
De gebroeders Hoenderop (vijf stuks) 
waren mijn ooms én werkgevers. Toen 
was werken nog leuk en gemoedelijk.
Veel bekenden kwamen bij ons hun 
handel kopen of een praatje maken. 
Zoals Kees Koorneef (Bruine Kees), die 
in zijn zware, lange, leren jas Crooswijk 
voorzag van Libelles, Margrieten, de 
Lach, Piccolo en vele andere tijdschrif-
ten. De winkels in de gehele stad werden 
bevoorraad door Klaas Duizendstra, 
Wim Hoogenstrijd, Cor Andriessen, 
Jantje Rosbergen, Chris Hoogeveen en 
ondergetekende. Daar was ook nacht-
werk bij. De Sport en Sportwereld van 
Dr A. van Emmenes, later opgegaan in 
het AD, werd op station DP opgehaald en 
rondgereden. Programma’s verkopen bij 
belangrijke voetbalwedstrijden was ook 
ons werk en nog leuk ook. Eén van mijn 
fi jnste collega’s was destijds Wim Tim-
mermans, die woonde op de hoek Tocht-

straat/Meidoornstraat in een achterkamer 
van een glaswinkel (bekend als Tim).

Pompbediende
Op 29 in de Zaagmolenstraat zat rijwiel- 
en motorhandel Jan van der Reyden 
(Ome Jan). Die zocht een knecht en van 
mijn ooms mocht ik daar gaan werken, 
omdat dat meer in mijn studierichting 
lag. Die knecht was eerder een manussie 
van alles en repareerde fi etsen, plakte 
banden en was ook pompbediende. Dat 
laatste was eigenlijk het leukste werk.
De straat was niet zo breed en als ik 
banden moest pompen zat ik op de 
tramrails. Ik was de schrik en lastpost 
van de lijnen 22 en 10. Die begonnen 
al bij het Zwaanshals met ting-ting en 
dat werd steeds driftiger. Sommigen 
stopten pas op 20 centimeter van mij. 
Ik kende die gasten zo langzamerhand 
wel en als het een bullebak was, bleef 
ik treuzelen. Gevolg was een getingel 
van jewelste. Voor een jofele maakte ik 
zo snel mogelijk plaats. Samen met één 
van die bestuurders zette ik de boel op 
stelten. We deden dan net of we erg boos 
waren en scholden elkaar keihard uit 
voor rotte vis. Als er voldoende kijkers 
waren, gaven we elkaar een hand en 
de toeschouwers voelden nattigheid; 

bescheuren was dat. Ook vroeg de con-
ducteur, als de tram stilstond, soms of ik 
zijn banden even kon oppompen. Je had 
de passanten moeten zien kijken als ik de 
slang onder de tram duwde en zoge-
naamd pompte. “Sinds wanneer heb een 
trem lugbanduh?” vroeg men vaak. Dit is 
een proeftram zeiden wij dan. Er waren 
erbij die gingen op hun knieën om onder 
de tram te kijken. We bleven er in!!

Brombier
Naast ons zat Motorhandel Dick Bies-
veld en die repareerde mijn, bij Willy 
van Gent op de Bergweg voor 75 piek 
gekochte, Sparta motorfi ets met 250 cc 
JLO motor. We gingen er zelfs mee naar 
België op vakantie. Want zover haalde 
dat ding wel met een maximum snelheid 
van 90 per uur. Daarvóór had ik een 
Berini-eitje en dat was in het begin van 
zeg maar de ‘bromfi etsexplosie’. Hoe-
veel soorten kwamen er op de markt en 
allemaal met andere mengsmering. Dat 
was opletten geblazen. Teveel olie was 
een probleem, maar te weinig nog een 
veel groter. Ome Jan verzon een nieuw 
woord. Met grote letters stond dat op een 
bord boven de zaak: Hier voor Brombier.
Op 49, hoek Zaagmolenstraat/Tocht-
straat, boven v.d.Meer en Schoep waar 

mevrouw Hamer de scepter zwaaide, 
woonde Toon van Beusekom met zijn ge-
zin. Toon was een pruimende, grappen en 
grollen makende conducteur die 38 jaar 
op lijn 15, van Crooswijk-Ruygenplaat-
brug, zijn reizigers vermaakte. Zijn vaste 
bestuurder en vriend was de ook in de 
Zaagmolenstraat wonende Jan Hesselink. 
Toons’ dochter Tonnie kwam vaak langs 
de pomp, maar dan niet voor benzine. 
Praatje werd bioscoopie en etentje en van 
het één kwam het ander. Jawel, we zijn 
nu haast 50 jaar getrouwd. Daar was die 
benzinepomp dus ook goed voor.

Bezienswaardigheid
Kort woonden we op de zolder van 
nummer 49. Toen verhuisden we met 
een bakfi ets, gehuurd bij Zijlstra in de 
Zaagmolenstraat naar de Bloklandstraat 
43. De huur was 7,50 piek per week. 
Niet veel, maar je had er dan ook niets 
voor. Zelfs een douche hebben we op 
de veranda laten maken door timmerbe-
drijf Post uit de Zaagmolenstraat. Goof 
Haverhoek was de zetbaas en één van 
zijn beste timmerlui heette Dick. We 
kochten een linnenkast bij de gebroe-
ders Lindhout voor 2,50 per week. Ook 
het bankstelletje kwam van hen. Op de 
Zaagmolendrift gingen we bij Volle-

brecht voor een koelkast, die heeft 40 
jaar gekoeld. De TV kwam van de kleine 
winkel van Correct (Victoria was nog 
bioscoop) in de Zaagmolenstraat en de 
tweede, een kleuren, kochten we daar 
ook. We hadden veel bekijks, al was 
er nog maar één uur per week in kleur, 
maar de dames met bloemen vóór elke 
uitzending waren al een bezienswaardig-
heid op zich. Prachtig!
Om op te knappen haalden we verf bij 
Meulman in de Zaagmolenstraat. Tegen-
over ons zat Joop Opdorp, de watersto-
ker/kruidenier; wij waren best een goede 
klant. Elke week ging er zeker 25 piek 
naartoe. Maar dan had je wel alles. Joop 
kwam het nog brengen ook.

De Marine had me nodig; alleen het idee 
dat ze me nodig hadden, hebben ze me 
nooit gegeven. Na de Marine ging ik 
weer werken bij mijn ooms totdat we in 
1977 naar de Ardennen verkasten. Héél 
ver weg, maar de Zaagmolenstraat blijft 
voor ons altijd dichtbij, zeker ‘dat ene 
stukje’.

Baljé M.A.J. ( Hans )
Opont België
hbalje@skynet.be
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

In mijn jonge jaren heb ik lang 
gewoond en gewerkt in het 
stukje Zaagmolenstraat tussen 
de Jacob Cats en het Zwaans-
hals. Mijn vader kwam van 
nummer 8 en was de zoon van 
een van de eerste fotografen N. 
Baljé. Mijn moeder woonde op 
47 en was de dochter van M.A.J. 
Hoenderop. Wie kende de firma 
Hoenderop niet? Groothandel, 
uitgeverij, tijdschriftenexploi-
tatie en de agentschappen van 
het Rotterdamsch Nieuwsblad 
en de AVRO.

Sinds wanneer hep een trem lugbanduh?
Deze week o.a.:

  De sfeer van
  het Oude
  Noorden in
  de jaren van
  weleer

 - Pag 9

  Autobus-
  bedrijf
  Van Gog
  
  

 - Pag 9

  The
  Valentina’s;
  De Rotterdamse
  Andrews
  Sisters

  - Pag 19

  Speciale vrienden-
 aanbiedingen
 - Pag 14-15

- De zaak van Hoenderop in de Zaagmolenstraat, agentschap van onder meer de AVRO-bode -

Pasfoto’s aan huis?
Bel: 010 214 39 52

BETAALKAARTEN - COMPANYCARDS - SPORTHAL - REISDOCUMENTEN - RIJBEWIJS - SCHOOLPAS - ZORGVERZEKERINGPAS

PASFOTO-ORGANISATIE.NL
PASFOTO’S OP LOCATIE DOOR HEEL NEDERLAND

HOOGSTRAAT 29 - 33, ROTTERDAM, TEL.: +3110 - 214 39 52

- In het begin van de ‘bromfi etsexplosie’ had 
elk merk zijn eigen mengsmering -
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Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80   Internet www.zitwel.nl

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

vanaf

495
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

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

 
 

Electrostore gaat
voor olympisch goud!
- LG 42 inch (107 cm ) lcd televisie
- Full hd 1920x1080
- Hdmi en scart

Normaal :  995,- euro

d!
isisieie

Nu speciale 
olympische aanbieding  

Met gratis 5 jaar garantie ti
€ 599,- 
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Cox Column

In augustus 1955 werd ik 14 en een 
maand later moest ik, door omstan-
digheden, gaan werken. In 1956 werd 
m’n broer Cees geboren. Voor mij dus 
geen bezoekjes aan de fruitterminal of 
snaaien in de Spaanse Polder, althans 
niet in mijn jeugd.
Wél voetballen tegen de glooiing van 
de Rotterdamsedijk of bij sneeuw met 
de slee naar beneden.

Buurtgenoten
Ik herinner me veel namen van buurt-
genoten. Zo was de familie Berg, met 
zoon Henk, één van de eersten met 
een tv-toestel en heb ik daar het WK 
voetbal gezien.
Tegenover ons woonden de families 
De Peinder en Groeneveld. Zoon Koos 
Groeneveld is nog een poos collega 
van me geweest. Aan de overzijde was 
een manufacturenwinkel waarvan het 
portiek een ‘hangplek’ (ja, toen al) voor 
ons was.
In de portiekfl at daarboven herinner ik 
me heel goed de familie Kranenburg 
met dochter Joke. Verder woonden daar 
Frans van Putten en Tineke Lunenburg. 

En je had de groente-, fruit- en kruide-
nierszaak van Isaäc de Witte. Naast ons 
mevrouw Bergman met zoon Menno 
waarvan ik schaken heb geleerd en de 
familie Krastman.
Vader Krastman had een assurantie-
kantoor; met zoon Geert Jan en dochter 
Anneke trok ik veel op.

Werk
Tot aan mijn diensttijd werkte ik in 
Oud-Mathenesse bij een fi liaal van de 
Coöp om de hoek van de Franselaan 
en Italiaansestraat. Heel hard werken 
en zes dagen in de winkel zijn was 
eerder regel dan uitzondering. En vaak 
ook de 2e Paas-, Pinkster- of Kerstdag 
een paar uur open. Omdat ik dichtbij 
woonde, moest ik op de zondagen ook 
de sigarettenautomaat nog bijvullen! 
In mijn diensttijd heb ik in mijn vrije 
weekenden daar wel een centje kunnen 
bijverdienen. Immers, de overheid 
betaalde maar één gulden per dag aan 
zijn soldaten!

Winkels
Ik herinner me de patatzaak van Vel-

lekoop aan de Engelsestraat en de 
kruidenierswinkel in de Bulgaarsestraat 
met daarvoor een gymnastieklokaal met 
speelplein, waarop later mijn zoon John 
nog veel heeft gevoetbald.
Inderdaad, mijn zoon, want na de 
militaire dienst, mijn huwelijk en enige 
woonplekken in Rotterdam, zijn we 
weer in Oud-Mathenesse beland  aan 
de Franselaan. We woonden daar recht 
tegenover de Brigantijnstraat waar de 
Finlandiaschool is en waar de kids hun 
reken- en taalopleiding hebben gehad. 

Spaansepolder
Zoals eerder vermeld, heb ik iets met 
de Spaanse Polder. Immers als je 
kinderen gaan sporten, ga je naar hun 
wedstrijden kijken, trainingen bezoeken 
en krijg je belangstelling voor hun 
sportclub. Tenminste dat vond en vind 
ik nog steeds, hoewel anderen daar 
anders over denken.
Zo kwam ik bij voetbalclub EDS, 
waar ik lang en met veel plezier in 
verschillende commissies heb gewerkt, 
zelfs toen mijn zoons allang elders 

voetbalden
Halverwege de jaren ’70 ben ik 
verhuisd naar Zwijndrecht waar ik nog 
steeds met plezier woon. De Oud-Rot-
terdammer brengt toch meer nostalgi-
sche gevoelens naar boven dan ik me 
ooit gerealiseerd heb.

Hans Nicodem
h.nicodem@hetnet.nl

Prachtige verhalen van Oud-Mathenesse
Prachtige verhalen van ex-bewoners van Oud-Mathenesse (DOR 26), 
maar wat heb ik dan veel gemist! Wij kwamen met een gezin van zes 
personen, m’n broers Theo, Emiel en Wim en ik, in 1954 in de Engel-
sestraat op nummer 7 wonen en waren afkomstig uit een driekamer-
woning in de Messcherststraat. Een zee van ruimte dus in een vrij 
bovenhuis mét badkamer.

- De Franselaan met rechts de Deensestraat en verderop rechts de Italiaansestraat -

“Meester G.B.J. Hillterman, 
directeur van de Wereld, bespreekt de 
toestand bij de Haagse Post.” (Wim Kan.)

Het zou me van u tegenvallen als u 
bovenstaand liedje niet zou herkennen, 
ik verwacht zelfs dat u het mee kunt 
zingen. Inderdaad, uit de onvergetelijke 
radioserie ‘De familie Doorsnee’, die 
overigens eigenlijk ‘In Holland staat ’n 
huis’ heette. Gezongen door Hetty Blok 
als Sjaan, en Jo Vischer jr. als Willem, 
die gaan emigreren en alvast hun Engels 
een beetje oefenen. Het lied zit de hele 
dag in m’n kop, want Hetty Blok wordt 
negentig jaar, en ter gelegenheid daarvan 

is er ’n feestje, en dan gaan Joke Bruijs 
en ik het ten gehore brengen. Als u dit 
leest is dat allemaal al gebeurd, maar nu 
zit ik me er nog zeer op te verheugen. 
Dit nummer zit zó goed in elkaar, en 
is zo briljant gecomponeerd door Cor 
Lemaire, ik krijg werkelijk tranen in 
mijn ogen als ik het hoor. Omdat ik ook 
die tijd weer voor me zie, ’s avonds met 
z’n allen aan de radio, hopend dat je 
nog even op mocht blijven. Wat zat de 
wereld toen nog eenvoudig en simpel in 

elkaar. Onze kinderen en kleinkinderen 
zullen dat nooit weten, hoe dat was, 
alleen maar die radio en dan alles zelf 
erbij verzinnen. Onze kinderen, en zelfs 
de kleinkinderen, spreken trouwens zo’n 
beetje vloeiend Engels. Wat een simpele 
wereld dat je dat toen als volwassenen 
allemaal nog moest leren. En wat was 
dat Australië en Canada ver weg! Nou 
geven ze daar De Oud-Rotterdammer 
aan elkaar door. Het is ’n enorm cliché, 
maar de wereld is zó klein geworden. Ik 
was net nog even op de Antillen, nou, 
één nachtje doorbijten en je bent er. 
De Antillen, door de rare loop der 
geschiedenis stukjes Nederland voor 
de kust van Venezuela. Ik denk dat ze 
met dat Nederlandse verleden heel wat 
beter af zijn dan ze geweest zouden zijn 
als een stukje Zuid Amerika. Maar ho 
maar, wij zijn daar de grote boosdoeners. 
Eigenlijk zijn die mensen alleraardigst, 
maar in verenigingsverband, bijvoor-
beeld politieke partijen, zijn ze onuit-
staanbaar. De mentaliteit is het beste als 
volgt te omschrijven: “Mijn bet-over-

grootvader is slaaf geweest, dus ik hoef 
mijn hele leven niet meer te werken.” De 
Nederlandse staatssecretaris, door een 
kopman daar voor “viswijf” uitgemaakt,  
probeert afspraken te maken teneinde 
tot de nieuwe bestuursvorm te komen, 
u weet wel, de kleine eilanden worden 
een provincie van ons land, de rest wordt 
zelfstandig, dat kost Nederland trouwens 
twee miljard, maar daar gaat het nou niet 
om, en achter haar rug wordt een zekere 
politicus, treffend Nicolaas geheten, 
omgekocht en belandt bij de tegenstan-
ders, zodat alles weer op losse schroeven 
komt te staan. Als de staatssecretaris 
vervolgens besluit dan ook maar even 
met betalen op te houden, is het land te 
klein, uiteraard. Opvoeding en onderwijs 
zijn rampzalig, het is werkelijk zeer de 
vraag waar dat allemaal heen moet. 
“Maar ja”, zou Wim Kan zeggen, “waar 
moet het met ALLES heen…?” 

Dan zeg ik: “William, ik zit te puffen van de hiet”
Dan zeg ik: “Hef joe somsing for me om toe iet?”
Dan zeg ik: “ ‘k Heb alleen ’n blikkie kouwe pork”
En dan zeg ik weer: “Darling, rijg ’t effe an me vork…”

Wil joe hef a kup of tie, plies, plies, plies.
Wil joe hef a kis of mie, plies, plies, plies.
Dan ben ik jouw husband,
Dan ben ik jouw wijf.
Hoeveel sjildren zalle we dan nemen?
Laawe zeggen: vijf.
Wil joe hef a kup of tie, wil joe hef a kis of mie,
Wil joe hef a femmelie… plies, plies, plies.



AANWINSTde v.o.f.

Timmerbedrijf

Wij verzorgen voor u:
● Dakkapellen

● Keukens

● Kozijnen, ramen en deuren 
 (kunststof en hout)

● Aanbouw en verbouwingen

● En al het andere timmerwerk
Neem gerust contact met 
ons op voor meer informatie

C. Van Vianen 
Mob: 06-53782174

Brinkmanstraat 15 
3067 TA Rotterdam 
Tel.: 010 - 251 87 82
Web: www.de-aanwinst.nl  
Email: info@de-aanwinst.nl

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!

Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartverzorging

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

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

SAMSUNG 
94cm LED TV 
- LED TV = ZEER ENERGIE ZUING 
- Tot 40% minder verbruik en toch 
 heel helder beeld 
- Full-HD 1080p super scherp beeld 
- Super plat , slechts 2.99 cm ! 
- 100 HZ voor zeer rustig beeld ook bij sport 
- Draaibare voet van glas 
- Geschikt voor DIGITENNE

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

van € 1399,- 
voor € 999,-

Prijzen uitsluitend bij afhalen en contante- of PIN betaling. Bij alle tv’s komt de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage van € 8.-

Goede voornemens…. 
 
Blijf niet langer alleen. 
 
Bel   015-8894807 
 
www.40plusrelatie.nl 
 
Voor singles van 40 tot 85 jaar. 
 

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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



Van mening zijnde dat Overschie wel 
weer eens aandacht mocht krijgen, koos 
ik de foto die u bij opgave 108 zag. De 
Lagebrug, een klein stukje Overschiesche 
Dorpsstraat, het Voorom en nog wat (nu 
verdwenen) bebouwing. Ik verstuurde 
de zaak naar de hoofdredacteur en deze 
stuurde het naar de drukker. Twee dagen 
later viel de voortreffelijke uitgave ‘Ons 
Rotterdam’ in mijn brievenbus. Ook dit 
blad heeft een raadfoto en in de nieuwe 
uitgave stond…..juist….de Overschie-
sche Dorpsstraat, de Lage Brug en wat 
(verdwenen) bebouwing. De foto toonde 
meer straat dan opgave 108, maar sterk 
is het. Toeval bestaat volgens velen niet, 
maar verwonderlijk blijft het wel. Zowel 
‘Ons Rotterdam’ als De Oud-Rotterdam-
mer kunnen kiezen uit archieven met 
tienduizenden Rotterdamse foto’s. Maar 
aan het einde van 2009 kiezen we allebei 
een foto van dezelfde locatie; Ons Rot-
terdam keek van zuid naar noord, DOR 
koos voor oost naar west.

De oplossingen! Wel, iedereen weet dat 
Zuiderlingen direct hun computer of 
schrijfgereedschap weten te vinden als 
een WWDN-foto ‘uit hun buurt’ komt. 
Maar deze keer overtroffen de inzen-
dingen van (oud)Overschieënaars alle 
voorgaande inzendingen.
D. den Boef (Hoogvliet): “Op de foto 
van de Schie en wel op het Voorom in 
Overschie weet ik nog enkele winkels te 
herinneren. Huishoudwinkel: Willem-
stein, Bakker: Jansen, Café Leeflang? 
Aan de overkant was een smederij geves-
tigd: Snaathorst. Op de achterzijde van 
de huizen staat de Katholieke Kerk, met 
het gebruikelijke café aan de brug.”

Ada van Noordwijk (Rijsbergen): “Dit 
is het Voorom in Rotterdam-Overschie. 
Om in deze straat langs de Rotterdamse 
Schie te komen, stapte ik als jonge vrouw 
de voordeur uit van onze onderwijzers-
woning aan de Rodenburgstraat 63. Ik 
liep dan langs de Groen van Prinsterer-
school waarvan mijn vader, Krijn van 
Noordwijk, omstreeks 1965 Hoofd der 
School was. Vervolgens passeerde ik 
het loodgietersbedrijf van A. van Dijk, 
stak de Burgemeester Bosstraat over, 
liep langs de slijterij van Henk Leeflang, 
links van de straat, en langs notaris van 
A. Borgdorff aan de rechterkant. Dan 
stak ik de Willem de Zwijgerstraat over 
om dan rechtsom het Voorom in te gaan 
met de slijterij van F.W.J. Stoopman 
en café Sport van Jantje Leeflang. Dit 
was een bekende kroeg in Overschie 
waar ik voorbij liep, omdat ik daar als 
gereformeerd meisje niets te zoeken had. 

