen meteen wat andere zaken 
te veranderen. “Met ons huidige 
assortiment mikken we vooral op 
een iets ouder publiek. We heb-
ben bijvoorbeeld een uitgebreide 
collectie klassieke meubelen en 

relaxfauteuils. Na de verhuizing 
gaan we in ons nieuwe pand 
ook een assortiment meubelen 
aanbieden dat voor een jonger 
publiek interessant is. Verder gaan 
we de verschillende assortimen-
ten duidelijker scheiden, zodat 
de mensen zich gerichter kunnen 
oriënteren. We maken onder meer 
een aparte afdeling Relax Comfort 
en we concentreren onze modern 
en klassiek eiken meubelen, waarin 
wij gespecialiseerd zijn. Waar we 
niets aan willen veranderen is de 
sfeer die zo kenmerkend is voor 
onze zaken. Die willen we graag 
behouden.”

Advies
Meubelcentrum Zuidland staat al 
jaren voor ‘goed advies’. “Als je 
in een meubelzaak loopt ziet het er 
dikwijls leuk uit, maar de vraag is 
uiteindelijk natuurlijk altijd hoe het 
eruit ziet als de meubels eenmaal 
thuis staan”, aldus Blonk. “Daarom 
vinden wij een goed en eerlijk ad-
vies zo belangrijk. Als iemand een 
prachtige fauteuil uitkiest, waarvan 
wij menen dat die toch minder 
geschikt is voor de persoon in 

kwestie, dan vertellen wij dat eer-
lijk. We gaan dan met zo iemand 
op zoek naar een beter passende en 
goedzittende fauteuil die niet per 
definitie duurder moet zijn, maar 
past bij het budget van de klant. 
Ten slotte is een eerlijk advies op 
de lange termijn lonender dan dat 
een klant zich achteraf bekocht 
voelt.” Blonk hecht er verder aan 
dat klanten in ongedwongen sfeer 
door het meubelcentrum kunnen 
struinen. 
“We willen mensen ook niet het 
gevoel geven dat ze iets opge-
drongen wordt”, vervolgt hij. “Ze 
moeten zich in alle rust kunnen 
oriënteren en rondkijken. Als ze 
niet meteen iets kopen, is dat geen 
probleem. Vaak komen ze dan later 
terug om alsnog hun aankoop te 
doen, nadat ze de adviezen thuis 
rustig hebben kunnen overden-

ken. Heel begrijpelijk, want als 
je zo’n grote aankoop doet, wil 
je er ook graag jarenlang plezier 
aan beleven. Die filosofie heeft 
ons in de afgelopen jaren heel wat 
trouwe klanten uit de wijde omtrek 
opgeleverd”, concludeert Blonk 
tevreden. 

Interieurstylist( te) 
In het nieuwe onderkomen breidt 
Blonk de service nog verder uit. 
“Er komt een interieurstylist(e) bij, 
die mensen die gaan verhuizen of 
hun huis eens heel anders willen 
aankleden kan helpen met ideeën 
om hun huis in te richten. Daarbij 
kunnen we onze klanten straks met 
professionele hulp ondersteunen.”

TIP: Sinds donderdag 28 oktober 
houdt Meubelcentrum Zuidland 
leegverkoop op de showmodellen 
in de vestiging op Zuidland. Hoge 
kortingen, dus profiteer van onze 
verhuizing. 

Nog een paar maanden grote leegverkoop in Zuidland en dan nemen Jan en Monica Blonk met hun 
Meubelcentrum Zuidland hun intrek in hun nieuwe behuizing aan de Groene Kruisstraat in Spijkenisse. 
“Een mooie gelegenheid om meteen wat andere zaken aan te pakken”, vindt Jan Blonk. 

Meubelcentrum Zuidland gaat een stap verder

“Het gaat ons om een goed advies”
- advertorial -

Hartje Spijkenisse 
Meubelcentrum Zuidland is gevestigd aan de Kerkweg 17 in Zuidland. 
Eind 2010, begin 2011 hopen Jan en Monica Blonk hun intrek te nemen 
in het nieuwe pand aan de Groene Kruisstraat 4 in hartje Spijkenisse.

Kijk voor meer informatie op de website www.meubelcentrumzuidland.nl 

Een verrassende prijs!

Select Voyages, een ultieme beleving van ontspanning, romantiek en comfort 
op het water. Een bijzondere ervaring die u niet snel meer zult vergeten. 
Speciaal om kennis te maken met een van onze prachtige schepen en onze 
unieke service aan boord biedt Select Voyages het ‘Rondje Rotterdam’.

Meldt u nu aan voor onze nieuwsbrief op het volgende e-mailadres: 
info@select-voyages.nl o.v.v. lezersactie. Zo blijft u altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws en scherpste aanbiedingen. Onder de inschrijvingen verloten 
wij een cruise ‘Rondje Rotterdam’ voor twee personen van 12 t/m 14 november.

Een bijzondere route!
Van 12 t/m 14 november vaart ons cruiseschip MS Serenade 1 haar ‘Rondje Rotterdam’.
In de loop van de vrijdagmiddag vertrekken we vanaf Rotterdam over de Maas naar het
historische vestingstadje Willemstad. Zaterdagochtend vertrekken we richting de oude 
marinestad Hellevoetsluis. Zondag varen we via de Oude Maas terug naar Rotterdam 
waar we in de loop van de middag aankomen.

Een cruise vol verrassingen!
Deze 3 dagen aan boord zijn een aaneenschakeling van verrassingen. Aan boord maakt u
kennis met onze uiterst vriendelijke en professionele bemanning, trots opdat zij u steeds net
even dat stapje voor zijn. 
De gezellige warme lounge en bar nodigen u uit voor een drankje, vanwaar u een prachtig 
uitzicht heeft. In ons restaurant geniet u van culinaire heerlijkheden en prachtige wijnen 
speciaal door ons zelf geselecteerd. 
Vanaf ons zonnedek heeft u een prachtig uitzicht over de rivier en het bijzondere landschap 
dat Nederland rijk is. Uiteraard hebben wij veel zorg besteed aan onze luxueuze ingerichte 
cabins en suites met verschillende faciliteiten zoals een fl atscreen TV, minibar, koffi e- en 
theefaciliteiten, zithoek en een schuifpui met Frans balkon. Uniek op de Serenade 1 is de 
badkamer met ligbad en aparte douchecabine.

De cruise bieden wij aan op basis van volpension inclusief welkomstcocktail, Captains Diner en 
Live Entertainment. *Voor de single reiziger hebben wij een beperkt aantal suites beschikbaar. 
* De 1-persoonssuites zijn alleen per trap te bereiken.

€199,- p.p.

Een verrassende prijs!

