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Tjokvol liggen de schappen van 
de supermarkt. Rijen kostelijke 
luxe en noodzakelijke etenswa-
ren strelen mijn oog. Vooral de 
broden, mooi hoog gerezen met 
een glanzend bruine bovenkant, 
geven mij een gevoel van grote 
rijkdom. Ik heb dat wel anders 
meegemaakt, zo’n 66 jaar gele-
den: hongerwinter in Rotterdam, 
bonkaarten, lege winkels, lange 
rijen mensen voor een gesloten 
deur. Magere gestalten met de 
wanhoop op hun gezicht. Jacob 
was een van die Rotterdammers. 
Met één verschil: bij Jacob geen 
spoor van wanhoop. Jacob had 
besloten dat noch hij, noch zijn 
gezin honger zouden lijden en…hij 
maakte dat waar.
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Natuurlijk, hij had de nodige mazzel 
gehad. Bij een razzia bleek hij juist 
iets te oud en toen er fi etsen werden 
gevorderd, had hij zijn karretje net 
op tijd bovenaan de trap op de over-
loop gestald. Dankzij dat feit kon Ja-
cob elke dag op speurtocht naar eten 
en…hij kwam altijd met iets thuis, 
tot vreugde van vrouw en beide 
dochtertjes. Tegen Kerst wilde Jacob 
iets bijzonders. Bijvoorbeeld een 
brood. Niet zo’n goor, klef,  miezerig 
regeringshalfje. Nee, Jacob wilde een 

royaal, rond, gouden 
tarwebrood. Dat 

bakte hij name-
lijk zelf, in de 

vleespan, op 
het petro-

leum-
stel. 

Dat 

moest wel, want gas en elektriciteit 
waren allang afgesloten.
Jacob had dus petroleum nodig, en 
tarwe. Petroleum lukte meestal wel. 
Jacob jatte soms wat uit de voor-
raden van de Duitsers; kleine beetjes 
tegelijk weliswaar, maar wel heel 
trouw. Tarwe was moeilijker. Maar 
dankzij zijn uitgebreide kennissen-
kring in de scheepvaartwereld lukte 
het Jacob op een donkere decem-
beravond met een kostbaar zakje 
tarwekorrels door een verduisterde 
stad, noch net voor spertijd op weg 
naar huis te gaan. Onderweg ziet hij 
opeens een knots van een suikerbiet 
liggen, het loof er nog aan. “Zeker 

verloren door een ande-
re voedselverzamelaar”, 
denkt Jacob en raapt de 
biet op en schuift die 
tussen de klep van zijn 
fi etstas. Het loof piept 
er jolig onderuit.

Inspectie
Als Jacob bijna thuis 

is, ziet hij in het halfduister twee 
mannen in het gehate uniform, die 
hem tegemoet lopen. De moed zinkt 
hem in de schoenen. Omkeren? Nee, 
dat zou argwaan wekken. Doorfi et-
sen dus maar. O, jee, daar heb je 
het al. Jacob wordt aangehouden. 
Hoe moet hij bij inspectie van zijn 
fi etstassen een zakje goudgele tarwe 
in vredesnaam verantwoorden?  “En 
schipper”, klinkt het sarrend, ”wat 
hebben we in de fi etstassen?” “Och, 
heren”, zegt hij, “ik heb een maaltje 
suikerbieten op de kop getikt. Wilt 
u het zien?” Misprijzend kijkt het 
welgedane koppel naar de vrijheids-
lievende pluk groen. Zij zijn beters 
gewend. “Nee, het is wel goed, rij 
maar door en zorg dat je op tijd 
binnen bent”, klinkt het. Jacob stapt 
weer op en durft pas verlicht adem 
te halen, als de twee door het duister 
zijn opgeslokt. Dat was kantje boord.

Klanders
Thuis kan het ritueel van het kerst-
brood bakken beginnen. Eerst wordt 

de tarwe op tafel uitgestort. Die komt 
uit een scheepsruim, dus daar zitten 
klanders in, een soort kevertjes, die 
er uitgezocht moeten worden. Itske, 
zijn vrouw en de beide dochtertjes 
helpen hierbij. Als de tarwe schoon 
is, moet ze gemalen. Jacob heeft een 
ingenieus apparaat in elkaar gefl anst, 
een soort koffi emolen. Het geheel 
is gemonteerd op een lange plank, 
die over de tafel gelegd wordt. Maar 
doordat de plank zo op en neer wipt 
als Jacob maalt en Itske het emaille 
schaaltje moet vasthouden waar het 
meel in valt, zet Jacob zijn beide 
dochters als contragewichten op de 
uiteinden van de plank. De twee 
meisjes hebben de vaste gewoonte 
te zingen als Jacob maalt, omdat het 
dan zo leuk trilt en onbeschrijfelijk 
vals klinkt onder invloed van het 
kraaiend en knerpend apparaat. Zelfs 
als het kerstversjes zijn, zoals nu.

Kostelijk
Jacob gaat nu het deeg kneden 
van zijn kostelijke tarwemeel, met 

water, bakpoeder en een beetje zout. 
Dan neemt hij zijn medicijnfl esje 
met spijsolie en met een kwastje 
penseelt hij zuinig de wanden van 
de vleespan. Vervolgens legt hij de 
deegbal op de bodem van de pan en 
sluit die met het deksel. Hij steekt 
het petroleumstel aan en dan komt 
het mooiste: in de pan groeit en 
geurt een kostelijk brood. De ver-
rukkelijke lucht vult het hele huis. 
Zo smulde het gezin van Jacob die 
erbarmelijke winter van 1944 met de 
kerstdagen van een zalig brood. Met 
bietenstroop, jazeker, die gevonden 
suikerbiet heeft ook dienst gedaan.
Waardoor ik dat allemaal zo goed 
weet? Ach, een van die twee meisjes, 
die luidkeels op een wippende mo-
lenplank zongen van een Kindeke, 
geboren op aard, in een stille nacht, 
dat was ik immers zelf.    

Gré  Tuinman- Schuring
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Cox Column

Mijn eerste schip als leerling 
werktuigkundige was ‘De Zeeland’. 
Ik voelde me de eerste dag op zee 
wel heel erg alleen. We gingen voor 
bijna een jaar weg en ik kon nergens 
om steun vragen of een hart onder de 
riem gestoken krijgen.

Het eerste probleem dat ik voorzag 
was het diner met de overige offi cie-
ren in de grote salon. Ik zat aan een 
tafel van vier met nog drie machinis-
ten. Mooi serviesgoed ook. Rechts 
een mes en links een vork. Had ik 
maar naar pa geluisterd, dacht ik.

Gelukkig lag er rechts ook een lepel. 
We begonnen met erwtensoep. Nou 
dat was geen probleem. Ik begon, 
naar beneden kijkend, driftig mijn 
soep naar binnen te werken, denkend 
aan wat me nog te wachten stond.

Toen mijn bord leeg was, keek ik op 
en zag dat iedereen naar me zat te 
kijken. Ik kreeg een rood hoofd en 
begreep echt niet wat ik fout gedaan 
had.
In mijn zenuwen had ik niet gezien 
dat de soep vergeven was van de 
blauwe kopra torretjes. Nou, die 
nieuwe leerling was bikkelhard, die 
keek niet op een torretje meer of min-
der. Dat met mes en vork eten, stelde 
overigens niets voor.

Zacht gekookt ei
Twaalf jaar later was ik met mijn chef 
in Delfzijl. We sliepen in hetzelfde 
hotel nabij het station. De eerste 
ochtend bestelden we beide een zacht 
gekookt ei bij het ontbijt. Ik had al 
besloten eerst de kat uit de boom te 
kijken, want zo goed kende ik mijn 
nieuwe baas nog niet. Al drie gene-
raties werd in mijn familie de schaal 

van het gekookte ei op het hoofd van 
het dichtstbijzijnde kind kapot getikt. 
Maar dat leek me hier geen goed 
idee. Mijn baas nam zijn mes en in 
een vloeiende beweging werd het ei 
onthoofd. Ja, dat moest ik toch ook 
kunnen. Ik had beter eerst thuis kun-
nen oefenen! Ik pakte mijn ei, hield 
het goed vast, mijn duim wat laag, 
omdat ik niet mijn duim wilde inkor-
ten en liet het mes zijn werk doen. 
Maar wat gebeurde er? Mijn duim 
schoot het wel zeer zacht gekookte ei 

in en de vloeibare dooier schoot de 
manchet van mijn witte overhemd in. 
Wat een troep zo ineens!

Mijn chef, reageerde heel koel, gaf 
achteloos zijn servet aan mij en ging 
door met eten zonder een zichtbare 
reactie.

Dat zijn de betere chefs.
koenlecker@hotmail.com

Had ik maar naar 
mijn vader geluisterd
Zoals in elk gezin komt de tijd dat één van de ouders zegt: ”Joh je 
moet, net als wij, ook maar eens met mes en vork gaan eten.” Dat 
overkwam mij dus ook, maar daar had ik toch echt geen zin in. Na 
herhaalde pogingen gaf mijn vader het op. ”Je moet het zelf maar we-
ten, vroeger of later ontkom je er niet aan.” Dus van dat gezeur was 
ik mooi af. Er werd bij ons thuis ook nooit meer over gesproken.

Lia Dorana

Op gevaar af te vervallen in de categorie 
mensen die zeggen dat vroeger alles 
beter was, hetgeen trouwens voor tachtig 
procent waar is, daar werd toen een soort 
toptoneel gespeeld dat niet meer bestaat. 
Ton Lutz, Pim Dikkers, Bob de Lange, 
Jan Teulings, Ton van Duinhoven, 
Jan Lemaire, Ann Hasekamp, Ina van 
Faassen,  Marlies van Alcmaer, ik noem 
enkele van de vele briljante spelers. 
Zij speelden kluchten, zoal het Franse 
‘Krik Krak’, middelnederlandse stukken 
als ‘De min in het Lazerushuis’ van 
Fockenbroch, Engelse thrillers, ‘Don 
Juan’ van Molière en stukken van de 
nieuwe Vlaming Hugo Claus, zoals het 
onvergetelijke ‘Suiker’. En natuurlijk 
‘Cyrano de Bergerac’ met de gigantische 
Guus Hermus.
Mijn diva evenwel was Lia Dorana, een 
prachtige blonde vrouw met een ietwat 

hese gevoileerde stem. Zij was begonnen 
bij wat toen nog ‘Kleinkunst’ heette, bij 
Wim Sonneveld om precies te zijn, maar 
was overgestapt naar ‘het Grote Toneel. 
Ik zag haar als meid van de penoze 
in die Franse Klucht, als wanhopige 
minnares in Cyrano, in het fantastische 
kostuumstuk ‘’ Wie trouwt de weduwe’ 
van Goldoni en als prachtige zangeres 
in de Nieuwjaarscabaretten van dokter 
Pannekoek, alias Marinus van Henegou-
wen. Het summum was natuurlijk ‘Irma 
la Douce’ , vers uit Parijs geïmporteerd 
samen met de regisseur George Vitaly, 
nog voor het stuk zijn zegetocht begon 
over de wereld, en ver voor de fi lm met 
Shirley Maclaine. Lia Dorana kon alles. 
Zij sprak en zong schitterend met die 
intrigerende stem, zag er geweldig uit en 
bewoog koninklijk. Ik heb al eens verteld 
dat ik haar ‘ontmoette’, maar dat maakt 

niet uit, dan vertel ik het nog ’n keer 
(zoals Guus Oster altijd zei).
Op een zondagavond in 1960 maakte 
soldaat 1, TLVschutter Cox, 400306063, 
zich op om terug te gaan naar legerplaats 
Steenwijkerwold. Hij nam bus 52 op het 
Breeplein en stapte na een stief kwar-
tiertje uit op de hoek van de Henegou-
werlaan ten einde naar DP te lopen (nou 
ja, het heette natuurlijk allang Centraal 
Station, we moeten niet overdrijven). Hij 
schoof zijn weekendtas tussen onderarm 
en heup, en met de baret één vinger-
breedte boven de rechterwenkbrauw, 
kenmerk ‘Ouwe Stomp’, sloeg hij de 
hoek om. Zijn adem stokte in zijn keel. 
Daar kwam ZIJ aangelopen! Ze had 
haar prachtige groene MG, met losse 
koplampen, langs de stoep geparkeerd, 
en schreed met ferme pas, de hoge lange 
benen verborgen achter een lange jas met 

bontrand, op hem toe. Mijn god! Wat 
zou ze doen? Ze was maar twintig jaar 
ouder dan hij! Als ze zou zeggen: “Kom 
jij maar eens even mee, jongetje…”, dan 
zou het leger het bij het te zijner tijd 
tegenhouden van de sovjetlegers op de 
Noord-Duitse laagvlakte  zonder soldaat 
1 Cox moeten doen. Met nog de zeker-
heid dat een theatercarrière in de knop 
zou zijn gebroken. …

Maar hij was maar een stomme soldaat, 
die daar toevallig liep. Zij zag hem 
niet eens, klikklakte langs hem heen en 
verdween om de hoek. Wat was hij die 
nacht alleen, op zijn strozak.

Vorige week las ik in de krant dat de toneel-afgodin van mijn jeugd was overleden. Verplaats u in de vijftiger jaren. De oude 
schouwburg, nog gebouwd van het puin van het bombardement, stond op de plek waar nou de nieuwe staat, (maar meer in 
de ruimte, want de Doelen was er ook nog niet), daar speelde in die tijd het Rotterdams Toneel en zat ik een aantal malen per 
jaar, men had het Jeugdabonnement uitgevonden, en een van de betere leraren op de kweekschool waar ik toen op zat, Tho-
mas Morus in de Jan Kruijffstraat, in een voormalig lagere schoolgebouw, onderdeel van de kerk die daar stond, waar trots op 
stond geschreven “Wij zullen gloriëren in het kruis des Heren”, zou nou niet meer kunnen uit piëteit voor de allochtonen, een 
enorm stuk architectuur van ene Kropholler, tekenleraar Brakkee had ons verteld dat we dat abonnement moesten nemen, zat 
ik dus ademloos in de zaal naar het gebodene te kijken.

- De 4de WTK met drie assistenten. Naast de 4de zit mijn hutmaat Eelke Rijpstra. 
Bij de Lloyd waren Indonesische bedienden -

Tentoonstelling Stich-
ting Historisch Charlois 
over ‘gewone mensen’

Tot de verhuizing naar de voormalige apo-
theek aan de Wolphaertsbocht, gaat de pro-
grammering voor de Oudheidkamer aan de 
Grondherendijk gewoon door. De nieuwe fo-
totentoonstelling van de Stichting Historisch 
Charlois gaat over Charloisers. Gewoon, de 
Charloisers die je tegenkwam op straat, in de 
winkel, op het werk, in de kerk of op school. 
Bekend of onbekend, maar vertrouwd in 
het straatbeeld van Charlois. Het gaat om 
markante fi guren, dorpsfi guren, straatjochies, 
vrouwen in klederdracht, voermannen, 
kroegbazen, winkelfamilies, bekende win-
keliers, maar ook schoolmeesters, dominees 
en fraaie portretten van diverse Charloise 
families. 
De tentoonstelling start zaterdag 4 december 
en duurt drie maanden. De Oudheidkamer 
is gevestigd aan de Grondherendijk 84 in 
Rotterdam Oud Charlois (bereikbaar met 
bus 73). De openingstijden zijn zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur, behoudens 
feestdagen. Toegang gratis. Voor informatie: 
010-4806618 of email: historisch.charlois@
wxs.nl

- Veel gewone Charloisers, zoals de expositie uitbeeldt-
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ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

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

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

  klasse in klassiek
Stijlvol klassiek model bekleed met echt leder of met stof.

Leverbaar als 3 en 2 zit vanaf € 1850,- Fauteuil los leverbaar.

Wij moeten weer ruimte maken voor de
nieuwe collectie van 2011
Daarom veel showmodellen tegen scherpe prijzen

Bankstel Calvino als 
2.5-1-1 van 2995 voor€ 2495
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Einde jaars opruiming

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

Laat U 
verrassen door 

onze jacks

, BBBusus 44444 49999999

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



Rob en Tiny Eringaard (Barendrecht): 
“Mede door uw informatie kan dit niet 
anders dan de Watergeusstraat zijn, en 
wel het gedeelte tussen Schiedamse-
weg en 1e Schansstraat. Wij hebben er 
gewoond op nummer 20 (tegenover de 
kapper) van 1968 tot 1970. Wij huurden 
de woning van de Mij voor Volkswonin-
gen voor fl. 32,-- per maand; ‘inclusief 
warmwatervoorziening’ stond er in het 
huurcontract. Wij veronderstelden dat dit 
een geiser moest zijn, maar die was er 
niet. Navraag bij Volkswoningen ontlokte 
daar alleen meewarige blikken. Wat een 
brutaliteit te verwachten dat je voor dat 
bedrag ook nog een geiser kon verwach-
ten. Het was een standaardcontract, maar 
verzuimd was dit gedeelte door te halen!! 
Er is in de straat inderdaad niet veel 
veranderd, de woningen van Volkswo-
ningen zijn intern gerenoveerd en het 
straatprofiel is gewijzigd. De woningen 
aan de oneven zijde verkeren nog in 
de oorspronkelijke staat. Op de hoek 
met de 1e Schansstraat was inderdaad 
bakker Vreeken. De enige luxe die wij 
ons permitteerden, was op zaterdag een 
gebakje van Vreeken à 50 cent per stuk. 
Als rasechte zuiderling kon mijn vrouw 
niet wennen aan het Westen. Volkswonin-
gen had nogal wat bezit in Pendrecht, dus 
gaven wij aan daar wel naar toe te willen. 
Maar dat ging niet zomaar, een maat-
schappelijk werkster van volkswoningen 
kwam eerst op huisbezoek om te kijken 
of wij de woning in de Watergeusstraat 
wel netjes hadden bewoond!! Hadden ze 
deze werkwijze maar volgehouden, dan 
was het met Pendrecht beter afgelopen.”

P.M van Emmerik (Hoogvliet): “Even 
voor Jamin woonde André van Duin. Ik 
ben in 1943 in de Watergeusstraat gebo-
ren; alleen in een ander blok op nummer 
137. Daar hadden we ook een waterstoker 
en bakker Booi, een melkwinkel van 
Aurora en een groenteboer van Bezemer, 
alsmede een café genaamd Café de 
Watergeus. Ik weet ook van de vismarkt; 
ik had daar een tante werken. Tegenover 
de vismarkt had je een augurken- en 
azijnfabriek.”