Ik deed mijn boodschappen, opgedragen 
door mijn moeder bij groenteboer A.P. 
Poot aan het Voorom 10 en brood- en 
banketbakker Piet Jansen. Naast de 
bakker was de verfwinkel van Arie 
Klein-Hesselink. Hij verhuisde later zijn 
zaak naast die van de ijzer- en gereed-
schappenhandel van M.J. Kruis aan de 
Overschiese Dorpstraat 74, tegenover 
het oude postkantoor op de hoek van de 
Rotterdamse Rijweg. Op het winkelrijtje 
van het Voorom bevond zich ook de 
winkel in huishoudelijke artikelen van A. 
Willemstein, sigarenmagazijn De Luifel 
van Kees Aartse en helemaal op de hoek 
van het Voorom met de Delftweg de zaak 
van kapper Jan Dolstra. Boven de huizen 
uit zie je de toren van de in neoclas-
sisistische stijl gebouwde r-k. kerk Sint 
Petrus Banden aan de Delftweg, die in 
2010 180 jaar bestaat. Op de foto staat 
de deur van het café dicht maar in mijn 
herinnering, wanneer ik boodschappen 
moest doen, stond die altijd wagenwijd 
open. Zodoende werd ik waarschijn-
lijk opgemerkt door de mannen aan de 
tapkast. Toen ik op een keer terug kwam 
van de groenteboer vroeg een van hen 
mijn aandacht: niemand minder dan de 
toen nog totaal onbekende en in 1990 
overleden zanger Nico Haak.” 

Dick Jansen (Schiedam): “Om deze foto 
te maken, stond de fotograaf op de Klein-
polderkade met z’n rug naar en vlak vóór 
de woningen van de families J. Verboon 
en D. Snaathorst. Zó fotografeerde hij het 
water van ‘de Kleine Schie’ met rechts de 
winkels en woonhuizen aan het Voorom 
en aan de linkerzijde de panden op de 
Kleinpolderkade. Het leuke hierbij is dat 
ik van dezelfde panden, maar van  een 
foto van nóg eerdere datum (1928), een 
schilderij heb laten maken dat al jaren 
bij ons in de woonkamer hangt. Op uw 
foto staat links op de voorgrond een hek 
van rood-witte paaltjes. Op ons schilderij 
is nog het houten bruggetje te zien waar 
men met pramen onderdoor voer om 
de boeren te bevoorraden aan het zgn. 
‘Boudse Kaadje’ en de ‘Berensteeg’.
Het eerste winkelpand met woonhuis 
rechts op de foto, was de groentenwin-
kel van Arie Poot met dochter Co en de 
zoons Arie en Piet. Voordat Arie Poot dit 
pand betrok was dit het pand van ‘var-
kensslagerij Poot’. Dit heb ik alleen van 
horen zeggen, wel heb ik de nog altijd in 
de winkel aanwezige chromen stangen 
voor de ophanghaken voor varkens, 
mogen aanschouwen. Oók was de winkel 
in z’n geheel voorzien van witte tegeltjes 
en een marmeren etalagevloer, waardoor 
er nog iets was terug te zien van de voor-

malige varkensslagerij.”

Nelly Brand-Huisson (Zwijndrecht): 
“Een foto uit Overschie met een gezicht 
op de Schie met de Lage Brug langs 
de Zestienhovensekade, Achterom en 
Voorom en in de verte het torentje van 
de R.K.-kerk. Ik heb van 1951 tot en met 
1960 in Overschie gewoond, eerst in 
de nieuwbouwflats en later in het oude 
dorp. Met veel plezier denk ik aan die 
tijd terug. Ook kwam ik regelmatig in 
Overschie terug, daar mijn ouders er tot 
1980 gewoond hebben.”

Wil Bijkerk-Zomervrucht (Waalwijk): 
“Ik heb zelf van 1954 tot 1963 in 
Overschie gewoond. Het Voorom had op 
de hoek Herenkapper Hoolboom zitten. 
Hij was mijn buurman, hij woonde in 
de Wouwerlaan 13b en ik woonde op 
12b. Zijn dochter Annie Hoolboom ging 
ik ‘s morgens ophalen om naar de Sav.
Lohmanschool te gaan aan de Parallel-
straat waar Meester Pool de hoofdonder-
wijzer was. Op het Voorom zat ook een 
huishoudelijke zaak, een soort voorloper 
van Blokker.Ik weet niet meer hoe die 
zaak heette, was het misschien Berkhout? 
Hoolboom had een pijporgel in huis waar 
Jaap, de broer van Annie, wel eens mo-
derne liedjes op speelde, waar zijn ouders 
niet blij mee waren. In de Wouwerlaan 
was een openlucht zwembad, waar ik 
heel wat uren door bracht.”

Ria van de Griend van der Helm: “Dit 
is het Voorom in Overschie. Op de foto 
zie je de lage brug dat gaat verder als 
Delftweg. De achterkant van het Voorom, 
is de Zestienhovensekade of ook wel het 
Achterom. Ik weet dit omdat ik geboren 
en getogen ben aan de Overschieseweg 
en dagelijks hier liep van huis naar 
school. Ik heb het dan over eind jaren 50, 
begin jaren 60. Wij liepen over de Hoge 
brug, Dorpstraat, Lagebrug, Voorom 
en Zestienhovensekade. Het viaduct 
onderdoor naar de Burg. Bosstraat, waar 
wij op de Sint Mariaschool zaten. Ik 
weet dat Willemstein een huishoud- en 
speelgoedwinkel daar had, ook een café/
wijnhandelaar van Leeflang en Aartse 
was een timmerzaak. Ook zat er een bak-
ker, volgens mijn vader (91 jaar) bakker 
Jansen, en later is daar Jamin ingekomen. 
Mijn vader herinnert zich ook nog een 
boekhandel.”

Aad de Graaf (Oud-Beijerland): “Op het 
Voorom, helemaal bij de brug onderaan 
de trappen, was een kapperszaak waar ik 
(toen ongeveer 10 jaar) en mijn broers 
van ons moeder naar toe moesten, omdat 

die het goedkoopste in Overschie was. 
Het café was, volgens mijn broer, Café 
Van der Werff. Hier kwam mijn broer 
later wel binnen, maar ik ken het alléén 
omdat ik daar als puber langs kwam en 
er muziek van Connie Francis uit de 
Jukebox galmde waarvoor ik regelmatig 
terugging om te luisteren. Een pickup 
hadden wij thuis niet en op de distributie 
hoorde je geen Amerikaanse muziek. Op 
hetzelfde rijtje zat een speelgoedzaak 
en volgens mij heette die Willemstein. 
Ook zie je de torenspits van de R.K. 
Kerk “Petrus Banden”. Daar gingen 
wij weleens naar de Heilige Mis. Op de 
begraafplaats tegenover de kerk is mijn 
vader begraven in 1956. Ons gezin (9 
kinderen) woonde destijds in de Gras-
winckelstraat in Overschie en ik heb fijne 
herinneringen aan ons ‘dorp’.”

P.F. Hovingh: “De foto is genomen 
vanaf de kant van de West Sidelinge en 
de Parallelstraat. Links ziet men de Pol-
derkade, rechts de Zestienhovensekade, 

op de achtergrond de brug tussen de 
Overschiese Dorpstraat en de Delftweg, 
en rechts achter de huizen de toren 
van de Rooms Katholieke Sint Petrus 
Banden kerk.”

Carel van Leeuwen, Statensingel 87c, 
3039LE Rotterdam is uit de zeer vele 
goede oplossers geloot en krijgt de veer-
tiendaagse Rotterdamse attentie.

Misschien weet u het niet, maar sinds 
het bestaan van deze rubriek, is de 
WWDN-foto niet alleen als opgave bij 
www.ditisrotjeknor.nl te zien, maar ook 
de oplossing. Bij de oplossing staat dan 
op beeldgrootte de ‘nu’-foto in kleur. 
Vanaf heden, is het mogelijk op deze 
ditisrotjeknor.nl-oplossingspagina, ook 
de ‘nu’-foto in 3D te bekijken. Het enige 
dat u nodig hebt, is zo’n rood/groen 
brilletje.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 108” 

Nieuwe opgave no. 110

Volgens mij was er tot in de jaren zestig/zeventig een ‘openbaar vervoermiddel’ in Rot-
terdam, dat alleen op de rechter Maasoever dienst deed. Ik ben echter niet alleswetend 
en word daarom graag gecorrigeerd.

Ik heb het over ‘het pontje’; een ijzeren bak die van deze naar de overkant voer en dan 
weer terug. De voortbeweging bestond uit slingeren of met een houten klos over een 
gespannen ijzerdraad gaan. Op mijn kant van de Nieuwe Maas, dus voor de Zuider-
lingen dé Overkant, kende ik in mijn jeugd uit heden en verleden wel zes van deze 
pontjes. Het afgebeelde pontje is er één van.

De vraag is duidelijk: 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 februari 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 aub uw woonadres niet. 
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

Er zullen weinig lezers van deze krant zijn, die weet hebben van de 
(soms zeer grote) problemen, waar ik als samensteller van deze rubriek 
tegenaan kan lopen. Geen enkel van die tegenslagen is ‘levensbedrei-
gend’ voor de rubriek. Sterker nog, ze zijn heel vaak om te lachen. Op-
gave 108 was zo’n geval. Uit mijn stapel gereedliggende raadfoto’s pikte 
ik de kant en klare opgave voor nummer 108. Alles is in dit voorraadje al 
‘gereed voor de krant’; ik behoef slechts het opgavenummer in te vullen 
en klaar is Kees…neen, klaar is Aad.



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------------------ 

De seniorenspecialist van Rotterdam Zuid ruimt op!!

    

     

Tafelkleden en
bedspreien
nu vanaf

€ 20,= Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00

Diverse matrassen met
kortingen tot 25 %

Op de gehele
collectie senioren
ledikanten

10% korting
(m.u.v. aanbiedingen)

Vitrage stroken
div. hoogtes

p/m € 2,00
(meeneemprijs)

Gordijn - en
vitragecollectie

10 % korting
gratis gemaakt /
gratis band en haken

Op diverse
showroommodellen
seniorenfauteuils 

tot 25 % korting

Bankstel Marion 
2-1-1 zits show-
roommodel nu met 

25 % korting

Binnen zonwering 
zoals, rolgordijnen, 
jaloezieën en vouw-
gordijnen uit onze 
huiscollectie
Nu met 

15 % korting
en gratis maat nemen

Buffetkast 
Veere
15 % korting

Fauteuil Susan
In div. kleuren
van € 375,00
voor 
€ 295,00

Elektr.verstelbare latten 
bodem 90 x 200 compl. 
met pocketveren matras 
met afneembare hoes
Nu voor 
€ 379,00 per set

Indien u niet naar onze winkel 
kunt komen.
Bel ons, dan halen wij u op
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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 prijzen zijn voor een standaard verf behandeling.
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. betaald u géén transportkosten

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 I M M E R M A N  N AT U U R S T E E N

V I E R BA N N E N S T R A AT  1
N I E U W E R K E R K
T E L E F O O N  ( 0 1 1 1 )  6 4 1 7 9 8

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Senior verhuizingen met zorg Klussenservice
 Duidelijk offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

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

Wij verzorgen graag voor U:
  Bezemschoon-oplevering van de woning

  De woning/bedrijfspand worden in de staat van oplevering 

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar  etc.

VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

Nu met 10% Senioren korting
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Het blijft oppassen voor lieden die misschien allervriendelijkst overkomen of met wie u misschien zelfs sinds kort bevriend bent geworden, 
maar die alleen erop uit zijn uw geld uit uw zakken te kloppen. Soms is er zelfs sprake van regelrechte oplichting.  

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Verkooptrucs, verleidelijke busreisjes of pure oplichting

Het toppunt uit de praktijk is het 
vragen van een glaasje water omdat 
‘een mevrouw’ zich niet lekker voelt, 
terwijl een handlanger handig en snel 
u allerlei dingen, zoals juwelen, in uw 
huis afhandig maakt.
Daarom kunnen we niet genoeg waar-
schuwen voor dit soort perfi de prak-
tijken. Ga als alleenstaande nooit op 
deze ‘hulp’ in en schakel eerst anderen 
(die u volkomen vertrouwt, bijvoor-
beeld kinderen) in om te checken of 
een aangeboden dienst of product wel 
te vertrouwen is.
Raadpleeg ook altijd uw partner 
ter verifi catie of de ‘behulpzame’ 
persoon wel te vertrouwen is, want 
‘twee weten meer dan één’. Mochten 
mensen aan de deur, hoe vriendelijk en 
mooi gekleed ook of zelfs in bepaalde 
uniformen, u vertellen dat er écht niks 
aan de hand is, wijs hen erop dat u hen 
vandaag niet kunt helpen, dat u het 
een en ander zal controleren en dat ze 
maar later moeten terugkomen.
De ware oplichters zullen heus geen 
tweede keer langskomen. Intussen 
krijgt  u de tijd na te gaan of de zaak 
wel klopt. Mocht het echt om goede 
bedoelingen gaan, dan maakt het niet 
uit als dat een paar dagen later gebeurt.

Waarschuwing
We kunnen er niet omheen u een 
aantal belangrijke waarschuwingen te 

geven, die gelukkig voor de meeste 
van de lezers van deze krant misschien 
wel overbodig zijn:
- Houd de pincode van uw pasje  
 ALTIJD voor uzelf. Of geef via  
 een machtiging alle geldzaken in  
 handen van een kind of vertrouwde  
 bekende.
- Laat u nooit goederen of diensten  
 aansmeren die u volgens een 
 verkoper zo hard nodig hebt. Vraag   
 ALTIJD een lange bedenktijd aan.  
 En als u per se iets wilt hebben,  
 meld dan dat u later de bestelling  
 zal plaatsen.
- Helaas moeten wij u zelfs voor  
 collectes waarschuwen, want zelfs  
 die zijn soms niet te vertrouwen.  
 In  lokale kranten kunt u altijd  
 lezen of  bepaalde goede doelen  
 een collecte in uw gemeente 
 mogen houden. Vragen staat ook  
 altijd vrij. Laat ze hun legitimatie  
 tonen als u niet zeker van uw zaak  
 bent.
- Indien u iets niet vertrouwt, bel  
 meteen de plaatselijke politie.  
 Niet op het alarmnummer 112,  
 maar op 0900 8844. Automatisch  
 komt u dan op  het politiebureau in  
 uw eigen gemeente. Of schakel  
 meteen een vertrouwde bekende in  
 (buren, kinderen of verzorger).
Het lijken allemaal voor de hand  
liggende en overbodige waarschu- 

wingen, maar u moest eens weten 
hoeveel mensen er in Nederland dage-
lijks in (kleine) oplichtingpraktijken 
trappen. 

Verkooptrucs
Weliswaar is het niet als directe 
oplichting te bestempelen, maar er zijn 
slimme verkooptrucs met zogenaamd 
prachtige aanbiedingen waarbij het 
de vraag is of u werkelijk goedkoper 
uit bent. De Consumentenautoriteit 
heeft onlangs een staaltje daarvan 
onthuld. Over ouderen die bijna gratis 
busreisjes wordt aangeboden. Er zijn 
voorbeelden bekend dat mensen daar-
bij vitaminekuren zijn aangesmeerd 
voor ruim 2000 euro.
Volgens de Consumentenautoriteit zijn 
vooral ouderen slachtoffer van  agres-
sieve en misleidende verkoop tijdens 
busreisjes. Het gemiddelde schadebe-
drag is fors: 295 euro, voor gezond-
heidsproducten als vitaminekuren en 
zalfjes, matrassen, beddengoed en 
huishoudelijke apparaten.
Het informatieloket van de overheid,  
www.consuwijzer.nl of telefoon-
nummer 088 – 070 70 700, geeft 
consumenten tips om zich  hiertegen te 
beschermen. 

Verkooppraatjes
Een saillant voorbeeld: Mevrouw 
Pierson kreeg een persoonlijke brief 

voor een ‘prachtige en gevarieerde 
vakantiedag’, voor slechts € 3,50, 
waar zij haar ‘gewonnen prijs’ kon 
afhalen. “De hele dag moest ik in een 
zaaltje luisteren naar verkooppraatjes. 
De verkoper drong aan vitaminekuren 
te kopen voor 2300 euro. Hij zei: 
‘De dood staat jullie in de ogen en 
nog willen jullie het niet kopen?’ Die 
intimidatie vond ik verschrikkelijk. De 
maaltijd bleek alleen gratis als ik iets 
kocht. En mijn prijs kreeg ik, mits ik 
een bestelling deed.”
Meer deelnemers aan busreisjes 
geven aan dat er (grote) druk wordt 
uitgeoefend om iets te kopen. En dat 
de informatie te wensen over laat. Zo 
wordt de prijs pas laat gemeld en blij-
ken de verkoopvoorwaarden achteraf 
vaak slechter dan verteld.
Regelmatig kopen mensen uit schuld-
gevoel (‘de verkoper deed zo zijn 
best’, ‘ik kreeg de reis ook al bijna 
gratis’), vanwege de groepsdruk (‘ie-
dereen kocht de zalf, het zal wel goed 
zijn’) of ‘om er vanaf te zijn’.

Bedenktijd
ConsuWijzer wil u bewust maken van 

de bedoeling van het busreisje: het 
verkopen van producten (daarom is 
de reis ook zo goedkoop). Wie een 
spijtaankoop heeft gedaan, kan hier 
binnen de bedenktijd van acht dagen 
nog vanaf. Zonder opgaaf van reden. 
Je kunt het product terugsturen of 
de overeenkomst ontbinden. Of je 
je betaalde geld dan terugkrijgt, is 
een tweede. Nog een voorbeeld uit 
onze eigen praktijk. Op een als leuk 
dagtripje aangeboden busreis voor 
een heel laag bedrag werden ‘de beste 
matrassen’ aangeboden. Na enig uit-
zoekwerk bleek dat een paar vrouwen 
veel goedkoper was uitgeweest als zij 
zelfstandig met hun kortingskaart van 
de NS hadden gereisd, de eigen lunch 
hadden uitgezocht en een vergelijk-
bare matras hadden gekocht bij de 
(goedkope) winkelier in hun buurt.
Reactie van een van de vrouwen: 
“Och wij weten dat het de bedoeling 
was ons wat te verkopen. Maar we 
hebben toch een leuke dag uit gehad?”
Daar kunnen wij niet tegenop. Er 
blijven altijd mensen die bewust getild 
willen worden. 

Ouderen zijn vaak het doelwit om geld los te peuteren of – erger nog – om op te lichten. Met 
name alleenstaanden zijn daarvoor bevattelijk, vooral als zij helaas niet meer zo alert zijn óf 
als zij teveel vertrouwen hebben in bekenden of onbekenden. Algemeen bekende trucs zijn de 
man of vrouw die zich voordoet als de ziekenfondsvertegenwoordiger, bankemployé, gemeente-
ambtenaar, postbode met een pakket, enz. Zij hebben soms als enige bedoeling uw bankpas te 
pakken te krijgen én uw pincode.

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       
Samenlevingskwesties

Ondertekening van 
een overeenkomst
Is een eenmaal gemaakte en door 
beide partijen ondertekende afspraak 
rechtsgeldig? Onomkeerbaar? Of 
juridisch aanvechtbaar?

Een overeenkomst tussen twee 
partijen en offi cieel ondertekend door 
die partijen is natuurlijk rechtsgeldig. 
Maar als een van de partijen er vanaf 
wil of wijzigingen wil doorvoeren 
en de ander niet, dan kan dat alleen 
via een juridische procedure. Men 
kan dan alleen zijn gelijk krijgen als 
in de overeenkomst zaken staan die 
in strijd zijn met de wet of anders-
zins juridisch aanvechtbaar. Van het 

uitvechten van geschillen met dure 
advocaten zijn wij geen voorstan-
der, zeker niet als het om marginale 
bedragen of zaken gaat. Probeer een 
geschil eerst in onderling overleg bij 
te leggen.

AOW en pensioen

Papierbedrijf heeft 
géén pensioenregeling
Ik werk sinds tien maanden bij een 
bedrijf in de papierbranche met circa 
dertig werknemers  dat géén pensi-
oenregeling kent. De werkgever zegt 
dat wij zelf maar voor ons pensioen 
moeten zorgen. Is dat terecht?

Merkwaardig dat een bedrijf in de 
(oud-?) papierbranche niet onder 

een CAO en pensioenregeling valt. 
Lijkt ons een punt om collectief met 
het personeel (of als er een onderne-
mingsraad is) hierover met de werk-
gever te praten. Als uw werkgever 
stelt dat het personeel hiervoor zelf 
maar moet zorgen, gaat hij wel erg 
kort de bocht en bepaald niet sociaal 
te werk. Is één van de werknemers lid 
van een vakbond? Lijkt ons een mooi 
moment om de vakbond hiervoor in 
te schakelen!

Fiscale zaken

Lijfrente-uitkering
valt in box 1
In 2006 ben ik gescheiden en heb 
in overleg met de advocaat en mijn 
ex-man geregeld dat een lijfrentepolis 
werd gesplitst en de uitkering zou 

worden verdeeld. Nu is het zover 
dat de lijfrente tot uitbetaling komt. 
Toch ben ik bang dat ik later op 
mijn huursubsidie en zorgtoeslag 
moet inleveren. Het is toch ingelegd 
spaargeld van onszelf?  Is het handig 
om contact op te nemen met de belas-
tingdienst?