199
2-persoonssuite Volpension

€249,- p.p.249
1-persoonssuite* Volpension

U kunt deze cruise winnen!

Tel: 026 - 325 92 78
Email: info@select-voyages.nl

Kortom, een beleving die 
al uw zintuigen zal prikkelen. 
Laat u verrassen tijdens een bijzonder 
weekend van onovertroffen service, luxe, 
comfort en culinaire hoogtepunten. 
Stap aan boord en beleef zelf het nieuwe 
riviercruisen van Select Voyages!

www.select-voyages.nl

3-daagse ultieme cruise beleving!

Rondje Rondje
Rotterdam...



De Oud Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 2 november 2010 pagina 23

door Aad van der Struijs

Verrek, leef jij ook nog?
Alweer 10 dagen geleden werd de door deze krant georganiseerde Superreünie 
gehouden in het Van Nelle-gebouw aan de Van Nelleweg. Op de voorgaande pagina’s 
van deze De Oud-Rotterdammer hebt u wellicht al gelezen, hoe de aanwezigen de 
dag beleefd hebben. In dit Spionnetje laat ik u ooggetuige zijn, van wat ik in mijn 
spionnetje zag.

Het was een beetje een overwin-
ning voor me, dat ik in een rolstoel 
me tussen de mensen ging storten. 
Zo’n grote jongen als ik, nu (zielig?) 
zittend in een rolstoel? Dat kan toch 
eigenlijk niet?

Nu het kon wel; met duwkracht 
van Willy en John Bakker kwam ik 
overal waar ik wilde zijn. Ik had in 
het vorige Spionnetje aangekondigd, 
dat ik – desnoods in een rolstoel – bij 
Van Nelle aanwezig zou zijn. Die 
mededeling bleek goed gelezen te 
zijn, want op mijn eerste plekje bij 
het verzamelpunt Delfshaven/Bospol-
der/Tussendijken, werd mijn rolstoel 
bijna ondersteboven gelopen door 
een, duidelijk zoekende, man. Hij 
verontschuldigde zich en vertelde, 
dat hij ‘die Spionneur’ zocht. Hij 
verwachtte de Spionneur in de buurt 
van de verzamelplek Delfshaven, 
“want daar komt die vent vandaan.” 
Ik zei hem, dat hij de Spionneur 
gevonden had en bijna uit zijn stoel 
had gelopen. Hij maakte daarna niet 
alleen mijn dag, maar de rest van het 
jaar, goed door te zeggen: “Nee, jij 
bent Spionneur niet. Spionneur is een 
hele oude kerel. Jij bent nog niet zo 
oud.” Willy en John bevestigden, dat 
ik was die ik zei dat ik was.
De goede man werd ‘zo rood als een 
kroot’. Het gelach van het gezelschap 
waarmee hij was, hoor ik nu nog in 
mijn oren.

Daarn
Niet alleen in gesprekken haalden 
door de reünisten herinneringen op, 
ook het fotomateriaal en de fotoboe-
ken van Uitgeverij Voet werden drif-
tig geraadpleegd; vaak om ‘het gelijk’ 
te tonen. Het gepresenteerde in de 
‘Voet-stand’ werd niet alleen gekocht, 
maar ook gebruikt als naslagwerk. Ie-
dere bij Van Nelle aanwezige reünist 
kwam vroeger of later bij Voet; van 
elk Rotterdamse plekje had hij wel 
een afbeelding of verhaaltje.
Genietend van een kopje koffie 
en een broodje, opgenomen in het 
reüniepakket van de DOR, werd ik 
aangesproken door een bezoeker. 
Hij verwees naar een Spionnetje 
uit 2006, waarin ik had geschreven 

dat ik in de Watergeusstraat 26 had 
gewoond. Met die mededeling kon 
hij niet uit de voeten, want zelf had 
hij van 1948 tot midden jaren ’80 
op dat adres gewoond en in die tijd 
nog nooit van een Van der Struijs 
gehoord. Hij wilde weten of het wel 
de Watergeusstraat was geweest en 
met name nummer 26, waar ik over 
had geschreven. Uiteraard twijfelde 
ik niet, maar mans gezicht en naam 
zeiden mij ook niets. Hij wilde details 
en vroeg, wie mijn onder- en boven-
buren waren geweest. De naam van 
de weduwe op de begane grond wist 
ik niet meer, maar boven ons gezin 
woonde de familie Quispel (Deze 
naam heb ik onlangs nog genoemd 
in een Spionnetje). Onze buurvrouw 
op de 1e verdieping was Opoe Gross, 
zei ik hem nog. “Oh”, reageerde hij, 
“ik heb altijd gedacht dat jullie Van 
der Ven heetten. Ben jij dan Wimpie 
of Joop?”  Ik verslikte me in mijn 
koffie en zei, dat ik echt Aad van der 
Struijs ben. De familie Van der Ven 
was een mijn ouders bekend gezin, 
dat woonde in de Schans 35. Hun 
‘volkswoning’ was een vierkamerwo-
ning, terwijl wij het in de Water-
geusstraat met drie kamers moesten 
doen. Omdat ons gezin uitbreiding 
verwachtte, was een woningruil heel 
aantrekkelijk. Eind 1947/januari 1948 
verhuisde iedereen; ik keek vanaf de 
waranda van Schans 35-achter naar 
een waranda in de Watergeusstraat 
26. En op dat adres zag ik in mei/juni 
1948 een nieuw gezin verschijnen 
met twee kinderen van ongeveer mijn 
leeftijd. Daar mijn speelterrein de 
Watergeusstraat was gebleven, kwam 
ik ook wel bij de ‘nieuwe’ buurtkin-
deren thuis. Hun vader was dan uiter-
aard naar zijn werk. En het was nu 
deze vader, die tijdens de Superreünie 
twijfelde aan mijn bestaan.
Later leerde ik dat Wimpie (inmid-
dels Wim) van der Ven in de 2e 
Schansstraat woont. Zijn broer Joop, 
ooit met ene Arie Kooy, mijn speel-
vriendje ben ik helemaal uit het oog 
verloren.

a hebben we heerlijk ‘hakketakkerig’ 
over verschillende Spionnetjes zitten 
kletsen (zeg maar OH-en). Mede 

door een opmerking van hem, en later 
van andere gesprekspartners, heb ik 
besloten vanaf deze woorden in het 
Spionnetje niet meer tegen u te pra-
ten, maar tegen jou. Iedereen die mij 
op de reünie benaderde, liet weten de 
Spionnetjes uiterst persoonlijk en di-
rect gericht op de lezer(es) te vinden. 
En in zulke Spionnetjes hoort volgens 
deze reünisten geen u of uw!