Joke Kypriotakis-Spierenburg: “Ik 
woonde in de Watergeusstraat op 70 b 
driehoog, vanuit de foto geredeneerd 
rechts achter de fotograaf. Onder ons was 
de fietsenstalling van Gunneweg, naast 
ons melkboer Pelkman. De winkel van 
Jamin op de hoek van de Schiedamseweg 
had twee automaten buiten hangen: een 
dubbeltjes en een kwartjes automaat. Ik 
trok er haast iedere zondag een dubbel-
tjesreep melkchocolade uit, nadat we met 
ons gezin terugkwamen van een wande-
ling over de Binnenweg, Kruiskade, Mid-
dellandstraat en Heemraadsingel. Soms 
weigerde het ding, of kwam het begeerde 
snoep klem te zitten. Dochter Jans van 
onze buurvrouw op tweehoog (familie 
Vos ) was getrouwd met bakker Vreeken. 
Jans stond in de winkel, en daarachter lag 
de bakkerij waar meneer Vreeken in ruit-
jesbroek en bakkerskiel allerlei lekkers 
bakte. Ik deed vaak boodschappen voor 
de buurvrouw, en daardoor kreeg ik van 
haar vaak niet-verkocht brood. Dat was 
dan smullen van krentenbrood met spijs: 
iets wat we ons normaliter niet konden 
permitteren. Mijn vader liet zijn haar 
altijd bij Van de Linde knippen; die was 
niet zo duur. Aan onze kant van de straat 
zat ook transportfirma Nijman, en achter-
in de straat zat een lorrenboer. Voor een 
stapel oude kranten kreeg je contant geld. 
Daarmee huurde ik dan voor een uur een 
fiets in de 1e Schansstraat. Zo heb ik op 
tienjarige leeftijd fietsen geleerd. Het was 
een periode van armoe, maar toch denk ik 
er met plezier aan terug.”

Mary de Graaf-Neef, Molenlaan14, 
9695HV Bellingwolde: “Deze kant van 
de straat heeft een heel ander gezicht dan 
de andere zijde, dat was namelijk van een 
woningstichting, die samen met de wo-
ningen in de Schans een blok vormde. En 
in de Schans nummer 35 heb ik gewoond. 
De genoemde winkels waren een begrip 
en hebben allemaal het loodje moeten 
leggen met de opkomst van de super-
markten, we praten toch maar over een 
klein gedeelte van de straat waar al deze 
uitbaters zaten. Bakker Vreeken zat op de 
hoek Eerste Schansstraat/Watergeusstraat 
en aan de overzijde het Café van Robbert 

Disch met altijd posters voor het raam. 
Heel vaak hing daar een posteraankondi-
ging voor een bokswedstrijd van Bep van 
Klaveren. Ik heb een foto waar ik voor de 
pui sta met op de achtergrond zo’n poster. 
Wat opvalt zijn de vele auto’s in de straat. 
Daar waar het busje op de stoep staat, zat 
volgens mij de lompenboer; één van deze 
jongens is later getrouwd met een meisje 
uit de Eerste Schansstraat. De ouders van 
dit meisje waren daar niet zo blij mee, 
maar zo zie je maar weer dat liefde geen 
rangen of standen kent (Volgens mij heeft 
zich zo’n affaire ook bij jou op de trap 
afgespeeld. AvdS).

Bij de waterstokerij, wie kent dit nog,  
haalde je emmers warm water voor de 
was, levensgevaarlijk; daar moet je nu 
toch niet meer aan denken. De straat 
was een grote speeltuin zonder al te veel 
kattenkwaad. De saamhorigheid was 
groot; die heb ik teruggevonden nu ik in 
Groningen woon.”

John de Vries: “Ik woonde in de 1e 
Schansstraat, boven de Hefbrugwinkel 
van Giel Delen. In de Watergeusstraat 
woonde André Kloots, later na naamsver-
andering Kyvon en toen Van Duin.”

G.H. Jansen (vernoemd naar opa): “Hier 
woonde mijn oma Jansen van 1920 tot 
midden jaren 70 in de Watergeusstraat 12. 
Dit kleine huisje lag aan de straatzijde, 
bestond uit een huiskamer met alkoof 
om te slapen, kleine keuken en een heel 
klein slaapkamertje. Zelf bezocht ik daar 
geregeld tussen 1950 en midden jaren 70 
mijn oma; opa is in 1953 overleden. Heel 
herkenbaar de glashandelaar (reed hij ook 
niet met lompen?) aan de overkant, ijsje 
halen bij Sjamin voor 0,10 cent (dub-
beldik 0,15 cent), boodschappen doen 
op de Schiedamseweg, waar tram 10 van 
Spangen naar de Kleiweg reed en lijn 
8 Schiedam – Schiedam via de Nieuwe 
Binnenweg en CS. Wat Spionneur ook 
wel aardig zal vinden, was in het spion-
netje kijken richting Schiedamseweg, 
om daar alle drukte te zien. (Dat deed ik 
medio 1944 al! AvdS). Met een pannetje 
naar de markt in de Spanjaardstraat, om 
uierboord te halen. En met mijn zakgeld, 
dat ik van oma kreeg, langs de visafslag, 
langs de Ruigeplaat  naar Schiemond, 
waar de Heen en Weer aanmeerde, om 
een rondje Heyplaat-Sluisjesdijk te varen.

Jan Weda (Maassluis): “Weliswaar woon-
de ik aan de andere kant van de Schie, 
bij de G.J. Mulderstraat, toch was dit ge-
deelte rond de Schiedamseweg mij aardig 

bekend. Zaterdagmiddag naar de matinee 
in Prinses of naar de zeeverkenners van 
groep 30 op een oude mijnenveger in de 
Kolk. De ‘mart’ in de Spanjaardstraat. De 
tramlijnen waren – als ik het goed heb 
–  lijn 8 naar Schiedam (Koemarkt), lijn 
10 naar Spangen en lijn 17 naar het Mar-
coniplein. De overige middenstanders 
en het café zeggen me niets. Voorbij de 
1e en 2e Schansstraat is het beeld van de 
oude bebouwing vervangen door nieuw-
bouw en/of renovatie. Het stuk tussen de 
1e Schansstraat en de Schiedamseweg 
– waarvan een gedeelte op de foto – is 
oudbouw, nieuwbouw en renovatie.”

Riet Langendoen (Oostvoorne): “Wat een 
nostalgie op raadplaat 131. Ik ben in deze 
straat geboren en heb lang gewoond op 
129. Van voor naar achter weet ik nog de 
winkels; allemaal kleine zelfstandigen, 
waaronder een groentewinkel van Beze-
mer op de hoek 2e Schansstraat, voorin 

de straat een kleine manufacturenwinkel 
van IJzerman en naast ons een sigaren-
winkel van Broekhuizen. Er waren drie 
waterstokers en minstens drie cafés.

Op 137 woonde Bram van Erkel, de 
bekende televisiemaker. Er woonden veel 
grote gezinnen in te kleine huizen, zoals 
de families Van Andel, Koster, van Vliet, 
v.d. Merwe, v.d. Berg, Sinnema en de 
Bruin. Een  bijzonderheid is nog dat bij 
genoemde bakker Vreeken mijn man en 
ik een kamertje mochten gebruiken, toen 
we in 1951 pas getrouwd waren en geen 
huis konden krijgen.”

De attentie gaat naar Bellingwolde.

wwdn@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 131” 

Geef me een foto van een Rotterdamse tram in een Rotterdamse straat en ik zoek dan 
uit, waar de foto gemaakt is. Bas Schenk stuurde mij een door hem gemaakte foto 
en vroeg mij ‘Waar was dat nou’? Zijn vraag was niet aan de verkeerde gesteld; ik 
herkende de, inmiddels zeer veranderde, straat in één oogopslag. Maar ik stel zijn 
vraag graag aan de DOR-lezers. Wie herkent deze straat, waar ooit de RET zijn trams 
liet rijden?

Waar was dat nou?
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 27 december  2010  per post zenden aan 

Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam
Het e-mailadres is wwdn@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

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Waar-was-dat-nou-foto 
131 liet de Watergeusstraat in 1960/70 zien. Dit stukje straat beschreef 
ik in mijn allereerste Spionnetje op 18 oktober 2005: “Het tweede spion-
netje dat ik (in mijn leven) meemaakte was in de Watergeusstraat op 
de hoek van de 1ste Schansstraat. Midden 1944 hadden mijn ouders 
(eindelijk!) weer een woning toegewezen gekregen. Via dat spionnetje 
kon ik weer naar de Schiedamseweg kijken. Er viel niet veel te zien: 
Jamin op de hoek en recht daar tegenover Boekhandel Leerdam. Dat 
Leerdam de ‘wereld’geschiedenis zou halen, doordat Adrianus Marinus 
Kyvon daar gewerkt heeft, wist ik toén nog niet. O, u weet niet wie die 
Adrianus is?  Da’s de man die beroemd geworden is als André van Duin. 
Over die Watergeusstraat zijn boeken vol te schrijven, maar de meeste  
Rotterdammers weten niet eens waar de straat is.”Ná deze oplos-
singspagina zal de straat wellicht iets meer bekend zijn. En wat die 
achternaam Kyvon van André betreft; dat was de meisjesnaam van zijn 
moeder. Vader had een achternaam, die André zelfs vóór zijn artiest-zijn 
niet wilde gebruiken. Met de naam Kyvon ging hij daarom naar ‘talen-
tenjachten’.

Nieuwe opgave no. 133
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05   OF   06 - 51 17 34 26

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

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

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

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

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

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

Venrooy Tandtechniek

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam

Tel. 010 - 270 90 09

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

WWW.JANBEHANG.NLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.JJJJJJJJJJAAAAAAAAAANNNNNNNNNNBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNGGGGGGGGGG.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLLSTOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

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

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

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

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

Neem de Wet tegemoetkoming chro-
nisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 
Er zijn maar weinig betrokkenen die 
begrijpen hoe deze regeling werkt.

Het zijn voor een groot deel ouderen die 
met dit ‘douceurtje’ te maken hebben. 
Als het gaat om écht chronisch zieken, 
zal niemand hen deze fi nanciële tege-
moetkoming misgunnen. Maar, zoals zo 
vaak blijken bij de uitwerking van de 
regeling toch weer groepen ‘bedeeld’ te 
worden waarvoor het fi nanciële voor-
deel niet is bedoeld. De Tweede Kamer 
is daarvan inmiddels ook overtuigd en 
daarom zal minister Schippers (Volks-
gezondheid) waarschijnlijk de regeling 
voor volgend jaar aanpassen.

De algemene tegemoetkoming (Wtcg) 
over 2009, die eind deze maand wordt 
uitbetaald, kan niet meer worden 
gewijzigd. U krijgt hem automatisch als 

u aan de voorwaarden voldoet. Mocht 
u denken dat u er recht op heeft, maar 
heeft u geen beschikking gekregen, 
kijk dan op www.hetcak.nl of bel het 
gratis informatienummer 0800-0300. 
Want het gaat om behoorlijke bedragen, 
die vooral voor mensen in de lagere 
inkomensgroepen van harte welkom 
zijn. Wie 1 januari 2009 (het gaat om 
dát jaar) jonger dan 65 was, maakt kans 
op een lage tegemoetkoming van €300 
of op een hoge tegemoetkoming van 
€500. Was men op die datum ouder dan 
65, dan gaat het respectievelijk om €150 
en €350.

Wat zijn de voorwaarden om daarvoor 
in aanmerking te komen? De eerste, 
zeer acceptabel, is dat men langdurige 
AWBZ-zorg krijgt. De tweede moge-
lijkheid is dat men langdurig hulp heeft 
in het huishouden via de (gemeen-
telijke) Wmo. Bij dit criterium is de 

tegemoetkoming al meer discutabel. 
Immers, moet iemand die zichzelf nog 
redelijk kan bedruipen in z’n eigen huis 
én misschien zelfs een wat hoger inko-
men heeft, ook dit bedrag nog krijgen 
terwijl de Wmo zelf al met forse sub-
sidiestromen te maken heeft? De derde 
mogelijkheid is nog twijfelachtiger, 
namelijk dat men bepaalde zorg vergoed 
krijgt op basis van de Zorgverzekerings-
wet. Het CAK noemt:

•Behandeling in een ziekenhuis of 
revalidatiecentrum in 2008.
•Fysiotherapie of oefentherapie voor 
bepaalde chronische aandoeningen in 
2009.
•Afname van meer dan 180 standaard 
dagdoseringen van bepaalde medicij-
nen in 2009 (ook nog bepalend voor 
compensatie van het eigen risico in de 
zorgverzekering).
•Aankoop of reparatie van bepaalde 

hulpmiddelen.
Vooral bij de laatste drie criteria kan 
men zich afvragen of dit ‘rondpompen’ 
van collectieve gelden wel rechtvaardig 
is. Immers, bepaalde fi nanciële risico’s 
mag men best zelf lopen. We nemen 
onszelf maar als voorbeeld. Ik heb een 
fysiotherapeut die mij maandelijks – en 
geheel vergoed - behandelt  tegen chro-
nische lymfoedeem in de linkerarm. Het 
is hinderlijk, maar ik heb er niet zoveel 
last van. Ik krijg deze maand 500 euro 
van het CAK overgemaakt! En dát ter-
wijl ik een ruim modaal inkomen heb.

Het is natuurlijk heerlijk dit bedrag uit 
de overheidsruif te krijgen. Maar heb ik 
het hard nodig? Nee! Ik heb er daarom 
geen moeite mee dat de minister in een 
aangepaste regeling Wtcg dit douceurtje 
afpakt. Dat geldt ook voor een aantal 
andere, nogal ruim gestelde, criteria. 
Het gevaar is natuurlijk dat de rege-
ling nog ingewikkelder wordt. Om de 
regeling heel simpel te houden, zou je 
hem eigenlijk moeten beperken tot het 
AWBZ-criterium en tot een bepaalde 
inkomensgrens. Natuurlijk zullen weer 
andere mensen gaan koeren, maar je 
kunt niet met iedereen rekening houden. 

We zijn allemaal gelijk, maar in lijf en 
leden kunnen we behoorlijk verschillen.

Deze Wtcg vervangt grotendeels de 
regeling buitengewone uitgaven die 
men vóór 2009 via aangifte in de 
inkomstenbelasting kon doen. Deze fi s-
cale aftrekposten leidden teveel tot het 
opvoeren van kosten in de gezondheids-
zorg die feitelijk niks te maken hadden 
met vervelende ziektes, handicaps en 
dergelijke. We noemen hier maar drie 
aftrekposten die steeds meer werden 
opgevoerd: luxe brillen, eigen onnodige 
schoonheidsbehandelingen en chique 
hulpmiddelen. Overigens bestaat er 
voor bepaalde (en noodzakelijke) extra 
zorgkosten (die men zelf moet betalen) 
nog steeds een fi scale aftrekregeling.

Het rondpompen van geld in de gezond-
heidszorg blijft doorgaan. Soms terecht, 
soms heel onterecht. En dan hebben we 
het nog niet over het kostbare uitvoe-
ringsapparaat en de vele ambtenaren 
die hiermee aan de slag blijven. Ben 
benieuwd hoe de politiek hierin het 
bezuinigingsmes gaat zetten.

Waarom zou je iets gemakkelijk maken als het ingewikkeld kan? Daarvan is sprake bij vele 
subsidieregelingen in de gezondheidszorg. Enerzijds is dat om te voorkomen dat mensen 
meeprofiteren van subsidies die niet voor hen zijn bedoeld. Anderzijds om mensen mét echte 
gezondheidsproblemen financieel te helpen. Een loffelijk streven, maar daardoor worden re-
gelingen ingewikkeld en komen nog steeds subsidies bij mensen die bepaalde voorzieningen 
best zelf kunnen bekostigen.

Onverwacht douceurtje voor lichte handicaps

Het rondpompen van geld in de gezondheidszorg en de bijbehorende bureaucratie houden de politiek bezig. Een voorbeeld is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. 
Een mening over deze Wtcg.

Erf- en schenkingsrecht

Erfgenaam al 
acht jaar onvindbaar
Acht jaar geleden zijn mijn schoon-
ouders overleden. De nalatenschap 
is afgewikkeld door een notaris. Mijn 
man en zijn drie broers waren de 
erfgenamen. Van hen is er echter één 
nooit getraceerd. Al die tijd bleef de 
voor hem bestemde erfenis gereser-
veerd staan. Het gaat om een heel 
aardig bedrag. Mijn vraag is: hoe gaat 
het verder en maakt mijn man nog kans 
een deel van het gereserveerde geld 
voor de niet op te sporen oudste broer 
te krijgen? 

U snijdt een ingewikkelde en proce-
dureel omslachtige kwestie aan. Er is 
hierbij sprake – zoals dat heet – van 
een ‘gedeeltelijk onbeheerde nalaten-
schap’. Daarbij speelt de door de recht-
bank aangewezen ‘vereffenaar’ een 
rol. Dat is degene die alles verdeelt, 
vermoedelijk in dit geval de notaris. 
De vereffenaar moet zijn uiterste best 
doen de spoorloze erfgenaam op te 
sporen en krijgt daarvoor in principe 
drie jaar de tijd. De kosten voor hem 
of haar komen uit de nalatenschap. 
Na die drie jaar zijn er nog ingewik-

kelde vervolgprocedures waarbij de 
rechtbank is betrokken én de overheid 
als laatste belanghebbende. Ook moet 
alles gebeuren in overleg met de andere 
erfgenamen. Uiteindelijk strijken niet 
de andere erfgenamen het erfdeel van 
de onvindbare erfgenaam op. Dat kan 
alleen als bewezen wordt dat de spoor-
loze broer van uw man is overleden en 
dat uw man (mede) de wettelijke erf-
genaam wordt. Het is namelijk de staat 
die uiteindelijk – en pas na twintig 
jaar als de nalatenschap is opengeval-
len – het deel van de niet meer terug 
te vinden erfgenaam krijgt. Het ziet er 
naar uit dat uw man en zijn andere nog 
levende en traceerbare broers nog even 
moeten wachten. Hoe het ervoor staat 
kan uw man overigens ook vragen bij 
de betreffende vereffenaar.

Naamswijziging bij bank na 
overlijden
Ik heb gehoord dat met een langstle-
vend testament bij overlijden van een 
partner het opheffen van een gezamen-
lijke en/of rekening nogal wat kosten 
met zich meebrengt. Hoeveel zijn deze 
kosten?