Een lijfrente-uitkering is belastbaar 
bruto-inkomen in box 1 indien de 
premies of koopsom indertijd fi scaal 
aftrekbaar zijn geweest (in de meeste 
gevallen is dat zo, omdat je anders 
beter iets anders had kunnen kiezen). 
Dat betekent dat uw lijfrente-
uitkering, ook het deel dat u krijgt, 
in uw box 1 valt en als zodanig van 
invloed zal zijn op uw zorgtoeslag en 
huursubsidie. Hoe groot de invloed 
is, hangt ervan af hoeveel uw overige 

inkomsten zijn en hoe groot uw 
lijfrente-uitkering per jaar is.
Het is voor u niet te hopen dat uw 
overige inkomsten bestaan uit een 
bijstandsuitkering (WWB), want 
dan krijgt u met de sociale dienst in 
uw gemeente een groot probleem. 
Lijfrente-uitkeringen worden meestal 
daarop gekort. U kunt natuurlijk 
contact opnemen met de Belasting-
dienst, maar die zullen u waar-
schijnlijk ook niet verder kunnen 
helpen. Het valt wel aan te raden bij 
uw jaarlijkse belastingaangifte te 
kijken en te onderzoeken hoe u er zo 
gunstig mogelijk kunt uitspringen. 
Neem daarvoor iemand in de arm 
die kennis van zaken heeft of een 
(goedkope) belastingadviseur.
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

TOTALE

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

  Berlagestraat 235
 Rotterdam-Alexanderpolder

www.burchthuys.nl
 tel. 010-456 48 22

2600 M
2

KLASSE

MEUBE-

LEN

ALLES
MOET
WEG!

VERHUIZINGSLEEGVERKOOP!

WONEN
Arts & Crafts 
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic 
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform 
EuroDesign
Fischbacher 
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland 
VandeHeg
Heldense 
Hofstede 
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx 
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere 
Mulleman 
Maxfurn
Meander 
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

LET OP!
Dit is geen opheffings-

uitverkoop zonder 
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt 
u service en garantie.
Want Burchthuys ver-

huist naar Barendrecht.

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

SLAPEN 
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring 
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz. 

Geopend: ma.: 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur, za.:10.00-17.00 uur
Gratis parkeren voor de deur. Volg route winkelcentrum ‘Het Lage Land’

Bijzondere verkoop

NUHOGEKORTING

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

VAN LEEUWEN MAKELAARDIJ OG BV
Kerklaan 38B • Nieuwerkerk a/d IJssel • telefoon: 0180 - 313 370 • fax: 0180 - 319 868
De Smidse 36 • Moordrecht • telefoon: 0182 - 370 774 • fax: 0182 - 379 987
e-mail: info@vanleeuwenmak.nl • internet: www.vanleeuwenmak.nl • www.funda.nl

OPTIMAAL GENIETEN

vraagprijs € 250.000,- k.k.

Dorrestein 48 te Nieuwerkerk a/d IJssel

➙ Optimaal genieten in dit prachtige driekamer-
appartement met vrij uitzicht over de 
karakteristieke jaren zestig-wijk Dorrestein!

Dit goed onderhouden nieuwbouwappartement 
is in 2008 opgeleverd en ligt op de derde 
verdieping van het woon-winkelcentrum 
Nieuw Dorrestein, met alle denkbare dagelijkse
winkelvoorzieningen, rond een schitterende 
daktuin en met voldoende parkeergelegenheid.
Het appartementencomplex beschikt over een
videofooninstallatie en vier liftinstallaties. 
Berging in de onderbouw.



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 januari 2010 pagina 9

Dit maakt een korte inleiding nood-
zakelijk:  die drie tantes hadden een 
paar dingen gemeen: hun mannen 
waren werkloos en ze hadden kinde-
ren; tante Tina zelfs acht. Een andere 
gemeenschappelijkheid was dat ze 
als huisvrouw ook nog buiten de deur 
werkten (meestal als huishoudelijke 
hulp) om hun hoofd boven water 
te houden. Tante Tina schreeuwde 
dus zonder gerichte inleiding: “Hé, 
meide, hoor’s, t’ ouwe wijf is pei-
gere…!!!!!”.  De aangesproken twee 
tantes riepen in koor: “Wat? Is ze 
peigere??. “Ja”, zei tante Tina, “ze is 
echt peigere”.

Geen idee
Hier breek ik deze citaten af, want 
Krijn en ik, allebei op die eigenwijze 
rotleeftijd van 14 – 16 jaar, keken 
elkaar aan - we zaten allebei op het 
voortgezet onderwijs en vonden 
dus dat we alles beter wisten -  en 
vroegen elkaar, luid schreeuwend 
om boven het lawaai uit te komen, 

wat de inhoud van tante Tina’s 
beladen mededeling in vredesnaam 
betekende.
We kenden aardig wat mensen, maar 
de kreet “’t ouwe wijf”  bracht ons 
niet op het spoor van iemand die zo 
heette en al helemaal niet op wat 
ze was gaan doen (we kenden dat 
woord “peigeren” helemaal niet). 
Was de vrouw gaan sporten (niet 
waarschijnlijk, want ze leek al oud 
te zijn) of was ze in ketelpak gekleed 
ergens op een tuinderij bloemen gaan 
jatten? Of, was ze, even verlost van 
het dagelijks bestaan, in een klooster 
gegaan om haar weesgegroetjes 
meer richting te geven of was ze 
goud gaan zoeken in het arme Noord 
Groningen? 

Geheimtaal
Toen we er na ongeloofl ijk diepgaan 
in onze denkvermogens niet uitkwa-
men besloten we het te vragen aan 
iemand, die dichtbij ons zat en die 
we ook nog konden verstaan tijdens 

het niet afl atende oorverdovende 
lawaai. De man, die ons een en ander 
duidelijk probeerde te maken, sprak 
hetzelfde dialect als tante Tina, maar 
Krijn (wat kon hij toch veel) zag 
kans die geheimtaal om te zetten in 
begrijpelijk Nederlands. Hier volgt 
de vertaling: 
Mijn tante Tina en die twee andere 
tantes hadden een vierde ding ge-
meen. Ze losten elkaar af, van dag tot 
dag wisselend, in een dienstbetrek-
king als werkster bij een en dezelfde 
mevrouw. En die mevrouw was in 
de omgang bepaald niet plezierig. 
Neen erger nog, ze was een potentaat 
en deed heel gemene dingen zoals 
iets dat net was schoongemaakt kort 
daarop extra vuil maken. En: met 
allemaal kleine slimmigheidjes pro-
beerde ze de werksters te pesten of 
te straffen. Mijn tantes op hun beurt 
waren er onder die omstandigheden 
niet vies van uit de provisiekast en de 

voorraadkelder van mevrouw etens-
waren voor onbepaalde tijd te ‘lenen’ 
en vervolgens al die leningen telkens 
weer te vergeten. 

Dubbel
Dus mevrouw en mijn tantes stonden 
op scherp. Hoe scherp werd wel 
duidelijk: de tantes stonden alle drie 
helemaal op tilt toen ze hoorden dat 
de oude mevrouw was gaan “peige-
ren” = overlijden. Het zal duidelijk 
zijn, dat hun gevoelens nogal dubbel 
waren. Enerzijds waren ze verlost 
van die potentaat, maar anderzijds 
waren ze ook de aanvoer van extra 
proviand kwijt. Het leven stelt de 
mens wel op de proef!

C. van der Kraan
Talmastraat 8
3601XB Maarssen
0346 561618 / 0651 144 025
Cvd.Kraan@casema.nl

De sfeer van het Oude Noorden 
in de jaren van weleer
Op een van onze verjaardagen bij mijn ouders thuis zat aan het 
begin van de avond een al flink uit de kluiten gewassen groep 
familieleden plus aanleunend wild dicht bijeen gepakt (de ruimte 
was beperkt, maar het aanbod van de bezoekers nauwelijks). Er 
werd gebeld en de oudste, meest luidruchtige tante (Tina) kwam 
binnen met haar regenjas (een hele grote, want ze was erg lang 
en vooral ook dik) nog aan en begon bij binnenkomst in de kamer 
meteen hard te schreeuwen (luidkeels spreken was een onder-
deel van onze familiecultuur) naar twee van mijn tantes, die al 
aanwezig waren. 

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

Uit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
Een actiefoto uit 1949 in Rotterdam. Wie zijn de acteurs op deze foto en om welke wedstrijd gaat het 
hier?

Oplossing foto 12 januari 2010
Soms zijn sporters van even buiten de stadsgrenzen zo beroemd dat we ook in Rotterdam glimmen van trots. De 
man op deze foto uit het midden van de jaren zeventig is dan wel niet de sporter zelf, maar bekend was hij zeker. 
Voor Adrie de Ronde uit Puttershoek is de opgave een ‘makkie’. Zij schrijft: “De man op de foto is vader Pleun 
Verkerk van onze schaatser Kees. Mijn moeder stuurde tot haar overlijden in 2008 altijd een kerst- en verjaardags-
kaart naar Kees en zijn gezin in Noorwegen en kreeg van hem altijd post terug. Dat is supporterstrouw.”  Henk 
Stolk bewaart ook vele herinneringen aan de man van de foto: “Het is Pleun Verkerk, de vader van schaatscrack 
Kees Verkerk. De populaire kastelein stond achter de tap van het destijds beroemde Puttershoekse café ‘t Veer-

huys. Busladingen schaatsliefhebbers reisden af naar Putterhoek in de hoop dat hun idool Kees Verkerk in het café van zijn vader een pilsje voor hen 
tapte. Een kunst die Verkerk junior buitengewoon goed verstaat.”
Ja, wie denkt niet met weemoed terug aan de tijd van ‘Ard en Keessie’. Hun prestaties kluisterden het hele land aan de televisie. Met pen en papier op 
schoot om de tussentijden te noteren. Kees ontpopte zich als een man van het volk, die veel voor de popularisering van de schaatssport heeft betekend. 
Kees Verkerk en Puttershoek horen bij elkaar. Toch is hij daar niet geboren. Hij is in 1942 als Cornelis Arie in Maasdam ter wereld gekomen. Hijzelf zegt 
daarover: “Ik heb er de eerste vijftien jaar van mijn leven gewoond. Ik koester mijn herinneringen aan Maasdam. Ik heb er altijd veel plezier gehad. Vooral 
bij de harmonievereniging.” Pleun Verkerk was in die tijd nog buschauffeur. Rond 1957 verhuisde het 
gezin Verkerk naar Puttershoek, waar Pleun café ’t Veerhuis pachtte. Kleine Kees werd een groot kampi-
oen. Ed Straatman stuurt een bericht, waarin hij zijn imposante lijst nog even samenvat: “Kees vergaarde 
vier nationale-, één Europese-, en twee wereldtitels, alsmede vier olympische medailles (1x goud en 3x 
zilver). Verder schaatste hij nog twaalf wereldrecords bijeen.” Wie Kees nu nog wil ontmoeten, moet 
afreizen naar Noorwegen, waar hij in Hamresanden met zijn vrouw en kinderen een camping runt.

Vuurwerk
Nico woonde bij ons in het portiek. Hij op 
de begane grond en wij op de derde. We 
zaten op dezelfde school, dus liepen we ook 
samen van en naar de school op nog geen 50 
meter van diergaarde Blijdorp. Ook in onze 
vrije tijd konden we het best samen vinden. 
Terugkijkend denk ik dat we doodgewone 
kwajongens waren die nogal eens wat deden 
dat niet helemaal door de beugel kon. Het 
vuurwerk was zo iets.
Het begon met het kopen van een pak luci-
fers. Het afschrappen van de koppen en het 
verzamelen van het ‘kruit’ was veel werk, 
maar het werkte wel. Een fl inke steekvlam 
dan, want knallen, laat staan explosies, daar 
waren we nog niet aan toe.
Dan maar eens buskruit maken. Ook dat 
ging zonder problemen, maar het was een 
langzaam kruit. Na wat zoekwerk in de 
bibliotheek vonden we een mengsel dat naar 
onze zin was. Het was wel wat snel in het 
onverwachts ontbranden, maar na het ver-
wijderen van de zwavel was het perfect. Het 
grootste probleem waren de lontjes. Dat was 
krantenpapier gedrenkt in opgeloste salpeter 
en daarna gedroogd. Toch lukte het meestal 
niet de gewenste ontploffi ng te verkrijgen. 
Het gaatje was te klein en de lont ging uit, of 
te groot en je kreeg een vuur spuitend rotje.

Forceren
Op een keer, toen de knallen weer uitbleven, 
besloten we de boel maar te forceren. Op 
de rails van lijn drie deden ze het altijd. We 
maakten een mooi rijtje rotjes op de rails en 
wachtten op de komende tram en knallen.
We schrokken meer van de knuisten in onze 
kragen dan van het vuurwerk. ”Oh”, zei de 
agent, ”jou ken ik geloof ik al. Ben jij niet die 
jongen van die mooie luchtbuks?”
We waren niet blij. De agent liep met ons 
mee naar ons portiek. Gelukkig voor mij 
belde hij bij Nico’s ouders aan. Voor mijn 
vriendje was dit de eerste botsing met het 
gezag, voor mij niet.

Levensgevaarlijk
Z’n pa deed open en doorzag het probleem 
direct. Hij vroeg de agent binnen, plantte hem 
in een grote leunstoel en offreerde een puike 
sigaar. Toen de agent verteld had wat hij ge-
zien had, werden wij naar de kelder gestuurd 
om de rest van dat levensgevaarlijke spul (!) 
aan de agent te overhandigen. Wij hadden 
tijd genoeg om de belangrijkste potten met 
chemicaliën te verbergen en gingen met wat 
zakjes en een hoeveelheid lontjes (die toch 
niet werkten) weer naar boven.
Daar werden we streng aangekeken en we 
beloofden dat we het nooooooooit meer 
zouden doen.

koenlecker@hotmail.com

- Nico in het midden. Koen met knots en speer. 
(Statenweg R’dam) -

- Tijdens verjaardagen zat de woonkamer fl ink volgepakt -
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het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

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

Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

 

Wilhelm Tellplaats 24-32         Openingstijden: 
     Wijk oudeland, Hoogvliet         Maandag: Gesloten 
     3194 HT, 010-438 12 22         Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
     www.tmgcentrumhoogvliet.nl        Koopavond: op afspraak 
              Zaterdag: 10.00- 16.00 uur 

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

 

-Senioren bankstellen - Relax/Opsta Fauteuils -Senioren ledikanten   -Div. zonwering  -Div. Stroken  
- Eettafels 80x80cm  - Dressoirs   - evt. Elektrische verstelbaar - Tapijt en vinyl  -Div. M-bogen 
- ook uitschuifbaar  - Kleinmeubelen  - Matrassen    - Smyrna tafelkleden  -Div. sluiervitrage 
- Salontafels   - in blank en donker eiken - Vitrage en Overgordijnen  - Gewatteerde bedspreien -Alles inclusief gemaakt 

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

 

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

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

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

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

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Ik weet niet waar de bank 
vandaag moet komen!

Rundlederen bankstel (ook in stof) in elke zitcombinatie te leveren, 
ook als hoekbank! 3- & 2-zit vanaf € 995,- 

in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie
Parkeren voor de deur

DIABETES
VOORDEEL
DIABETES
VOORDEEL

LifeScan OneTouch Ultra
LifeScan OneTouch GlucoTouch

LifeScan OneTouch Vita
Accu-Chek Sensor Comfort

Accu-Chek Compact
Accu-Chek Aviva

FreeStyle

Freestyle Lite
Precision Xtra Plus

Bayer Ascensia Autodisc
Bayer Ascensia Elite

Bayer Ascensia Contour
Menarini Glucocard Memory

Menarini X-sensor

Nu extra voordeel in de winter!

Alle teststrips €29,95

...en natuurlijk ook lancetten, pennaalden, infuussets, etc met de hoogste kortingen!
Cinnulin PF kaneelcapsules 120 stuks €22,50

Rechtstreekse verrekening mogelijk met meerdere zorgverzekeraars!

www.diabetesvoordeel.nl
Tel. 070 - 325 77 15

info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

J. HENGSTZ Tandprothetische Praktijk
• Kunstgebitten
• Kunstgebitten 
   op implantaten

W.C. Holierhoek
Reigerlaan 36 - 3136 JK VLAARDINGEN
Telefoon 010 - 475 22 78
Openingstijden: 09.00 - 16.30 uur maandag t/m vrijdag

w w w. k u n s t g e b i t t e n . t v

• Reparaties • Advies
• Vergoeding alle 
   zorgverzekeraars

O.N.T.

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

Arnhemseweg 5a • 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 • Mobiel 06-53642939

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz  • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (52)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk 
was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Ca-
pelle aan den IJssel. Hiervan verscheen ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken met bijzondere en treffende 
foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door zijn lens. Van zijn werk is tot 
en met 31 mei 2010 in Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

Het was geen passagiersschip van de Holland-
Amerika Lijn, zoals velen denken, maar van de 
Rotterdamse Lloyd. De Willem Ruys is even-
min gebouwd bij de Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij (RDM) op Heijplaat, maar bij de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlis-
singen. De opdracht het daar te bouwen werd 7 
mei 1938 verstrekt, waarna de kiellegging voor 
het 192,8 meter lange en 25,1 meter brede schip 
op 25 januari 1939 een feit was. De diepgang 
was gepland op 8,9 meter en accommodatie 
voor 840 passagiers en zestig personeelsleden.
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en 
gebrek aan materiaal kon de Willem Ruys 
niet worden afgebouwd. Op 1 juli 1946 werd 
het pas gedoopt en te water gelaten. De naam 
is ontleend aan de in de oorlog gefusilleerde 
Lloyd-directeur Willem Ruys (1894-1942). 

Nadat de eerste proefvaart was gemaakt, kwam 
het naar de Lloydkade in Rotterdam voor de 
laatste afbouwwerkzaamheden. De eerste reis 
begon 2 december 1947, waarna het schip tot 
1958 64 rondreizen maakte tussen Rotterdam 
en Indonesië.
Op de foto het laatste vertrek op 16 oktober 
1964 van de Willem Ruys uit Rotterdam naar 
Italië, waar het schip na een grondige ver-
bouwing onder de naam Archille Lauro in de 
vakantiecruisevaart ging. Op 7 oktober 1985 
kaapten vier mannen namens het Palestijns 
Bevrijdings Front voor de kust van Egypte 
het schip, waarbij één dode viel. De Archille 
Lauro verging op 2 december 1994 voor de 
kust van Somalië. Drie dagen eerder was brand 
uitgebroken. De opvarenden konden het schip 
tijdig verlaten. 

Willem Ruys

De zolderkamer van Nieuwerkerker 
Hans de Vlaming staat vol met een 
interessante verzameling over Van 
Gog. Uit de verzameling blijkt dat het 
tijdperk Van Gog in 1923 begint. De 
broers Leen en Wim van Gog besluiten 
de Onderlinge Auto Omnibus Maat-
schappij op te richten. 
De Vlaming: “Later treden ook de 
broers Klaas en Arie toe tot het bedrijf, 
dat hun oudere broers hadden opgestart 
van de opbrengst van de verkoop van 
het kruidenierswinkeltje van een oom 
en tante die geen kinderen hadden.” 
De eerste vervoermiddelen zijn een 
vijftal T-Fords. In 1930 wordt met een 
openingsfeest door de vier broers een 
nieuwe garage aan de Capelseweg in 
gebruik genomen. Vier jaar later wordt 
autobusbedrijf De Ster overgenomen. 
Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog staan er ’s nachts zeven 
Volvo-bussen in de garage.
Die tijd heeft De Vlaming niet meege-
maakt, want hij is van 1953. 
“Ik woonde als klein kind met mijn 
ouders aan de Hoofdweg tussen Rot-
terdam en Nieuwerkerk. Daar kwam 
ieder half uur een bus van Van Gog 
langs. Deze reed van Rotterdam-
centrum via Kralingen, Capelle, 
Nieuwerkerk en Zevenhuizen naar 
Gouda en ik vond het echt geweldig 
steeds te kijken welk nummer er op 
de bus stond. Met mijn vader fietste ik 
ook regelmatig naar de garage aan de 
Capelseweg. Daar zag je de touring-

cars staan voor de dagtochten. Het 
leuke is, dat nog steeds als ik een bus 
voorbij zie komen, ik altijd even naar 
het nummer kijk!” 

Herinneringen
Op de zolderkamer hangt en ligt van 
alles; bushaltebordjes, foto’s, kniptan-
gen, buskaartenbakjes. Je waant je echt 
in een klein museum. Dikke ordners 
zijn gevuld met foto’s van vele typen 
bussen. Zoals van de al genoemde T-
Fords, maar ook van GMC, Studeba-
ker, De Dion Bouton (DDB) en Krupp. 
Het meest aangeschafte merk blijkt 
Volvo. 
“Ik ben ooit met veertien foto’s begon-
nen, dat zijn er nu zeker 600”, aldus 
De Vlaming. “In 1995 kwam ik in 
contact met Cees de Koning en Jan 
Kompeer. Cees heeft heel veel foto’s 
gemaakt van de bussen van Van Gog. 
Jan was in zijn vrije tijd buschauffeur 
bij dit bedrijf. Na de overname van 
Van Gog door Westnederland schijnt 
het archief vernietigd te zijn. Maar ge-
lukkig had Jan heel veel documenten 
al in zijn bezit. Beiden zijn inmiddels 
overleden en veel van wat zij hadden, 
heb ik gekregen.”