Uitgeverij Voet
Wijdesteeg
Het kan niet ontkend worden, dat de 
bewoners van de Wijdesteeg (een 
zeer nauwe doorgang tussen Schans 
en Aelbrechtskolk) door Schans- en 
Aelbrechtkolkbewoners met een 
bepaalde, vaak negatieve, instel-
ling werden bekeken. De mensen 
in de Wijdesteeg (groot of klein) 
vormden een hechte gemeenschap, 
waar voor anderen, zo dachten die 
anderen, geen plaats was. Een in de 
steeg aanwezige doodskop versterkte 
deze mening bij de jeugd. Hoewel 
het in geen enkel opzicht hard viel te 
maken, viel in mijn opvoeding toch 
vaak het woord asociaal. En in deze 
geest heb ik daar, verwijzend naar 
mijn ouders’ uitspraken, een keer in 
deze krant over geschreven.
In Van Nelle kwam de Delfshavense 
Flip Tromper naar me toe, een oud-
bewoner van de Wijdesteeg. Hij 
vertelde me, dat zijn ouders door de 
woningnood in de Wijdesteeg moes-
ten gaan wonen. Maar de broertjes 
en zusjes van hem hadden zich wel 
aan de algemeen maatschappelijk 
geldende regels te houden. Ondanks 
dat het dak van de woning lekte als 
een vergiet, moeder Tromper liep 
altijd met een gebruiksklare stofdoek 
in haar schort rond. Iedereen was, 
aldus Flip, welkom om in de steeg te 
komen spelen. Maar op een uitzon-
dering na, deed geen enkel kind dit. 
De Wijdesteegkinderen gingen echter 
nooit naar de Kolk of de Schans; daar 
moesten ze met auto’s, motor-, brom- 
of andere fietsen rekening houden. En 
deze vervoermiddelen kwamen nooit 
in de steeg.

Tijdens het gesprek tussen Flip en mij 
bemoeiden andere Delfshavenreünis-
ten zich ermee. Duidelijk werd, dat 
‘vroeger’ zeker niet positief over de 
steeg en zijn bewoners werd gedacht. 
Maar iedereen zei “ja, maar zo heb 
ik het geleerd van mijn ouders.” Ook 
nu nog, in 2010, heeft Flip Tromper 
moeite met de (negatieve) instelling 
over de Wijdesteeg, die de Delfsha-
venaar in de jaren ’50 en ’60 ten toon 
spreidde. Toch hoop ik oprecht, dat 
hij de gemaakte opmerkingen van 
de (ex)wijkbewoners die gemaakt 
werden tijdens de Superreünie, op 
zich wil laten inwerken.

Zoeken rond de 
Wijdesteeg
Flip Tromper gaf mij een foto van 
de Wijdesteeg. Deze foto laat een 
groepje spelende kinderen zien. Hij 
wist me precies te vertellen, wie op 
de foto staan:

Achter naar voren: Lucas (?), Joop 
Tromper, Flip Tromper, Toos Trom-
per en Rob Tromper.

Flip vraagt zich af, wie het kind is dat 
verkleed(?) in de deuropening staat. 
Er staat bij Flip een naam Lucas in 
gedachten, maar deze Lucas woonde 
absoluut niet in de steeg. Dit is dui-
delijk geen WWDN-foto, maar meer 
een Wie-was-dat-nou exemplaar. 
Spionneur hoort graag van je!

Rectificatie
Ik ben blij, dat ik bovenstaand kopje 
weinig behoef te tikken. Maar als het 
wordt neergezet in deze rubriek, heb 
ik wel aardig geblunderd. En als ik 
blunder, weten tientallen lezers me 
daar (vriendelijk, sarcastisch, be-
schuldigend, boosaardig of zakelijk) 
op te wijzen.
In de auto, die mij minimaal twee-
maal per week naar Zuid brengt om 

fysio- en ergotherapie te ondergaan, 
ligt een parkeerontheffing van het 
Maasstadziekenhuis. Toch gaf ik in 
het vorige Spionnetje het voormalige 
Zuiderziekenhuis een andere naam.
Met as op het hoofd roep ik ‘Ik heb 
het fout gedaan. Excuses aub’. In 
Rotterdam krijgen we straks een 
gloednieuw Maasstadziekenhuis 
(combinatie van St. Clara- en Zui-
derziekenhuis). Het ziekenhuis dat ik 
noemde, kan je in Sittard vinden.

Nog een vraag
Kees Hartzema kwam tijdens de 
Superreünie naar me toe en vertelde, 
dat zijn uit de Havenstraat afkomstige 
vader in 1948 getrouwd was met de 
in de Watergeusstraat wonende Cor-
rie Yzerman. Tussen alle familie-
foto’s vond Kees een foto, waarop 
een voetbalelftal te zien is. Zijn vader 
staat als derde van rechts (bovenste 
rij) op de kiek. Verder weet Kees 
Hartzema niets. Wie kan hem iets 
vertellen over de voetbalclub, wie 
waren de andere spelers, waar is de 
foto gemaakt, enzovoort.
Spionneur heeft de e-mailbox wa-
genwijd opengezet. Ook op het adres 
Sint-Jobsweg 20h, 3024 EJ Rotter-
dam zijn jouw reacties welkom.

Snippertje
De foto van Wim Friederich uit 
Capelle aan den IJssel in het vorige 
Spionnetje, die de Geuzenlaan liet 
zien, heeft verbazingwekkend veel 
reacties opgeleverd. Ik wacht op een 
lezer(es), die een stukje schrijft over 
deze straat in Rotterdam-west.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- ‘Het bewijs’ van een verhaal lag vaak bij Uitgeverij Voet. -

- Er werd niet in de Eerste Divisie gespeeld, maar welk Rotterdams elftal was dit? -
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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

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,-

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

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  

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

Kom langs en ervaar
de ruimte
• 3 en 4 kamer appartementen (93-160 m2)
• 2-laagse penthouses met dakterras
• Zeer royale living
• Grote buitenruimte bij elk appartement
• Eigen parkeerplaats op parkeerdek
• Schitterend uitzicht over Rotterdam
• Midden in het centrum van Ommoord
•  Rotterdam Centrum en snelwegen

snel bereikbaar

www.hooghehes.nl

Informatiecentrum zaterdag
6 november geopend!

010 - 433 57 10 06 - 54 60 12 07

Openingstijden
informatiecentrum
Hesseplaats 106, Rotterdam-Ommoord

-  Iedere woensdag van 10.00 - 12.30 uur
en op afspraak

-  Zaterdag 6 november 10.00 - 12.30 uur

Appartementen
- Vanaf € 198.500,- v.o.n.