Die kosten zijn per bank verschillend. 
In de meeste gevallen gaat het om een 
naamswijziging. Die kosten vallen wel 

mee. Wel zal er vaak een verklaring 
van erfrecht moeten worden overhan-
digd. Daarvoor moeten  (noodzake-
lijke) kosten worden gemaakt bij een 
notaris die afhankelijk zijn van zijn 
werkzaamheden. Bovendien is door-
gaans - ook voor andere zaken - een 
verklaring van erfrecht nodig en moet 
u vanwege het testament toch al naar 
een notaris.

Familierecht

Na lang huwelijk 
pensioen delen
Na 25 jaar huwelijk ben ik gescheiden 
en heb nu, vijf jaar na de scheiding, 
een vriendin waarmee ik wil trouwen. 
Indien ik kom te overlijden heeft 
dan mijn ex of huidige echtgenoot 
aanspraak op mijn pensioen? Er is 
destijds in het echtscheidingsconvenant 
geen duidelijke afspraak gemaakt over 
pensioenrechten. Mijn ex werkt nog en 
heeft over onze huwelijksperiode haar 
eigen pensioen opgebouwd.

Bij echtscheidingen worden tegen-
woordig altijd pensioenrechten ‘ver-
evend’. Dat betekent dat de pensioen-
rechten, opgebouwd tijdens huwelijk 
van beide partners, met elkaar worden 
vergeleken. Als blijkt dat de een dan 

veel meer pensioen heeft opgebouwd 
dan de ander, moet een verrekening 
plaatsvinden, meestal in een recht dat 
de partner met het minste pensioen op 
65 jaar krijgt toebedeeld. Iedere echt-
scheidingsadvocaat is daarop gespinsd. 
Hoe dat bij u is gegaan, weten wij niet. 
Het is raadzaam zelf uit te zoeken wie 
welke nabestaandenrechten heeft. Uw 
nieuwe partner heeft dus weer met uw 
pensioen te maken vanaf de datum dat 
zij met u is gehuwd.

Financiële zaken

Erfpachtprijs wordt 
vervijfvoudigd
Mijn schoonmoeder heeft een erfpacht-
contract voor haar vakantiebungalow. 
Dat loopt binnenkort af. Nu wil de 
eigenaar de erfpachtprijs, ondanks 
dat die gedurende de 40-jarige termijn 
meerdere keren is geïndexeerd, gaan 
vervijfvoudigen. Mag dit?

Allereerst: erfpacht is een zakelijk 
recht. Dat wil zeggen dat het recht 
verbonden is aan de onroerende zaak, 
in dit geval de grond, en niet aan 
een persoon. Erfpacht valt onder het 
privaatrecht. Een erfpachtrecht kan 
dus altijd verkocht worden, zonder dat 
daar toestemming van de gebruiker 

voor nodig is. De voorwaarden, zoals 
vastgelegd in het erfpachtcontract 
blijven na verkoop hetzelfde. En om 
die voorwaarden gaat het in uw vraag. 
Het hangt dus daarvan af of na afl oop 
van het erfpachtcontract de prijs ineens 
enorm opgehoogd kan worden. Er 
zullen altijd bepaalde grenzen van re-
delijkheid (en marktconforme situatie) 
in acht moeten worden genomen als de 
grondeigenaar de erfpacht ineens fors 
duurder wil maken. Want daarop zal 
(uiteindelijk) een rechter zich in zijn 
uitspraak - indien een confl ict ontstaat 
- baseren. Als het contract afl oopt, 
zal eerst moeten worden getracht tot 
overeenstemming te komen tussen de 
verpachter en de (huidige) pachter. 
Het is niet zo dat de eigenaar (de 
verpachter) zich ineens tot een andere 
contractpartij kan wenden. Dat zal de 
rechter (eventueel) meewegen. Voor 
de rest kunnen wij u niet adviseren. 
Het lijkt ons dat uw schoonmoeder 
zich het beste kan wenden tot andere 
eigenaren van de vakantiebungalows 
die waarschijnlijk met dezelfde situ-
atie te maken hebben. Anders zal zij 
juridisch advies moeten inwinnen als 
zij niet tot overeenstemming komt met 
de verpachter.
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  T    24 000 24 - 010

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

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

implantaten
Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak 
voor een klikgebit en ontvang een elektrische 

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

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

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

 

 

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Bij aankoop van een hele bril betaalt u slechts de 
helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het 

gras, geen lange lijst met voorwaarden. Gewoon 
ALTIJD voor IEDEREEN de HALVE prijs voor ALLE 

aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

Ooghoek Optiek
Ruud Broeders
Bergweg 92-b - 3036 BD Rotterdam
Tel.: 010 - 466 20 99 - Mail: info@ooghoekoptiek.nl

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00



De bouwstart was begin 1944 en 
inmiddels stonden de geallieerde 
troepen al onder Aken! De bouw was 
daarom abrupt gestaakt, dus konden 
de Rotterdammers ook daar niet aan 
de slag. Na de slopende treinreis vol 
ontbering en onzekerheid over hun 
familie thuis en hun eigen ongewisse 
toekomst, moesten ze in de nacht bij 
hevige stortregen lopend naar Bedburg. 
Na een urenlange erbarmelijke voet-
tocht bleek daar voor een deel van de 
Rotterdammers werk en werden Ton en 
mijn vader ondergebracht in barakken 
bij de Bedburger Wollindustrie. In dat 
Arbeitslager waren zo’n 400 dwangar-
beiders waaronder Nederlanders, Polen 
en ‘Ostarbeiter’ die moesten werken 
aan het onderhoud van het spoor onder 
bewaking van de Bahnschutz Düren. 
Bedburg lag namelijk op een belangrijk 
verkeersknooppunt van de Reichs-
bahn dat de Geallieerden voortdurend 
bombardeerden. Ook mijn vader, 
kantoorbediende en uitsluitend vaardig 
met de pen, moest puin ruimen, bielzen 
verladen, ijzer verzetten, sjouwen en 
buffelen!

Stabiele factor
Bij de zware werkzaamheden moest 
je altijd bedacht zijn op onverwachte 
geallieerde beschietingen of tirannieke 
bewakers.
Doordat mijn vader goed Duits sprak 
was hij, samen met ene heer Vogel, een 
belangrijke communicatieschakel tus-
sen de Rotterdammers en de Duitsers. 
Maar ook bij onheil, alarm of bom-
bardementen was hij volgens Ton een 
belangrijke stabiele factor. “Je vader 
was een stille, rustige man die respect 
afdwong. Hij liep daar rond, veelal 
gekleed in broek, overhemd, vest, lange 
jas en altijd met een hoed op! Waar 
steun nodig was, gaf hij bemoediging 
en stak een hart onder de riem. Een 
warm, evenwichtig mens waar je van 
op aan kon. Geen praatjesmaker, wèl 
klankbord. Alles bij elkaar was het zo 
nog een beetje gemeenschap ook!”
In de kleine Duitse agenda van mijn va-
der noteert hij op woensdag 28 februari 
1945: ”4 uur n.m. Eerste Amerik. Spits 
in Bedburg” De Wollfabriek ligt dan al 
onder geallieerd vuur. De volgende dag 
meldt hij zich als buitenlander en biedt 
hen zijn diensten aan. Een week na 
zijn bevrijding wordt hij aangesteld als 
‘Secretary’ voor het Military Govern-
ment, in afwachting van de bevrijding 
van Nederland. Na de bevrijding was 
het ex-dwangarbeiders niet toegestaan 
(!) op eigen houtje naar huis en haard te 
gaan. Met name voor het westen golden 
strenge voorwaarden, die onder andere 
te maken hadden met de kritische 
gezondheidsomstandigheden hier. Pas 

op donderdag 7 juni was hij thuis. Op 
maandag 18 juni noteert hij, heel her-
kenbaar, nuchter in zijn agenda: “ Weer 
aan ’t werk.”

Zoektocht
Er is veel gepraat, geluisterd en gefi lo-
sofeerd tussen Ton en mij. Voor beiden 
was het een belangrijke ervaring. We 
zijn ook nog lang niet uitgepraat, het 
verhaal van zeven maanden geschie-
denis van mijn vader is nog lang niet 
uitgeschreven. Inmiddels heb ik ook 

contact gehad met de stadsarchivaris 
van Bedburg. Die mij een bijzonder 
boekje heeft gestuurd over de geschie-
denis van dwangarbeid in de regio 
Rhein-Erft-Rur. Ook op het internet 
heb ik veel boeiende informatie gevon-
den. Mijn zoektocht lijkt pas begonnen! 
Misschien zijn er ook nu weer lezers 
die nog iets te binnen schiet, dat ik kan 
toevoegen aan mijn verhaal. Want wie 
was frau Buschler, hoe zit het met Post, 
wat gebeurde er na het bombardement 
op de Wollindustrie, wie weet iets 

over Maarten van der Wel, wat was 
de rol van kaplan Wienhusen of  Leni 
Wolff  of Christian Reisgen, of over het 
straatje....? Kortom, ik heb weliswaar 
een paar waardevolle antwoorden 
gekregen, maar vooral ook nog meer 
vragen!   
Hartelijk dank, redactie DOR, Ton 
Admiraal en alle mensen die vorig jaar 
hebben gereageerd. Het heeft veel in 
beweging gebracht. Voor geïnteres-
seerden zijn de volgende sites beslist de 
moeite waard: http://www.wisoveg.de/
bedburg/bedburg.html   selecteren op 
Sonderseiten e.a. www.historicum.net  
-  selecteren op zwangsarbeit

Aart Siebel
asiebel@siebel.nl
0651937693
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Barre tocht en zware beproeving
Zoals bekend bleek de toevoer van zoveel Zwangsarbeiter overhaast en voor het achterland (Duitsland) 
onvoorbereid. De trein, waarin Ton en mijn vader op transport gingen, heeft zeker drie dagen rondgere-
den in het Rheinland, zoekend naar een plek om te ‘lossen’. Uiteindelijk werd gestopt in Glesch bij een 
groot bouwproject van de OT (Organisation Todt- een giga bouwonderneming van de Nazi’s). Daar was 
een ondergrondse reuzenbunker gepland als beschermde productiefaciliteit voor 40 bedrijven in de 
oorlogsindustrie.

Jarenlang drukte op Rotterdam het stem-
pel van alléén werkstad. Daar kwam 
met de komst van burgemeester Ivo 
Opstelten na het millenniumjaar 2000 
verandering in. In dat jaar begon de stad 
aan een metamorfose die haar opstuwde 
naar de huidige bruisende metropool. 
Zo werden in de achterliggende tien jaar 
tal van grote en gedurfde evenementen 
gehouden. Sommige éénmalig, andere 
jaarlijks terugkerend. Met elkaar trekken 
en trokken deze evenementen honderd-
duizenden bezoekers. Cor van Gent 
schetst een kleurrijk beeld van de groot-
ste en de meest tot de verbeelding spre-
kende evenementen door de jaren heen. 
Hij en uitgever Hans Coolegem hebben 
er een fraai document van gemaakt; een 
nostalgische terugblik op de mooiste 
momenten van de laatste tien jaar. Van 
het Dunya Festival tot de Wereldhaven-
dagen, van de Red Bull Air Races tot de 
terugkeer van cruiseschepen op de Kop 
van Zuid en alles daartussen. Bijzonder 
is de aandacht voor de inzet van de 
Roteb, de gemeentelijke dienst die na 
afl oop van elk festival zorgt dat de stad 
weer een schoon aanzien krijgt. Voor 
wie een of meer van de evenementen 
van nabij heeft meebeleefd is het 144 
pagina’s en meer dan 250 foto’s tellende 
boek een heerlijke ‘herhalingsoefening’. 
Wie er niet bij was, kan aan de hand van 
het boek niet anders dan met mij be-
amen dat Rotterdam inderdaad een meer 
dan bruisende havenstad is geworden. 
Het is een uitgave van Coolegem Media 
Rotterdam: isbn 978.90.75352.89.4. Het 
boek kost 19,95 (inclusief verzendkos-
ten) en is te verkrijgen via www.coole-
gem-media.nlof info@coolegem-media.
nl en ook in de reguliere boekhandel.  

Rein Wolters - Bedburger Wollindustrie -

- Joost Siebel -

Op weg naar de vrijheid....?
Een oude foto uit Bedburg in het Duitsland van de Tweede wereldoorlog. Een 
groep mannen marcheert door een straatje op weg naar.....? Het komt Ton 
Admiraal (85) bekend voor. Na nog wat turen op de foto zegt hij bedachtzaam 
“Het lijkt alsof ik daar ook gelopen heb – het zijn beslist dwangarbeiders die 
daar marcheren!”

Ton was de eerste van zeven (!) mensen die vorig jaar gereageerd hebben op de oproep van Aart Siebel in De Oud-
Rotterdammer. Zijn vader – Joost Siebel - was één van de 50.000 mannen, die tijdens de razzia in Rotterdam in 1944 
naar Duitsland zijn weggevoerd. Aart was, vertelt hij, buitengewoon verrast, omdat het meteen goed raak was! “Ton 
heeft namelijk mijn vader persoonlijk gekend! Op het Arbeitslager in Bedburg sliepen zij, met z’n oudste broer en ene 
Maarten van der Wel als groepje uit het westen, bij elkaar in dezelfde barak! Direct hebben we een afspraak gemaakt 
om bij te praten en al bij het eerste bezoek kwamen waardevolle, persoonlijke herinneringen en verhalen los. Ton deed 
nauwgezet verslag van de aanloop en realiteit van die ingrijpende razziaoperatie, zoals ik die niet kende. Gewoon 
omdat er thuis nooit over gepraat, laat staan verteld, werd. Na de oorlog gold namelijk algemeen het grote stilzwijgen; 
niet omkijken, maar aanpakken! Het interessantst voor mij was natuurlijk het beeld dat hij schetste van mijn vader. Ik 
herkende hem er loepzuiver in.

‘Rotterdam 
bruisende haven-
stad’ laat evene-
menten herleven in 
woord en beeld

Soms verschijnt er een boek 
dat je raakt en extra tot de 
verbeelding spreekt, door-
dat de gedateerde inhoud 
redelijk vers in het geheugen 
ligt. Het door Poortugaler 
Cor van Gent geschreven en 
samengestelde boek ‘Rot-
terdam bruisende havenstad 
– Grote en gedurfde evene-
menten na het millennium’ is 
een treffend voorbeeld. Van 
de inhoud heb ik gesmuld, 
doordat het boek bewijst dat 
Rotterdam al lang niet meer 
de stad is waar niets te bele-
ven valt en bewoners uitslui-
tend met spreekwoordelijk 
opgerolde hemdsmouwen 
rondstruinen.
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TOTALE LEEG
VERKOOP

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

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
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• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken

• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete 

woonprogramma’s

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

De CBW garantie van uw
aangekochte meubelen nemen 

wij mee naar Spijkenisse.

Profiteer dus 

verhuisplannenvan onze

Van Zuidland naar Spijkenisse 
Met CBW garantie en direct leverbaar

De opening van 
de nieuwe zaak 
is medio 
februari/maart 2011

Wegens verhuizing van Zuidland naar Spijkenisse:

Verhuisprijzen plus......CBW garantie 
en voor de kerst in huis geleverd

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Barometers 
zonnig geprijsd

Actiemodellen: 10% korting

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl  

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

1000 
KLOKKEN 

OP VOORRAAD

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

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

SLIJTERIJ   -   WIJNHANDEL

Schenkel: Bermweg 296A, 2906 LH  Capelle a/d IJssel, Tel. 010-4506907 
De Terp: Hollandsch Diep 1a, 2904 EP Capelle a/d IJssel
www.debodega-vanwijk.nl  - info@debodega-vanwijk.nl
DE WHISKY SPECIALIST VAN CAPELLE EN OMSTREKEN

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een
Voorspoedig 
Nieuwjaar

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

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

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



Sporters en publiciteit, daarover zou je een boek 
kunnen schrijven. Hun roem wordt vaak mede-
bepaald door de mate waarop zij, ook nog na hun 
sportieve loopbaan, de openbaarheid zoeken. 
Neem de voetballers Wim van Hanegem en Wim 
Jansen. Aan de hand van de publiciteit zou je kun-
nen veronderstellen dat Van Hanegem een grotere 
voetballer is geweest dan Jansen. Maar is dat wel 
zo? Waarom heeft Jansen dan meer (65) interlands 
gespeeld dan Van Hanegem (52)? Wat publiciteit 
kan doen, bewees Aad Veerman. Hij bracht bokser 
Bep van Klaveren zo vaak onder de aandacht dat 
op de duur heel Nederland de Olympisch kampioen 
uit 1928 kende. Ook biljarter Piet van de Pol had 
een fi jne neus voor publiciteit. Hij wist precies wie 
je moest benaderen om in het nieuws te komen. De 
Spartaanse voetballegende Bok de Korver daarente-
gen was wars van publiciteit, maar werd juist mede 
daardoor erg populair. Soms willen sporters geen 
enkel contact meer, zoals voetballer Rien Terlouw. 
In dat geval hebben de journalisten er heel wat voor 
over om dat ene exclusieve interview te maken.

Records
Terug naar Willemijntje den Ouden. Zij werd op 1 
januari 1918 in Rotterdam geboren en groeide op in 
de binnenstad, waar haar vader onder meer een café 
had in de buurt van de Passage. Al op jonge leeftijd 
werd zij lid van de Rotterdamsche Dames-Zwem-
club (RDZ), waarvan mevrouw Van Wuijckhuise 
presidente en trainster was. Rivale Rie Mastenbroek 
was lid van de Onderlin ge Dames-Zwemclub 
(ODZ). Bij die club was Ma Braun trainster. Het  
eerste grote optreden van Willy den Ouden was 
op de Olympische Spelen in Los Angeles in 1932. 
Daar won zij als 14-jarige een zilveren medaille op 
de 100 meter vrije slag. Daarnaast werd er ook nog 
zilver op de estafette behaald. Na deze successen 
beschaamde Den Ouden de hoge verwachtingen 
niet, want in 1933 vestigde zij een wereldrecord 
op de 200 meter vrije slag, nadat zij eerder dat jaar 
Europees recordhoudster was geworden op de 100 
meter vrije slag. De eerstvolgende jaren bleef het 
natuurtalent uitermate succesvol, behaalde de ene 
titel na de andere. Bovendien vestigde zij steeds 
weer nieuwe wereldrecords; in haar totale loopbaan 
dertien. Hoogtepunten in 1934 waren: Europees 
kampioene estafet te en wereldrecords op de 100 en 
de 400 meter vrije slag. En in 1935 onder meer een 
wereldrecord op de 500 meter vrije slag.