In beslagname
Zoals de rekeningen aan de Duitsers 
van door hen in beslag genomen 
bussen. Daaruit blijkt dat de bezetter 
in de beginjaren van de oorlog tussen 
de 5.000 tot 10.000 gulden voor een 

bus betaalde.  “Het lag er aan of het al 
wat oudere bussen waren of praktisch 
nieuwe. Via de gemeente werd dat 
geld aan de ondernemers betaald. Later 
werden de bussen gewoon gevorderd.”  
Interessant is de documentatie waaruit 
blijkt, dat in het begin van de oorlog 
de passagiers een week lang werden 
geteld. Zo is op vergeelde formulieren 
van dienstregelingen te zien dat er in 
september 1940 in Nieuwerkerk 21 
passagiers instapten, in Capelle 8 en 
dat er uiteindelijk in Rotterdam 30 
mensen hun bestemming bereikten. 
“Die gegevens”, aldus De Vlaming, 
“werden opgestuurd naar de Com-
missie Vervoer Personen van de 
Rijksverkeersinspectie en daar werd de 
dienstregeling dan weer op afgestemd. 
Uit de nieuwe dienstregeling blijkt, dat 
bij de telling een beetje werd gesmok-
keld door de chauffeurs!” 
Uit allerlei papieren die De Vlaming in 
een map heeft zitten is ook op te ma-
ken, dat de bussen, na het bombarde-
ment in 1940 in Rotterdam, een andere 
eindhalte kregen. Op de stille uren zijn 
er toen een paar lijnen uitgegooid. 
De Vlaming: “Het vreemde is, dat er 
dus minder bussen gingen rijden, ik 
vermoed vanwege het brandstofge-
brek dat toen al dreigde, maar dat de 
streekbewoners juist in de loop van de 
oorlog meer gebruik van het openbaar 
vervoer gingen maken. Ze hadden 
minder fietsen, doordat ook die gevor-
derd werden, of moesten het doen met 

een fiets met massieve banden. Bekend 
zijn de verhalen dat de bussen zo over-
vol waren, dat mensen zelfs meereden 
op de spatborden of het dak. Of op het 
gaskarretje dat achter de bus zat.”  

Kaartenplankje
Uiteraard vragen we wat hij zelf een 
uniek onderdeel vindt van zijn Van 
Gog-verzameling. Hij pakt uit een kast 
een houten kaartenplankje. 
“Dit afrekenplankje, zoals ze het ook 
wel noemden, vind ik het mooist. Het 
is van oprichter Wim van Gog en uit 
1923.” De Vlaming laat een foto zien 
waarop Wim achter het stuur in de bus 
zit met naast zich het houten plankje 
vol buskaartjes die afgescheurd wer-
den. Hij heeft trouwens ook de leren 
geldtas van de oprichter in zijn bezit.
“De chauffeurs hadden óf een bakje 
naast zich staan waarin het geld zat, óf 
ze hadden het geld in een tas. Iedere 
chauffeur had z’n eigen afrekenplank-
je. Met een blauw/rood potlood met 
aan beide kanten een punt werd een 
streep getrokken over het buskaartje 
waarop alle haltes stonden. De blauwe 
kant van het potlood was voor de 

rit van Rotterdam naar Gouda of 
Zevenhuizen, de rode de andere kant 
op. Er bleef een smal strookje op het 
plankje zitten en in feite was dat de 
boekhouding van de chauffeur. Aan het 
eind van de dag telde hij op hoeveel 
kaartjes hij verkocht had en aan de 
hand daarvan leverde hij het geld in.” 
Maandkaarten werden met de bekende 
kniptang bewerkt en er waren in die 
tijd ook al niet-persoonsgebonden 
10-rittenkaarten. De voorloper van de 
strippenkaart, die al weer ingehaald is 
door de OV-chipkaart. 
Als we zo de zolderkamer vol leuke 
attributen rondkijken, missen we ei-
genlijk één ding. En dat is een uniform 
zoals de buschauffeurs van Van Gog, 
blijkens de vele foto’s aan de muren, 
vroeger droegen. 
De Vlaming wat spijtig: “Ja, het zou 
natuurlijk leuk zijn als ik die ook in 
mijn verzameling had. Maar ik denk 
niet dat die nog bestaat.” Ach, je weet 
het maar nooit.  Meer informatie www.
vervoer-nieuwerkerk.tk. 

Bab Riem Vis

Autobusbedrijf Van Gog, 
van klein familiebedrijf tot grote onderneming
Jarenlang was het autobusbedrijf van de gebroeders Van Gog uit Capelle aan den IJssel een begrip in 
met name Rotterdam-oost en de regio. Het verdwijnen van de zo bekende rood, groen en beige gekleur-
de bussen in 1967 betekende het einde van een bijzonder tijdperk. Op 28 september van dat jaar reed 
om 22.30 uur de laatste bus onder de naam Van Gog de garage in Capelle aan den IJssel binnen. Het 
bedrijf werd onderdeel van Citosa, dat vervolgens weer opging in Westnederland. Later volgde over-
name door Connexxion.

- De bussen van Van Gog, klaar voor een dagtripje -
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VOOR SLIMME KOKERS

GRATIS INBOUWRAAM

Al veel eerder dan Hietbrink, namelijk 
in 1987, werd Schoufour ook Ha-
venman van het Jaar. Toen vanwege 
zijn belangrijke rol die hij speelde in 
de Rotterdamse bulkgoedsector bij 
het voormalige Frans Swarttouw’s 
Havenbedrijf, moederbedrijf Thyssen-
Bornemisza, als voorzitter van de ha-
venondernemersvereniging SVZ (thans 
Deltalinqs) en bij de totstandkoming 
van het Europees Massagoed Overslag-
bedrijf (EMO) in Rotterdam.
De drs. H.H. Horsting-prijs wordt 
uitgereikt aan Rotterdammers die iets 
voor Rotterdam hebben betekend op 
cultureel, historisch en/of op maat-
schappelijk gebied.

Achtergrond
Schoufour speelde, vaak op de ach-
tergrond, een doorslaggevende rol bij 
onder andere het Masterplan voor Dier-
gaarde Blijdorp, de cofinanciering van 
de Delftse Poort, de professionalisering 
van het CHIO (Concours Hippique) en 
bij schenkingen aan museum Boymans 
van Beuningen.
Of zoals de jury stelde: “Schoufour is 
het schoolvoorbeeld van een Rotter-
dammer die zijn verantwoordelijkheid 
neemt, zonder daaraan veel woorden 
vuil te maken.”
Alexander Rinnooij Kan, voorzitter 
van de Sociaal Economische Raad, 
gebruikte een mooie Engelse term om 
aan te duiden dat Schoufour erg veel 
voor de stad heeft teruggedaan. “You 
learn, you earn and you return.”
Schoufour zelf gaf aan dat hij in zijn rol 
als ‘fondsenwerver’ – zijn leermeester 
was de naoorlogse machtige en minder 
subtiele Rotterdammer K.P. van der 
Mandele – niet zo gauw voor open 
deuren stond. “Als ik kwam, zei men, 
jongens brandkast dicht, portefeuille 
onder tafel, want hij komt om centen.”

Vereerd
Het Scheepvaart en Transport College 
(STC) in Rotterdam van Havenman van 
het Jaar Hietbrink is de kraamkamer 
van de Rotterdamse haven. “Hij kan 
worden beschouwd als de vader daar-
van”, zei voorzitter Theo Jongedijk van 
Havenpersclub Kyoto op 11 januari bij 
de huldiging van Hietbrink tot Haven-
man van het Jaar 2009. Voor de 29ste 
keer hebben gespecialiseerde maritiem 
journalisten de Havenman van het Jaar 
gekozen. 
Hietbrink voelde zich zeer vereerd 
door de benoeming. “Het is een mooie 
taak jongeren een plaats te geven in 
de haven. We hebben te maken met 
gastjes van 12 en 13 jaar die laag in de 
opleiding beginnen. Sommigen werken 
zich zelfs op tot master.”
Bijna alle tegenwoordige nieuwe en 
jonge werknemers in de haven hebben 
een opleiding genoten op het STC 
dat ook nog een zeevaartschool in 
Rotterdam heeft. De tijd dat havenar-
beiders als stuwers en balensjouwers 
nog ongeschoold aan de slag konden 
is allang voorbij. De STC biedt zelfs al 

opleidingen aan sjorders (die ladingen 
vastmaken, zodat zij tijdens het varen 
niet gaan schuiven of erger).

Investeringsplan
Directeur Erik Hietbrink heeft een 
investeringsplan van 40 miljoen euro 
gelanceerd om uit te groeien tot een 
Europees kennisinstituut voor scheep-
vaart, logistiek en transport. Aan hem 
is ook toe te schrijven dat Rotterdam 
beschikt over het modernste en meest 
uitgebreide simulatorpark van Europa 
voor vaaropleidingen. Aan de Waalha-
ven Zuidzijde verrijzen nieuwe scholen 
voor vmbo en mbo.
De STC-Group is inmiddels uitge-
bouwd tot een internationaal netwerk 

op leergebied, met opleidings- en 
kenniscentra in Oman, Zuid-Afrika, 
Zuid-Korea, Vietnam en binnenkort 
ook in Brazilië. Op de Filippijnen ex-
ploiteert de STC-Group, samen met de 
redersvereniging VKNR, een nautische 
opleiding die zich vanuit het Verre 
Oosten heeft ontwikkeld tot leverancier 
van de Nederlandse vloot. “Willen onze 
jongens en meisjes niet meer naar zee, 
dan leiden we de officieren maar elders 
op,” was de conclusie van Jongedijk.
Ongeveer 3500 leerlingen en studen-
ten staan bij het STC in Rotterdam 
ingeschreven voor door de overheid 
gesubsidieerd onderwijs, dat wordt 
gegeven door zo’n 350 docenten en nog 
eens 150 overig personeel.

Bekroningen voor oudere hotemetoten
Twee oudere hotemetoten hebben in Rotterdam in de afgelopen weken prijzen in ontvangst mogen ne-
men. Directeur Erik Hietbrink (58) van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam is be-
noemd tot Havenman van het Jaar 2009. Aan de 82-jarige Jacques Schoufour reikte burgemeester Ahmed 
Aboutaleb 20 januari de drs. H.H. Horsting-prijs uit voor zijn vele verdiensten voor Rotterdam.

- Jacques Schoufour -

- Erik Hietbrink -
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 “Ik ben geen geboren en getogen Rot-
terdammer, maar koester veel herinne-
ringen aan ‘mijn’ wereldhavenstad. In 
1949 ben ik geboren in Zuidland. Mijn 
eerste herinnering is aan de strenge 
winter in 1954 toen de melk in onze 
dorpsschool werd gekookt op een hoge 
kolenkachel. Bij het opdrinken zat 
er een dik vel op. Dat was gelijk het 
einde van mijn lust in melk.
Vanaf de lagere school komen de 
eerste daadwerkelijke herinneringen 
boven aan ‘de stad’, Rotterdam dus. 
Ook vervelende herinneringen. Moe-
der leed aan bloedkanker, lag vaak in 
het Eudokia Ziekenhuis of moest er 
dagelijks heen voor bestralingen door 
dokter Suurhof. Het mocht niet baten: 
11 december 1961 is ze gestorven. Ik 
ben heel wat uren, met toestemming 
van school, met haar meegegaan als 
hulp. Noodzakelijk, omdat zij meer 
en meer een menselijk wrak werd. 
Meestal gingen we met de RTM-tram 
naar de Rosestraat en vandaar naar 
het ziekenhuis aan de Bergweg. Het 
vervoer van en naar de bestraling ging 
per taxi, tegen een eigen bijdrage. 
Dat hakte er financieel behoorlijk in. 
Pa had daarom twee banen. Hij was 
hulpbesteller bij de PTT en haalde en 
bracht poststukken bij de RTM-tram. 
De naam van de Rotterdammer op 
de postwagon was Kees Kind, die 
af en toe thuis over de vloer kwam. 
De andere baan van vader was bij 
een lorrenboer en handelaar in oud 
ijzer. In mijn kindertijd mocht ik vaak 
meerijden als hij ging afleveren in 
Rotterdam. Lorren bij Barzilay aan de 
Brielselaan en oud metaal bij Vles & 
Zn aan de Piekstraat. Het koffiedrin-
ken en een balletje gehakt eten in cafés 
is me goed bijgebleven. Misschien ben 
ik daardoor later in de horeca gerold. 

Schoolreisje
Op de lagere school ging het jaarlijkse 
schoolreisje naar Diergaarde Blijdorp, 
waar zich een vervelend incident 
voordeed. Vanwege dat dikke vel kon 
ik melk niet meer zien, laat staan drin-
ken. In de dierentuin werd  geitenmelk 
geserveerd. Moeder had een vriendin, 
die mee was als begeleidster, gevraagd 
voor mij limonade te kopen. Ik had 
het flesje Sisi net aan mijn mond toen 
de onderwijzeres het uit mijn handen 
sloeg. Tussen haar en mij is het nooit 
meer goed gekomen.
Vervolgens ging ik naar de mulo. 
Moeder was net gestorven en vader 
had een Rotterdamse van Zuid 
bereid gevonden zijn vier kinderen 
te verzorgen, waarvan ik de oudste 
was. Ik vond het moeilijk een nieuwe 

‘moeder’ te accepteren. Leren werd 
een ramp, ik had nergens interesse in. 
Thuis werd het bijna vechten wie als 
eerste Het Vrije Volk mocht lezen. Het 

sportgedeelte met de rubriek Zamora 
van Jen Vlietstra was mijn favoriet. 
Ook ‘Sport en Sportwereld’ op maan-

dag las ik van a tot z. Mijn oom (ook 
mijn voogd) werkte bij de scheepswerf 
en machinefabriek Piet Smit Jr. aan 
de Stadionweg, waar die krant aan de 
poort grif werd gekocht. Het blad was 
sterk in wielerverslagen van Rotter-
dam en regio. 

Zwarte Kraay
Zo kom ik op het voetballen. Mijn 
eerste keer naar Feyenoord was tegen 
Hermes DVS met Cock van de Tuyn; 
bij Feijenoord stond Henk Bijl in het 
doel. Om mee te mogen, moest ik eerst 
mijn bord spruiten leeg eten. Dat heeft 
pa geweten; nog geen honderd meter 
verder met de auto was mijn prakkie er 
al uit. De tweede wedstrijd die ik zag, 
was tegen Sportclub Enschede, met 
Abe Lenstra. Ik zag later, gecombi-
neerd met een bezoek aan een oom in 
Utrecht, een uitwedstrijd tegen DOS. 

Daar speelden Tonny van der Linden 
en Hans Kraay (sr). Zij schopten de 
spitsen van Feyenoord, Cor van der 
Gijp en Henk Schouten, zo onge-
veer onder de grond. De volgende 
maandag stond in Het Vrije Volk, met 
de grootste rouwletters ooit: “Zwarte 
Kraay vloog rond in Utrecht”. Het 
seizoen daarop speelde Hans Kraay bij 
Feyenoord. Later ook Theo (De Tank) 
Laseroms en nog enige andere spelers, 
die daarvoor gezworen vijanden 
waren. Daar net in die tijd ook Sjaak 
Swart, Piet Keizer en Johan Cruijff 
prachtig aanvallend spel lieten zien, 
was er maar één club die telde voor 
mij: Ajax. Nu ik wijs ben geworden, 
maakt het mij niets meer uit “Moge 
de beste winnen”. Ook mijn eigen 
cluppie NBSVV uit Oud-Beijerland 
volg ik nog elke week hier in Thailand 
via mijn PC. Ze speelden toen veel 
in Rotterdam, vooral op Zestienho-
ven. De terugreis was altijd gezellig, 
gewonnen of verloren maakte niet uit. 
Vaak stopten we op weg naar huis met 
de bus bij café Tivoli van J.C. van de 
Polder in de Rosestraat hoek Korte 

Feijenoorddijk, met gekookte eieren 
op de bar. Het was altijd zingen en dan 
ging de pet rond voor de chauffeur. 
In Thailand hebben we het vaak over 
Rotterdams voetbal én Feyenoord, 
Excelsior en Sparta.

Boodschappenjongen
Na drie jaar kwakkelen op de mulo 
ging ik werken in Rotterdam bij een 
verzekeringsmaatschappij in het 
Beursgebouw, gestoken in een zelf 
genaaid pak. Al de eerste dag besefte 
ik dat dit niet mijn werk was. Wat een 
suffe boel en dat voor 160 gulden (73 
euro) per maand. Bijkomstig geluk 
was dat ik er ook de boodschappenjon-
gen was. Dus tussen de middag voor 
de collega’s bij de Hema worst halen 
en haring bij de kar achter het Beurs-
gebouw. Brutaler geworden ging ik ‘s 
middags ook naar de film in Cineac. 
Ze misten me toch niet. 

Wordt vervolgd

Rein Wolters

Huib den Tuinder:

55 jaar herinneringen aan Rotterdam
Om gezondheidsredenen verkocht Huib den Tuinder (60) vijf jaar 
geleden huis en haard om te gaan wonen in een Rotterdamse ko-
lonie in Thailand. Af en toe komt hij naar Nederland, vooral om in 
Rotterdam te zien wat er veranderd is. Herinneringen aan het oude 
Rotterdam voeren in Thailand de boventoon, mede aangewak-
kerd door verhalen in De Oud-Rotterdammer. Bij Huib den Tuinder 
kwam er een aantal boven, hij zette die op papier en Rein Wolters 
bewerkte ze voor De Oud-Rotterdammer. Vandaag deel 1.

- Huib den Tuinder reisde vanaf Zuidland met de RTM-tram naar de Rosestraat en vandaar met zijn zieke moeder naar het ziekenhuis en 
later naar zijn werk in het Beursgebouw. Foto’s verzameling Rein Wolters -

- Werken op kantoor in het Beursgebouw was niets voor de jonge Huib den Tuinder. Liever 
ging hij ‘s middags links om de hoek op de Coolsingel naar Cineac -

- Menige worst haalde de boodschappenjongen van het verzekeringsbedrijf 
voor zijn collega’s bij de Hema op de hoek Beursplein/Korte Hoogstraat -

- Beide zijn verdwenen, maar Huib herinnert zich zowel Eudokia als Bergwegziekenhuis 
(foto) als geen ander door de vele bezoeken met zijn moeder -
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tot 40                           
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
80 - 90          
90 +

40%

50%
60%
70%
80%
90%
100%

€ 18,24

€ 15,20
€ 12,16
€ 9,12
€ 6,08
€ 3,04
Gratis!

 Uw leeftijd Uw korting U betaalt

Uw leeftijd 
is uw korting!

Naam: Voorletter(s):  M/V

Adres: Huisnummer:

Postcode/Plaats:

Telefoon:  Geb.datum:

E-mail:

Rekeningnummer:

Handtekening:

  Ik betaal automatisch.  

Steekproefsgewijs zal aan de hand van uw identiteitsbewijs 
gecontroleerd worden of de door u opgegeven leeftijd correct is.

  Ja, stuur mij een halfjaar lang KRO Magazine 
 met leeftijdskorting waarna mijn abonnement 
 automatisch stopt.

✓

is uw korting!

KRUIS UW
LEEFTIJD AAN

en stuur
de bon op!

✓

Kijk eens wat u bespaart 
op een halfjaar KRO Magazine (t.w.v. € 30,40).

Stuur deze bon in een envelop op naar: KRO Magazine, t.a.v. Klant Contact 
Centrum, Antwoordnummer 1703, 1200 VB Hilversum (postzegel niet nodig) 
of bel 0900 - 777 999 4 (€ 0,20 p/m, ma. t/m vr. 09.00-21.30 uur; za. 10.00-15.00 uur).

✓

   Ja, ik word graag gratis lid van de KRO en profi teer zo 
van alle speciale ledenacties en kortingen.

Dit aanbod is geldig t/m 15 maart 2010 en geldt alleen 
indien u de afgelopen zes maanden geen abonnee van 
KRO Magazine bent geweest en geldt alleen bij automa-
tische betaling. Uw gegevens kunnen ook ter beschik-
king worden gesteld van de achterliggende omroep van 
deze gids en speciaal geselecteerde bedrijven (derden). 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat hieronder 
aangeven.

   Ik maak bezwaar tegen verstrekking van mijn 
gegevens aan derden.

40% korting 43467/43468
50% korting 43469/43470
60% korting 43471/43472
70% korting 43473/43474
80% korting 43475/43476
90% korting 43477/43478

100% korting 43479/43480

OR

0058.10.397 WT Advertentie OR 125x367.indd   1 19-01-10   10:46

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAMT: 010 - 456 33 33
www.uwnissandealer.nl

Profi teer van maximaal € 1.000,- slooppremie voordeel!

NISSAN PIXO
   VANAF € 6.999*

     

NU BIJ VISSCHER NISSAN:VEEL RIJPLEZIER VOOR WEINIG GELD

* inclusief maximale slooppremie

Als vrienden van De Oud-Rotterdammer500,- korting

D. van Vianen VOF
www.huis-ontruiming.nl

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.

06-1812 4248

Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer ontvangen: 10% korting op alle materialenVVrVVV
DDDDDeD
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    VoordeelpaginaVrienden     VoordeelpaginaVrienden

Op 1 februari 2010 bestaat Kapsalon Jes 5 jaar
Dit willen wij samen met u vieren. Wij geven na de behandeling een leuke attentie mee naar huis.
Onze prijzen zijn: 
Watergolf  v.a.  € 12,25Föhnen  v.a.  € 17,35Knippen  v.a.  € 15,75Permanent  v.a. € 51,1565+ permanent    € 43,20verven  v.a. € 26,50

Behandeling zonder afspraak
Slotboomstraat 10a. (achter de Dorpsweg) 3082 GP Rotterdam Open: di t/m vr: 08.30 – 16.30 uurTel: 010 – 4293438  

za: 08.30 – 14.00 uur

Vrienden van De Oud-Rotterdammer ontvangen de gehele maand Februari 2010 op vertoon van hun vriendenpas 10% korting

5 JAAR
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 maart afgeschreven)

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

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

De Kraak 
Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer 

krijgen 10% korting

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee

Tel.: 0111 - 41 44 25 

www.dekraakzierikzee.nl

Boven de Eur 50,- 

besteding ook nog het boekje 

Me Komme uit Rotterdam.