Topappartementen
-  Vanaf € 333.000,- v.o.n.
(prijzen inclusief stallingplaats)

)

Bezoek het informatiecentrum!
Woonkamer en balkon zijn op
ware grootte nagebouwd!



 

Tudor
Met verbazing keek ik naar de voorplaat 
op De Oud-Rotterdammer van 5 oktober 
en zag twee meisjes links vooraan naast 
elkaar zitten. Als ik het juist heb, moeten 
dit Miep Nelemaan en Truus Beljaars 
zijn. Hoe zou het met deze dames gegaan 
zijn? Ook ik, soms met wat vriendinnen, 
ging daar af en toe heen. Je moest dan 
wel van je ouders om elf uur thuiskomen. 
Natuurlijk verzonnen wij wel eens een 
smoes om toch later thuis te komen. 
Totdat ik mijn man leerde kennen en dat 
was een mooi excuus om iets later thuis 
te komen. Ja voor mij is dit omstreeks 
1951/’53, dus heel lang geleden. Maar ik 
kijk er met plezier op terug. Die uitgaans-
gelegenheden, zoals Parkzicht, de Beurs 
en niet te vergeten La Bonanza!! Het 
sfeertje in de Tudorbar met de echte Rot-
terdamse  bezoekers. Dat was echt lachen 
geblazen. Ook op straat, de gemoedelijke 
Mense en geen geweld. Ik hoop dat wij 
nog veel meer van deze foto’s mogen 
zien.
 Loes de Jong-van den Heuvel
--------------------------------------------------
Hallo redactie
Graag wil ik jullie laten weten dat ik 
graag jullie krant lees. Fijn zou je denken, 
ware het niet dat deze krant eigenlijk niet 
voor mij bestemd is. Ik ben namelijk “nog 
maar” 26 jaar oud. Ik vind de geschiede-
nis van Rotterdam altijd erg interessant 
en lees er graag over. Ook vind ik het 
ontzettend leuk foto’s van vroeger te 
zien, waarop ik dan zie hoe het er vroeger 
uitzag. Juist die hele oude foto’s zijn 
geweldig. Ook de verhalen van “hoe het 
vroeger was” zijn erg leuk om te lezen. 
Zelf gebruik ik bijna dagelijks de fietstun-
nel. Tegenwoordig worden daar maar 
twee roltrappen gebruikt. Het was zo leuk 
te zien dat vroeger alle vier de roltrappen 
gebruikt werden. En ze alle vier ook nog 
eens vol stonden met fietsers. Tegen-
woordig zijn het er nog maar twee en 
vaak genoeg zijn de roltrappen ook nog 
eens leeg.

Ik wilde jullie laten weten dat niet alleen 
50-plussers jullie krant lezen, maar ook 
deze jonge vrouw van 26 jaar oud. Ga 
lekker door met deze krant, ik lees hem 
altijd met veel plezier.
 Kirsten Blansjaar
 loeka34@versatel.nl

 Geachte redactie
Wat een leuk verhaal over het schort van 
vroeger. Herinneringen komen vanzelf 
omhoog borrelen over het schort van mijn 
oma. Ik had een opa en oma in Groningen 
en die oma droeg ook een schort. Geen 
jasschort, maar een klein schortje met 

van voren een zak. Ook bij mijn oma 
kon er van alles in. Van de dagelijkse 
dingen zoals een stofdoek en huishoude-
lijke spulletjes. Maar...en dat is mij het 
meest bijgebleven; mijn oma pruimde. Je 
ziet het nog weleens in oude cowboy-
films. Dan spugen ze de pruimtabak in 

een kwispedoor. Nee hoor, mijn oma 
bewaarde haar uitgekauwde pruimtabak 
in de zak van haar schort. Als we vanuit 
Rotterdam naar Groningen gingen om te 
logeren bij opa en oma mocht ik altijd 
na het eten helpen met de afwas en wie 
mocht het schortje voor.....ik. Oma deed 
van achteren een strik in het schortje en 
als vanzelf doe je dan je handen in de zak 
en ja hoor, je greep dan in de uitgekauw-
de pruimtabak van oma. Want je vergat 
steeds dat die pruimtabak erin zat. Ik ben 
heel wat keertjes over mijn nek gegaan. 
Ook ik draag af en toe zo’n schort en als 
mijn kleindochter komt logeren wil ze 
graag afwassen, maar in mijn schort zit 
gelukkig geen uitgekauwde pruimtabak.

 Corrie Gorissen
--------------------------------------------------
Gerard Cox 
een handje helpen
In De Oud-Rotterdammer nr. 21 vraagt 
Gerard Cox zich af, wat voor winkel 
De Gele Pui aan de Beijerlandselaan in 
Rotterdam-zuid was. Daar kan ik hem 
wel aan helpen; De Gele Pui was een 
meubelzaak.

 Gerard Staa
 Kromme Hagen 372
 3078 RN Rotterdam
 0630784640
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Fotograaf
In De Oud-Rotterdammer van 19 oktober vroeg de heer G.Dekker zich af of er 
meer mensen een foto hadden zoals in de uitgave van 5 oktober was afgedrukt. 
Daar kwamen diverse reacties op. Zoals van Henk 
Salij uit Ridderkerk, waarvan een foto gemaakt 
werd op de speelweide aan de Valkeniersweg . En 
van Paul de Ruiter die bij de koekjesfabriek van 
Doorn op de Zuidhoek werd gefotografeerd. De 
derde kwam van H. van Buuren uit Spijkenisse, 
die nota bene ’s winters in het Witte Dorp (thans 
Ikazia) op de kiek ging. Jan Salomons mailde de 
vierde foto, gemaakt op de Riederlaan op Zuid. 
Rein Koornstra uit Barendrecht reageert: De 
straatfoto. Heel herkenbaar. Mogelijk de zelfde 
fotograaf, hij had een heel decor op een wagen. 
Deze foto is ook rond 1950 gemaakt van mij 
en mijn broers in de Paul Krugerstraat tegen 
over onze woning nr. 147. En Cor Behage 
uit Zwijndrecht ging omstreeks 1952 in het 
Kralingse Bos op de foto bij de zure bommen-
kraam. Tot slot  Aad de Hoog met zus Ineke 
de Hoog. Deze foto is gemaakt op het Saenre-
damplein in Overschie omstreeks 1950.

- Rein Koornstra en broers -

Geachte redactie 
Regelmatig hoor (lees) ik over de Solex, maar nooit over de toen zeer geliefde Berini, 
een motortje dat je zelf op je fiets kon monteren. U ziet hier een foto (tandem) van 
mij waar mijn vrouw en ik op zitten. Hier hebben wij zeer veel plezier van gehad (hij 
weigerde nooit). De foto is uit 1954. Wij waren op de tandem naar Nederweert geweest 
(Limburg) en hebben er nog geen vijf uur over gedaan. De snelheid was, met niet te 
veel tegenwind, ruim 45 kilometer per uur.