Afscheid
Geen wonder dat bij de Olympische Spelen in 
1936 in Berlijn alle ogen gericht waren op Willy 
den Ouden. Haar vader was zo overtuigd van haar 
naderend succes dat hij vooraf bierviltjes voor 
in zijn café had laten maken met de tekst ‘Willy 
den Ouden Olympisch kampioene’. Willy was de 

belofte, maar de ster van deze Olympische Spelen 
werd stadgenote Rie Masten broek. Met niet minder 
dan drie gouden medailles en één zilveren werd 
Rie de ‘Keizerin van de Spelen’. Willy bleef steken 
op één gouden (4x100 meter estafette). De druk 
bij de indivi duele nummers bleek haar te groot. Zij 
maakte een nerveuze indruk en de kranten spraken 
van een ‘offday’. Al in april 1937 kondigde Willy 
den Ouden het einde van haar korte loopbaan aan. 
Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 21 april meldde: 
‘Wat ingewijden reeds langen tijd hadden gevreesd, 
gaat thans gebeuren! Willy den Ouden neemt 
afscheid van de wedstrijdsport’.

Mysterie
Het afscheid vond plaats op de internatio nale 
wedstrijden in Rotterdam in mei 1937. Haar leven 
na de zwemperiode bevat vele onbekendheden. De 
Havenloods van 9 maart 1961 geeft nog enig in-
zicht in de oorlogsperiode: ‘De oorlog is voor Willy 
den Ouden bijzonder noodlottig geweest. Kort voor 
deze uitbrak zou zij met een jongeman uit Scheve-
ningen in het huwelijk treden. Deze werd overhaast, 
uit angst voor de Duitsers, naar Amerika gejaagd. 
De oorlogshandelingen dreven Willy den Ouden 
naar Engeland. In Engeland is Willy den Ouden ge-
huwd met de zoon van de Zweedse attaché’. Deze 
Zweed was Staffan Broms met wie zij in de buurt 
van Stockholm een prachtige villa aan een fjord 
bewoonde. Dit huwelijk werd in 1946 ontbonden. 
Ook staat vast dat er nadien sprake is geweest van 
nog twee huwelijken, waardoor zij een periode in 
Amsterdam woonachtig was. Zeker is dat Willy den 
Ouden de laatste periode van haar leven weer in 
Rotterdam woonde. In een bovenhuis bracht zij de 
tijd in afzondering door. Mogelijk dat de mislukkin-
gen in haar persoonlijk leven bijdroegen aan haar 
stilzwijgen. Het tijdschrift Sport International sprak 
in november 1988 in een artikel van ‘Het mysterie 
Willy den Ouden’.

Haar overlijden in december 1997 betekende 
het verlies van een groot kampioene. Bovendien 
verdween daarmee de kans op opheldering van veel 
onbekende zaken uit haar leven. Gelukkig is er nog 
een blijvende herinnering door middel van haar 
straatnaam in Rotterdam.

Cees Zevenbergen
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (75)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden 
in 2002. Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan 
uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste 
van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt 
binnen afzienbare tijd. Bijgaande foto is er één van de 185 die de samenstellers van het boek hebben geselecteerd voor het derde en 
laatste deel van deze trilogie. Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

De jaarlijkse vakantiemanifestatie Jeugdland 
begon in de voormalige Energiehal aan de 
Westzeedijk. Voorzitter van de Raad voor de 
Lichamelijke Opvoeding Koos van Driel, een 
man die ook veel heeft betekend voor het Rot-
terdamse buurt- en speeltuinwerk, opende 12 
juli 1958 de eerste editie. Kinderen van 4 tot 12 
jaar die niet op vakantie konden, maakten in de 
‘grote schoolvakantie’ dankbaar gebruik van 
de tijdelijke werk- en speelplaatsvoorziening. 
Er kon worden geknutseld, volop gespeeld 
met alternatieve speelwerktuigen of een plekje 
worden bemachtigd in een miniatuur van 
tramlijn 2 door enkele vragen te beantwoorden, 
zoals op bijgaande foto van 12 juli 1982. Er 
waren kinderen die elke dag aanwezig waren 
met een knipkaart waarmee ze ook gebruik 
konden maken van de speciale Jeugdlandtram 
van de RET. De opening van elke jaareditie 
had een bijzonder tintje, omdat er dan een 

burgemeester of een wethouder kwam om een 
offi ciële handeling te verrichten. Door de jaren 
heen is Jeugdland verplaatst naar Ahoy aan 
de Zuiderparkweg, waar het zo’n veertig jaar 
volgens vrijwel hetzelfde concept werd georga-
niseerd. Uiteindelijk werd de vertrouwde naam 
Jeugdland vervangen door het modernere en 
meer eigentijdse ‘Kidsadventure’, maar de pret 
en het vermaak waren er niet minder om.

De vraag van de samenstellers van ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’ 
is: wie heeft bijzondere herinneringen aan de 
beginperiode van Jeugdland en bovenal: wie 
zijn de ‘kids’ op de foto, die nu tussen de dertig 
en veertig jaar kunnen zijn. Reageren kan via 
e-mail: reinw@telfort.nl. Het is mogelijk te 
reserveren voor deel 2 van ‘Henk Hartog Rot-
terdam gefotografeerd’.

Jeugdland

Op 6 december 2010 was het dertien 
jaar geleden dat de Rotterdamse zwem-
ster Willy den Ouden overleed. In de 
jaren dertig behaalde zij grote interna-
tionale successen. Daarna raakte zij 
op de achtergrond en koos de laatste 
tientallen jaren van haar leven bewust 
voor de anonimiteit. Voor niets en nie-
mand buiten haar familie was zij meer 
bereikbaar. Hierdoor bleven vele zaken 
uit haar leven onduidelijk.

Het mysterie rond de 
Rotterdamse zwemster 
Willy den Ouden

- Als verse recordhoudster wordt Willy den 
Ouden in februari 1934 verwelkomd op het Station 

Delftse Poort in Rotterdam - 

Directie, redactie en medewerkers van

De Oud-Rotterdammer

wensen alle lezers en adverteerders

 Prettige Kerstdagen
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Kerst-arrangementen
INDONESISCH    SPECIALITEITEN    RESTAURANT

 R A S A   S A Y A N G

  maandag  t/m  donderdag                          € 16,90

  vrijdag t/m  zondag                                   
€ 18,90

  65+ alleen maandag t/m  donderdag     € 14,50

Inclusief: koud, warm, verse vruchten, ijsbuffet (garnalen, vis, groenten, kipfi let, 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

 Kinderen speciaal tarief     

 Iedere dag lopend buffet vanaf 17.00uur

KERSTMENU     (3 gangen):                        € 37,00 p.p.

KERSTBUFFET  (warm, koud en ijs):          € 31,90 p.p. 

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-212982 VA RidderkerkTel. 0180 - 418 414

1e en 2e Kerstdag speciaal       
KERSTBUFFET € 16,95 p.p.    (Kinderen t/m 11 jaar € 10,95)

Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet soep of Tomatensoep met kalkoenfilet, Diverse soorten vers fruit, Gebakken Chinese wan tan, Mini loempia´s, Pangsit goreng, Kerry driehoekjes, Gebakken banaan, Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen,  Chinese Bami, Foe yong hai, Daging rundvlees, Cheung Pau ossehaas, Gebakken Chinese garnalen, Hong Sieuw Chicken wings, Chinese garnalen met 5 kruiden en verse gember, Lo Han Tjai mixed groenten, Babi Pangang Spek, Patat, Salade, Vleesmix `Mountain Spring`, King Do Kip,  Cha sieuw Chinese stĳl, Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrilde zalm. 

Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.) € 34,95 p.p. en € 39,95 p.p. 
 Ook kindermenu`s.   ~  Reserveren gewenst.

1e zitting van 16.00 uur tot 19.00 uur
2e zitting van 19.15 uur tot einde van de avond

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

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

5 smakelijke koelvers maaltijden 
voor de prijs van 3 of

6 smakelijke vriesvers maaltijden 
voor de prijs van 4 

en een porseleinen maaltijdschaaltje gratis
Om per omgaande onze menu-keuzebrochure te ontvangen kunt u onder-
staande bon invullen en opsturen (geen postzegel nodig). U kunt ook 
bellen (010 – 720 00 41) of e-mailen (info@buitendijkmaaltijden.nl). 
Na ontvangst van de gewenste brochure(s) kunt u uw keuze maken en de 
bestellijst en het eenmalige machtigingsformulier invullen en
opsturen. Voor hulp bij het bestellen kunt u gerust
bellen. Na ontvangst van uw bestelling en mach-
tigingsformulier wordt de bestelling uitgevoerd.
Het gratis porseleinen maaltijd schaaltje wordt bij
aflevering van uw eerste bestelling bijgeleverd.

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

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

Er zijn al lekkere maaltijden voor 

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

Gratis thuisbezorgd!

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

Ja, ik neem de proef op de som
Stuur mij de brochure(s) met bestellijst en machtigingsformulier voor:

■ Buitengewoon smakelijke koelvers maaltijden

■ Buitengewoon smakelijke vriesvers maaltijden

NAAM:   _____________________________________________________________

ADRES:  _____________________________________________________________

POSTCODE:  __________________________________________________________

PLAATS:  _____________________________________________________________

TELEFOON:  ___________________________________________________________

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

Wij nemen in alle gevallen telefonisch contact met u op.

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

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

OR

LOVENDE REACTIES

OP DE 55 PLUS

EXPO IN AHOY!!

INTRODUCTIE-AANBIEDING!



De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 december 2010 pagina 13

Tegenover ons huis waren lage huisjes 
met een achterpad om naar de kelders 
te komen. In die huisjes zaten verschil-
lende bedrijfjes. Zoals het lampenkap-
penfabriekje van de familie Van den 
Berg. De heer des huizes laste in de 
kelder van draadstaal de geraamtes van 
lampenkappen in elkaar. De familie 
Harrewijen had een houtdraaierij en 
maakte houten kuipen en de familie 
Van Kleeff een lompenhandel. Bij 
mevrouw Van Achthoven kon de buurt 
tegen een redelijke prijs de fi ets, brom-
mer of scooter stallen in haar kelder.

Druk
Op vrijdag klopten de moeders de 
traplopers/kleden, boenden gezamen-
lijk de trap en stoep en poetsten de 
koperen bel, brievenbus en deurknop. 
De saamhorigheid was groot en 
iedereen was gelijk; van carrièremakers 
en tweeverdieners was geen sprake. 
De mannen werkten allemaal; de een 
bij de politie, de ander was chauffeur 
bij Van Nelle of tankwagenchauf-
feur bij de PAM (oliemaatschappij). 
Ik herinner mij dat, als de buurman 
thuiskwam met de vrachtauto van Van 
Nelle, de kinderen een blokje mochten 
meerijden in de (donkere) achterbak 

en dat vonden we heel spannend. Als 
kind speelden wij altijd buiten; voetbal, 
slagbal (via de putten), knikkeren (ook 
hokkieknarren; met een stalen kogel 
gooien op een pot met knikkers) en tol-
len. Rond het middaguur of ‘s avonds 
kwam dikwijls de ijscoman van Jamin 
met zijn motorbakfi ets in de wijk om 
de beroemde Jamin ijsjes te verkopen. 
Natuurlijk waren we veel bij de Rotte 
om te vissen. Op mooie zomeravonden 
zaten de mannen en de kinderen geza-
menlijk te vissen. Ook gingen wij vaak 
dreggen in de Rotte en hebben heel wat 
rommel opgevist. Op de Zwaanshals-
kade had je de bekende families Schaaf 
en Groen die op een woonboot leefden. 
Ik weet nog goed dat beide families aan 
glasblazen deden en mooie kleurrijke 
fi guurtjes maakten. Aan de overkant 
van de Zwaanshalskade was een zand-
depot en ik vond het zeer interessant 
hoe de zandschepen werden gelost. Een 
man nam een bak mee het schip in en 
duwde hem in het zand, waarop de bak 
werd opgehesen en aan de wal gelost. 
Aan de overkant zat ook de augur-
kenfabriek van Bredero. Aan de korte 
Zwaanshalskade zat Zwatra; een bedrijf 
met grote vrachtwagens voor zwaar 
vervoer. Het bedrijf bestaat nog steeds, 

maar is ergens anders gevestigd.

Veiling
’s Morgens stond de straat vol T-Fords 
en Opel Blitzjes (vrachtauto’s) die 
groenten en fruit aanvoerden of kwa-
men afhalen op de veiling aan het eind 
van de Fabrieksstraat. Ik was, zodra ik 
uit school kwam, op straat te vinden en 
ging dan vaak naar Gerard de Lange. 
Die had een meubelspuiterij op de 
hoek Zwaanshalskade en Fabriekstraat. 
Hij spoot tafels, stoelen en kasten met 
vernis en lak en die zoete geur trok mij 
aan om even door de raampjes of toe-
gangsdeur te kijken. In de Fabriekstraat 
was de waterstokerij van de familie 
Hamwijk. Je kon daar alles krijgen; 
petroleum, warm water, kolen en huis-
houdelijke artikelen (zeep en poetsmid-
delen). Verder had je garage Harcksen, 
tussen de Loofdakstraat, Fabriekstraat 
en Zwaanshals. Tegenover de garage 
zat vleeshouwerij Van de Toorn en op 
de hoek slagerij Wensveen.

Vanaf de Fabriekstraat richting 
Zaagmolenstraat had je links Van der 
Meer en Schoep, slagerij Pape, een 
boekhandel, Van Es later de Spar (su-
permarkt), Wolters (huishoudtextiel), 
houtzagerij, de COOP en café Faas. 
Aan de rechterkant (richting Zaagmo-
lenstraat) Bahlmuller (brood en ban-
ket). In het steegje ernaast visbakkerij 
’t Haantje, waar menig speciaaltje of 
ander gebakken visje is gekocht. Dan 
Ruys (sigaretten/sigaren), Honingraat 
(waar je brokken honing, polkabrok-
ken en stroopsoldaatjes kon kopen), 
het Pantoffelhuis (schoenenzaak) en 
politiebureau Noord. Op de andere 
hoek Varna (sigaren/sigaretten), Van 
der Velde (brood en banket), melkboer, 
speelgoedzaak en kaashandel.
Cafés
Op het kruispunt Zwaanshals en Zaag-
molenstraat zaten drie cafés. Verder in 
het Zwaanshals richting Noordplein 
zaten een siervishandel, Brink (huis-
houdgoederen), Siebel (drogist) en aan 

de overkant Jamin, sigarenzaak, Van 
der Sande (lunchroom) en schoenen-
zaak Van de Hoven. In het Zwaanshals 
(richting pontje) zaten een kuiperij, 
groentezaak Van der Horst, verhuisbe-
drijf Van Dijk, Pater (paardenslager), 
koekfabriek (Van Hees) en Zeilstra 
(handkar- en carrierverhuur). Aan de 
andere kant Van Geet (elektriciteit/
verlichting) en een feestartikelenzaak. 
In de Zaagmolenstraat (richting Zaag-
molenbrug) had je de Vishal (verse vis, 
halte lijn 10), Vollebregt (meubels), 
Knoope (een beetje smoezelige zaak 
die o.a. tompoezen en bruine koeken 
maakte ), Breur (gereedschappen) en 
kapper Van der Hoven. Aan de over-
kant een taxibedrijf en verhuurbedrijf 
van Solexen en een boekhandel. In de 
Zaagmolenstraat richting Bergweg had 
je ook een winkel van Zeilstra en hier 
is Correct begonnen, ter hoogte van het 
Pijnackerplein.

Dick de Knegt

Ik ben in 1948 in het Oude Noorden geboren en woonde in 
de Loofdakstraat (het gedeelte tussen de Fabriekstraat en 
de Zwaanshalskade). Op de hoek Loofdakstraat en Fa-
briekstraat zat een kleuterschool met een grote zandbak. 
Mevrouw Schrevel (hoofd van de kleuterschool) was redelijk 
streng en droeg een gehoorapparaat. Ieder kind had een 
eigen kapstokhaak (met beeltenis). Van de lagere school 
(Dr. De Visserschool, Pijnackerstraat 1952) herinner ik mij 
nog de grote, kolengestookte, kachel, de schoolplaten aan 
de muur en de flesjes schoolmelk. Je leerde schrijven met 
een kroontjespen en zat in een tweepersoonsbank met ie-
der een eigen inktpot. Je moest zelf voor een inktlap zorgen 
(aantal lapjes met knoop aan elkaar gestikt).

Een kroontjespen, 
inktpot en je eigen inktlap

- Op de hoek van de Loofdakstraat zat de kleuterschool -

Er is geen enkel schip in de wereld dat 
in twee even dikke delen zó uitvoerig 
is neergezet. Werkelijk alles staat er in, 
van elke reis. Van alle gebeurtenissen 
op zee en in de aanloophavens tot aan 
het entertainment, de maaltijden en 
wat niet al. De Willem Ruys, die wel 
eens het mooiste passagiersschip ter 
wereld werd genoemd, heeft vanaf eind 
1947 tot en met de zomer van 1958 
tweeënzestig rondreizen tussen Rot-
terdam en Tandjong Priok (de haven 
van Batavia, later Jakarta) gemaakt. 
Dat is altijd - op één reis na - zonder 

grote problemen verlopen. Tijdens de 
dertigste thuisreis echter botste de Wil-
lem Ruys op 6 januari 1953 in de Rode 
Zee op de thuisvarende Oranje van de 
Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. 
Die aanvaring was een blamage voor 
de vaderlandse koopvaardij. Beide 
schepen werden behoorlijk beschadigd, 
maar konden hun reis wel vervolgen. 
Er waren geen slachtoffers. Voor de 
gezagvoerder van de Oranje betekende 
het het einde van zijn loopbaan; de ka-
pitein van de Willem Ruys ging vrijuit.
De regering van het in 1949 zelfstandig 

geworden Indonesië stond in 1958 niet 
langer toe dat de Nederlandse scheeps-
vlag in haar havens te zien was. Voor 
de rederij was dit een enorme klap; 
ze moest een ander emplooi voor het 
schip zien te zoeken. Na een ingrij-
pende verbouwing bij Wilton-Fijenoord 
in Schiedam werd de Willem Ruys 
ingezet in een rond-de-werelddienst. 
Dat heeft zo’n vier jaar geduurd. Om 
de passagiers te plezieren werd tijdens 
de lange oversteek van de Grote Oce-
aan onder meer het piepkleine  Pitcairn 
aangelopen, het eiland van de Bounty-

muiters. Omdat de passagiersaantallen 
in de beginjaren ’60 begonnen terug 
te lopen, werd het schip uiteindelijk 
verkocht aan Lauro. Onder Italiaanse 
vlag heeft de (toen blauw geschilderde) 
Achille Lauro eveneens over de gehele 
wereld gevaren. Het schip was populair 
en verdiende z’n geld. In 1985 werd het 
tijdens een cruise in de Middellandse 
Zee gekaapt door enkele leden van het 
Palestijns Bevrijdingsfront; ze schoten 
een gehandicapte Amerikaanse passgier 
dood en kieperden hem in zijn rolstoel 
overboord. De kapers werden gepakt en 
jarenlang in gevangenissen opgesloten.
Het einde voor de voormalige Wllem 
Ruys kwam op 2 december 1994, 
toen ze na een verwoestende brand 
in de Indische Oceaan ten onder 
ging. Het toeval wilde dat exact op 
dezelfde decemberdag, maar dan 47 
jaar eerder, het schip vanuit Rotter-

dam aan zijn eerste reis naar Tandjong 
Priok was begonnen. Al die boeiende 
verhalen over al die geweldige reizen: 
ze zijn vereeuwigd in een in tekst en 
beeld schitterend groot formaat-boek. 
De ‘Willem Ruys 2 en de ondergang 
als Achille Lauro’ is bedoeld voor 
elke liefhebber van onze vaderlandse 
maritieme geschiedenis.