Aan de VaartAan de VaartHotel

www . h o t
e l a a n d e v

a a r t . n l

K

O
R T I N G

O
P

 D
E  8-DAAGSE V
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N

T
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R
E
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JUBILEUMKORTING

in 2010

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

Met dank voor uw bezoek in 2009

www.hotelaandevaart.nl
info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement 
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

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

5-daagse midweek 
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen.

1970 - 2010
jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en
individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele
mogelijkheden

kijk op onze site

Voor informatie of reserveringVaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 
“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.
Kortingsbon en voor-
waarden op aanvraag 
verkrijgbaar

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

Aan de VaartAan de VaartHotel

w w w . h o t e l a a n d e v a a r t . n l

G

S E  V A K
A
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S

www.hotelaandevaart.nl
info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.
5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

5-daagse midweek 
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal Park het Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen.

1970 - 2010
jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en
individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele
mogelijkheden

kijk op onze site

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 
“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kerst-Nieuwjaarsreis 201011 dagen uit en thuis

Voor informatie of reserveringVaart n.z. 88/89,
8426 AV Appelscha,  
Tel. 0516-43 32 32 

Alléén voor
de Vrienden 
van
De Oud Rotterdammer:50,- korting

op de 8-daagse vakantieweek
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Beleef ook in 2010 de sfeer van Profiteer mee!!!
Veel adverteerders van De Oud-Rotterdammer zijn enthousiast 

over de Vriendenactie van de krant. Zoals u op deze pagina kunt 

zien, levert dat diverse, soms zeer, aantrekkelijke aanbiedingen 

op, waar u als Vriend van De Oud-Rotterdammer exclusief van 

kunt pro� teren. Het loont dus zeker de moeite u aan te melden 

als Vriend van De Oud-Rotterdammer, want uw bijdrage van tien 

euro kunt u heel snel terugverdienen door gebruik te maken van 

de speciale Vriendenaanbiedingen.

Inmiddels hebben alle Vrienden die zich tot nu toe hebben aan-

gemeld hun speciale Voordeelpas ontvangen. Mocht dat niet zo 

zijn, neem dan even contact op met de krant (0180-322575). 

Indien u nú besluit u aan te melden, en u kiest voor een automa-

tische incasso van uw bijdrage, dan wordt deze pas in maart van 

uw rekening afgeschreven, waarna u ook uw pas ontvangt. U 

kunt dan echter wel met onmiddellijke ingang pro� teren van de 

voordelen!

Vriend van 
De Oud-Rotter-

dammer worden?
Vul dan 

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

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

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 28 februari 2010, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

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

Restaurant “Johannahoeve”

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

359,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten in midden Frankrijk o.b.v. half-
pension

• 7 nachten in 4*hotel Piolets Resort en Spa
• Dagelijks goed verzorgd ontbijtbuffet en   
een 3-gangen diner of dinerbuffet

• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-
leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN PRINSDOM ANDORRA

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

350,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1/2 nacht(en) op heen- en terugreis in midden 
Frankrijk op basis van halfpension

• 6/7 nachten in één van de Aquahotels in een 
comfortabele 2-pers.kamer v.v. bad, toilet, 
radio, TV, telefoon, kluisje, airco en balkon

• Ontbijt en dinerbuffet of 3-gangendiner
• Excursies met de bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

10/12 DAGEN BARCELONA / 
COSTA BRAVA PYRENEEËN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Overnachtingen op heen- en terugreis op 
luxe cruiseferries in 2-persoonshut met 
douche en toilet, aan boord diner en ontbijt

• 7 nachten in diverse hotels in een comfor-
tabele kamer met douche en toilet

• Ontbijt en diner. 
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-
leider

10 DAGEN SCHOTSE HOOGLANDEN/
LOCH LOMOND EN EDINBURGH

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 3/4/7 overnachtingen in een middenklasse 

hotel o.b.v. logies en ontbijt, in 2-persoons-
kamers met faciliteiten

• Verzorging o.b.v. logies + ontbijtbuffet 
• 3-gangen diner bij 8 dagen
• Excursies met bus (excl. entreegelden) 
• Stadsbezichtiging o.l.v. een gids
• Luxe touringcar met chauffeur / reisleider
• Afscheidsbuffet (bij 5 en 8 dagen)

4/5/8 DAGEN BERLIJN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

175,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Vlucht Eindhoven- Antalya v.v.
• 7 overnachtingen tijdens rondreis kamers
voorzien van bad/douche, toilet en airco

• Dagelijks goed verzorgd ontbijt
• Dagelijks goed verzorgd diner
• Alle genoemde excursies
• Tijdens rondreis comfortabele bus met 
airco en faciliteiten

• Transfers naar luchthaven

8 DAGEN RONDREIS CAPPADOCIË

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

10 DAGEN MEDITERRANEE
ROVINJ KROATIE

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

1499,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Transfer v.a. opstappunten naar Amsterdam v.v.
• 11 nachten aan boord o.b.v. een 2 persoons 
binnencabine

• Volpension aan boord met verschillende tussen-
doortjes overdag

• Cocktail van de kapitein
• Havenbelasting / Toeristenbelasting
• Fooigelden
• Bagage service
• Gebruik ontspanningsfaciliteiten
• Animatie overdag en ‘s avonds

12-DAAGSE CRUISE NOORSE 
FJORDEN EN DE NOORDKAAP

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 nacht op heenreis in Zuid-Duitsland
• 1 nacht op terugreis in Zuid-Duitsland 
• 7 nachten in 3* hotel La Querceta, comforta-

bele kamer v.v. faciliteiten, nabij termepark 
Montecatini

• Ontbijtbuffet en 3-gangendiner
• Excursies (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-
der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN TOSCANE FLORENCE
PISA EN ELBA

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

659,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• Overnachting en diner op heen- en terugreis in 
Frankrijk

• 3 nachten in Aqua hotel in Santa Susanna o.b.v. 
halfpension

• 3 nachten in Benidorm o.b.v. halfpension
• 6 nachten in het 4* Bahia Tropical hotel in Almu-
ñécar

• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

15 DAGEN SPAANSE COSTA’S
EN ANDALUSIË

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 2 nachten omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension 
• 7 nachten in hotel Park of hotel Katarina, 
op loopafstand van het historische centrum 
van Rovinj. Alle kamers v.v .airco, balkon, TV, 
minibar, ruime badkamer met douche en toi-
let, binnen en buiten zwembad

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider
• Dagelijks goed verzorgd ontbijtbuffet en diner
• Excursies (excl. entreegelden)

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

12 DAGEN RONDREIS ROEMENIË

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
• 1 nacht op heen- en terugreis in Zuid-Duitsland o.b.v. 
halfpension

• 1 nacht op heen- en terugreis omgeving Boedapest
• 1 nacht in het 3* hotel Sarmis in Deva
• 2 nachten in 3* Hotel Rozmarin in Predeal of gelijkwaardig
• 3 nachten in 4* Hotel Geralds in Radauti of gelijkwaardig
• 1 nacht in het 3* Hotel Aurora in Satu Mare
• Dagelijks verzorging op basis van halfpension
• Excursies met bus (excl. entreegelden)
• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider, vanaf 
Roemeense grens lokale gids

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

Ook bij Bolderman Excursiereizen

geen verplichte aanbetaling!

ibishotel.com

LUNCHBUFFET

"ALL IN"
incl. koffie, thee, melk

en vruchtensappen

€ 10.00 p.p.

elke maandag t/m vrijdag

van 12.00 tot 14.00 uur

ibis Rotterdam/Vlaardingen
Westlandseweg 270

3131 HX Vlaardingen
Tel. 010 460 20 50Hotels the way you like them

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

Wij hebben meer dan 100 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow, 
glasblazer, mandenbreier, gidsroutes, vaartochten, ooievaars, waterorgel e.d.

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit 

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

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

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

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

Speciale aanbieding!
Paasarrangement 10-14 april € 364,00

Zomerarrangement € 582,00 incl. busretour, middagtochtjes en toeristenbelasting
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, opstapplaats Zuidplein/Alexander/ 

Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

AUTOSCHADE
AUTOSPUIT- EN PLAATWERKERIJ
voor personen- en bedrijfswagens
De Vijf Boeken 9, 2911 BL  Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-312788

GEVRAAGD 
PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

IN- EN VERKOOP 
PRENTBRIEFKAARTEN  
ANTIQUARIAAT 
& UITGEVERIJ  

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30 
(010) 2847362 of (010) 2763852 
of  0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 januari 2010 pagina 17

-- Er op uit! Kalender --

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

Houden van is…… een Rotterdampas krijgen!
Op 14 februari gaat het nieuwe Rotterdampasjaar officieel van start. En 
omdat het dan ook Valentijnsdag is, vieren we dat met een liefdevolle 
actie. Rotterdampas geeft maar liefst tien passen cadeau. Want houden 
van is….een Rotterdampas krijgen!

Fotografeer, dicht, knutsel, teken of beschrijf jouw grote liefde en stuur je inzending  met je naam, 
adres, leeftijd en telefoonnummer vóór 5 februari 2010 naar: Rotterdampas via info@rotterdampas.
nl óf Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. ‘liefde’. Die grote liefde kan natuurlijk je partner of 
kind zijn, maar ook je huisdier, de Erasmusbrug, je favoriete schoenen of Bokito. Hoe je dit laat zien 
maakt niet uit, zolang het maar op een A4’tje past. Uit alle inzendingen kiest Rotterdampas de win-
naars. Zij krijgen zondag 14 februari de pas cadeau tijdens een romantisch liefdesontbijt.

De leukste kortingpas
De Rotterdampas is met 143.000 fans de grootste en leukste kortingspas van Rotterdam & regio en 
geeft gratis toegang of fl inke korting bij meer dan 500 attracties. Iedereen kan een Rotterdampas 
kopen en daarmee leuke dingen gaan doen. Bijvoorbeeld gratis naar musea en naar topattracties zoals 
Euromast, Spido, Plaswijckpark en Pathé. Maar ook een gratis ijsje, een potje lasergame of mid-
getgolf, fi kse kortingen bij Diergaarde Blijdorp en supervoordelig sporten. Dat wordt een jaar lang 
genieten!
Vanaf 15 februari is de Rotterdampas weer te koop op 40 verkooppunten in Rotterdam & regio. De 
pas is geldig van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011.

Expositie: Willem van der Hofstede, 
‘Rotterdamse plekjes’ 
Smelik & Stokking Galleries, Westelijk Handelsterrein, Van 
Vollenhovenstraat 15, Rotterdam - di t/m zo 12.00 - 18.30 uur, 
vr en za tot 22.00 uur - www.smelik-stokking.nl

Tentoonstelling “100 jaar Maasoord” 
Stichting Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, 
Dorpsstraat 27, Poortugaal - Entree gratis

Januari

30
Back to the Sixties 
met livemuziek van Different
Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 6,00.
Paviljoen De Krabbeplas, Surfpad 50, Vlaardingen
Info: www.paviljoendekrabbeplas.nl of 010-2340755

Januari

31
Jaren ’20-’30 wandeling Overschie
Museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 134-140, 
Rotterdam – 15.00 uur – 010-4158864

Februari Willeke Alberti, theaterconcert
Ga mee op muzikale reis door Willeke’s omvangrijke carrière. 
Recht uit het hart. Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 5, 
Vlaardingen -  Voor kaarten 010-4340500 of 
www.stadsgehoorzaal.nl

6

Expositie: Willem van der Hofstede, 

Fototentoonstelling De  Charloisse winkeliers
Stichting Historisch Charlois, Grondherendijk 84, 
Rotterdam - za en zo 13.00 -17.00 uur - 010-4806618

 SHOWTIME! schenkingen in de spotlights 
Bezoek de tentoonstelling, borrel gezellig na in het proeflokaal
Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam
Openingstijden di – vrij 12.00-17.00 uur, weekend 13.00-18.00 t/m 11

t/m 28

t/m 14

t/m 30

Als het golft…Seniorenrevue
Wijktheater Musica, De Lugt 17, Rotterdam – 14.00 uur – 
Entree € 4,50 (R’damPas -50%) 010-4371361

Februari

14

Januari

Februari

Februari

April

ADMINAUT& PARTNERS 
uw Boekhouding vanaf € 50 p.m

Kanaalweg 33, 2903 LR Cap a/d IJssel, 
Tel.: 010-8920450, www.adminaut.nl

FOTO’S

VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME 
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of 
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen, 

dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o 
€ 25  per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg. 

Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117  / 06 18576628

TRANSPORT

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro 
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

ABONNEMENTEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand 
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van 
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder. 
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl

DIVERSEN

Het dagelijks leven op RK  jongens- en meisje-
sinternaten 1910-1980 Onze Prins Bernhard- In 
het publiek en binnenskamers Peter Boomgaard 
Het Grote Indie boek Kampjongen-Herinnerin-
gen uit Java 
Lecturama- De Tweede Wereldoorlog 22 delen
Oceaanreuzen- Een Eeuw Ned. Passagiersvaart
175 jaar Kon.Marechaussee
Harley Davidsonboeken div. titels
0182530419 / 0625015047

TE KOOP ADMINISTRATIE

TE KOOP GEVRAAGD

GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Zoekt u een schone en betrouwbare pedi-
cure bij u  aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

PEDICURE

SUPERCABINES  400 PROG.      
=======================

 2 CINEMA-ZALEN
ADULT SHOP  010-477 6710

SOETENDAALSEKADE 55
R.DAM  GEOP. 10.00-23.00

FILMS

Roose dakwerken 06-233 880 43
Lekkage!

Schoorsteen, dak of dakgoot lek? Wij helpen u direct!
Gratis offerte, geen voorrijkosten, en tevens dakgootreiniging

LEKKAGE

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

Adres : ...............................................................................................

Postcode : ...............................................................................................

Woonplaats : ...............................................................................................

Emailadres : ...............................................................................................

Wanneer  u de bon invult en in een enveloppe (met postzegel) tot 4 weken na het verschij-
nen van deze krant  toestuurt naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC Nieuwer-

kerk a/d IJssel, worden de door u aangevraagde reisgidsen gratis thuis gestuurd.

KOM IN VAKANTIESTEMMING MET HET AANVRAGEN 
VAN DE NIEUWE VAKANTIEGIDSEN MET DE MOOISTE, 
LEUKSTE EN VERRASSENDE BESTEMMINGEN IN 2010

 Bolderman Excursiereizen
   Fitàl Fietsvakanties
   Stichting Vogelreizen

   Beluga Reizen
   Garden Tours

Foto’s Jan Roovers 
en Henk Hartog 
bekijken/bestellen. 
www.fotovanrotterdam.nl
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Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

OPRUIMING

KORTINGEN
TOT WEL

70%
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Wij moeten plaats maken voor nieuwe modellen!

ZEER HOGE KORTINGEN!!!

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

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

Lorena
steun en rouwverwerking

Voor alle hulp bij:

Thuiszorg
Het verplegen van een zieke, wassen, aankleden en medicijnen geven 

en alle andere verpleeghandelingen.

Sterfbegeleiding
Het begeleiden vanaf het terminaal gedeelte tot het moment dat 

degene komt te overlijden.

Afl eggen
Het wassen en aankleden van de overledene op multiculturele 

manier.

Thuiszorg
Het helpen aanvragen van gelden, waaronder PGB 

(persoonsgebonden budget), bijzondere bijstandskosten enz.

Wacht niet langer, wij staan voor u klaar.

Tel. 06 16438157 of (010) 2181322
Ingrid_vriendwijk@hotmail.com



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 januari 2010 pagina 19

Het tijdschrift Rosita schreef in 1962 
over de ontstaansgeschiedenis van 
The Valentina’s: “Het begon met de 
platinablonde zangeres Marja Bratu, 
die aanvankelijk optrad met een man-
nelijke partner. Toen deze eens door 
ziekte moest uitvallen, werd diens 
partij – omdat men zo gauw geen 
ander kon vinden – gezongen door 
iemand van het ensemble dat voor de 
begeleiding zorgde. Die iemand was 
accordeoniste Corrie van Horik. (...) 
Corrie bleek een vondst: het samen-
spel van haar stem met die van Marja 
deed het zo goed dat ze al gauw een 

vast duo vormden.”
In de Vara-studio in Hilversum liepen 
de dames in 1958 Willy van Hoek 
tegen het lijf, ook uit Rotterdam, 
en dat betekende het begin van een 
aantal gloriejaren van het trio dat met 
arrangementen van Marja zong in een 
stijl die deed denken aan Amerikaan-
se sterren als The Andrews Sisters, de 
Clark Sisters en de McGuire Sisters. 

D’Opregte Amateur
Op 5 mei 1959 namen The Valen-
tina’s in Rotterdam deel aan de talen-
tenwedstrijd D’Opregte Amateur van 

de Avro, en ze wonnen de Grand Prix 
de Rotterdam voor de beste amateur-
prestatie van dat jaar in Rotterdam en 
omgeving. Dat bracht hen onder de 
aandacht van Hilversum. Meerdere 
keren hebben de dames gezongen in 
programma’s als KRO’s Springplank 
en Johnny Ombach’s Cascade. 
Op 11 juli 1959 waren ze voor het 
eerst op televisie, in het programma 
Nieuwe Oogst.
Het werk nam zo toe, dat The Valen-
tina’s in november 1959 al amateur 
af waren. Ze zongen daarna veelvul-
dig op variété- en cabaretavonden 
in het land met onder anderen Daan 
Hooykaas, Jane & John, Rudi Carell, 
Scott & Black, Roberto & Hella, 
The Mounties, Johnny Kraaykamp, 
The Rhythm Aces, de Wama’s, Toby 
Rix en Peter Piekos. Ze zijn begeleid 
door grootheden als Klaas van Beeck, 
de Ramblers en Flip Willebrandts. Ze 
beklommen ook geregeld het podium 
in Frankrijk en Duitsland.
Omstreeks 1967 verstomde de close-
harmony van The Valentina’s. Willy 
kreeg MS en kon niet meer optreden. 
Toen zijn de anderen ook gestopt.

Valentina groep
Na het uiteenvallen van The Valen-
tina’s is Marja altijd piano blijven 
spelen, en blijven zingen. Ze begon 

in 1986 in de Castagnet in Schie-
broek de Vocal Groep Harmony. 
Marja dirigeerde en zong mee. Onder 
de koorleden bevonden zich Ans van 
Renswoude en Co de Zwart. De stijl: 
denk aan Ray Conniff.
Marja: “Dat was leuk, maar een 
tikkeltje eenzijdig. Voor de lol werd 
dat doorbroken door met zijn drietjes, 
zomaar voor de vuist weg, iets te 
zingen van de Andrews Sisters. 
Wonderwel harmonieerden onze 
stemmen bijzonder goed en zo is het 
begonnen.”
De min of meer ‘remake’ van The 
Valentina’s ging rond 1987 van start. 
Drie zingende dames op leeftijd. In 
weelderige glitterpakjes.

Soundmixshow
Vooral begin jaren negentig trokken 
deze nieuwe Valentina’s de aandacht. 
De dames deden mee aan de Sound-
mixshow van Hennie Huisman, als 
The Andrews Sisters. Ze waren te 
gast bij Tineke op RTL4, bij Paul 

de Leeuw in diens Schreeuw van 
de Leeuw, bij Viola Holt in de Vijf 
Uur Show, bij Joop Landré in het 
radioprogramma De duvel is oud, ze 
zongen op de verjaardag van André 
Hazes, luisterden brunches op in 
onder meer het Rotterdamse café Me-
lief-Bender, stonden in 1993 in De 
Doelen op de Rotterdam Dag, gingen 
zelfs naar Denemarken, Duitsland 
en België, en vervingen in 1994 de 
overleden Olga Lowina in Toppers 
van toen, een nostalgische show met 
Annie de Reuver, Frans Vrolijk en 
Jacqueline en Eddy Schuyer. Maar 
ook hieraan kwam een end.
In 2000 moest Co na een hersen-
bloeding afhaken. Ze is nog een tijd 
vervangen door Lenny Anderson 
(Lenie van Gelderen, een nichtje van 
Jaap en Arie Valkhoff), maar in 2009 
ging het Valentina’s-boek echt dicht. 
Het was mooi geweest.

The Valentina’s 
De Rotterdamse Andrews Sisters

Het Rotterdamse dameszangtrio The Valentina’s heeft twee levens gehad en beide levens zijn 
begonnen en geëindigd met Marja van der Wolf (1927), in artiestenkringen beter bekend als Marja 
Valentina. Marja’s eerste bandje in de jaren vijftig was een amateurbandje, The Happy Boys, een paar 
toevallige ontmoetingen later was er het zangtrio The Valentina’s, bestaande uit Corrie van Horik 
(1928-1995), Willy van Hoek (1927-1998) en Marja Bratu, zoals Marja toen heette door haar huwelijk 
met een Hongaar. 

Cavello’s
Intussen zit ik nog met andere vragen.
Bij het maken van het verhaal over De 
Cavelli’s stuitte ik op een artiestenfoto 
van The Cavello’s, ook uit Rotterdam. 
Een accordeonduo met bijna dezelfde 

naam. Het scheelt maar één letter. 
Achterop de foto staat als correspon-
dentieadres: J. Stroucken, Davidstraat 
49b, Rotterdam.
Wie kan me hier iets over vertellen?

Het Cavelli Duo
Het mysterie van de lp van Het Cavelli 
Duo dat ik vorige keer aansneed, is 
nog niet opgelost. Hierbij de hoes 
van die plaat, met wederom de vraag: 
wie spelen hierop? Het zijn niet De 
Cavelli’s. Wie dan wel?