Ik vraag mij af of er meer mensen ervaring hebben met een Berini. Mij is verteld dat 
Berini drie namen waren van de personen die hem gemaakt hadden, namelijk Berend, 
Rienes en Nico.

Het motortje kon je op een gewone fiets monteren. Met een handel op je stuur kon je 
hem laten zakken, zodat een ruwe rol van de motor op de band zakte en andersom. 
Je moest wel een goede voorband hebben. Heel mijn familie heeft erop gezeten (niet 
gereden), maar alleen voor de foto. Ik hoop op reacties van mensen die ook een Berini 
hadden en meer kunnen vertellen.

 P. v d Brand
 Biesboschstraat 110
 3207 BC Spijkenisse

- Ook de buren wilden de Berini wel eens proberen -

- Samen op de Berini -

- Ivonne en Paul -

- Cor Behage -

- Aad en Ineke -
- Henk Salij -

- H. v. Buuren -



Chris Brouwer
Ik zoek Chris Bouwer of Brouwer. 
Chris kwam in de jaren 50 geregeld bij 
ons thuis, vanwege mijn zus Thea waar 
hij toen mee omging. Chris woonde 
in Crooswijk en was een hele rustige, 
aardige jongen die ook mij passie deelde, 
muziek. Ik kan mij nog goed herinneren 
dat, als wij ‘s avonds de afwas moesten 
doen, hij ook een doek pakte en wij sa-
men de laatste songs uit de Tunie Tunes 
zongen. En dat klonk heel goed hoor! 
Chris werkte in Rotterdam op het zelfde 
kantoor als Thea en hij had een broer. 
Later ben ik hem nog eens tegengeko-
men en hij vertelde dat hij was getrouwd 
met een zekere Gonnie en in Bolnes 
woonde. Ik zou graag weten hoe het met 
hem is en waar hij nu woont. Chris, als 
je deze oproep leest, neem contact op.
 Loes (Loekie) de Jong
 loesdejong@hetnet.nl
-------------------------------------------------
Bridgeclub 
“Stokvis” Rotterdam
Wij zoeken nieuwe leden. Wij spelen op 
donderdagavond vanaf 19.30 uur. Kom 
eens kennis maken, u bent van harte 
welkom, wij zijn een kleine gezellige 
vereniging.

Onze speellocatie is: 
Jan Meertensflat (Humanitas gebouw), 
v.Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam-Lombardijen.

Contributie bedraagt: € 57,50 per jaar 
inclusief afdracht aan de bridgebond, 
meesterpunten volgens geldende 
schaal. Het Jan Meertens flat bezit een 
uitstekende bridgeaccommodatie met 
een gezellige bar met betaalbare prijzen. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden 
bij:
 H.Blom, 0181612622
 W.Vermeer, 0104322109
-------------------------------------------------
Kleine Visserijstraat
Ik zoek mijn buurtkinderen uit de Kleine 
Visserijstraat van circa 1952 tot 1963. 

Enkele namen; Bieneke en Froukje van 
Beelen, Iwan en zijn zus Diane van der 
Veer, Coby van Duin en haar broer, Nico 
de Rooy en Nico Sweep, Rietje Rippens. 
Er zullen er nog meer zijn, maar ik weet 
geen namen meer. Ik hoop iets van jullie 
te horen.
 Elma de Vries
 Spijkenisse
 06-21416777
 a.stehmann8@upcmail.nl
-------------------------------------------------
Reünie 
telefoonzaal Coolsingel
In april 2011 organiseren we een reünie 
voor iedereen die tussen 1940 en 2000 
gewerkt heeft op de internationale 
telefoonzaal van PTT/KPN.. Lijkt het je 
leuk je oude collega’s terug te zien en 
herinneringen op te halen ga dan naar 
www.telefoonzaal-rt.nl en registreer je of 
bel 010-2205536.  Op de website staan 
meer dan 600 foto’s en we hebben al 315 
aanmeldingen dus….ben je een collega 
van heel lang of iets korter geleden: je 
bent van harte welkom!
 Joke Hilkemeijer en Ria Martin
-------------------------------------------------
Rijwielzaak Tieleman
Mijn vader van 90 (Henk van Duijn) 
heeft nog gewerkt in de rijwielzaak 
van Tieleman in Rotterdam aan de 
Katendrechtse Lagendijk. Hij woonde 
thuis bij zijn vader en moeder (Henk en 
Pietje van Duijn-Huizer) met zijn broers 
Piet en Jan in dezelfde straat. Mijn opa 
werkte toen bij de RET als trambestuur-
der. Graag wil ik hier meer over te weten 
komen.
 Jan van Duijn
 Heernisseweg 63
 4461 PS Goes
 jhvduijn@zeelandnet.nl
-------------------------------------------------
Oproep (getuige gezocht)
Maandag 4 oktober omstreeks 14.00 uur 
ben ik op het fietspad rond de Kralingse 
Plas in Rotterdam lelijk gevallen met 
mijn fiets over een neergeklapt paaltje 
in het wegdek. Ik heb daarbij mijn 
linker schouder gebroken. Een man, die 

vlakbij op een bankje zat, heeft alles zien 
gebeuren. Deze meneer heeft mijn man 
en mij geweldig geholpen. Hij bleef bij 
ons totdat ik in de ambulance lag. Wij 
zouden graag deze lieve hulpverlener 
nog eens extra willen bedanken en 
vragen hem contact met ons op te nemen 
op email adres meul2640@planet.nl of 
telefoonnummer 0180-621480.
 Anneke van der Meulen
 Barendrecht
-------------------------------------------------
Arbeitseinsatz 
november 1944
Ik zoek lotgenoten, die net als ik in no-
vember 1944 door de Duitse militairen 
uit huis zijn gehaald om op transport 
te worden gesteld naar Duitsland. Wij 
zijn in de namiddag vervoerd naar het 
Heinekengebouw aan de Crooswijkse-
singel en daar ondergracht in een van 
de bierkelders. ‘s Avonds zijn we onder 
militair escorte lopend naar het Centraal 
station gebracht met de boodschap “dat 
degene die uit de rij wegliep zou worden 
neergeschoten”.

Na een lange reis via Haarlem, Putten 
en Leerthe kwamen we uiteindelijk in 
Kathendorf, een plaatsje tussen Maag-
denburg en Oebisfelde.