‘De Willem Ruys 2 en de ondergang 
als Achille Lauro’ is een uitage van 
Van Soeren en Co. in Amsterdam. Het 
gebonden boek telt 664 pagina’s en 
kost 62,50 euro.

Bram Oosterwijk.

Bijna vier jaar na de verschijning van het eerste deel over het passagiersschip Willem Ruys 
van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is deel twee er. Het is opnieuw een formidabel boek 
geworden. Niet alleen qua omvang (ruim drie kilo,  664 pagina’s en meer dan tweeduizend 
foto’s!), maar ook vanwege de inhoud. De auteurs Nico Guns en Frans Luidinga hebben 
ditmaal de periode van januari 1950 tot en met de ondergang van het schip in 1994 beschre-
ven. De Willem Ruys was toen al dertig jaar - onder haar nieuwe naam Achille Lauro - eigen-
dom van de Italiaanse rederij Flotta Lauro.

Willem Ruys deel twee: 
Een formidabel boek

- De omslag van het fraaie 
boek over de Willem Ruys -
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Elke dag op reis, 
zonder autorijbewijs

Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551

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

Interfl oor 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

▪ Bezemschoon opleveren huur/  
 koopwoningen en bedrijven.

▪ Afvoer restboedel in eigen beheer.

▪ Verwijderen alle denkbare 
 stoffering inclusief lijmresten.

▪ Lichtpunten herstellen inclusief   
 plaatsen kroonsteen.

▪ Schoonmaken woning 
 bijv. bij ernstige rookaanslag.

▪ Schoonmaken bedrijfspanden.

▪ Plavuizen verwijderen, 
 vloeren egaliseren.

▪ Schilderen, stucwerk, 
 herstelwerkzaamheden.

▪ Duidelijke gratis offerte, 
 geen voorrijkosten.

▪ Betaling geschiedt achteraf 
 na tevredenheid klant.

▪ Korting 10% 
 binnen 14 dagen na offerte

Onze diensten:

Neem vrijblijvend contact met ons op, tel: 06 30 78 85 33

Ambachtelijk snoep voor iedereen ! !
Proef de echte ouderwetse smaak 
,zoals snoep hoort te zijn. 

Suikervrij snoep en zachte snoep in diverse
smaken. Drop gemaakt met Arabische gom    
(voor een betere darm werking)

verkrijgbaar bij;
Totaal Gemak RAIKA; 

Winkelcentrum Binnenhof 55  
Rotterdam-Ommoord 

en
www.snoepvooriedereen.nl

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Informatie: 010-24.29.810
Website: http://www.wimzwijnenburg.nl

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

  8mm Smalfilms op DVD 

  

Via professionele telecine techniek 
(geen muurprojectie) 

 € 1,50 per aangeleverde minuut en 

 € 7,50 instelkosten per spoel 

      Kom gerust eens langs 

 Dia’s op DVD 

 € 0,30 per dia 

 Korting op grotere aantallen 

 Minimumkosten € 10,00 

ook voor overzetten van negatieven, video's,  
LP's, bandrecorder- of cassettetapes  
Vraag vrijblijvend naar een offerte 

   WMpr 
  Lavasweg 19 
  Hoogvliet 

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

DE NIEUWE REISGIDSEN ZIJN WEER UIT, BOORDEVOL 
AANTREKKELIJKE RIVIERCRUISES EN BUSREIZEN

   055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al

 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR International

BEL VOOR GRATIS REISGIDSEN OF GA NAAR DE WEBSITE

Ook in 2011 heeft BTR International 
weer een programma voor u 
geselecteerd met aantrekkelijke 
cruisevakanties over de mooiste 
rivieren in Nederland en Duitsland. 
U bent te gast op het gezellige 
cruiseschip M.P.S. Brillant, waar u 
kunt genieten van een geweldige 
verzorging en een perfecte service, 
tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
Voor slechts € 399,00 vaart 
u met de geheel verzorgde 
8-daagse openings- en/of einde 
seizoenscruise mee. 
De mooiste cruises worden u 
aangeboden. Uw verzorging aan 
boord is op basis van volledige 
verzorging gewaardeerd door 
onze reizigers met een uitstekend 
rapportcijfer van 8,7.

BTR International bewijst dat varen 
met plezier niet duur hoeft te zijn.

Als eerste touroperator presenteert 
BTR International een
‘Alles Inclusief’ programma met 
fantastische busexcursiereizen, 
waarbij wij u meenemen per luxe 
touringcar naar de mooiste plekjes 
in Europa. Bij uw reis is altijd 
een ’Alles Inclusief’ verzorging 
inbegrepen bestaand uit:
• logies in comfortabele   

   2-persoonskamers
• uitgebreid ontbijtbuffet 

 • gevarieerde lunch of   
lunchpakket

 • 3-gangen diner of dinerbuffet.
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00   
  tot  23.00 uur drankjes in uw  
  hotel met een keuze uit: koffi e, 
  thee, frisdranken, vruchtensappen,   
  bieren, jenevers en wijnen. 

Gemakkelijker en mooier kunnen wij 
het u niet maken.

€ 399,-

vanaf

BERT (65) GAAT IN ZIJN HUIS DE

BINNENDEUREN
VERVANGEN! 

“Ja, dat
laat ik

NATUURLIJK
aan de

VAKMAN
over!”

Staalstraat 6, 2984 AJ Ridderkerk

0180 - 431 721
e-mail: info@dedeurenspecialist.nl
www.dedeurenspecialist.nl

Staalstraat 6, 2984 AJ Ridderkerk

0180 - 431 721
e-mail: info@dedeurenspecialist.nl
www.dedeurenspecialist.nl

• INCLUSIEF PLAATSEN  (REGIO R’DAM - DH)

• INCLUSIEF GLAS

• INCLUSIEF DEURKRUK

• KOM NAAR ONZE SHOWROOM

• INCLUSIEF PLAATSEN  (REGIO R’DAM - DH)

AKTIE
BINNENDEUR € 625,-

NU:

€475,-
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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 december afgeschreven)

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

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

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

BON

Spijkertjes 
zoeken
Ellie Rietveld schreef het boek ‘Spijkertjes zoeken’. 
Een alleraardigst boekje met heerlijke verhalen over 
haar jeugd in Rotterdam tijdens de oorlogsjaren en de 
optimistische periode erna. Ze geeft een treffend tijds-
beeld over de wereld van toen, over het trammetje van 
Rhoon, gebreide badpakken, beschuitmerkjes sparen 
voor Afrika en mousseline japonnen op zicht.

Het boekje kost € 11,50 (+ € 1,75 verzendkosten). 
Vrienden van De Oud-Rotterdammer betalen 
slechts € 10,00 (+ € 1,75 verzendkosten).

 Stuur mij het boek Spijkertjes zoeken. 
 Ik betaal € 11,50 (+ € 1,75 verzendkosten)

 Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en 
 betaal slechts € 10,00 (+ € 1,75 verzendkosten)

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

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

Spijkertjes 
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Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

otterdam
E E N  V E R S C H E U R D E  S TA D  1 9 4 0 - 1 9 4 5R

Als op 14 mei 1940 Rotterdam zwaar wordt gebombardeerd raakt een groot gedeelte van de havenstad 
verwoest. Er vallen 800 doden en maar liefst 80.000 daklozen te betreuren. De Nederlandse opperbevelhebber 
generaal Winkelman capituleert om nog meer leed te voorkomen.

Deze uitzonderlijke documentaire laat u het Rotterdam van voor, tijdens en van na de bombardementen zien. 
Dit DVD document brengt u uniek beeldmateriaal afkomstig uit vele privé archieven, Duits propaganda fi lm 
materiaal en uit de archieven van Beeld en Geluid over o.a. de mobilisatie, de Duitse inval in Nederland, de 
gevolgen van het Engelse bombardement op Rotterdam, de hulpacties, de bevrijding en nog veel meer.

Een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis voor het eerst op DVD!

BESTELCOUPON DVD 

Hierbij machtig ik TDM om bovenstaand totaalbedrag eenmalig  
van mijn rekening te incasseren. Na ontvangst van de betaling 
wordt de bestelling naar bovenstaand adres verzonden.

Stuur deze ingevulde coupon in een gesloten envelop naar: 
De Oud Rotterdammer, postbus 113 2110 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Bankrek.nr.

Aantal: Stuks

Lid van ‘Vrienden oud-Rotterdammer’  Ja e 9,99 Nee € 12,99

Totaal bedrag: €

Handtekeningen:

TDM10205 | Kranten bestelcoupon Rotterdam v 2.indd   1 22-11-10   17:06BON

Exclusief voor 
lezers van 
De Oud-Rotterdammer

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

Speciaal voor De Oud-Rotterdammer heeft Leo van der Velde, zoon van Jacksons-lid Harry van 
der Velde, een groot aantal populaire nummers van het trio op CD gezet, waarbij de lezers weer 
eens heerlijk kunnen wegzwijmelen op de tonen van bekende nummers als Sophietje, Jungen, 
komm bald wieder, Twee ogen zo blauw, Soerabaja en tientallen andere hits uit hun jonge jaren.

U kunt deze unieke CD voor   € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal 
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts  € 7,95 en verdienen daarmee dus al 
bijna de helft van hun bijdrage terug.

Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotter-
dammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van Leo van der Velde.

 ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro
 ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:



-- Er op uit! Kalender --
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Meezing gala van Staal
Op zondag 19 december spetterende live artiesten in een onge-
dwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam, 
Zaal Staal.
 

Met zondag 19 december:
Groot scala aan bekende en 
minder bekende artiesten 
Presentatie van Ellis Chicago 
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival) 

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

 

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT : 

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

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

OUD ROTTERDAMMERTJES

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

GEVRAAGD 
PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:  

 
             

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

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens  
 Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk  

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

‘Wie oorlog heeft geproefd,
weet hoe vrede smaakt’

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

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

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Beleef echte kerstsfeer in binnenstad Schiedam
Als u in de echte kerstsfeer wilt komen, raden wij u aan in het weekend van 17 tot en met 19 december naar de in 
kerstsfeer gehulde pittoreske binnenstad van Schiedam te komen.

Vrijdagavond 17 december: 

Lichtpuntjes in donkere dagen
Vrijdagavond 17 december vertrekt de lampionoptocht rond 19.00 uur vanaf het Stadserf door de feestelijk ver-
lichte stad via de Lange Haven (waar de kerstman in z’n arrenslee over het water aankomt), naar de grote verlichte 
kerstboom op de Grote Markt.  Daar worden de kerstballen geveild die Schiedamse kinderen in de kerstboom heb-
ben gehangen en waarvan de opbrengst bestemd is voor de kinderafdeling van het Vlietland ziekenhuis.

Zaterdag 18 en zondag 19 december: 

Christmas Carols in de Grote Kerk
De Grote- of St. Janskerk in Schiedam is in het weekend van 18 en 19 december gehuld in een warme kerstsfeer. 
Op zaterdag kunt u vanaf 15.00 uur gratis genieten van een prachtig klassiek concert van het Toonkunstkoor Schie-
dam met de vermaarde Japanse harpiste Massumi en aansluitend daarop van een voorstelling met vrolijke kerst-
liederen door Multiple Voice. Tegen een redelijke prijs kunt u daarna aanschuiven bij het kerstbuffet  met heerlijke 
hapjes, stevige erwtensoep en glühwein.
Op zondag gaat de kerk rond ca. 16.15 uur open. U kunt dan gratis genieten van Popkoor Nieuwland dat kerstliede-
ren op een eigen wijze te gehore brengt. Aansluitend kunt u meezingen met het Groot Schiedams Kerstkoor en de 
Rijnmondband, waarna u na afl oop tegen een Schiedamse vriendenprijs kunt deelnemen aan het kerstbuffet.

Kerstmarkt met de leukste kerstcadeaus
Wanneer u tussen 16 en 19 december in Schiedam bent, stap dan ook even binnen in Theater aan de Schie waar de 
Schiedamse ondernemers een Kerstmarkt organiseren waar u  terecht kunt voor leuke kerstcadeaus en handige en 
praktische kerstworkshops waar u ideeën kunt opdoen voor een onvergetelijk kerstdiner en meer.
Ga voor meer informatie naar www.winterhart.nl of bel naar 010 - 473 3000

13 december 2010 tot en met 11 februari 2011

Expositie Arie Dubbeldam met landschapsschilderijen, abstract werk 
en aquarellen
LAC ’t Kopblok, Riederlaan 200, Openingstijden: ma – vr 09.00 – 17.00 uur, za, zo en 
feestdagen gesloten (gesloten: 20/12 – 31/12/10) 
Openbaar vervoer (halte Randweg): tram 2, 20, 25 en bus 77

Vrijdag 17 december

Lampionoptocht
Rond 19.00 uur vertrekt de lampionoptocht vanaf het Stadserf door de feestelijk 
verlichte stad via de Lange Haven (waar de kerstman in z’n arrenslee over het water 
aankomt), naar de grote verlichte kerstboom op de Grote Markt voor de veiling van 
kerstballen van de Schiedamse kinderen voor een goed doel.

Zaterdag 18 december

Klassiek concert van het Toonkunstkoor Schiedam 
Grote Kerk Schiedam: Vanaf ca. 16.15 uur gratisgenieten van Popkoor Nieuwland dat 
kerstliederen op een eigen wijze ten gehore brengt. Aansluitend kunt u meezingen met 
het Groot Schiedams Kerstkoor en de Rijnmondband, waarna u na afl oop tegen een 
Schiedamse vriendenprijs kunt deelnemen aan het kerstbuffet.

Zondagochtendconcert ‘White Christmas at de Doelen’ 
De Doelen Rotterdam –  11.00 – 12.15 uur (deur open 9.45 uur)  - Entree € 12,- www.
zondagochtendconcerten.nlen/of 010 422 52 44

Zondag 19 december

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

Dinsdag 21 december

Kerstconcert Prins Alexander 
m.m.v. Chr. Mannenkoor Prins Alexander, Martin Zonnenberg, organist en Christelijk 
koor Joy onder leiding van Alexander Prins.
Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 in de Alexanderpolder. De avond begint om 20.00 
uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Kerstconcert ‘The Credo Singers’ 
m.m.v. Westlands Mannenkoor, Margaret Roest, Han-Louis Meijer, Aarnoud de Groen, 
Arpeggio-Trio, Dieks Visser, Yolanda Davids en Han Kapaan.
De Doelen -  20.00 uur (zaal open 19.15 uur) – Kaarten € 25,-/ € 21,-

Dinsdag 4 tot en met zondag 9 januari

Nieuwe Luxor
Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld, door het Tsjaikovsky Perm Ballet, begeleid door 
het Tsjaikovsky Symfonie Orkest.
www.stardusttheatre.com

Dinsdag 4 januari

Boekenmarkt
De hal van de bibliotheek staat vol met marktkramen waar oude boeken te koop wor-
den aangeboden.
Centrale Bibliotheek 10.00-14.00 u gratis

Vrijdag 7 januari

Avalanche Quartet Theaterconcert
Muziek van Leonard Cohen.
Theater Walhalla 21.00 u € 15,- / R’pas/CJP €12,50

The Credo Singers
Het Christelijk Gemengd  Koor The Cre-
do Singers  houdt dinsdag 21 decem-
ber 2010hun traditioneel Kerstconcert 
in De Doelen in Rotterdam. Ditmaal 
verlenen medewerking: het Westlands 
Mannenkoor onderleiding van Hans de 
Wit, sopraan Margaret Roest, Han-
Louis Meijer, vleugel en Aarnoud de 
Groen, orgel. Verder het Arpeggio-Trio 
met Dieks Visser, fl uit, Yolanda Davids, harp en Han Kapaan, hobo. Het geheel staat onder leiding van 
Aad van der Hoeven. De toegangsprijs bedraagt voor de 1e rang   €  25,- en voor de 2e rang € 21.-, 
inclusief plaatsbespreking, garderobe, koffi e en of thee en programmaboekje.
Aanvang:   20.00 uur. Zaal open:  19.15 uur.
Kaarten te bestellen bij: Dhr. C.P.Romijn. Schoonegge 88. 3085 CX Rotterdam.
Telefoonnummer: 010 480 25 17. E-mail: cpromijn@hotmail.com

Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld – 
Met meer zwanen dan u kunt tellen!
Begin het nieuwe jaar goed! Van dinsdag 4 tot en 
met zondag 9 januari kan men in het nieuwe Luxor 
Theater Rotterdam de grote speelserie beleven van 
Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld uitgevoerd 
door het befaamde Tsjaikovsky Perm Ballet, na het 
Bolshoi en het Mariinsky Kirov Ballet, het derde 
balletgezelschap van Rusland. In totaal werken 
150 dansers, danseressen en musici mee aan 
deze megaproductie. Nog nooit zag men naast de 
topsolisten en het normaal toch al grote ensemble, 
bijna vijftig zwanen op het toneel in actie in die magische sprookjeswereld, die de componist met zijn 
muziek oproept. Het zorgt voor oogverblindende, ontroerend mooie beelden en taferelen, die voor 
altijd op het netvlies gebrand zullen blijven. Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld wordt begeleid door 
het eigen zestig man tellende Tsjaikovsky Symfonie Orkest. Meer informatie vindt u op www.stardust-
theatre.com

Kerstzangavond in Verrijzeniskerk
Het Chr. Mannenkoor Prins Alexander organiseert 
dit jaar weer een traditionele Kerstzangavond op 
dinsdag 21 december in de Verrijzeniskerk, Sprin-
gerstraat 340 in de Alexanderpolder. De avond 
begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 
uur.
De Kerstzangavond wordt in stijl geopend met het 
Stille Nacht, gezongen door het Chr. Mannenkoor 
Prins Alexander onder leiding van dirigent Arjan 
Breukhoven. Daarna volgt een programma waarin samenzang, koorzang en instrumenten elkaar 
afwisselen. Behalve het Chr. Mannenkoor Prins Alexander werkt Martin Zonnenberg mee als organist 
en kunt u luisteren naar Christelijk koor Joy onder leiding van Alexander Prins. De samenzang, die het 
belangrijkste onderdeel vormt van deze Kerstzangavond, bestaat uit bekende Nederlandse kerstliede-
ren met natuurlijk het Ere zij God als slotlied.
Iedereen is van harte welkom; de toegang is € 7,-  (vrienden van het koor € 5,-)
Kaarten zijn verkrijgbaar bij leden van het koor. U kunt ook telefonisch reserveren: 010-4219454

Dame woonachtig in het Centrum 
van Rotterdam vraagt ervaren hulp in de 

huishouding voor 2 uur in de week.
Telefoon 06-34516175

STARDUST THEATRE BV PRESENTEERT

DE MOOISTE 
VOORSTELLINGEN!