Verder iedereen bedankt die mij tipte 
over artiesten om nog eens aandacht 

aan te besteden. The Three Jacquets, 
Heintje Davids, het Van Nelle’s 
Ensemble: ik hoop ze allemaal te 
behandelen in bovenstaande rubriek. 
Maar dit keer dus The Valentina’s.

De reactie waar ik op hoopte 
Een dag na het uitkomen van de vorige De Oud-Rotterdammer kreeg ik een mailtje. Ik had voor deze krant 
een verhaal geschreven over De Cavelli’s en ik had aan de lezers gevraagd of iemand mij iets kon vertel-
len over accordeonist Nicky Noble en over zijn mogelijke rol bij de Cavelli’s. Je hoopt dan dat zich iemand 
meldt die dicht bij de gezochte persoon staat. En ja hoor: per mail meldde zich een neef, uit Crooswijk. 
Fantastisch. Of De Oud-Rotterdammer ook wordt gelezen. Binnenkort het hele verhaal van Nicky Noble, 
oftewel: Nico Oosthoek.

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amusement in het programma Archief Rijn-
mond: 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.

- De jonge Valentina’s -

- En een paar jaartjes ouder -



Pagina 20 Dinsdag 26 januari 2009 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Model Fiera 
met binnenvering leverbaar 
in zowel leer als stof

2.5 zits bank € 2100 (168 cm)

Fauteuil € 1260
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Winteropruiming � inke kortingen op onze showmodellen.

INDONESISCH    SPECIALITEITEN    RESTAURANT 

 R A S A   S A Y A N G 

  
 Iedere dag lopend buffet vanaf 17.00uur 

  
      maandag  t/m  donderdag                           € 16,50 
      vrijdag t/m  zondag                                   € 18,50 
        65+ alleen maandag t/m donderdag       € 14,00 

  (Kinderen speciaal tarief) 
  

Inclusief: koud,  warm, verse vruchten, ijsbuffet 
(garnalen, vis, groenten,kipfilet, varkensvlees, rundvlees, sate, salades.) 

 Ook a la carte, afhalen en catering service 
  

Springersdiep 3, 2904 ET Capelle aan den IJssel (Oostgaarde) 
winkelcentrum “De Terp” 

Tel. 010-451 60 88 
www.rasasayang.nl 

 
 
 
 

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!
Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00
dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00
woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00

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

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

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

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

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

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

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

PC Hulp voor Senioren

DIT IS ECHT IETS VOOR 
VIJFTIGPLUS VROUWEN!

NU OOK IN CAPELLE a/d IJSSEL:
KANAALWEG 37 
TELEFOON: 010 – 45 00 190
www.hartforher.nl

Verhoog uw energie-
niveau en uithoudings-
vermogen en val op 
een leuke manier af in 30 minuten

• De aardigste sportformule 
 voor vrouwen
• Goed voor  uw conditie, 
 uw figuur èn uw humeur
• Voor alle leeftijden en 
 elke kledingmaat
• Oefeningen in kleine groepjes  
 onder persoonlijke en deskundige  
 begeleiding
• Gewoon leuk om samen met 
 anderen te doen
• Geen dagenlang spierpijn
• Veilig voor gewrichten

HET BESTE VOORNEMEN VAN 
VROUWEN IN HET NIEUWE JAAR!

BEL VOOR INFORMATIE 
EN EEN GRATIS PROEFLES



“Recent zijn we terug van drie we-
ken vakantie in Zuid-Afrika. Daar 
kwamen we bekende namen tegen 
van onze vroegere woonbuurt bij 
de Afrikaanderwijk, waar veel stra-
ten naar bekende Afrikaners zijn 
vernoemd. Toch wel apart, het had 
allemaal een familiaire klank, zelfs 
de Afrikaanse taal was redelijk 
goed te begrijpen.”
Eveneens oud-straatgenoot 
Hennie in ’t Veen-van Berge-
ijk (een trouwe bezorgster van 
De Oud-Rotterdammer in de 
B-driehoek) liet via haar mail 
(hennie@henkintveen.com) weten 
de column van 24 november 2009 
over haar geboortestraat erg leuk te 
vinden. Tot haar vreugde herkende 
ze bovendien haar grootvader op 
een van de foto’s en die heeft ze 
intussen in haar album zitten.
Yvonne Snijders-van Driel (ger-
yvonne@hotmail.com) reageerde 
ook. “Ik vond het erg leuk al die 
namen in de krant te lezen. In 1952 
ben ik geboren en van 1956 tot 

1967 heb ik gewoond op 7b boven 
de familie Lankamp en hun zoon 
Flip. Met jouw broer, Frans Wol-

ters, heb ik veel op straat gespeeld, 
net zoals met Jany Snijders, die 
ook in de straat woonde.”

Poppentheater
Arnold Tak uit Waddinxveen 
woonde niet in de Pantserstraat, 

maar kwam wel op de proppen met 
een alleraardigste prentbriefkaart 
van Henk en Nieske Noord. Het 

echtpaar woonde aan de Pantser-
straat 21a en had in 1970 een eigen 
poppentheater. Het komt mij niet 
bekend voor, want ik was in 1963 
door het huwelijk naar de Rose-
straat verhuisd.

J.A.M. Dröge-Franchimont 
(jokedf@planet.nl) mailt vanuit 
Oud-Beijerland: “In 1935 ben ik 
in de Pantserstraat op 21b geboren 
en ik heb daar gewoond tot 1962. 
Eerst bij mijn ouders en later 
op 21a ingewoond bij mevrouw 
Verschoor met mijn echtgenoot.” 
Ze corrigeert: “Waterstoker 
Nico de Krey was getrouwd met 
Sjaan en zij kwamen, zeker in de 
hongerwinter van 1944, vaak bij 
mijn ouders met buren als Vonk 
van 19 en Krijgsman van 17. Lenie 
was de dochter en John de zoon 
van het echtpaar De Krey. Ik ben 
opgegroeid met twee oudere zussen 
en heb schoolgegaan op de lagere 
school van mejuffrouw Grimme-
ijer en later op de ulo in hetzelfde 
gebouw aan de Hillevliet. Ik lees 

de stukken over Rotterdam-Zuid 
met veel plezier.”

Donjacour
De 74-jarige Truus Kik-van den 
Berge uit Hendrik Ido Ambacht 
heeft eveneens herinneringen aan 
de Pantserstraat en dan vooral aan 
Tom Barg, een van de vier fi rman-
ten van Grossierderij Feijenoord 
van v/h Erven wed. Donjacour aan 
de Pantserstraat 12. “Mijn ouders 
hadden aan de Paul Krugerstraat 
125a de kruidenierswinkel A.A. 
van den Berge en als dochter stond 
ik al snel achter de toonbank. Mijn 
broers hoefden niet, die mochten 
studeren.” En: “Meneer Tom 
kwam elke week in de winkel om 
de bestelling op te nemen, die dan 
de volgende dag werd bezorgd. 
Ook moest ik wel eens naar het 
magazijn van Donjacour om daar 
artikelen op te halen die in onze 
winkel waren uitverkocht. Meneer 
Tom woonde in de Van Malsen-
straat 113, een zijstraat van de 
Bree en hij en zijn vrouw zijn in 
1958 op mijn bruiloft geweest. De 
andere fi rmanten waren Hen, Jo 
en Jan Barg. Meneer Hen kende ik 
niet zo goed.”

Jo Barg woonde aan de Pantser-
straat 11b op de eerste verdieping. 
Nadat zijn gezin met twee dochters 
was verhuisd naar de Groene 
Hilledijk 416b, kwam het gezin 
Piet Wolters er in 1951 wonen. Als 
kind heb ik voor en na schooltijd 
geholpen bij het klaarzetten van 
de orders, het laden en lossen van 
de bestelwagen en ook reed ik wel 
eens mee met chauffeur Piet Be-
zooijen en later Kees Peters. Ook 
ben ik enkele keren meegereden 
met meneer Tom, helemaal naar 
Dordrecht naar de chocolade- en 
koekfabriek van Victoria om daar 
spullen op te halen. Ik heb er nim-
mer iets voor gekregen, maar ik 
vrat wel stiekem koek, chocolade 
en snoep op uit al of niet per onge-
luk kapot gevallen verpakkingen. 
Als kind was ik best vindingrijk 
als het om het scoren van iets lek-
kers ging.  

- De prentbriefkaart van het poppen-
theater Henk en Nieske Noord uit de 

Pantserstraat 21a zoals op de achterzijde 
staat vermeld. Verzameling Arnold Tak/foto-

graaf Cor H. Klaver. -

Dick Meeder (dmeeder@cogeco.ca) leest in Canada De Oud-Rotterdammer tot de 
laatste punt. Hij mailde: “Als aanvulling op RW’s mijmerZUIDhoekje van 24 november 
wil ik nog een herinnering kwijt. De oma van mijn buurjongen en vriend Rinus Fluit 
woonde aan de Iependaal. In haar achtertuin hadden wij onze half ingegraven hut. 
Nadat we er waren wezen spelen en het gebruikelijke koekje hadden geïncasseerd, 
wilden we terug naar huis. Op de Beukendaal was het echter héél druk. Later begre-
pen we dat het 4 mei was: de dag van de dodenherdenking. Die plechtigheid wilden 
we meemaken bij het monument aan het Welleplein, dus waren we pas ver na acht 
uur thuis. Vrij laat voor ons doen. Gelukkig kregen we geen straf, waarschijnlijk om-
dat de gedachten van onze ouders ook bij de oorlogsjaren waren.”

Herinneringen doen 
verdwenen Pantserstraat herleven 
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- De poort van de Pantserstraat vanaf de Putselaan met op de achtergrond de Slaghek-
straat. Links de winkel in ijzerwaren en gereedschappen van D. Booij aan de Putselaan 

92a en rechts de kruidenierswinkel van Rico, die al in de jaren vijftig de deuren sloot.
 Foto verzameling Arnold Tak-

- Tom Barg van grossierderij Feijenoord en zijn vrouw feliciteerden in 1958 het echtpaar 
G.G. Kik–van den Berge van wie de vrouwelijke helft de dochter was van een goede 

afnemer van kruidenierswaren. Foto collectie Truus Kik-van den Berge  -

Historische veerdienst 
Overschie-Veerhuis 
even in ere hersteld
In de komende maanden wordt het 
overzetveer over de Delftse Schie tussen 
het Schouwgat in Overschie en het in 
1767 gebouwde Veerhuis aan de overkant 
voor een aantal dagen in ere hersteld. In 
het grotendeels gerestaureerde histori-
sche pand is dan een kleine expositie te 
bezoeken van schilderijen, tekeningen en 
prenten van kunstenares Annemiek van 
Maren. Het veer vaart in de weekeinden 
van 6 en 7 februari, 6 en 7 maart en 3 en 
4 april tussen 13.00 en 17.00 uur. Op die 
dagen is het ook mogelijk een eenvoudige 
brunch in het pand te gebruiken.

Met deze activiteiten wijzen museum 
Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’ en 
stichting Veerhuis te Overschie nadruk-
kelijk op de toekomst van het gebied. Het 
is immers de bedoeling in 2012 het sinds 
1927 bestaande plan voor een bochtafsnij-
ding van de Delftse Schie naar de Delfsha-
vense Schie tot uitvoering te brengen. Het 
Veerhuis komt dan op een eiland te liggen 
met twee bruggen naar de vaste wal. Voor 
dit eiland liggen plannen voor een recre-
atieve inrichting op de tekentafel, waarbij 
stichting Veerhuis betrokken is. Zij ziet 
zich echter als monumentenstichting en 
niet als beheerder van het ‘nieuwe eiland’. 
Wie ideeën voor het toekomstige gebied 
heeft, kan deze spuien bij voorzitter/direc-
teur John van den Berg via 010-4158864, 
info@museumoudoverschie.nl of www.
museumoudoverschie.nl   

   

- Jarenlang is de veerverbinding tussen het 
Schouwgat (voorgrond) en het Veerhuis aan 
de overkant onderhouden met een simpele 
roeiboot Foto Henk Hartog/Arnoud Voet -
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van Beethovenlaan 60 Tel  010 278 12 78 secretariaat@rrr.nl

3055 JD  Rotterdam Fax  010 278 12 00 www.rrr.nl 

 

Welkom in het RRR
Wanneer u wat ouder wordt en u 
merkt dat u beperkt wordt door 
uw lichaam is het nog maar de 
vraag of dat onvermijdelijk is. 
Beter eten en meer bewegen zijn 
dan heel belangrijk. Maar u heeft 
ook een steuntje in de rug nodig 
en deskundige begeleiding en 
advisering. De oorzaak van de 
beperking kan heel verschillend 

zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms 
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u 
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in 
slechte conditie bent komen te verkeren.

Om welke problemen gaat het?
De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten, 
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt 
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo 
goed.

Voor wie is dit bedoeld?
Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers 
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in 
de directe omgeving.

Wat moet u doen?
Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een 
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die 
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt be-
paald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang 
is. 

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in 
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijde-
lijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het 
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor 
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht 
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to 
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefe-
ningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies 
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is 
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven. 

Wat kost het?
U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen, 
zelfs geen eigen bijdrage. 

Bereikbaarheid.
Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van 
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEB-
site raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Grijs, fit en wijs. 
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door Aad van der Struijs

Staat hij nu schaakmat of 
moet hij bakzeil halen?
Mijn vaste begeleidster houdt mij bij herhaling voor, dat toeval niet bestaat. Zij is het 
wel met me eens, dat gebeurtenissen soms op een zeer vreemde manier in elkaar 
vallen, maar dat is, volgens haar, niet toevallig. Op de vraag van mij wat het dan wel 
is, heb ik nog geen antwoord gehad. Misschien is er een lezer(es) die mij kan vertel-
len, hoe het nu eigenlijk zit met ‘toevalligheden’.

Verleden week raakte ik ineens in 
zo’n merkwaardige situatie. Ik had 
een seintje gekregen van de eigena-
resse van ‘mijn’ 2ehands boekhandel 
in Delfshaven, dat zij een aardige 
aankoop had gedaan en “….daar 
zit zeker wat voor jou tussen.” Ik 
ging naar de Rosier Faassenstraat en 
verliet het pand weer met een tas vol 
prachtige Rotterdamse (foto)boeken. 
Tijdens mijn snuffelpartij werd een 
kop koffie aangeboden en praatten 
we wat over koetjes en kalfjes.
Van haar achternaam heb ik nooit 
enige weet gehad; de eigenaresse 
was en is Jannie voor mij. Ooit, nee 
we zeggen niet hoeveel jaren gele-
den, is ze op de Nieuwe Binnenweg 
geboren; tegenwoordig noemen we 
dit ook Delfshaven. Tijdens een 
‘koetje’ of een ‘kalfje’ kwam haar 
broer Hennie ter sprake, een bekend 
beeldend kunstenaar in onze stad. 
Ik stond met vraagtekens in mijn 
ogen: een beeldend kunstenaar 
Hennie? Jannie maakte het een stuk 
gemakkelijker, toen zij haar én zijn 
achternaam zei, Maliangkay!
Toen ging een wereld voor mij open 
en werd ik plotseling 20-25 jaar in 
het leven teruggegooid. Ik kwam in 
Café Timmer aan de Oude Binnen-
weg, waar Nel Knuvers de scepter 
zwaaide. Ik zag weer een grote groep 
vaste klanten, die toen volkomen 
(on)bekend was: Jan Vleghaar en 
Wim de Boek van Stadsradio Rotter-
dam, Aad Speksnijder, Gerard Cox, 
Hans Boskamp, Jim Postma, Cor 
Kraat én Hennie Maliangkay. Over 
Café Timmer en zijn klanten kan 
Joris Boddaert veel beter schrijven 
dan ik, maar het 100-jarig bestaan 
van ‘Timmer’ op 30 juni 1993 is 
een niet te beschrijven gebeurtenis. 
Zelfs ik kan daar een hele De Oud-
Rotterdammer mee vullen, als het te 
beschrijven was.
Wat mij van Timmer is bijgebleven, 
is het gemak en de vanzelfsprekend-
heid waarmee de klanten, afkomstig 
uit de meest verschillende discipli-
nes, met elkaar omgingen. Tijdens 
mijn jarenlange werk in Rotterdam, 
was ‘Timmer’ de plek om een ‘be-
kende’ te ontmoeten. En in dat café 
heb ik Hennie leren kennen.
Ons eerste gespreksonderwerp was 
eigenlijk helemaal niet de kunst en 
zijn werk, maar betrof zijn grootste 
liefhebberij: de schaaksport. Hoewel 
hij nooit lid van een schaakvereni-
ging is geweest, schaakte hij de 
sterren van de hemel. De tegenstan-
der kon nooit té groot of té belangrijk 

voor hem zijn; Hennie ging rustig 
achter de 64 velden zitten.
Zijn hoogtepunt bereikte hij in janu-
ari 1989, toen hij in een schaaksimul-
taan  wereldkampioen Kasparov van 
de troon stootte. De pers, waaronder 
de Nieuwe Revue, was lyrisch: “In 
totaal 145 amateurschakers, onder 
wie Tim Krabbé en Hennie Maliang-
kay, namen het woensdag 6 januari 
op tegen zes van de beste schakers 
ter wereld: Karpov, Timman, 
Seirawan, Ljubojevic, Kavalek en 
Kasparov. Van de zes grootmeesters 
behaalden er vier een score van 100 
procent: zij wonnen al hun par-
tijen. Vice-wereldkampioen Karpov 
moest in vierentwintig partijen twee 
remises toestaan en datzelfde gold 
voor Gary Kasparov. Maar Kasparov 
verloor ook één partij, van Hennie 
Maliangkay. In 46 zetten.
Misschien was het vermoeidheid die 
Kasparov parten speelde, misschien 
was het de onverwacht zware tegen-
stand die hij op twee andere borden 
te verduren kreeg. Hoe het ook zij, 
Kasparov gaf Maliangkay de kans 
om terug te slaan. En zo geschiedde. 
Steeds langer moest de wereldkampi-
oen over zijn zetten nadenken. Steeds 
hardgrondiger siste en gromde hij 
voor zich uit. Steeds opgewondener 
raakte het publiek, dat voelde dat 
er een sensatie in de lucht hing. Er 
volgde, aldus Maliangkay, “een 
flitsend gevecht in het centrum”, en 
zoals gezegd: na 46 zetten gaf de 
wereldkampioen op. Even flitsend 
snel als hij zijn stukken had verzet 
schudde hij Hennie Malyangkai 

de hand en langzaam drong tot het 
publiek door wat dit betekende. Een 
stormachtig applaus brak los.”

Zeezeilen
Ook in zeezeilen stond Hennie zijn 
mannetje. Tot in de verste uithoeken 
van de wereld heeft hij de zeilen 
gereefd of gehesen. De zee, het wa-
ter, de luchten, de natuur en de stilte 
waren zijn vriend. En die vriend-
schap kwam je niet alleen in zijn 
gesprekken tegen, maar ook in zijn 

kunstuitingen.
Nu in 2010 ziet het er naar uit, 
dat Hennie aan het einde van zijn 
schaakpartijen en zijn zeiltochten is 
gekomen. Hij is getroffen door de 
Ziekte van Alzheimer.
Zijn vele vrienden van toen willen 
hem nog één keer een vakantie ge-
ven, waarvan men denkt dat hij daar 
mateloos van zal genieten: een zee-
zeiltocht. Deze voorgenomen reis zal 
plaatsvinden onder de noodzakelijke 
medische begeleiding en zoiets kost 
geld. Daarom heeft schaakmeester 
Jan Timman voorgesteld een benefiet 
simultaan schaakwedstrijd tegen 
maximaal 40 personen te spelen. 
Deze wedstrijd wordt gespeeld in het 
Cultureel Centrum voor Beeldende 
Kunsten aan de Nieuwe Binnenweg 
75 op zondag 14 februari a.s.. De 
zaaldeuren gaan om 13 uur open, de 
wedstrijd begint om 14 uur.
Er kunnen zich nog enkele spelers 
melden: de deelnameprijs is € 25. U 
kunt inschrijven via 010-2020870 
en daarna uw € 25 storten op 
576744182 ten name van Schaakver-
eniging SO Rotterdam. Vermeld ook 
uw naam en adres, alsmede Benefiet-
simultaan Hennie Maliangkay. Op 
het banknummer zijn natuurlijk ook 
‘zo maar’ bijdragen welkom.

Uw hulp wordt gevraagd….
De Rotterdamse Lies Franken stuur-
de mij een foto en schreef daarbij 
“Dit is een foto van een schilderijtje 
dat zou zijn geschilderd door Evert 
Moll; het moet een  Rotterdamse 
binnenhaven voorstellen. Van diverse 
kanten hoor ik, dat dit Rotterdam (ui-
teraard van voor de oorlog) niet kan 
zijn; anderen zien er een deel van het 
spoorwegviaduct in. Evert Moll heeft 
echter ook andere havens in andere 
steden geschilderd. Wilt u of kunt u 
het plaatje afbeelden en al dan niet 
Rotterdammers laten reageren?”
Natuurlijk heb ik me gelijk op de 
foto gestort en mijn allereerste 
gedachte was, dit is de Wijnha-
ven, gezien vanaf de Punt. Maar 
vergelijking met andere haven- en 
scheepsschilderijen van Evert Moll 
(1878-1955) lieten me twijfelen. 
Moll komt in deze schilderijen naar 

voren als een ‘Pietje Precies’; het is 
bijna kleurenfotografie wat hij op het 
linnen schilderde. En dit schilderijtje 
past niet in die stijl van Moll. Is het 
een plotseling tussendoortje van 
hem, waarbij fantasie en werkelijk-
heid een rol hebben gespeeld?
Ik laat het graag aan de deskundigen 
over. De brievenbus op de Sint Jobs-
weg 20h, 3024 EJ Rotterdam of mijn 
e-mailbox, spionnetje@ditisrotje-
knor.nl, staan open.