Hier werden we te werk gesteld bij de 
spoorwegen en soms moesten we werken 
op het emplacement in Maagdenburg. 
Ik zoek personen die ook gelegerd zijn 
geweest in Kathendorf. We waren met 
ongeveer 30 personen en sliepen in een 
feestzaaltje van een café, in stapelbed-
den. Ik wil binnenkort daarheen gaan om 
te kijken of ik iets kan terugvinden. In de 
voormalige DDR is niet veel veranderd 
de laatste 50 jaar.
 Wim Olsthoorn
 Overschie
 06-2824 0783
-------------------------------------------------
Freusburg
Als 66-jarige alleenstaande man bezoek 
ik al een paar jaar, als een ‘sentimental 
journey’, allerlei plaatsen die ik in het 

verleden zakelijk of tijdens vakanties 
bezocht.
In juni was ik naar Freusburg,  in de 
buurt van Siegburg, waar ik in 1965 met 
een neef mijn eerste vakantie doorbracht 
in een jeugdherberg in een boven op een 
berg gelegen slot.

Ik probeerde zoveel mogelijk herin-
neringen van onze busreis op te halen. 
Volgens mij boekten we de reis, omdat ik 
toen in het Groothandelsgebouw werkte, 
bij Snelle Vliet aan de West Kruiskade.

Aan de andere kant van het gangpad 
zaten twee vrolijke echte Rotterdamse 
meiden. Ze zongen meerdere keren het 
lied ‘De meid van de straat’. Was dit 
bedoeld als een soort ‘lovesong’ in onze 

richting? Via Internet heb ik de gehele 
tekst teruggevonden. Het bleek rond 
1965 een hit van de Zangeres Zonder 
Naam te zijn.

Ik hoop dat zij zich herkennen bij het le-
zen van dit verhaaltje en contact met mij 
opnemen, zodat ik hen heel wat mooie, 
ter plekke gemaakte, foto’s kan tonen.
 Dhr. A.M. Kreukniet
 Groenewaal 24
 3342 DD Hendrik Ido Ambacht
 078. 681 70 35
 kreuknietagenturenbv@hetnet.nl
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is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel: 0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
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Advertenties:
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Redactie: 
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Bab Riem Vis,
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Hoofdredacteur:
Fred Wallast
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Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

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

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

GEZOCHT
Wie voeren met dit schip in de jaren 1950-1970?
Deze bakdekkruiser heeft vanaf 1950 in de omgeving van Rotterdam en op de 
Kralingse Plas gevaren. Het schip had een ligplaats aan het Noorderkanaal tegenover 
de Begraafplaats Crooswijk of bij Jachthaven Valkhof.
Het schip is in de dertiger jaren in Friesland gebouwd. De historie van het schip 
vanaf 1975 is vrij goed bekend bij de huidige eigenaar, maar gegevens over de 
periode voor 1975 ontbreken. Naar verluidt is het schip van 1950 tot in de jaren 1970 
in bezit geweest van iemand uit Hillegersberg of Schiebroek. Deze man zou 
bij Rijkswaterstaat gewerkt hebben.

Indien u weet wie destijds de eigenaar van het schip was, of wanneer u andere 
informatie over het schip kunt geven, wilt u dan kontakt opnemen met de 
huidige eigenaar ?
 Tel:  0180 310543
 Mail: 1950boot@gmail.com
 Bij voorbaat hartelijk dank!
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Puzzel mee en win !!!
Voor de volgende puzzel hebben we weer hele leuke prijzen. Voor zes inzen-
ders van de goede oplossing hebben we twee kaarten klaarliggen voor één van 
de Zondagochtendconcerten in De Doelen in Rotterdam.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 10 NOVEMBER 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

Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat de eerste De Oud-Rotterdammer verscheen. De krant werd in korte tijd 
mateloos populair onder veel inwoners van de Maasstad en omstreken, maar ook oud Rotterdammers in de rest van 
het land leerden ons blad snel kennen. In het weekend van 23 oktober was er de gelegenheid voor álle oud Rotter-
dammers om elkaar weer eens terug te zien in de Van Nelle-fabriek. Onder het genot van een hapje en een drankje 
vonden oude geliefden, klasgenoten en collega’s elkaar weer terug. Gezien de reacties die wij ontvangen hebben 
mogen we deze dag een succes noemen. Wellicht is dit voor herhaling vatbaar bij het volgende lustrum. De uitslag 
van de puzzel sloeg op deze Superreünie.

Vier het eerste lustrum mee bij Van Nelle
De volgende winnaars ontvangen de cd van The three Jacksons thuis

R.N. van Leeuwen, Strijen
R. Kuipers, Capelle aan den IJssel
J. Schoonhoven- Den Otter, Appingedam

Verhoeven, Rotterdam
B. van Woerkom, Serooskerke 

Reactie’s van de Superreünie van 23 oktober In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met 
het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in 
de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Horizontaal
1. kroonkurk; 7. harddrug; 12. griepje (kilte); 13. geliefde van Julia; 14. elektrisch 
geladen materieel deeltje; 15. universiteitsbibliotheek (afk.); 17. aanspreektitel 
voor een koning; 19. kraaiachtige vogel; 21. bekende Nederlandse motorrace; 
22. waterput (bron); 24. heel zorgvuldig (strikt); 27. roeipen; 28. azijn; 30. uit-
roep van een schildwacht; 31. op grote afstand; 32. land in Zuid-Amerika; 33. 
boomsoort; 35. schermwapen; 37. vaatwerk; 38. flierefluiter; 41. versleten lap; 
42. rechtsgeleerde; 44. zoutachtig (zilt); 46. windrichting; 47. koude lekkernij; 
48. volksvertegenwoordiger; 49. melkklier; 50. wagenvracht; 52. sieraad; 54. 
plat hoofddeksel; 56. ledemaat; 58. middagdutje in Spanje; 61. gewicht; 62. 
Griekse muziektempel; 64. tennisterm; 65. deel van mond; 67. plaats in Gel-
derland; 68. waterkering; 70. voorgerecht; 72. plechtige belofte; 73. droevig 
gestemd; 76. waterloop; 77. radon (scheik. afk.); 78. ritmische beweging; 79. 
insecteneter; 81. titel (afk.); 82. tijdperk; 83. rivier in Frankrijk; 84. grappenma-
ker; 86. Spaanse landstreek; 87. toilet in een kampement.