NIEUWE LUXOR THEATER
ROTTERDAM

010-484 33 33
(DAGELIJKS VAN 13-18 UUR)

WWW.LUXORTHEATER.NL

WWW.STARDUSTTHEATRE.COM

MET VOOR 
IEDEREEN 

GOODIE BAG 
T.W.V. € 59,-

MET VOOR 
IEDEREEN 

GOODIE BAG 

NOG T/M 30 DECEMBER

4 T/M 9 JANUARI

VOORSTELLINGEN!

HET GROOTSTE

ZWANENMEER
TER WERELD®

‘Met meer zwanen dan u kunt tellen!’
150 Medewerkenden

DE RUSSISCHE DANSSENSATIE

HET TSJAIKOVSKY PERM BALLET BEGELEID
DOOR HET EIGEN GROOT SYMFONIE ORKEST

Finnentrop - Faulebutter 525 m hoogte

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

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

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

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

info@landgasthof-rademacher.de

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

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

Vraag vrijblijvend  een brochure/info ! 

SCHAARDIJK 396 • 3064 AM ROTTERDAM • WWW.ZALMHUIS.NL • INFO@ZALMHUIS.NL

•   geldig bij besteding van tenminste € 2.500 voor uw (zilveren, gouden) bruiloft
•   maximaal één waardecheque per reservering (uitknippen en inleveren)
•   geldig voor reserveringen tot en met 31 december 2011
•   niet te gebruiken in combinatie met andere (kortings)acties

WAARDECHEQUE

250 €URO

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928
BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN 

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

20101988

Te huur: vrijstaande vakantiewoning in 
Burg-Haamstede(Zeeland)bij strand en bos.  

Vrij met Kerst en Krokus Info:
www.chaletdoornink.nl of tel.0180-558462.

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

HINDERLIJKE KLEDING
MAG OPENGEKNIPT WORDEN

WAT JE AL NIET LEERT OP EEN REANIMATIE- EN AED-CURSUS. 
Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Meld je aan op  www.6minuten.nl 
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Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel 
bezemschoon op te leveren volgens de eisen 
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

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

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

g
heel 
sen 
rder.

Verhuizing in 
combinatie met 

ontruimen

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

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

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griff ioen”
010-404 64 97 / 404 64 59
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Wilhelm Tellplaats 18-32  Openingstijden:  Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!! 
Wijk Oudeland, Hoogvliet  Dinsdag t/m Zaterdag  Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes  
3194 HT, 010-438 12 22  10:00 tot 17:00 uur   thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een  
www.tmgcentrumhoogvliet.nl     afspraak: 010- 438 12 22     
              
Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal 
met bijzondere afwerkingen in het leer en stof etc.       *indien voorradig 

-Senioren bankstellen  
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar 
- Salontafels 
- Relax/opsta fauteuils 
- Dressoirs 
- kleinmeubelen in blank en donker 
eiken 
- senioren ledikanten evt. elektrisch 
verstelbaar en matrassen 
- vitrage en overgordijnen 
- div. stroken, M/boogvitrage, 
sluiervitrage 
- tapijt en vinyl 
- smyrna tafelkleden/spreien  
   

 

Relax/opsta 
fauteuils 
vanaf 599,- 

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
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Waar het allemaal uit voortkwam? 
Zijn weduwe Gonnie van Veen-
Huizer (78) weet het niet precies. Zij 
kwam pas in het leven van Henri toen 
de studio al twee jaar bestond, maar: 
“Hij was constant met muziek bezig.”

Waterstokerij
Een artikel in de krant ‘Duizend en 
een’ van 1957 schetst de weg die 
Henri van Veen tot zijn studio bracht. 
In 1930 begon Henri als leerling bij 
Charles Bamberg, de vaste toneelkap-
per van de toenmalige Rotterdamse 
Schouwburg, die een eigen atelier had 
aan de Kruisstraat, in het centrum. 
Henri leerde het vak, en ging aan 
de slag. Hij heeft als toneelkapper 
en pruikenmaker heel wat amateur-
toneelspelers in Rotterdam onder 
handen gehad.

De krant: “Het viel hem op dat de ge-
luidseffecten bij toneelvoorstellingen 
soms nogal te wensen overlieten en 
hij kreeg het idee daar verandering in 
te brengen. Hij ging het zelf proberen. 
Wat zo vreemd niet was, want radio’s 
en grammofoons hadden van jongs 
af aan zijn interesse gehad. Wat tot 
een van zijn vele hobbies behoorde, 
maakte hij ten dienste aan zijn beroep. 
In 1938 begon hij met een kleine 
studio- en atelierruimte aan de Schie-
damseweg. Na de oorlog vestigde hij 
zich aan de Maare, waar hij slechts 
de beschikking had over een kleine 
ruimte die tegelijk dienst deed als 
huis-, slaap- en klankkamer.”

En toen was er dus de Sophiakade, 
waar Henri op de grens van 1952 
en 1953 een oude waterstokerij om-
bouwde tot echte studio, met vleugel, 

bandrecorder en platensnijmachine. 
Van Veen legde alles vast op een 
magnetische band, en als de opname 
werd goed bevonden, werd daarvan 
een plaatje gesneden.

IJsco-winkel
In de klankstudio kwamen meerdere 
talenten van Henri van Veen samen. 
In zijn jonge jaren had hij drie jaar op 
de tekenacademie aan de Coolsingel 
gezeten en hij had volgens de krant 
ruim acht jaar viool gestudeerd 
aan het conservatorium. Van Veen 
ontwierp zelf het label voor de platen 
uit zijn studio, en kon klanten zinnige 
muzikale adviezen geven. Dat hij niet 
zelf een professionele carrière als 
violist was begonnen, had volgens 
zijn weduwe een economische reden: 
“Zijn leermeester had gezegd: dat kun 
je beter niet doen, want je verdient 
nog niet het witte frontje van je smo-
king als je hierin doorgaat.”

Toch voorzag Van Veen later – deels - 
in zijn levensonderhoud met optreden. 
Vanaf 1957 leerde hij zichzelf piano 
en orgel, en na het afl open van de 
studio speelde hij onder de naam 
Harry van Veen veel in restaurants, 
bijvoorbeeld in De Brielse Brasem. 
Door dat werk kwam hij in contact 
met de Haagse muziekwinkel Mossel 
en Versteeghe, waar hij aan de slag 
ging als verkoper. In 1966 verhuisde 

het gezin Van Veen naar Den Haag.

Uit de verhalen komt Henri over als 
iemand die niet voor één gat te van-
gen was. Tekenaar, violist, toneelkap-
per, grimeur, studio-eigenaar, pianist, 
organist, verkoper. En dan is hij in de 
ingang van zijn studio aan de Sophi-
akade ook nog eens een ijsco-winkel 
begonnen. Een schot in de deur deed 
dienst als loket. Van Veen, klankstu-
dio en ijsco’s.

Paukenroffels
Wat is er overgebleven van klankstu-
dio Henri van Veen? Fysiek weinig. 
Het pand is er nog. Er zit nu een café 
in, café De Kralingse Hoek. Maar dat 
herinnert in weinig aan de studio van 
weleer. En de meeste opnamen zijn 
meegegaan met klanten. Je kreeg je 
plaat mee, en na het snijden van de 
plaat werd de band gewist. De studio 
bewaarde niks. Ja, in de berging bij 
Gonnie Huizer staan twee koffers uit 
de studio, loodzwaar van de gram-
mofoonplaten. Privé-opnamen van 

Henri aan de vleugel zitten ertussen, 
en van zijn zingende dochtertje Mabel 
(1956). Maar verder zijn het vooral 
platen met als opschrift: Geknars van 
deuren. Trompetsignalen. Paukenrof-
fels. Bekkens. Vogelgeluiden. Telex. 
Stoomfl uit.

Allemaal toneelgeluid. Precies waar 
het ooit mee begon.

Roland Vonk

Geluidsstudio Henri van Veen: 

In pruiken, gesproken brieven en ijsjes  
Achteraf was het misschien niet zo’n handige tijd een geluidsstudio te beginnen. Begin jaren vijftig. De bandre-
corder kwam op. Steeds meer mensen hadden zelf de mogelijkheid geluid op te nemen. Daar hadden ze geen 
bedrijf meer voor nodig. Toch begon Henri van Veen (1913-1994) in 1953 in het hoekpand aan de Sophiakade 1 
in Rotterdam-Kralingen zijn eenmans-klankstudio. Zo’n tien jaar zou hij daar in de weer zijn met amateur-ar-
tiesten, ‘sterren’ van de radio, toneelgeluiden en met ‘groeten overzee’, gesproken brieven van Rotterdammers 
aan familie in bijvoorbeeld Amerika.

Een oplettende lezer bracht me in 
contact met Mabel Landweer-van 
Veen, dochter van Henri. Met Mabel 
ben ik langs geweest bij haar 78-jarige 
moeder, in Den Haag, de weduwe van 
Henri, die me allerlei foto’s, kranten-
knipsels en platen kon laten zien van 
de vroegere studio, die heeft bestaan 
in grofweg de periode 1953-1963. Hoe 
vaak kwamen er mensen om opnames 
te maken? Moeder en dochter Van 
Veen kunnen het niet precies vertellen, 
maar voor hun gevoel kwam er toch 
wel elke week iemand. Tot misschien 
een keer of drie in de week. In de 
loop der jaren moeten dus aardig wat 
opnames zijn gemaakt, daar aan de 
Sophiakade. Waar zijn die gebleven? 
Ik ken er een paar, maar er moet veel 
meer zijn. Wie iets weet of heeft: meld 
u zich. Ik zet de platen met alle plezier 
over op cd. En wie weet levert het nog 
iets leuks op voor deze krant.

Cor van der Beek
Er doen mooie verhalen de ronde over 
Cor van der Beek, de vroegere drum-
mer van onder meer de Rotterdamse 
bands Group 65 en Roadrunner Sect, 
en van de legendarische (Haagse) 
groep Shocking Blue. Ik heb een paar 
keer eerder over hem geschreven, en 
naar aanleiding daarvan belde mij Wim 
See, vroegere roadie van Roadrunner 
Sect, in 1967. Cor was een klein man-
netje met smalle heupen.

Wim: “Hij had een enorme aantrek-
kingskracht op homo’s, maar hij was 
het zelf niet, en hij wist niet wat hij 
met die belangstelling aan moest. We 
liepen een keer door Amsterdam, be-
gon er weer een man met ‘m te fl irten. 
Zegt ie: Wim help me! Bescherm me! 
Zijn we een kroeg ingevlucht. We wil-
len daar wat bestellen aan de bar. Staat 
achter de bar werkelijk de grootste 
nicht die je je maar kunt voorstellen.” 

Enzo Gallo
In de vorige editie van De Oud-
Rotterdammer stelde ik de vraag of 
het Italiaanse Quartetto Enzo Gallo 
in de periode 1956-1963 nou wel of 
niet heeft opgetreden in Ruteck’s aan 
de Lijnbaan. In het Holbeinhuis: ja. 
In Tabaris: ja. Maar Ruteck’s? Mijn 
vraag heeft een hoop antwoorden 
opgeleverd.

H. Kikkert mailt: “Mijn vrouw en ik 
hebben vaak genoten van de mooie 
muziek van Enzo Gallo tijdens het eten 
bij Ruteck’s.” Cor d’Anjou (79), uit 
Barendrecht, mailde evenwel dat Enzo 
Gallo echt nooit in Ruteck’s heeft 
gespeeld. Cor: “Ik ging daar heel veel 
heen, omdat het goedkoop was, zeker 
als je ook nog een meisje uitnodigde. 
Enzo Gallo heb ik daar nooit gezien.”

Lau van den Hamer uit Schiedam doet 
per mail ook een duit in het zakje: 

“Enzo Gallo speelde bij Ruteck’s op de 
Lijnbaan, en wat ik nog mis is dat ze 
ook optraden in Parkzicht, in het park 
bij de Euromast. Ik heb het kwartet 
van Enzo Gallo daar een paar keer zien 
optreden. We gingen er altijd dansen.”

Ruteck’s, Parkzicht, het begint me 
eerlijk gezegd een beetje te duizelen zo 
langzamerhand.

Ik geloof dat ik voor al die tegenstrij-
dige verhalen de lat maar wat hoger 
moet leggen. Alleen als iemand komt 
met foto’s van Enzo en zijn mannen 

in Ruteck’s, of Parkzicht, of mij een 
programmaboekje, een advertentie of 
een dagboekfragment van destijds kan 
laten zien, ga ik overstag.

Ik weet wel, het is allemaal weinig 
meer dan een voetnoot in de geschie-
denis van het Rotterdamse amusement, 
maar zorgvuldigheid voor alles. Toch?
 

Roland Vonk

 

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

Of het ook zin heeft een oproepje in deze krant te plaatsen. Al weer even geleden stelde ik op deze pagina 
de vraag wie mij meer kon vertellen over de Rotterdamse geluidsstudio Henri van Veen. Bij herhaling was ik 
platen tegengekomen uit die studio, allemaal platen zo van 1953/1954, en ik wist hoegenaamd niets van het 
bedrijf of de man erachter.

Waar zijn al die opnames gebleven?door Roland Vonk

- Henri aan de knoppen in zijn studio -

- Het eigen pand aan de Sophiakade - - Henri begon een ijsloket in zijn deur -

door Roland Vonk
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De B.S.O. houdt rekening met de 
behoeften van de klant. Ze doen er 
alles aan om de bestelling zo goed mo-
gelijk in orde te maken. De bezorgers 
van de B.S.O. houden van een praatje 
en ze hebben nooit haast. De wensen 
van de klant staan voorop. Ook zorgt 
de B.S.O. ervoor dat u steeds dezelfde 
bezorger aan huis krijgt. Wel zo prettig!
De B.S.O. is werkzaam in Rotterdam, 
Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel 
,Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, 
Delft, Vlaardingen en Schiedam.

Uitpakken en opruimen
De B.S.O. brengt de boodschappen bij 
u thuis wanneer het u uitkomt. Vindt u 
het handig als ze uw boodschappen 
meteen in de kast zetten? Dan kan. 
Tegen een kleine vergoeding van 
€ 1,- worden de boodschappen netjes 
voor u opgeruimd. 

Weg lange rijen en 
zware tassen
Als u gebruik maakt van de B.S.O. 
betekent dat:
- niet meer in een lange rij staan 
 om af te rekenen 
- geen zware tassen meer sjouwen
- de door u bestelde boodschappen     
 worden persoonlijk bij u thuis   
 afgeleverd

-  wij bellen u kosteloos om uw bestel  
 ling op te nemen 
-  wij rekenen de boodschappen af en   
 u betaalt ons pas bij de bezor  
 ging thuis 
-  als u wilt ruimen wij, tegen een kleine  
 vergoeding van € 1,00, uw 
 boodschappen netjes op

Presentje voor nieuwe klanten 
Elke nieuwe klant krijgt van de B.S.O. 
nu een leuk presentje bij de 4e
 bestelling! Meld u gratis aan via 
tel 06-22390287 of 010-4378009. 
Mailen kan ook, naar 
info@boodschappenserviceoverschie.
nl. Na aanmelding nemen wij uw 
bestelling op en maken wij met u een 
afspraak over het bezorgen van uw 
boodschappen. Graag tot ziens, de 
B.S.O. is u graag van dienst.

Langer thuis met Aafje
Aafje biedt u, behalve goede zorg, 
graag diensten die het u makkelijker 
kunnen maken. De boodschappen-
service is er één van. Bovenstaande 
aanbieding geldt nu voor alle lezers. 
Maar u heeft nóg meer voordeel als 
u Aafje pashouder wordt. En als pas-
houder maakt u nog van veel meer 
gemaksdiensten gebruik. Meer weten? 
Bel met de Aafje zorglijn 
0900 8664 (€ 0,10 p.m.). 

‘Zo, de boodschappen 
zijn weer binnen’
Bent u slecht ter been? Vindt u die boodschappentassen ook 
zo zwaar? Wilt u niet afhankelijk zijn van vrienden of familie 
of heeft u gewoon weinig tijd om boodschappen te doen? Dan 
biedt Boodschappen Service Overschie ( B.S.O.) uitkomst. De 
boodschappenservice is er voor de dagelijkse of wekelijkse 
boodschappen van zowel particulieren als bedrijven.