Gastenboek
Steeds meer DOR-lezers ontdekken 
het Gastenboek van deze krant op 
Internet (http://deoudrotterdammer.
nl/gb.php). In dit Gastenboek uiten 
lezers vrijelijk hun mening, stellen 
vragen, zoeken bekenden, vertellen 
hun wetenswaardigheden, speuren 
foto’s op; alles is in het Gasten-
boek mogelijk. Het is bijna een De 
Oud-Rotterdammer op zichzelf. De 
DOR-redactie doet aan de inhoud 
van het ingezondene helemaal niets. 
Stijl- en taalfouten, indien ze er zijn, 
blijven staan zoals ze gestuurd zijn. 
Er is geen controle vooraf, alleen als 
het ‘de spuigaten’ uitloopt, zal de 
redactie ingrijpen. U ziet het goed, er 
staat zal ingrijpen. Met andere woor-
den, er is nog niemand buitensporig 
in mening of uiting geweest.
Er zijn geen gebruiksregels, maar 
verwacht wordt dat niet over 
politiek, godsdienst en seksualiteit 
wordt gediscussieerd. Ook is het 
vanzelfsprekend, dat er in algemeen 
beschaafd Nederlands of gewoon 
Rotterdams wordt geschreven. En 
last but not least: het moet altijd op 
een of andere manier met Rotterdam 
te maken hebben.

Snippers
De vraag van ‘meester’ P.N. van ’t 
Zelfde naar Hans den Hamer was 
binnen 48 uur ná het verschijnen van 
de vorige DOR al beantwoord. En 
niet alleen Hans meldde zich, ook 
anderen herkenden de meester die zij 
ruim 50 jaar geleden voor het laatst 
gezien/gehoord hadden. Ook kwam 
er een vraag bij me binnen of deze 
P.N. van ’t Zelfde ook tekenleraar is 
geweest, Ja, hoe moet ik dié vraag 
nu beantwoorden?

Een aantal weken geleden plaatste ik 
In het Spionnetje een foto van vóór 
1940. De opzet was om daar de oud-
ste categorie DOR-lezers een plezier 
mee te doen, maar de reacties die ik 
binnenkreeg wezen ook duidelijk op 
een andere, jongere, doelgroep. Zelfs 
lezers die officieel nog niet tot de 
doelgroep van De Oud-Rotterdam-
mer behoren, de 50-plussers, lieten 
me weten, dat die oude foto’s in een 
behoefte voorzien.
Deze krant blijft naar mijn mening 
waarvoor hij is opgezet: een fijne 
nostalgische Rotterdamse krant, die 
met name zeer veel aandacht heeft 
voor Rotjeknor in de jaren 1945 
– 1980. Voor het ‘verre’ verleden 
hebben we ‘Ons Rotterdam’ en op 
Internet diverse websites. En zelden 
toont De Oud-Rotterdammer iets 
van toen, maar nu wel. De foto laat 
zien welk uitzicht de Gerzonbe-
zoekers vanaf het dakterras over de 
Blaak hadden. Volgens mij staan er 
tegenwoordig nog twee gebouwen, 
die ook op de foto te zien zijn.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl 



   

   

        

Tijdelijk 
één gratis
Somfy Chronis 
Easy RTS tijdklok 
bij aanschaf

Bespaar nu nog meer energie met Harol
draadloos bediende rolluiken

Zonweringsalon • Dorpsstraat 20 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
• Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324

www.zwamon.nl • info@zwamon.nl
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Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

AANBIEDING
GELDIG T/M 
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Geachte redactie
Na drie weken was gelukkig De Oud-
Rotterdammer er weer. Twee weken is 
lang, maar een week extra..., maar het 
is altijd het wachten waard. Genieten 
geblazen. De voorpagina is voor mij 
weer één en al herinnering. De Nenijto, 
heerlijk wat een tijd. Wat was je blij met 
je abonnement. De winter van 1963 was 
lang, maar voor ons, ‘de jeugd’, veel te 
kort. Wat Fred schrijft is zo herkenbaar. 
Wij kwamen van Rotterdam-West en 
Spangen, dus ook goed te doen. Op de 
ijsbaan was vriendschap zo gesloten. 
Tikkertje, met elkaar schaatsen, het ging 
allemaal vanzelf. En gebeurde altijd 
wel wat. Soms ook iets minder leuk. 
Het kwam vaak voor dat jongens je van 
achteren gingen duwen. Heel leuk, maar 
als er heel veel geschaatst werd, kwam 
de tennisbaan er doorheen. En dat was 
vaak in de bocht en ja hoor op een keer 
ging het bij mij mis en lag ik languit. 
Gelukkig had ik handschoenen aan, 
want iemand die achterop kwam, 
schaatste over mijn vingers. Voor mijn 
gevoel lagen mijn vingertoppen los in 
mijn handschoen, maar gelukkig viel de 
schade mee. En daar gingen we weer. 
Maar aan alle leuke dingen komt een 
eind; de ijsbaan ging sluiten. Dus op 
naar je schoenen. Nou was ik ook 
weleens eigenwijs (mijn moeder had 
me nog gewaarschuwd; ‘doe je oudste 
schoenen aan...’). Maar om een lang 
verhaal nog langer te maken; mijn 
schoenen stonden niet meer op de plaats 

waar ik ze had achtergelaten. Weg 
schoenen. Maar gelukkig (dat dacht ik) 
stonden er een paar kapotte afgetrapte 
schoenen. Dus ik dacht; nou dan die 
maar. Het knaagde wel een beetje, want 
die schoenen hoorden ook bij iemand. 
Mijn gevoel kreeg gelijk. Er kwam een 
meisje naast me zitten dat vroeg: ‘Zijn 
dat jou schoenen??” Gelukkig was het 
donker, maar naar mijn gevoel gaf ik 
licht van het blozen en brabbelde iets 
van ja hoor. Dat meisje zei: “Nee hoor 
die schoenen zijn van mij.” Ik heb nog 
nooit zo snel een paar schoenen uitge-
daan. En daar ging ik op mijn kunst-
schaatsen, gelukkig met beschermers, 
naar huis. Maar als ik aan die tijd terug 
denk, krijg ik altijd een beetje heimwee 
naar die heerlijke winter van 1963. Er 
kwamen nog veel winters, maar deze 
was wel heel speciaal.
 Corrie Gorissen
--------------------------------------------
Geachte Hans Blok
U vraagt zich af  wat er bij Taba Aroe  
werd verkocht. Wel het antwoord 
hierop is heel eenvoudig en wel Taba 
Aroe. Dit was de merknaam voor een 
geurlijn in parfumerieartikelen. De 
winkel zelf heette Parfumerie Renate en 
was eigendom van de heer H.Schotel. 
In mijn middelbare schooltijd heb ik 
in de vakantieperiodes menig flesje 
gevuld met Taba Aroe (eigen fabrikaat 
van parfumerie Renate). Het was een 
heel gezellige winkel met een enorme 
kolenkachel in het midden van de zaak 

voor de verwarming. Ik denk er met 
plezier aan terug.
 Wim de Weerd
--------------------------------------------
SV Ommoord 90 jaar 
In De Oud-Rotterdammer nr. 1, pagina 
26 - Oproepjes, meldde Rob de Vries 
dat in 2011 SV Ommoord haar 90-jarig 
jubileum zal vieren, met daarbij een 
aantal verenigingen waaruit tenslotte de 
toekomstige jubilaris is voortgekomen. 
Hierbij wil ik vervolgens toevoegen dat 
in seizoen 1977/1978 NRC (Nieuwe 
Rotterdamse Combinatie) besloot het 
Toepad-complex (Rotterdam - Kralin-
gen) te verlaten en in te trekken bij FC 
Ommoord. Na een fusie tussen beide 
clubs, werd de nieuwe naam NRC/Om-
moord en ging men in het nieuwe tenue 
(paars en wit - Anderlecht-stijl) na het 
verwezenlijken van de accommodatie 
op het nieuwe terrein Zwansnesse in 
Ommoord spelen. Later werden de 
letters NRC verwijderd en werd de 
nieuwe clubnaam SV Ommoord. Bij 
de jubileumcommissie o.a. Jan van den 
Bosch, waarschijnlijk bij de club de 
laatste oud-NRC-er in functie.
 Henk Schutten
 (oud-NRC-er 1959/1977)
 Enricosr@kabelfoon.nl
 Majoraanveld 16
 3124 CJ Schiedam
------------------------------------------------
Zaterdagavond 
Steeds wanneer de krant uitkomt, spel 
ik hem van voor tot achter. Het mooist 

vind ik de beleefde verhalen. Zelf heb ik 
een verhaal over hoe wij de weekeinden 
beleefden. 
Zaterdagmorgen moest er nog gewerkt 
worden tot 12 uur. Dan naar huis hapje 
eten en dan naar het badhuis; eenmaal 
in de week, verder poedelde je de hele 
week aan de koude kraan, een geiser 
was een luxe in die tijd. Na het badhuis 
was het met een paar vrienden verza-
melen, een rondje door de kit en daarna 
naar het café van Jack Sies op de hoek 
Pijnackerstraat/Zoomstraat om een potje 
te biljarten. Als het dan tegen zessen 
liep, belden we feestzalen of er nog 
kaarten waren voor een feestavond met 
bal na. Dat lukte meestal wel en ik heb 
zo heel wat Cees de Lange, Cocktailtrio, 
Rens van Dordt en Selvera’s voorbij 
zien gaan. 
Op een avond bij Wuyster in de Ham-
merstraat vroeg ik een meisje waarmee 
ik een paar keer had gedanst of ik haar 
naar huis mocht brengen. Dat was oké, 
maar buiten vroeg ik haar pas waar zij 
woonde; dat bleek Putselaan in zuid te 
zijn. Op de Blommerdijkselaan een taxi 
gebeld, die ik nog net met mijn laatste 
guldens kon betalen; het zakgeld was 
geen vetpot in die tijd. 
Je snapt het al; na een beetje scharrelen 
in de gang, moest ik naar huis en, ja 
echt, mét de benenwagen. Zie je het 
voor je? Rosestraat, Maasbrug, Adm. de 
Ruyterweg, Jonker Fransstraat, Zwaans-
hals, alles bij elkaar ongeveer twee uur 
tippelen.
De volgende avond met haar wezen 
dansen bij Van Beek, maar daar heb 
ik haar wijselijk op de tram gezet en 
haar daarna uit het oog verloren. Tot 
ik ongeveer een halfjaar later een brief 
ontving van iemand die mij graag wilde 
ontmoeten die was ondertekend met T. 
V. Ik had geen idee wie dat kon zijn, tot 
ik op de afspraak inging. Daar zag ik 
haar, maar ik was haar naam vergeten. 
Zij kwam niet naar mij toe en ging de 
dancing naast de Cineac binnen. Een 
paar dagen later kreeg ik een brief met 
excuses dat zij niet naar mij toe dorst te 
komen. We hebben een nieuwe afspraak 
gemaakt, maar dat is niets geworden. 
Waarom weet ik niet, ieder weekeind 
bracht ik een ander meisje naar huis, 
misschien heeft het daaraan gelegen. 
De naam T.V. is mij verder áltijd bij 
gebleven, Tonny Verhoef.
 C. Wijnands
 Middelgaard 6
 4623 VT Bergen op Zoom
--------------------------------------------
Geachte redactie
In de leukste krant van Nederland (de 
DOR dus) van 8-12-09 staat in deze 
rubriek een brief van L. Maystre Sr. Hij 
heeft het daarin onder meer over ‘Pikkie 
Bos’. Naar mijn mening heette deze 
agent geen Molenaar, maar gewoon 
Bos. Hij woonde met zijn nogal grote 
gezin vlakbij ons. Wij in de Hovendaal, 
hij op de hoek Groene Zoom/Beuken-
daal. Mijn jongste dochter heeft nog 
even omgegaan met een van zijn doch-
ters. Een jongere dochter zat bij mij op 
de Vreewijkschool. Van haar herinner 
ik mij dat ze erg goed kon knikkeren. Je 

verloor altijd van haar, zodat mijn moe-
der zei dat ik maar niet meer met haar 
moest knikkeren, want dat ze niet van 
plan was elke dag knikkers te kopen. 
Dit was nog vóór de oorlog. Misschien 
dat agent Molenaar na hem is gekomen 
en zijn naam Pikkie Bos heeft geërfd.
 E. de Bos-Boer
 Varenhof 569
 3069 KJ Rotterdam
 010-4207341
--------------------------------------------
Cox
De ergernis van Gerard, over het 
huidige Feijenoord, kan ik begrijpen. 
Ik herinner mij nog goed hoe het was 
vóór 1940. Als 11-/12-jarig joch ging ik 
met mijn oom naar de Kuip. Voor een 
dubbeltje stond ik op de jongenstribune 
of achter het doel. Na afloop van de 
wedstrijd was het een hele belevenis om 
tussen al die duizenden mannen te lopen 
die een spannende middag hadden 
beleefd. Aan de kan stond een enkele 
politieagent je gedag te zeggen. Nu 
moeten er 200 ME-ers de zaak proberen 
in toom te houden en mogen ze blij zijn 
zonder botbreuken of anderszins thuis 
te komen. De huidige ‘supporters’ zien 
er niet tegenop de politie met stenen en 
lege flessen te lijf te gaan. In mijn na-
oorlogse, 24-jarige, scheidsrechterstijd 
werden op het veld geen joden gekwetst 
en schelden met de vreselijkste ziektes 
was uit den boze. Door mijn ingrijpen 
werd er hooguit twee weken geschorst 
en vloeken was er niet bij. Mondje 
dicht, de scheidsrechter beslist.
 J. de Lobel
--------------------------------------------
Klachtenkoor Rotterdam
Van Singapore tot Birmingham, van St. 
Petersburg tot Chicago, geklaagd wordt 
er overal, maar in een aantal steden is 
iets bijzonders gebeurd: klachten wer-
den een klaagzang. Rotterdam kan daar-
bij niet achterblijven. Er worden maar 
liefst twee Klachtenkoren geformeerd, 
één voor Centrum/Noord en één voor 
Zuid, die op 3 en 4 maart hun klachten 
ten gehore zullen brengen op een aantal 
drukbezochte locaties.

Bewoners kunnen zich tot begin 
februari aanmelden door het insturen 
van ergernissen over betreffende stad of 
wijk. Onder begeleiding van een com-
ponist/dirigent worden deze klachten 
tijdens vier bijeenkomsten verwoord in 
een door de deelnemers zelf geschreven 
lied, dat zij vervolgens ook zelf instu-
deren en uitvoeren. De inhoud van het 
lied varieert van schrijnende en serieuze 
tot onbenullige, komische en soms 
hilarische klachten. 
Meedoen aan het koor kost niets en 
kunnen zingen is geen vereiste. De 
deelnemers krijgen een DVD met de 
optredens en de eeuwige roem van deel-
name aan dit internationale project.

Aanmeldingen en meer informatie: 
http://sensationalmix.nl/klachtenkoor of 
Pretorialaan 20b, 3072 EN Rotterdam
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Lisbloemstraat
We hebben een ouderwets strenge winter, met 
veel sneeuw. Als ik buiten loop en voorzichtig 
de gladde plekken vermijd, denk ik aan de glij-
banen die we vroeger maakten wanneer het had 
gesneeuwd. Niet alle volwassenen waren daar 
blij mee en soms leegde iemand de asla boven 
onze glijbaan, maar dan maakten we gewoon 
weer een nieuwe.

Ik werd geboren in de Lisbloemstraat en aan het 
opgroeien in deze straat bewaar ik veel goede 
herinneringen. Bussietrap, puttenloop, lullopie, 
youwtje springen, tollen, knikkeren. Of in een rij naast elkaar lopen en zingen: ‘We gaan voor niemand uit de weg, alleen voor 
paard en wagen.’
De Lisbloemstraat bestond uit een oud en een nieuw gedeelte. Kinderen uit de ‘Nieuwe Lis’ speelden niet met kinderen uit de 
‘Oude Lis’. Wel kwamen soms kinderen uit de Azaleastraat bij ons in de straat spelen. Van hen herinner ik mij Jan Koelega en 
Vincent van der Wel. Van de kinderen uit de Nieuwe Lis herinner ik mij Riekie Vos, Nel Raadsen, Nel de Groot, Hans Schuur-
man, Cobie en Hennie van de Vocht en Mattie van Tiggele. Op de foto staat Mattie op de eerste rij, vierde van links. Ik sta links 
van haar, met een vinger in mijn mond.

Mattie werd geboren in Zeeland. Omdat haar moeder ziek was, werd zij als hummeltje ondergebracht bij haar oom en tante in 
de Lisbloemstraat, waardoor ze mijn buurmeisje werd. Pas in 1952, toen Mattie 9 jaar was, ging ze weer in Zeeland bij haar 
ouders wonen. De ‘grote’ vakantie van 1952 bracht ze door bij haar oom en tante in de Lisbloemstraat en samen schooierden 
we weer als vanouds door de straten. Toen de vakantie voorbij was, huilde ze tranen met tuiten omdat ze terug moest naar 
Zeeland, waar ze door de kinderen werd gepest omdat ze zo gek praatte en om haar stadse manieren. Dat is de laatste keer dat 
ik haar heb gezien. Tijdens de watersnoodramp van 1953 is ze verdronken. Het is een herinnering die me altijd zal bijblijven. 
De meeste kinderen op de straatfoto waren ouder en ik kan me van hen maar weinig namen herinneren. Wie herkent zichzelf 
op deze foto? En wie heeft jeugdherinneringen aan de Lisbloemstraat? De bouw van de Rozenlaanbrug. Een prachtig speelter-
rein met zand en bouwmaterialen. De Da Costaschool bij de Erasmussingel. Het landje van Allan bij de Zonnebloemstraat. Ijs 
halen bij tante Lien op het Bergpolderplein. Het lekkerste ijs van Rotterdam. En later de jeugdsociëteit in de Smidse aan de 
Straatweg. Ik zou het leuk vinden iets van hen te ‘horen’.
 Marijke Schellevis
 rijkje@powerjuice.nl
 Rembrandtlaan 33
 2923 XL Krimpen aan den ijssel



Jan Kegge
Ik zoek mijn vriend Jan Kegge uit de 
Bloemfonteinstraat. Hij woonde op de 
tweede etage, boven kolenboer Romijn. 
Daar tegenover, op de hoek, zat kruide-
nier Van der Velden. Jan had een zus, 
Corry. Zijn moeder heette ook Corry 
Kegge, maar zij is later gescheiden en 
hertrouwd met Joop van Orden. Ik zou 
graag met Jan in contact komen om te 
horen hoe het met hem gaat.
 Jan Bek (of Jan Pluiym)
 0181-622445
-------------------------------------------------
Grammafoonplaatjes
Ik bezit een Wurlitzer Jukebox uit 1956 
en ben op zoek naar grammofoonplaatjes 
uit de jaren ‘50 en ’60. Alle soorten mu-
ziek, dus pop, maar ook klassiek en jazz.
 J.Dallau 
 Spuikreek Rotterdam
 06-21947867
-------------------------------------------------
Reünie firma H. Brons Jr.
De firma is al lang opgegaan in grotere 
verbanden, maar toch schijnen er nog 
diverse oud-personeelsleden te zijn. 
Inmiddels zijn er acht opgespoord, maar 
ongetwijfeld zijn er meer. Dus moet het 

mogelijk zijn tot een reünie te komen. 
Weet u/je iemand die ook bij Brons heeft 
gewerkt, maar geen e-mail heeft, dan 
graag even  bericht. Dan kunnen wij die 
ook benaderen. Aanmeldingen naar:
 Jan Krijgsman (krygsman@chello.nl)
 of Aad Saly (aadsaly@zonnet.nl). 
-------------------------------------------------
Vinke en Co
Ik ontving uit alle delen van het land 
leuke reacties op mijn artikel ‘Op 
handen en knieën naar de wal’. Er waren 
veel vragen over wat er van Vinke en 
Co. -mijn toenmalige werkgever, waar 
ik als assistent-waterklerk begon-, is 
geworden. Het enige dat ik weet, is dat 
het bedrijf niet meer bestaat. Als iemand 
mij iets kan vertellen over wat er met 
het bedrijf is gebeurd, zou ik dit gaarne 
vernemen, om ook anderen hiervan in 
kennis te stellen. Wat is er gebeurd met 
mijn collega’s  op de kapiteinskamer, de 
lijnafdeling etc. Waar zijn zij gebleven 
na de sluiting van dit ‘prachtige kan-
toor’. Laat het mij weten!
 Jan van Aartsen
 Pijperlaan 18
 3335 XH Zwijndrecht 
 j.aartsen8@upcmail.nl
-------------------------------------------------