Verticaal
1 zachte glanzende geweven stof; 2. maanstand (afk.); 3. noodsein (afk.); 4. 
zandheuvel aan de kust; 5. overdreven kuis; 6. vervuilde dikke mist; 7. grote 
steekvlieg; 8. oevergewas; 9. bovendien; 10. voorzetsel; 11. verlangen naar 
voedsel; 16. slaapplaats; 18. (snel)soort; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 
21. kever; 23. lichaamsplooi; 25. Nederlandse rivier; 26. wild zwijn; 27. lichte 
herenoverjas; 29. wangen van de kabeljauw als gerecht; 32. Europeaan; 34. 
oesternet; 36. eiland der kleine Antillen; 37. uiting van liefde; 39. lichaams-
holte; 40. werptouw; 42. jongensnaam; 43. erwtensoep; 45. klein paardje; 46. 
gehoororgaan; 51. meisjesnaam; 53. muurholte; 54. toneel spelen; 55. gewicht; 
56. levenlucht; 57. trend (rage); 59. luxe kerstbrood; 60. fijne groentesoort; 62. 
havenstad in Oekraïne; 63. verlies (ongunstige kant van iets); 66. onnozel 
iemand; 67. lidwoord; 69. Russisch gevechtsvliegtuig; 71. rivier in Utrecht; 73. 
niet gelogen (echt); 74. brandstof; 75. plaats in België; 78. spoedig; 80. 
withand gibbon; 82. eerstvolgende (afk.); 85. romanum imperium (afk.).
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58 15 32 67 8 52 28 49 86 14 33

73 56 60 13 1 26 71 43 65

27 72 77 7 79 19 29 11 24 53 10 84 75

Beste Oud-Rotterdammer
Dank voor de organisatie van een leuke 
dag op een unieke locatie. Goed verzorgd 
vanaf aanwijzing parkeerplaats tot horeca 
en alle andere zaken die aan de orde 
kwamen. Heel bijzonder om je buurjon-
gens na 50 jaar weer te zien.
 Nogmaals dank, 
 Hans Nicodem.
---------------------------------------------- 
Bedankje
Ik bezocht de Superreünie op 23 oktober 
in het Van Nelle gebouw. Ik wil mijn lof 
uitspreken voor de gehele organisatie 
van dit gebeuren, ook al heb ik zelf geen 
oude buurtgenoten mogen treffen, maar 
dit is voor mij van ondergeschikt belang. 
Vanaf het vervoer vanaf CS Rotterdam 
tot de bediening aan de buffetten. De 
muziek en noem maar op. Een dag die ik 
niet had willen missen. Bedankt!
 P.G. van Dam
----------------------------------------------
Dank
Ik wil namens mijn vrouw en zus mijn 
dank uitspreken voor de organisatie van 
het lustrum in de oude Van Nelle fabriek. 
Alles was perfect geregeld inclusief 
vervoer naar en vanaf fabriek naar het 

Delftseplein, de maaltijd en de organisa-
tie van de wijkverdeling. Nogmaals heel 
hartelijk bedankt.
 J.W.Loeve
 loevesr@kabelfoon.nl
---------------------------------------------- 
Geachte redactie
Afgelopen zaterdag was ik op de 
reünie en ik wil jullie bedanken voor de 
geweldige organisatie en daardoor ook 
de plezierige dag. Zelf heb ik verschil-
lende oud-klasgenoten ontmoet en het 
was fantastisch elkaar na 46 jaar weer te 
ontmoeten. Ook leuk waren de gesprek-
ken met voor mij onbekende mensen die 
toch in dezelfde buurt hebben gewoond 
en met wie je daarom jeugdherinneringen 
kon ophalen, omdat je hetzelfde speelter-
rein had.

Verder heb ik nog een vraag:

Ik las laatst in een van De Oud-Rotter-
dammers een oproepje van iemand die op 
een Christelijk ulo aan de Grondheren-
straat had gezeten. Ik heb de krant door-
gegeven aan iemand anders, dus precies 
weet ik het niet meer, maar ik meende 
in 1952. Waar het mij om gaat is het 

volgende: ikzelf ben een schipperskind 
en heb volgens mij op diezelfde school 
gezeten, maar dat was Schippersschool 
de Waalhaven. Ik zat daar vanaf 1955. 
In mijn tijd had je in dat gebouw dus de 
schippersschool, met een zogenaamde 
varende afdeling (dat waren de kinderen 
die bij hun ouders aan boord bleven en 
daar naar school gingen waar het schip 
zich bevond) en een vaste school waar de 
kinderen zaten die vanaf hun achtste jaar 
in een kosthuis verbleven of bij familie 
werden ondergebracht. Bij die laatste 
categorie hoorde ik; ik woonde bij een 
tante op de Katendrechtse Lagendijk. Op 
de bovenste verdieping van het gebouw 
was een school voor dove en slechtho-
rende kinderen. Verder was er een lokaal 
waar maaltijden gekookt werden en waar 
tussen de middag kinderen van buitenaf 
kwamen eten (ik heb nooit begrepen 
waarom dat was). Gaat het nu om 
hetzelfde schoolgebouw en was de ulo 
er tijdelijk ook ondergebracht of was er 
nog een school aan de Grondherenstraat? 
Ik kan me dat niet herinneren, hoewel 
ik nog heel veel weet van mijn lagere 
schooltijd (ik vond het geweldig). Ik 
hoop op een reactie.

 Gerda Klaassen-Rosenbrand
 Jan Mankeshof 64
 7944 GW  Meppel
 0522-244082  
----------------------------------------------
L.S.
Het was reuze gezellig vandaag tijdens 
de reünie. Fijne muziek. Veel zoekende 
mensen. Tot mijn spijt vond ik uit Char-
lois geen straatgenoten of bekenden uit 
de buurt.
 Nel Verhoeven
 p.verhoeven47@upcmail.nl
----------------------------------------------
Beste Oud-Rotterdammer
Heb zaterdag (uiteraard) de Superreünie 
in het Van Nelle complex bijgewoond. 
Over het algemeen kan van een geslaag-
de dag worden gesproken. Grotendeels 
was alles goed georganiseerd: Het gratis 
vervoer Rotterdam CS - Spaanse Polder 
v.v., de prima locatie, ontvangst, catering 
en muzikale omlijsting.

Helaas vond ik de communicatie slecht 
verzorgd. Doel was (oud-) bewoners 
uit Rotterdamse wijken met elkaar in 
contact te brengen. Met  een wijkindeling 
(waarin helaas de wijk HOOGVLIET 

ontbrak) waren hiertoe ontmoetingsplaat-
sen geschapen. Herkenning van oude 
buurtgenoten op grond van gezichten 
is echter, na zovele jaren, moeilijk zo 
niet onmogelijk. Naamplaatjes hadden 
daarbij een nuttig hulpmiddel kunnen 
zijn. Aan deze voorziening was in mijn 
ogen te weinig aandacht besteed. In de 
zaal waren naar mijn mening veel te wei-
nig vellen met plakstickers neergelegd, 
waardoor een deel van de aanwezigen 
er anoniem bij liep. Ik hoop dat hieraan 
bij een eventuele volgende reünie meer 
aandacht wordt besteed.
 A.M. Los
 Vuurdoorn 31
 3171 ND Poortugaal
 amlos@hetnet.nl
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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!