UITGELICHT

Hij doet graag via De Oud-Rotterdammer een oproep 
aan de lezers om met hem in contact te komen voor het 
verkrijgen van zeldzaam materiaal. Iedere publicatie is 
welkom en het hoeft niet altijd geschonken te worden. 
Maarten trekt óók zijn portemonnee. Zijn mailadres: 
mvdlugt@kpnplanet.nl        

Wij laten Maarten van der Lugt aan het woord: “In 1997 
ben ik begonnen met het verzamelen van alle jaarboek-
jes van het Historisch Genootschap Roterodamum. 
Niet zo gemakkelijk, maar na enige tijd had ik ze alle 
honderd. In datzelfde jaar kocht ik van een oude vrouw 
uit Zutphen drie grote dozen met Rotterdam-boeken. Ik 
betaalde 200 gulden, dus dubbel niks. Er zaten mooie 
exemplaren bij. Vanaf dat moment is mijn Rotterdam-
collectie begonnen. We zijn dertien jaar verder en mijn 
verzameling omvat thans zo’n 5.000 boektitels, ettelijke 
duizenden krantenknipsels en circa 2500 Rotterdam-
ansichtkaarten. Ik ben direct familie van Van der Lugt, 
die de bekende kistenfabriek hier begon. Over mijn 
roots bestaan geen twijfel. Het verzamelen zit in mijn 
genen. Mijn collectie heb ik vergaard via internet en 
boekenmarkten. Ik wil iedere Rotterdam-publicatie in  
mijn bezit hebben. Het leuke is dat veel particulieren 
mij boeken en ansichten schenken. Uiteraard trek ik óók 
de portemonnee. Eén van mijn mooiste stukken is een 
brievenboek van de familie Van Hoboken uit 1870. Dit 
is een unica. Ik bezit ook een zeldzaam gedenkboekje 
van goede politiemannen gedurende 1940-1945. Al het 
‘grote’ werk bezit ik, dus ik ben nu naarstig op zoek 

naar het ‘kleine’ werk, zoals stads- en deelgemeente-
gidsen. Ben ook erg geïnteresseerd in jubileumuitgaven 
van scholen, kerken en sportverenigingen. Echt àlles is 
welkom. Vorige week kreeg ik zo maar tien zeldzame 
glasplaten uit 1890 cadeau. Het onderwerp? IJsselmon-
de. Jawel, ik heb al bij de notaris laten vastleggen dat 
de collectie in tact moet blijven, met het huis erbij. Er 
is een Stichting opgericht. Twee neven van mij zitten in 
het bestuur. Het verzamelen geeft mij écht een kick en 
het leukste is dat ik nog jaren vooruit kan.”         

Joris Boddaert

‘Rotterdam zit 
in mijn genen’
Maarten van der Lugt (1942), woonachtig in het Scheepvaartkwartier,  is een rasverzamelaar 
en zijn collectie Rotterdam-boeken is één van de mooiste in het ganse land. Het aardige van 
zijn collectie is dat hij via een notariële akte heeft bedongen dat zijn collectie later in tact blijft 
en verbonden blijft bij zijn huis. Opdat een latere generatie via ‘studie’ nog plezier kan hebben 
van zijn duizenden boektitels. 

Toen wij de haven van Port-Said naderden, werden 
wij omringd door vele bootjes. Op het eiland Sabang 
hebben we bananen geplukt. Na het eten wasten de 
militairen hun voedselbak om met het water waarmee 
de wc werd doorgespoeld. Zij hadden geen zin lang te 
wachten en in de rij te staan, waardoor cholera uitbrak. 
Vanwege besmettingsgevaar moesten wij in het Suez-
kanaal alle patrijspoorten gesloten houden en het was 
verboden aan dek te komen. Op de Indische Oceaan 
werd het schip precies om twaalf uur ’s nachts gestopt. 
Er was een militair gestorven aan de cholera en die 
werd met militaire eer over boord gezet. De kapitein 
had het laatste woord. Alle motoren werden stopgezet 
en tot slot klonken saluutschoten. Vervolgens hebben 
wij in Tandjok Priok veertien dagen in quarantaine 
gelegen.

17 September 1947 voer ik terug uit Batavia met aan 
boord 600 evacués. Onderweg zijn nog diverse mili-

tairen aan cholera gestorven. Een zeereis om nooit te 
vergeten. 15 Oktober kwamen we om 08.00 uur aan in 
de Rotterdamse haven. Bij thuiskomst lag er een oproep 
van de Koninklijke Marine. Op 20 oktober 1947 moest 
ik mij melden om mijn dienstplicht te vervullen. Mijn 
collega’s heten: Jakob Vroom, Kouvaar, Dekker, Huis-
man, Baumeester, Heinsteeg, Walter en Frans Felder.

A. Lanting
Mr. Kesperweg 137
2982 RM Ridderkerk
0180414574

Toen wij uit Rotterdam 
vertrokken naar Indië
Op 10 juni 1947 vertrokken wij met de SS Volendam uit 
Rotterdam naar Indië, het zou mijn eerste zeereis worden. 
Het schip was vol militairen, de ruimen waren voor hen 
ingericht om te slapen en te wonen. De toestanden waren 
niet zo prettig voor de zending militairen naar Indië.

- Maarten bij een deel van zijn verzameling -

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

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

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

    Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen,  eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt u in onze showroom.   
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang.  Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk. 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking. 

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

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

€ 349,00 
gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00 € 1.995,00

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeeenn

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 

Bankstel TIBET  
2,5 +1+1 zits

Bij ons  

Bankstel te leveren diverse stoffen en 
kleuren uitstekend zitcomfort 
met interieur
     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  

D. van Vianen VOF

Voor info:  

010-414 86 43 of  

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

email: info@huis-ontruiming.nl

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

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

● U krijgt bij ons altijd volledige 
 garantie tot oplevering 

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

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   
 brengen wij terug in originele staat

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

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

●  Onze betalingen geschieden altijd   
 achteraf na tevredenheid cliënten

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

www.huis-ontruiming.nl



De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. 
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. 

World Ship Society

Rotterdam Branch
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- Foto: Jan de Jonge van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De CASTOR werd als A810 gebouwd door 
de Gebroeders Pot in Bolnes in opdracht van 
het Ministerie van Oorlog en Marine. Nu is 
dat het ministerie van Defensie en dat stond 
destijds, gezien de staat waarin het 60-jarige 
schip nog steeds verkeert, borg voor de nodige 
kwaliteit. Er was toen de koude oorlog met 
de Russische Oostblokdreiging en daarom 
was de functie van het schip tweeledig. In 
vredestijd, gestationeerd te Delfzijl, dienen als 
loodsboot, maar voor oorlogstijd moest het 
schip te allen tijde gereed en uitgerust zijn als 
vluchtschip voor de leden van het koninklijk 
huis en de regering. Het had daartoe dan ook 
speciale verzegelde brandstoftanks. Voor ver-
dere mogelijke oorlogshandelingen was het 
bedoeld als escortevaartuig en daarvoor uit-

gerust met een 7,6 cm kanon op het voorschip 
en twee Oerlikon-dubbelloops mitrailleurs op 
het achterschip. Tot 1978 voer het als loods-
boot en daarna nog vijftien jaar als missie-
schip voor een Amerikaans bijbelgenootschap. 
Tot 2007 lag het verwaarloosd in Urk, maar 
het is nu opgekalefaterd door vrijwilligers van 
de stichting Castor. In 2010 heeft men, na het 
verkrijgen van een wapenvergunning, weer 
een kanon eropgeplaatst. Keurig in de witte 
tjet mag deze ster van 45,87 meter lang en 
8,43 meter breed nog best gezien worden.

Bij heldere sterrenhemel zijn Castor en Pollux naast elkaar te zien in het sterrenbeeld Gemini, oftewel Tweelingen. 
Hier, gelegen in de Rijnhaven, vormt deze CASTOR, samen met Hotel New York, een prachtig gelijnd nostalgisch duo. 
Het hotel, met op de gevel nog steeds de naam Holland Amerika Lijn, en de CASTOR, hebben als overeenkomst dat 
zij bewaard zijn gebleven en niet gesloopt. Het gebouw dateert van het begin van de 20ste eeuw en het schip van 
halverwege die eeuw, om precies te zijn van 1950, toen het te water werd gelaten.

Wapenvergunning voor een loodsbootS

CHIP

H

A V E

N

Elk jaar studeren wij een kerstreper-
toire in en dan gaan in deze donkere 
dagen mijn herinneringen terug naar 
die tijd van de wilde vaart. Even ben ik 
dan weer aan boord van de kustvaarder  
`Claes Compaen`, met als eigenaar de 
Rotterdamse rederij G.A. van Sprang 
en haar Terschellinger bemanning. Zo 
herinner ik mij prachtige kerstdagen 
op volle zee. We voeren eenzaam 
ten westen van Noorwegen, met als 
bestemming Rotterdam. Het schip zat 
door overwaaiend buiswater dik onder 
het ijs. Een bizar wit schouwspel, dat 
afstak tegen een grauwe achtergrond, 
het leek wel door een kunstenaar 
ontworpen. Op kerstavond werd een 
kerstboom in de voormast gehesen 
en de volgende ochtend om tien uur,  
tijdens het pikheet, was er koffi e met 
daarbij gebakken cake. Er kwam een 
kist tevoorschijn. De stuurman maakte 
veel bombarie en schuine grappen over 
de mogelijke inhoud. Maar uit de kist 

kwam voor ieder een presentje zoals 
gebreide sokken, shawls, oorwarmers 
en mutsen. Ze waren gebreid door de 
vrouwen van Terschelling, leden van 
het `Zeemanshuis Stella Maris`, met 
de achterliggende gedachte: `voor onze 
jongens op zee! ` Als klap op de vuur-
pijl hield de kapitein voor de beman-
ning, in het voor mij onverstaanbaar 
Terschellings, een toespraakje gevolgd 
door een kort gebed. Daar moest 
natuurlijk op gedronken worden en dus 
kregen we allemaal een ‘schootan’. Ik 
diende mijn gitaar te halen en werd ver-
volgens op een kist geplant. Men eiste 
dat er kerstliedjes gezongen werden.

Stille Nacht
Als ik daaraan terugdenk,  op dat zwaar 
deinende en stampende schip, eenzaam 
op een ruwe zee met een lege horizon. 
Die vierkante kerels zongen deze tedere 
liederen ieder op zijn eigen manier. Het 
waren weliswaar wel bijna allemaal 

Terschellingers met een christelijke 
achtergrond, maar toch, er waren kerels 
bij die zelfs het `Stille Nacht` uit hun 
hoofd konden zingen. Ik had dit niet 
verwacht van zeelui die scheldend en 
vloekend in weer en wind, dag en nacht 
wacht liepen, schoonschip maakten en 
die aan de wal zopen als ketters en bij 
gelegenheid de vruchten des levens 
plukten. Ook de scheepskok vertoonde 
zijn kunsten door een behoorlijke maal-
tijd te bereiden. Een extra lapje vlees en 
zelfs pudding toe met een dennentakje 
erin gestoken.

Ik was nog een jongen, op dat moment 
besefte ik het niet, maar achteraf gezien 
waren dit misschien wel de mooiste 
kerstdagen ooit.

Cees van Yperen

‘De mooiste kerstdagen 
beleefde ik op zee’
In de beginjaren vijftig, tijdens 
mijn werkzaam leven op de 
koopvaardij, hoorde mijn gitaar 
altijd bij mijn bagage met als 
gevolg dat er aan boord mooie 
en schuine liedjes werden 
gezongen. Succes was altijd 
verzekerd, daar men weinig ge-
wend was en het al gauw goed 
vond. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en daarom ben 
ik na mijn vijfenzestigste jaar 
lid geworden van het Hillegers-
bergs Mannenkoor. - Met Kerstmis denkt Cees van Yperen nog altijd aan de Claes Compaen -

De Rotterdamse Haven
Hard werken en stoere mannen, mammoettankers en 
stoomschepen, bruggen en loodsen. Dat is de wereld van het 
Rotterdamse havengebied. De dubbel-dvd de Rotterdamse 
Haven in de 20e eeuw neemt u mee terug naar deze wereld, 
van het begin van de twintigste eeuw tot de jaren ’70.

Het authentieke archiefmateriaal 
toont u een bijzonder kijkje in het 
werk in de haven en de ontwikke-
ling van het gebied in deze periode. 
Zo ziet u havenarbeiders aan het 
werk bij Thomsens Havenbedrijf 
en de Werf Feyenoord in de jaren 
’10 en ’20. U hoort toespraken van 
de Rotterdamse burgemeester in de 
crisisjaren ’30 over de zorgwekkende 
economische tijden. Maar ook het 
snelle herstel van het havengebied 
na de Tweede Wereldoorlog komt 
aan bod, evenals fragmenten over de 
succesvolle Holland-Amerika Lijn 
die vanuit Rotterdam opereerde. 
Daarnaast is er aandacht voor bijzon-
der transport, zoals het lossen van 
sinaasappels voor zwakke kinderen 

tijdens de oorlog, het vertrek van 
boerenfamilies naar Brazilië in de 
jaren ’50 en de tewaterlating van de 
“Nieuw Amsterdam” in 1937. Met 
bijzondere fi lms uit het archief over 
het laden en lossen in de jaren ’10 
van de twintigste eeuw, het doorste-
ken van de Waalhavendijk in de jaren 
’20, de herstelwerkzaamheden in de 
jaren ’40 en de uitbreiding van de 
haven in de jaren ’60 en ’70 vormt de 
Rotterdamse Haven in de 20e eeuw 
een uniek document.

Voor elke Rotterdammer is dit een 
feest van herkenning en laat de kijker 
de goede oude tijd zien toen schepen 
van hout waren en mannen van staal.

- advertorial -



Pagina 24 Dinsdag 14 december 2010 De Oud-Rotterdammer  -  De krant voor de 50-plusser

De heer Verbeek is zelf slecht  
ter been. Hij kan zijn vrouw niet 
voortdurend in de gaten houden. 
Hij krijgt thuis fysiotherapie van 
Laurens. Het doel: beter lopen. 
“Gisteren belde een collega van 
mijn fysiotherapeut. Zij vroeg 
hoe het met mij en mijn vrouw 
ging. Ik vertelde haar over mijn 
zorgen. ‘Hulp is zeker mogelijk’, 
zo werd mij verzekerd.  
Misschien eerst met wat kleine 
dingen.  

Maar later ook met de zorg voor 
mijn vrouw. Wij spraken over 

dagopvang, maar dat vind ik nog 
wat vroeg. Ik moet ook aan 
mezelf denken. Ik moet er zelf 
ook aan toe zijn. Ik vind het fijn 
dat ik aandacht krijg van mensen 
die oprecht geïnteresseerd zijn in 
mijn zorgen en goed luisteren 
naar mijn wensen. 
Morgen krijg ik bezoek van  
de Laurens medewerker die ik 
sprak aan de telefoon. Kunnen  
we persoonlijk kennismaken en 
mijn zorgen verder bespreken. 
Het klinkt misschien raar, maar 
 ik ben nu al een beetje gerust-
gesteld.”

Vanuit haar raam kijkt mevrouw 
uit over ‘haar parkje’. Veilig en 
vertrouwd. De kinderen van 
mevrouw Simones kijken terug 
op een geslaagde verhuizing. 

Marina: “De dementie werd 
steeds erger. Mama kon niet 
langer in haar eigen huis blijven. 
Natuurlijk was het wel even 
wennen. Maar nu? Nu voelt zij 

zich helemaal op haar gemak. Zij 
doet alles wat fysiek mogelijk is. 
Dat is best veel. Vanmiddag heeft 
mama nog aardappels geschild en 
geholpen bij het vouwen van de 
was. Dat maakt haar blij: gewone, 
dagelijkse dingen doen. Voor ons 
is het een hele geruststelling dat 
onze moeder zich thuisvoelt  
én liefdevol verzorgd wordt.  
Dit is eigenlijk de enige, goede 
manier.”

Voor ik het vergeet

“Het klinkt misschien raar, maar ik  
    ben nu al een beetje gerustgesteld.”

Wonen in je eigen buurt

“Zij is niet meer de persoon die ze ooit was.” De heer 
Verbeek maakt zich zorgen om zijn vrouw. “Als we  
afgesproken hebben dat we vanmiddag naar de markt 
gaan, vraagt mijn vrouw een half uur later wanneer we 
naar de markt gaan. En een half uur later vraagt ze het 
nog een keer. Het lijkt alsof mijn woorden niet meer 
goed doorkomen.” 

‘  Vertrouwen is 
dé basis voor 
optimale samenwerking’
“In mijn praktijk zie ik regelmatig oudere patiënten.  
Natuurlijk observeer ik uitvoerig, maar het blijven moment- 
opnames. Als een van mijn patiënten dementie heeft, vind ik 
het zeer belangrijk dat ik kan vertrouwen op een organisatie  
die in goed overleg het ziekteproces begeleidt. Laurens is een 
samenwerkingspartner waar ik op vertrouw. Blindelings. 
Medewerkers reageren adequaat en begeleiden het ziekte- 
proces op professionele wijze met bijzondere aandacht voor 
individuele zorg. Niet alleen voor de dementerende patiënt,  
ook voor de partner en andere mantelzorgers.”

Pascal Bollaard (huisarts)

‘ Mensen voelen zich  
hier echt thuis’

“Het belangrijkste? Mensen voelen zich bij ons thuis.  
Ik vind het dan ook heerlijk om met mensen te werken in  
een omgeving die huiselijk aanvoelt. Daarbij doe ik dingen  
die zij vroeger ook altijd deden. Dat kunnen hele kleine, 
alledaagse dingen zijn. De wereld van dementerende ouderen 
krimpt elke dag een beetje. Zij leven steeds meer in het ver-
leden. Het is erg fijn als familieleden in deze periode vaak 
komen. Zij zijn bij ons altijd welkom. Dat is vanzelfsprekend, 
toch?”

Josien van de Bergh (verzorgende)

Vergeet u het niet?
Dementie is een ziekte die één op de vijf Nederlanders treft. 

Laurens helpt! Bel gratis, 24 uur per dag: 0800 - 588 66 78

Mevrouw Simones (83) woont haar hele leven in 
dezelfde buurt. ‘Dit is mijn thuis en verhuizen zal ik 
nooit’, zo luidde haar lijfspreuk. Maar mevrouw 
Simones kreeg dementie en nu is ‘haar thuis’ iets 
verderop in de buurt: in Laurens De Hofstee. 