School in de Assendelftstraat 
In de jaren dertig bezocht ik de door het 
bombardement van 1940 verwoeste la-
gere school in de Assendelftstraat. Zoals 
gebruikelijk werden er foto’s gemaakt, 
zowel van de leerlingen in de school-
bank alsmede van de voltallige klas. 
Door dat bombardement werden wij 
ook getroffen en zijn die foto’s verloren 
gegaan. Nu waren er leerlingen die in 
het gebied woonden dat niet is verwoest. 
Mijn vraag is; ‘Zijn er lezers van De 
Oud-Rotterdammer die ook van 1935 
-1940 de school in de Assendelftstraat 
bezochten en in de klas zaten van juf-
frouw Hildebrand en meester Van Oort 
en eventueel schoolfoto’s uit die periode 
hebben?’ Met de computer kan men te-
genwoordig gemakkelijk kopieën maken 
waarmee men anderen een plezier kan 
doen. Het betreft de benedenschool met 
hoofdonderwijzer (toen bovenmeester 
genoemd) de heer Smit periode 1936 
-1940.
 Frans Rovers
 Gordelweg 80-b
 3037 AK Rotterdam
 010-4656602
 riefra@planet.nl
-------------------------------------------------
Van Loon
Ik zoek Chris van Loon en zijn zus Fran-
cien. Zij woonden in 1952 en 1953 in de 
Boudewijnstraat 41 in Rotterdam-Zuid. 
Ze hadden toen al geen ouders meer. 
Chris van Loon zou nu ongeveer  77 jaar 
zijn. Ik hoop dat, als er mensen zijn die 
zich Chris en Francien kunnen  herin-
neren of weet  waar ze nu verblijven, zij 
contact met mij willen  opnemen.
 Mevrouw de Hoog
 010- 4191853
-------------------------------------------------
Reünie 
Ds. A.R. Rutgersschool
Eerdere oproepen in De Oud-Rotterdam-
mer hebben geleid tot het vinden van 
een redelijk aantal oud-leerlingen. Met 
deze laatste oproep hopen we nog een 
aantal oud-leerlingen te bereiken voor 
de reünie van zaterdag 13 maart 2010. 
We zoeken nog: Wim Tolenaar, Joop 
van Eck, Tom Langeveld, Wina Blok, 

Ko Landman, Cilla Bestebreur, Wim 
Westendorp, Marius Tolenaar, Ali Bik, 
Hanny Boesschoten, Henny Baas, Nel 
van Vliet, Anneke v.d. Bogaard, Else v.d. 
Ende, Tineke van Veen, Gitta van Lier, 
Ineke Elferink, Louise Joosten, Mien de 
Lang, Emmie Wolters, Ria Boesschoten, 
Jan de Smidt, Herman v.d. Borden, Ben 
Koppenaal, Marian van Straaten. Ale in-
formatie over deze personen kan worden 
doorgegeven aan:
 Frits ‘t Hart
 Seine 43
 2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel
 0180-324808
 fritshart@planet.nl 
-------------------------------------------------
Simon de Waard
Simon de Waard (1905-1986) was een 
Rotterdamse natuurfotograaf, cineast en 
publicist. Hij werd onder andere bekend 
door zijn artikelen en film over het 
voormalige natuurmonument De Beer en 
door zijn lezingen. Al voor de Tweede 
Wereldoorlog was hij een regelmatig 
bezoeker van De Beer. Zijn bezoeken 
aan dit uitzonderlijke natuurgebied 
resulteerden in veel artikelen in bladen 
als bladen als ‘In Weer en Wind’ en ‘De 
Wandelaar’. De Waard maakte al in 
1938 zijn eerste film over De Beer. Na 
de oorlog nam de productiviteit van De 
Waard sterk toe. Hij schreef niet alleen 
opnieuw vele artikelen over De Beer, 
maar hij fotografeerde er ook veel. In 
1948 filmde De Waard opnieuw op De 
Beer. Zijn film over De Beer is het enige 

bewaard gebleven filmdocument over 
dit natuurgebied. 
In de loop van de jaren vijftig ver-
breedde De Waard zijn blik en maakte 
hij reizen naar vele Europese landen. 
Het foto- en flimmateriaal gebruikte 
hij om lezingen te geven. Een activiteit 
waarin hij, naast het schrijven van 
artikelen, tot in de jaren zeventig mee in 
zijn levensonderhoud voorzag.
Ik doe onderzoek naar leven en werk 
van deze opmerkelijke man en zoek 
documentatie, foto’s, informatie, kortom 
alles dat kan helpen om het leven van 
De Waard te reconstrueren. Zie ook 
meer informatie over Simon de Waard 
op de website www.natuurmonumentde-
beer.nl. Informatie graag naar:
 Ed Buijsman
 Bovencamp 57
 3992 RX Houten
 030-6373498
 ed.buijsman@xs4all.nl. 
-------------------------------------------------
Schippersschool 
Nozemanstraat
Wij, Alie en Nel Kouwen, twee zussen 
van 89 en 88 jaar oud, zijn benieuwd of 
er nog medeleerlingen zijn die bij ons in 
de klas hebben gezeten op de schippers-
school in het jaar 1931-1932. Misschien 
is de kans klein, maar we hopen toch dat 
er reacties komen. 
 A.J. Scherpenhuizen
 Schakelweg 310
 3192 JP Hoogvliet
 06-22369872
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Oud klasgenoten gezocht. 
Zat je van 1952 tot en met 1956 op de Schonebergerweg mulo, bij de heer Vink, 
mevrouw Reiding en mevrouw Van de Akker (examenklas) en vind je het leuk je 
oud-klasgenoten te ontmoeten? Meld je dan aan op onderstaand e-mailadres, in het 
voorjaar willen wij een reünie organiseren. Bijgaand een klassenfoto, herken je jezelf, 
dan zijn wij op zoek naar jou!

Doris Houthuyse
Ineke Martijn
reunie-mulo1956@hotmail.com

Vrienden Jaap Euser,
Mijn vaders’ naam, Jaap Euser, stond onder een 
foto van mevrouw Rens Heinrici- van ‘t Hof in 
De Oud-Rotterdammer van 22 december 2009. 
Op bijgaande foto, uit de jaren 1930-1936, 
zit mijn vader rechts, met haarlok. Hij is in 
1912 geboren in Charlois en woonden in de 
Marentakstraat. In 1947 verhuisde hij met gezin 
naar Zuid-Afrika waar hij in 1992 is overleden. 
Wie zijn de andere twee vrienden van hem op 
deze foto? Weet iemand iets meer van die twee 
mannen?

Winy Anema-Euser
winyanema@hetnet.nl
013 52 84204

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

Puzzel mee en win !!!
De schaatsen kunnen weer terug in de kast en ook een Elfstedentocht lijkt er dit jaar niet van te komen. Waren de 
eerste weken van het nieuwe jaar nog erg koud, inmiddels is het koufront verdwenen en kunnen we weer normaal 
de straat op. Ondanks de weersomstandigheden hoopt de redactie van De Oud-Rotterdammer dat al haar lezers 
een goed begin van het nieuwe jaar hebben gehad, maar iedereen die de puzzel goed had opgelost wist dat al. De 
oplossing van de puzzel was;

Wij wensen alle lezers een goed nieuwjaar
De volgende winnaars krijgen het boek van Ben Laurens thuisgestuurd:
C.P. van Woerkom, Schiedam
E. Keesmaat, Papendrecht
M. Offermans, Krimpen aan den IJssel

Voor de volgende puzzel verloten wij weer het boek van 
Ben Laurens aan vijf inzenders met de juiste oplossing.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 3 FEBRUARI 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

H. Laszlo, Hellevoetsluis
G. Molenaar, Capelle aan den IJssel

Horizontaal
1. zwangerschapsonderbreking; 7. telwoord; 12. meisjesnaam; 13. hoofd-
deksel; 14. kostuum; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. knevel; 19. nijlreiger; 
21. rijksoverheid (afk.); 22. vreemd; 24. liefkozen; 27. klein paardje; 28. 
jongensnaam; 30. Engelse titel; 31. scheepsvloer; 32. hard geluid; 33. mol-
lengang; 35. wreed heerser; 37. reuzenslang; 38. gebouw voor kunst; 41. 
rekenopgave; 42. haardracht (streng); 44. trots (parmantig); 46. haarkleur; 
47. woonplaats; 48. come-back; 49. vertaler; 50. lusthof; 52. honingbij; 
54. verheffing van de aardbodem; 56. deel van een broek; 58. Indische 
omslagdoek; 61. kloosterzuster; 62. land In Azië; 64. koeienmaag; 65. rustig 
(kalm); 67. schapenproduct; 68. drinkbeker; 70. vogelverblijf; 72. gesloten; 
73. knuffelen; 76. vogeleigenschap; 77. oude lengtemaat; 78. leesmateriaal; 
79. berggeel; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82. ontkenning; 83. schoonmaak-
gerei; 84. gordijnrail (gesel); 86. chirurgisch mes; 87. biermerk.

Verticaal
1. soort puzzel (letterkeer); 2. ondernemingsraad (afk.); 3. rij (reeks); 4. 
militair voertuig; 5. uitloper (twijg); 6. het geheel van leidinggevende per-
sonen; 7. watersport; 8. achtpotig insect; 9. hoop (stapel); 10. persoonlijk 
voornaamwoord; 11. ongeluk (onheil); 16. jongensnaam; 18. gewicht; 20. 
dierenmond; 21. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 23. 
kleine vrucht; 25. aangenaam koel; 26. plaats in Noord-Holland; 27. Konink-
lijke Nederlandse Automobiel Club (afk.); 29. teder (genegen); 32. liefderijk 
verplegen; 34. zwaar scheepstouw; 36. mechanische trap; 37. vrolijk; 39. 
verzetje (uitstapje); 40. zangvogel; 42. schrik (angst); 43. beter maken; 45. 
kippenloop; 46. scheepstouw; 51. naaldboom; 53. gietvorm; 54. stewardess 
(reisleidster); 55. (ver)bond); 56. uitwendig geneesmiddel; 57. smal sport-
vaartuigje; 59. kelner; 60. bouwstijl; 62. kanjer (groot voorwerp); 63. contro-
le na behandeling; 66. kinderspeelgoed; 67. vragen naamwoord; 69. zwarte 
kleverige stof; 71. onnozel mens; 73. vergrootglas; 74. bivak; 75. wrede 
keizer; 78. gong; 80. cilinder; 82. natrium (scheik. afk.); 85. boomsoort.

Franklin D. Rooseveltschool
Ik ben op zoek naar oud-klasgenoten van 
de Franklin D Rooseveltschool aan de 
Sikkelstraat cq Jan Lichthartstraat van 
het examenjaar 1953 van de A en B klas. 
Klasseleraren de Ruijsscher en Lubking. 
Schooljaren van 1949 t/m 1953. Enkele 
namen : Ans de Hay, Annie Pellikaan, 
Hennie Meinster, Greetje Onderdelinden, 
Aukje Stoelmeijer,Gerard Houtbraken, 
Dick Ketting, Gerrit Meidam,  Ben van 
Muijen, Simon Breeman en Nico Nolet. 
Een ieder die eventueel een tip heeft, bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 Ben Valkman
 Tel. 0117-493818
 benlvalkman@hetnet.nl
-------------------------------------------------
De Provenier 1950-1958
St. Mariaschool, Fam. Breusers (Walen-
burgerweg), Fam. Lansbergen (Provenier-
str.), Fam. v Kruiningen, Schaafsma(Pieter 
de Raadtstr.), de ijswinkel van Wolfs, siga-
ren vld Bijl, brood en banket Degenkamp, 
Vrolijk de groenteboer, Fam. vld Hart, 
Theo Keukens, slager Ultee, 
Nel Fasotte, Wil Korperhoek, de paar-
denstal van v. Gend en Loos, (allemaal 
Jacob Loisstr.) Loesje Schreuder, de 
gymzaal, Fam. Festen, (Versijdenstr.) 

Netty Jansen,(Schellingstr.) Kitty Beumer, 
(Hoevestr.), de broertjes Groen, Ton 
(eusie) Schuurmans, (v/d Sluisstr.) An-
nie Kleiwegt (Nicolaas Zasstr.) Tonie 
Verbeek (musicus Spoorsingel), cafè 
Walenburg (Kindermans), Provenierskerk 
(Pastoor Appeldoorn), Meidenschool 
(v.Waerschutstr.), schildersbedrijf Blok, 
jongensschool (Klein Coolstr.), John 
Eringaard (Obreenstr.), Fam. Heijnemans 
(Harddraverstr.), Schildersbedrijf Witjens, 
Siem Lobrij, Meester Spee, Aadje Wissen, 
Gebroeders Warbie, Piet Passel. \
Zomaar wat namen die boven komen drij-
ven. Wie heeft hier nog herinneringen aan? 
 Gerard Verkroost
 Zevenkampsering 447
 3068 HG Rotterdam
------------------------------------------------
Reünie
Voor iedereen die gewerkt heeft met of 
voor Koos Blom.
Reunie is op 10 april 2010, 
cafe ’t bolwerk vanaf 20.00 uur.
Voor informatie: 
 Nol de Baat
 Mail: ar_nolda@hotmail.com
 010-4192106 of 0622676909

Zoektocht naar ex-gevangene/fotograaf 
kamp Buchenwald,
Op 11 april 1945 werd het beruchte concentratiekamp 
Buchenwald door eenheden van het 3e Amerikaanse leger 
bevrijd. Een van de Nederlandse gevangenen was tewerk-
gesteld bij de fotosectie van het kamp. Hij pakte onmiddel-
lijk een fototoestel en begon de dramatische beelden in het 
kamp te fotograferen. Nadat het westen van Nederland was 
bevrijd zocht hij contact met J.G.Th. Wind in Vlaardingen, 
die werkte bij Shell Pernis. Wind senior stond bekend als 
een goede fotograaf, die ook kon afwerken. De man gaf hem 
de camera met de fi lm er nog in en verzocht de fi lm te ont-
wikkelen en afdrukken te maken. Vermoedelijk was de man 
voor zijn deportatie collega van Wind senior en woonde waarschijnlijk in Vlaardingen, Rotterdam/Pernis of Schiedam en omstreken. 
Zijn naam is nooit genoemd, ook niet in familieverband, weet Wind junior. Wel dat de man de fi lm, afdrukken en camera weer heeft 
opgehaald. Zijn vader had echter ook een serie voor zichzelf afgedrukt om, zo zei hij: “Als de mensen niet zouden geloven wat er in 
de kampen was gebeurd, kon hij aan de hand van de foto’s het bewijs leveren.”

Tijdens bezoek van Wind junior aan conservators van het Mu-
seum Buchenwald in mei 2003 bleek men zeer verrast, omdat de 
unieke foto’s nooit eerder onder ogen waren gekomen. 

De staf van Buchenwald acht het van groot belang in contact te 
komen met deze ex-gevangene, diens nabestaanden of anderen 
die inlichtingen kunnen verstrekken. 
Dat hoopt C. Wind eveneens via zijn woonadres 
Weyerland 33, 
3235 RD Rockanje, 
0181-401719.

- Gevangenen in gevangeniskleding achter prikkeldraad van het 
‘Kleine Kamp’ Buchenwald na de bevrijding en wachtend op repatrië-

ring. Foto’s verzameling C. Wind -

- De verplaatsbare galg bij gaskamer en crematorium van concentra-
tiekamp Buchenwald op 11 april 1945.-
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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: 
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a. 
een restaurant, bij NS- en metrostation 
en RET-buslijnen voor de deur. Er zijn nog 
enkele appartementen beschikbaar. Huur-
prijs: vanaf € 590,-. Er is ook een apparte-
ment te koop. Vraagprijs: € 135.000,-. 

Huren: Coby Bosker: 0651 - 58 36 34 of cbosker@stichtinghumanitas.nl
Kopen`; Harry Scheffers: 0623 -51 76 22 of hscheffers@stichtinghumanitas.nl

Humanitas zoekt  voor haar verzorgingshuizen, verpleeg-
huizen, complexen levensloopbestendige woningen en de 
wijkzorg in Charlois, Noord, Centrum, Delfshaven, Prins 
Alexander, Hillegersberg/Schiebroek, Hoogvliet en Hoek 
van Holland:

 Verzorgenden IG

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier!

van Holland:

Verzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IG

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

De Prinsenwiek in Het Lage Land is 21 
etages hoog en de woningen bieden een 
werkelijk schitterend uitzicht. We heb-
ben enkele prachtige appartementen vrij. 
Huurprijs: vanaf € 565,-. Kopen is ook mo-
gelijk. Vraagprijs:  € 135.000,- .

‘Kunst op leeftijd’: beeldende kunst door ouderen

‘Kunst op leeftijd’ is een unieke weergave van honderden kunst-
uitingen van deelnemers van het Kunstatelier van Humanitas-
De Leeuwenhoek in het Oude Westen van Rotterdam.

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? 

Het is adembenemend wat in 
dit kunstatelier gepresteerd 
wordt. De deelnemers van 
het atelier maken werkelijk 
prachtige kunstwerken! 

Het boek wordt 
uitgegeven door 

Academische uitge-
verij Eburon uit Delft 

en is voor € 19,95 (in-
clusief een DVD) te koop 

bij Humanitas en de betere 
boekhandel.

‘Kunst op leeftijd’ Schilderkunst van 
Kunstatelier Humanitas’  - 256 pagi-
na’s -  ISBN 978-90-5972-336-8

Humanistisch Café op 28 januari over: Slow Food

Toen zich aan de voet van de Spaanse trappen in Rome een Mc-
Donald’s wilde vestigen was Italië te klein: Italië had zo’n fast-
foodketen met eenvormige smaken niet nodig, het voedsel 
komt niet uit de muur, maar wordt met liefde klaargemaakt. 
Dit was het begin van de Slow Foodbeweging. Nu, vele jaren 
later, is Slow Food een wereldwijde beweging en meer dan een 
protest tegen de verloedering van de eetcultuur. 

In het Humanistisch Café op 28 
januari vertelt Marjolein Kooistra, 
van Slow Food en Rotterdammer, 
over wat bereikt is en misschien 
laat ze ons ook wel proeven 
waarom Slow Food 
zo belangrijk is. De 
Slow Foodbeweging 
komt op voor regio-
nale producten en 
de relatie producent 
-consument. Door 
het beschermen van 
regionale producten 
gebeurt er meer dan 
een bepaalde worst of kaas in de 

s c h a p -
pen hou-
den: een 
hele eco-
n o m i e 

en zelfs ecologie blijft behouden. 
Het Humanistisch Café is een ge-
zellig praatcafé, waar maande-
lijks gediscussieerd wordt rond-
om een thema. Het is voor ieder-
een die het leuk en belangrijk 
vindt om anderen te ontmoeten 

door over de grenzen van de 
eigen directe leefomgeving 
heen te kijken. Omdat samen 
eten uitnodigt tot een gesprek 
met de ander, wordt er een 

maaltijd geser-
veerd. Het Huma-
nistisch Café is een 
initiatief van ver-
schillende Rotter-
damse Humanisti-
sche organisaties. 
Elke laatste don-
derdag van de 
maand wordt er 

een Humanistisch Café gehou-
den, elke keer met een ander 
thema en een andere spreker: 
een wetenschapper, kunste-
naar, filosoof of andere deskun-
dige.  Datum: 28 januari. Aan-
vang: 18.00 uur. Locatie: ‘De 
Zingende Zeeleeuw’, Sint-Jobs-
kade 140 (Müllerpier) 3024 EN 
Rotterdam (bereikbaar met 
tramlijn 8). Kosten: € 7,50 inclu-
sief maaltijd (ook vegetarisch) 
en drankje.

Overzicht Humanitas-innovaties in nieuwjaarstoespraak
Eind vorig jaar meldden wij u in deze krant dat de Raad van 
Commissarissen van Humanitas unaniem had besloten prof. dr. 
Hans Becker per medio dit jaar te promoten naar een nieuwe 
functie van Ambassadeur Humanitas. Becker gaat zich, als di-
rect adviseur van de commissarissen, bezighouden met de ont-
wikkeling van een middellange termijnvisie en de daarmee sa-
menhangende verdere verdieping van de door hem ontworpen  
Humanitas-zorgfilosofie in lezingen, geschriften en symposia. 
Daarnaast gaat hij het uitdragen van deze filosofie, de research, 
de empathic design van de gebouwen, alsmede de uitbreiding 
van de herinneringsmusea verder professionaliseren.

Tijdens de druk-
bezochte nieuw-
j a a r s b i j e e n -
komst van Hu-
manitas op 11 
januari jl. maakte 
Becker van zijn 
laatste officiële 
nieuwjaarstoe-
spraak gebruik 
om een presen-
tatie te verzor-
gen van de talrij-
ke Humanitas-
innovaties van 
de laatste decen-
nia. Zo ging Hu-
manitas van 12 
naar 33 vestigingen, van 1200 
naar 3300 medewerkers, van 0 
naar 17 seniorenrestaurants, 
van 0 naar (tot nu toe) 5 herin-

neringsmusea, van 0 naar (tot 
nu toe) 2 kunstateliers en van 
een negatief vermogen naar € 
60 miljoen positief. En dan heb-

ben we het nog niet over de 
alom bewonderde zorgfilosofie, 
vastgelegd in een aantal boe-
ken, en de inmiddels opge-
bouwde internationale bekend-
heid!
Natuurlijk heeft Becker dit alles 
niet in zijn eentje gepresteerd, 
maar met een team van mede-
werkers. Zonder deze medewer-
kers tekort te doen, kunnen we 

ons echter gevoeglijk afvragen 
of dit alles tot stand zou zijn ge-
komen zonder zijn inspirerende 
en enthousiasmerende capaci-
teiten. Humanitas kan zich dan 
ook gelukkig prijzen dat Becker 
bereid is gevonden zich, de tijd-
geest volgend, tot zijn zeventig-
ste in 2012 voor honderd pro-
cent te blijven inzetten voor een 
voortgaande sublimering van 
de Humanitas ouderenzorg, ge-
richt op menselijk geluk.
In een volgende Oud-Rotterdam-
mer een uitgebreide samenvat-
ting van de innovaties van Huma-
nitas van de laatste decennia

Splinternieuwe luxe appartementen 
met service/zorg in Zilverlinde in Hil-
legersberg bij Humanitas-Akropolis met 
tal van voorzieningen. 85 m2, balkon, 
ruime parkeergelegenheid. Huurprijs: 
€ 950,-. Kopen: vraagprijs: € 234.000,-.

Informatie? 
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