Humanitas zoekt

vrijwilligers m/v
die de persoonlijke

administratie op 
orde willen brengen 
van mensen die dat 

even niet meer
kunnen.

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

www.humanitas-rotterdam.nl/
vrijwilligerswerk

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

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

Afdelingen krijgen open karakter met gevoel voor 
privéleven en veiligheid 

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen 
wordt prachtig!
In anderhalf jaar tijd is Hannie Dekhuijzen aan de Carnisse-
dreef in Charlois omgetoverd tot een modern verpleeghuis 
voor kleinschalig wonen. Bij een eerste rondleiding kenden 
medewerkers die twintig jaar in het gerenoveerde gebouw 
hadden gewerkt, het niet meer terug!

Huizenmarkt; prijzen en ontwikkeling

Vanuit historisch perspectief is de rentestand momenteel uitzon-
derlijk laag. Woningen zijn tegenwoordig wel groter en luxer en 
banken tellen tegenwoordig tweede inkomens mee bij de bepa-
ling van de leencapaciteit van gezinnen. Een abrupte correctie 
van de huizenprijzen lijkt beperkt. Eind jaren ‘70 werd de omslag 
op de huizenmarkt voor een groot deel bepaald door een flinke 
stijging van de hypotheekrente tot meer dan 12% in 1981. Der-
gelijke rentepercentages zijn tegenwoordig ondenkbaar. Bij een 
hogere rente neemt de leencapaciteit van gezinnen naar rato af. 
Veel gezinnen moeten hun volledige leencapaciteit gebruiken 
om een woning te kunnen kopen. Rentedaling grijpt direct posi-
tief aan bij de huizenprijsontwikkeling.

Een belangrijke factor die ver bui-
ten ons bereik ligt is de mismatch 
tussen vraag en aanbod op de wo-
ningmarkt. Een achterblijvend 
woningaanbod leidt ertoe dat 
overheidssubsidies ter bevorde-

ring van het eigenwoningbezit al-
leen de huizenprijzen opjagen en 
daardoor hun doel voorbijschie-
ten. Flexibiliteit is in alle opzichten 
beter voor de werking van de wo-
ningmarkt.

U wilt zorgeloos wonen met of zonder zorg?
Dat kan. Bijvoorbeeld in De Oosterwiek!
De term ‘use it or lose it’ is een van de sleutelbegrippen van het Huma-
nitas concept. De dagelijkse dingen zelf zo veel mogelijk doen. Pas als 
het niet meer kan, komt het begrip zorg om de hoek kijken. Dit con-
cept is mogelijk in De Oosterwiek aan de Varnasingel 602-986 te 
Rotterdam. De woningen hebben prachtig uitzicht op veel groen, zijn 
rolstoelvriendelijk en gelegen recht tegenover het winkelcentrum Oos-
terhof/Alexandrium.

U komt binnen in de representatieve hal met lift en oplaadpunt voor 
scootmobiel. Eenmaal aangekomen bij de woningentree is er een 
ruime hal, grote woonkamer met separate keuken en een bijkeuken. 
De slaapkamer met balkon is bereikbaar via de woonkamer. Natuur-
lijk is de woning voorzien van een badkamer met douche, vaste was-
tafel en toilet.
Daarnaast zijn er voorzieningen aanwezig als een restaurant, kapsalon, 
fysiotherapieruimte, biljartruimte, bibliotheek, jeu de boules-baan.

In De Oosterwiek zijn beschikbaar: persoonlijke verzorging, ver-
pleging, maatschappelijke en huishoudelijke hulp, dagvoorzie-
ningen en persoonsalarmering.
Indien gewenst kunnen uw gasten tegen betaling gebruik maken van 
logeergelegenheid. De woningen zijn te koop met een vraagprijs van 
€ 139.000,- kosten koper.

Meer informatie via
Atta MAKELAARS
Westerstraat 37
3016 DG Rotterdam
010 - 433 57 10

ven en veiligheid. De afdelingen 
zijn ruim van opzet en hebben in 
het midden  een plein waar bewo-
ners en medewerkers elkaar kun-
nen ontmoeten.
In elke wooneenheid is plaats voor 
zes tot zeven bewoners. Zij krijgen 
een gezamenlijke huiskamer en 
een eigen zit-/slaapkamer met 
een eigen privé sanitaire voorzie-
ning. Het is nu aan de inrichters 
om het gebouw mooi aan te kle-
den en in te richten zodat bewo-
ners en medewerkers er straks een 
attractieve woon- en werkomge-
ving krijgen.
De kunst zal zijn om een gezellige 
sfeer te combineren met een prak-
tische werkomgeving. Intussen 
staan de medewerkers, vrijwilli-
gers en familie te popelen om te-
rug te kunnen naar verpleeghuis 
Hannie Dekhuijzen. Dat gaat niet 
lang meer duren, want de verhui-
zing staat gepland voor februari!

IJsselburgh is een prachtig, 
groot servicecomplex in Bever-
waard met 198 appartementen 
en een royale, veilige binnen-
tuin. U kunt zich opgeven voor 
een driekamerappartement met 
zorg. Huurprijsindicatie: € 625,-.

Informatie over huren kunt u krijgen bij Humanitas
Woonmakelaar Coby Bosker: 010 - 461 51 24

Het servicecomplex Nancy 
Zeelenbergflat in Charlois met 
zijn markante gevel, en mooie 
binnentuin staat aan het groe-
ne Amelandseplein.  Er zijn nog 
enkele appartementen vrij.
Huurprijsindicatie: € 400,-.

TE HUUR

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

Leefruimte veel rianter
De verpleegafdelingen zijn to-
taal anders ingedeeld. Het ge-
bouw heeft er ook anderhalve 
woonlaag bijgekregen. Het 
vloeroppervlak is daarmee 
enorm vergroot, waardoor de 
leefruimte van de toekomstige 
bewoners veel rianter wordt. Er 
zijn wooneenheden gemaakt 
waarbij zes of zeven bewoners 
samen wonen. Ook al wordt er 
nog volop gewerkt en is het ge-
bouw nu nog een bouwplaats, 
er is al goed te zien dat het ruim-
telijk is en de afdelingen een 
open karakter krijgen. Door de 
keuze van materialen zoals hoge 
houten deuren, stijlvolle keu-
kens en parketvloeren, ontstaat 
een warme en huiselijke sfeer. 
De ontwerpers hadden zicht-
baar aandacht voor het creëren 
van een optimale leefruimte 
vanuit het oogpunt van privéle-
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