Het is een publiek geheim dat 
ik, naast mijn journalistieke 
werkzaamheden, heb gewerkt als 
krantenbezorger, banketbakkers-
leerling, broodbezorger en vijftien 
jaar als melk(boer)bezorger. Dat 
straatwerk is mij bij wijze van 
spreken met de paplepel ingegoten. 
Vader was in mijn jonge jaren ook 
bakker en broodbezorger, eerst bij 
W. Kooy Bz. aan de Buitendijk 193 
in IJsselmonde, daarna bij de Coöp 
Vooruitgang in de Janne Bouwens-
straat in Hillesluis en na een fusie 
in 1964 met bakker J. Jansse (van 
de Oranjeboomstraat, Maashaven 
en Groene Hilledijk) reed hij voor 
het nieuwe bedrijf. Als kind zat het 
helpen van melkboeren en bakkers 
in mijn bloed. Ik vond het leuk 
werk, maar nog leuker was dat ik er 
iets mee verdiende. Anderzijds was 
het zwaar werk, zeker bij regen en 
storm om van sneeuw en ijzel maar 
niet te spreken. Als joch van zeven 
rende ik om zes uur ’s morgens al 
naar mijn ‘baas’ Cor Houtbraken in 
de Steinwegstraat en de Afrikaan-
derwijk om hem te helpen bij het 
laden van zijn bezorgwagen. Weer 
of geen weer, om half zeven reden 
we naar de eerste klant. Dat was 
het politiebureau op de hoek van 
het Afrikaanderplein en de Paul 
Krugerstraat. Als er een arrestant 
zat opgesloten wist ik dat door het 
kuipje Eru-smeerkaas, dat ze naast 

de dagelijkse fl es koffi emelk be-
stelden. Maar ook door het verzoek 
van de dienstdoende agent of ik bij 
bakker Leen van Gelder, op de hoek 
van de Schalk Burgerstraat en Paul 
Krugerstraat, even een halfje brood 
wilde halen. Die achter de tralie-
deur zittende man kreeg dus geen 
‘brood met spelden’, zoals men 
wilde doen geloven, maar brood 
met smeerkaas. Met enige heimwee 
denk ik nog wel eens terug aan de 
tijd dat bakkers en melkboeren bij 
het straatmeubilair hoorden.

De Combinatie
Een van de zuivelbedrijven in mijn 
jonge jaren was melkinrichting 
De Combinatie NV, waarvan de 
wortels in de jaren dertig lagen bij 
zuivelhandelaar Jan Merbis aan de 
Overschiese Delftweg, die woonde 
aan de Rotterdamse Rijweg 136. 

Vanwege broodnodige uitbreiding 
werd het bedrijf verplaatst naar de 
Ludolf de Jonghstraat 85 en door 
fusie uitgebreid met een fi liaalcom-
plex in Maasdam in de Hoeksche 
Waard. Op Rotterdam-Zuid had 
De Combinatie uitgiftestations 
aan de Texelsestraat 23 (Carnisse), 
Kameliastraat 59 (Bloemhof), 
Dordtsestraatweg 583 (Vreewijk), 
Soronghof 17 (Hoogvliet) en de 
Bothastraat 61 (Afrikaanderwijk). 
Dit laatste fi liaal werd gerund door 
Wijther Barendregt, een fi jn mens. 
Hem leerde ik kennen door Cor 
Houtbraken, die er halverwege de 
dagelijkse bezorgroute zijn voor-
raad aanvulde en er kratten met 
leeg fust achterliet. Het was er een 
komen en gaan van melkboeren 
die waren aangesloten bij de, aan 
de Gerrit van der Lindestraat 31b 
gevestigde, Coöperatieve Vereni-
ging van Vrije Melkhandelaren De 
Combinatie. In andere delen van 
Rotterdam (Waterloostraat 107, 
Kralingen, Hooglandstraat 158, 
Noord, Kleine Visserijstraat 67, 
West) en ook in de Schiedamse 
Laurens Costerstraat 32a, Pernis-
sestraat 13 en Boterstraat 77-79 
waren eveneens uitgiftestations 
waar zelfstandige melkslijters hun 
zuivelproducten afhaalden. In veel 
gevallen ging het om aanvulling 
van de dagvoorraad, want de grote 
bestelling werd meestal in de nacht 

of vroege ochtend bij het (winkel)
bedrijf van de melkboer afgeleverd. 
Vaak tot ergernis van de buurt, 
doordat het lossen en laden niet 
bepaald geruisloos verliep. Tot 
halverwege de jaren zestig werd 
immers gebruikgemaakt van ijzeren 
kratten waarin de glazen fl essen 
vervaarlijk rammelden.

Boycot
De melkboeren gebruikten de uit-
giftestations ook voor een ‘praatje 
pot’. Ze wisselden er gegevens uit 
over pofklanten, die ze geen melk 
meer leverden omdat de schuld 
hoog was opgelopen en betaling 
uitbleef. Zo’n poffer probeerde 
dan klant te worden bij een andere 
melkboer, maar die was dan al 
op de hoogte gebracht door zijn 
collega. Zo ontstond een boycotsy-
steem dat notoire pofklanten dwong 
tot ‘boter bij de vis’ als ze zuivel-
producten wilden afnemen.

De voorbije decennia hebben vele 
honderden mensen bij De Combi-
natie gewerkt, allemaal met een ei-
gen verhaal en in het familiealbum 
wellicht ook foto’s uit de werk-
zame periode. Naar die verhalen, 
anekdotes, kiekjes en stoffelijke 
herinneringen als bedrijfslogo’s, 
margarineverpakkingen, fl essen 
en ander reclamemateriaal ben ik 
op zoek. Het doel is tweeledig: 
het gebruiken voor deel 3 van de 
boekenreeks ‘Momenten uit de 
Overschiese samenleving’ dat Ada 
van Noordwijk en ik in voorberei-
ding hebben en daarnaast het één 
en ander ter beschikking stellen aan 
museum Oud-Overschie ‘De Hoop 
doet Leven’ om er een expositie 
van samen te stellen. Reageren kan 
via overschieboek@telfort.nlof 
Overschieboek p/a Uiterdijk 106, 
3195 GK Pernis-Rotterdam. Fijne 
kerstdagen toegewenst.

Als ik goed heb geturfd, is dit de honderdste aflevering van mijn column 
R(ein) W(olters)’s mijmerZUIDhoekje in De Oud-Rotterdammer. Wat mij 
betreft gaan we het verdubbelen en dan kom ik daar over ruim vier jaar 
graag nog eens op terug.

           Arrestant 
kreeg geen brood 

met spelden, maar 
met Eru smeerkaas
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Dameskoor 
‘The Harmony 
Singers’ viert 
vijfjarig bestaan

The Harmony Singers werd vijf 
jaar geleden opgericht door 
Marja Valentina, bekend van 
de voormalige Valentina’s. The 
Harmony Singers is een dames-
koor met zestien leden die re-
gelmatig met succes optreden 
in bejaardenhuizen, zorgcentra 
en servicefl ats.

In die vijf jaar hebben ze een aardige 
bekendheid opgebouwd en de aanvra-
gen voor optredens komen regelmatig 
binnen. Het koor heeft een gevarieerd 
programma met mooie meerstemmige 
liedjes en er kan worden meegezongen 
met liedjes van Annie M.G. Schmidt 
en Jaap Valkhof.  Ook lukt het The 
Harmony Singers, als de gezondheid 
en conditie van de mensen het toelaat, 
de beentjes van de vloer te krijgen.

Als u getuige wilt zijn van het vieren 
van het vijfjarig bestaan, bent u 22 de-
cember van harte welkom in Akropolis 
(Humanitas ). De kerst nadert en het 
optreden zal daarom mede in het teken 
staan van deze gezellige feestdagen. 
Het optreden duurt van 14.00 tot 16.00 
uur en de entree is gratis.

C10-sleutel gejat
In de column RW’s mijmer-
ZUIDhoekje in de editie van 2 
november wordt café ‘De Dam’ 
op de hoek Oranjeboomstraat 
en Damstraat genoemd en dat 
deze zaak later ‘De Ketel’ als 
naam kreeg.

Daartussen heeft de zaak nog enige 
tijd ‘De Koperen Ketel’ als naam 
gehad. Ik weet dat zo goed omdat 
collega’s en ik daar voortdurend 
politiebemoeienis hadden met lastige 
gasten. Het was niet zo’n beste tent. 
Er is toen een strafzaak van geweest 
waarna de naam veranderd is in ‘De 
Ketel’, mogelijk vanwege een nieuwe 
eigenaar en het ging daarna ook beter.
In de tijd van ‘De Koperen Ketel’ had-
den gasten bij een van onze bezoeken 
de contactsleutel van onze C10-poli-
tiewagen gejat. Iedereen is toen tegen 
de muur gezet en gefouilleerd om de 
sleutel weer terug te krijgen en dat 
gebeurde ook. Wat een brutale gasten 
waren dat zeg!

Harry Pruisten
apruijsten@zonnet.nl

- Wijther Barendregt (midden) wordt gefl ankeerd door 
twee melkbezorgers. Jaren achtereen was hij voor 
De Combinatie fi liaalhouder van het uitgiftestation 

Bothastraat. Foto’s collectie Rein Wolters -

- Een fl essenrekje in het raamkozijn met daartussen een bestelbriefje was voldoende om 
nieuwe voorraad in huis te krijgen - 

- Het complex van zuivelbedrijf De Combinatie aan de Ludolf de Jonghstraat 
in Overschie in de jaren vijftig - 

- Gezelligheid staat voorop bij 
The Harmony Singers -
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Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud ▪ Catering
▪ Schoonmaak ▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!

Betaalbare diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

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

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

*** www.arnold-aykens.nl ***
VOOR SLIMME KOPERS

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

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

ETNA 
GASFORNUIS EFG 689PHILIPS FC 9081-01

BAUKNECHT
EXCELLENCE 2470

MIELE W 5867-WPS

Geloof me of niet, deze stofzuiger 
koopt u nergens goedkoper dan 
bij Arnold Aijkens. Dit fantastische 
Philips sledemodel stofzuiger heeft 
een motor vermogen van 2000 watt. 
Bij dit grote motorvermogen geeft 
hij toch maar 78 dB geluidsniveau 
af. Door zijn extra lange snoer van 8 
meter is de actieradius erg groot. De 
zuigkracht is elektronisch regelbaar. 
Ook de stofbehandeling is ideaal 
door een 3 liter stofzak, diverse fi lters 
en natuurlijk een wasbaar HEPA fi lter. 

Als de stofzak vol is wordt dit 
keurig aangegeven op de 
stofzakvol indicator.

Weer zo’n super aanbieding 
van ARNOLD, dit Top fornuis 
van ETNA heeft echt alles om 
culinaire hoogstandjes uit te 
halen. Netjes afgewerkt in RVS 
met een matglazen sierdeksel.
Uitgevoerd met gietijzeren 
pannendragers met WOK 
brander. De hete lucht oven 
heeft 56 liter inhoud bezit een 
aparte grill brander voor circu-
latie grillen. Verder voorzien 
van een opbergruimte onder 
de oven voor het opbergen van 
uw extra oven accessoires. Alle 
branders zijn thermisch bevei-
ligd en de energieklasse is A.

Er is geen betere, deze 7 kilogram 
1600 toeren wasautomaat van 
MIELE zal u nooit in de steek laten. 
Het toerental is instelbaar tussen 
400 en 1600 toeren. Het 
waterproof systeem geeft een 
optimale bescherming tegen 
waterschade. Door één- knop’s 
bediening eenvoudig in te stellen. 

Voorprogrammering tot 24 
uur. Autoclean wasmiddel 
lade. Afmetingen
HxBxD 85x60x60

Het jaar is bijna weer voorbij 
dus de hoogste tijd om het 
magazijn eens op te ruimen. 
Daarom nu deze Bauknecht 
wasautomaat met 1400 
toeren centrifuge en 7 KG 
beladings–capaciteit. 
De energie– was- en droog 
klasse is A. Natuurlijk een 
w a t e r l e k k a g e 
beveiliging en starttijd/
resttijd keuze/indicatie 
Afmeting uiteraard 
HxBxD = 85x60x60 cm.549,00

OP=OP PRIJSJE

AEG
ARCTIS 60110 GS2
Ook van deze AEG vrieskast 
hebben we er nog een paar 
gevonden in ons magazijn. Deze 
zeer energie-vriendelijke arctis 
60110-GS2 tafelmodel diepvriezer 
met 3 ruime laden heeft een 
inhoud van 91 liter. De invries 
capaciteit in 24 uur is wel 14
kilogram. Deze 4 sterren vrieskast 

heeft een standaard garantie van 
2 jaar met uiteraard thuisservice. 
De garantie termijn is te verlen-
gen tot totaal 5 jaar. Vraag Info. 

249,00
OP=OP PRIJSJE

PHILIPS 
Geloof me of niet, deze stofzuiger 
koopt u nergens goedkoper dan 
bij Arnold Aijkens. Dit fantastische 
Philips
een motor vermogen van 2000 watt. 
Bij dit grote motorvermogen geeft 
hij toch maar 78 dB geluidsniveau 
af. Door zijn extra lange snoer van 8 
meter is de actieradius erg groot. De 
zuigkracht is elektronisch regelbaar. 
Ook de stofbehandeling is ideaal 
door een 3 liter stofzak, diverse fi lters 
en natuurlijk een wasbaar HEPA fi lter. 

79,00
OP=OP PRIJSJE

1299,00
OP=OP PRIJSJE

ETNA ETNA 
GASFORNUIS EFG 689

399,00
OP=OP PRIJSJE

299,00
OP=OP PRIJSJE

ETNA EVW 8161
Als laatste December 
opruiming’s aanbieding deze 
ETNA vaatwasser EVW 8161. 
Voor dit kleine prijsje een 
complete vaatwasser
met 6 programma’s en
uitgestelde starttijd. Geschikt
voor 12 standaard couverts. 
Voorzien van zout en glans

indicator. Tevens
voorzien van resttijd
indicator. Afmeting
85x60x60.

EXTRA KOOPZONDAG OP

19 DECEMBER 2010
Van 12:00 tot 17:00 UUR

79,00
OP=OP PRIJSJE

299,00
OP=OP PRIJSJE

549,00
OP=OP PRIJSJE

249,00
OP=OP PRIJSJE

1299,00
OP=OP PRIJSJE

door een 3 liter stofzak, diverse fi lters 
en natuurlijk een wasbaar HEPA fi lter. 

399,00
OP=OP PRIJSJE

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2010 of tot op=op!

domus magnus
de luxe van ouder worden

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

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 

rondleiding of een brochure: 

Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!

Komt u hier 
binnenkort ook wonen?

www.quickspa.nlStieltjesstraat 78 bel  010 841 58 56

‘�’ ontspannen
in 20 minuten
met 65+ korting

geldig van 
14:00 - 17:00 u
alleen pin
bereikbaar
met ov 20,23,25
wilhelminaplein
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door Aad van der Struijs

Ik heb nog geen ruimte 
voor mijn Kerstboom
Toen ik de laatste keer meedeelde, dat ik vóór de decembermaand schoon schip 
zou maken, was dat grootspraak. Links en rechts zijn er zaken, waar ik nu einde-
lijk wel eens aandacht aan moet schenken. Als ik dit jaar bij een Kerstboom nog 
over liggende engeltjes, witte kerstdagen en de belletjes van een arreslee wil zin-
gen, zal ik echt met bezem, stofzuiger én toetsenbord aan de gang gaan. Je neemt 
me hopelijk niet al te serieus; er liggen nog wat onbehandelde brieven, maar daar 
ga ik dit Spionnetje voor gebruiken.

Heb jij dat nu ook? Bij mij gaat de 
tijd steeds sneller. Ik bedenk me, dat 
we, als de volgende De Oud-Rotter-
dammer verschijnt, de Kerst alweer 
achter de rug hebben. Als ik de mooie 
folders van de supers zie, is de oude, 
vertrouwde rollade passé. Het is 
nu wild (hert, fazant, struisvogel of 
kangaroe). Natuurlijk hoort daar een 
chutney bij, wat denk je wel? Onze 
kersttafels zullen weer krom staan 
van de etenswaren die zij moeten 
dragen. En natuurlijk zeggen we na 
afloop tegen elkaar, dat het dit jaar 
wel veel te veel was. Voor het nieuwe 
jaar er is, doen we al een belofte: 
“Volgend jaar koop ik niet zo veel.” 
Wedden van wel!

Mijn kerstmenu’s staan al min of 
meer vast. Eén dag ben ik bij mijn 
‘pleegouders’ en daar is het met de 
Kerst draadjesvlees, stoofpeertjes 
en gebakken krieltjes geblazen. Het 
voorafje en het toetje blijven tot het 
laatst geheim, maar likeur en/of whis-
ky maken deel uit van de bereiding. 
Aan het einde van zo’n diner voel ik 
me in staat als piek bovenop de boom 
te gaan zitten.

De andere dag moet ik echt voor 
mezelf zorgen, maar Spionnetjelezers 
van het eerste uur weten, dat ik zweer 
bij kant-en-klaar maaltijden (wel dan 
niet vers of diepgevroren). In 2006 
leerde ik via een DOR-advertentie de 
maaltijdenservice van Chef Rafaelo 
in Halsteren kennen. Ik werd een 
trouwe klant, maar twee jaar later 
moest deze Chef om economische 

redenen zijn koksmuts aan de wilgen 
hangen. Wat schetste mijn verbazing, 
toen twee maanden geleden in deze 
krant advertenties verschenen van 
Buitendijk Maaltijden in Rotterdam. 
Deze advertenties trokken mij wel 
aan, maar als echte Rotterdammer 
zeg ik dan toch “Ja hallo, papier is 
geduldig.” Ik bestelde daarom een 
proefpakket en wat documentatie. Bij 
ontvangst sloeg mijn afwachtende 
houding direct om in een “Wauw, als 
het zo lekker smaakt, als het er uit-
ziet, hebben ze er in de Graafstroom-
straat een klant bij.”

Er zijn ook hier koelverse- (Dinner-
land a-la-carte) én vriesverse maal-
tijden. Verder zijn er vegetarische-, 
zoutarme-, alsmede gluten- en lacto-
sevrije menu’s te bestellen. Uiteraard 
zijn er diverse soepen, desserts én 
gebakjes. Ook voor pannenkoeken 
(appel, spek of naturel) en poffertjes 
kun je bij Buitendijk terecht.

En nu de smaak: ik noem mezelf 
een beetje een expert; tussen 2006 
en 2008 heb ik van Rafaelo genoten 
en de laatste twee jaren heb ik de 
kant-en-klaar maaltijden van diverse 
supers gegeten. Laat ik eerlijk zijn, 
die maaltijden waren zeker niet 
slecht. Maar nu ik al vijf avonden 
de maaltijden uit de Spaansepolder 
heb gegeten, constateer ik ineens wat 
ik tussen Chef Rafaelo en nu heb 
gemist. Het is een soort ‘Zo kookte 
moeder-gevoel’, dat ik bij deze 
maaltijden heb. Vandaar misschien 
ook, dat Buitendijk veel echt Hol-

landse menu’s op de kaart heeft 
staan. Als ik voor de 
genuttigde maaltijden 
een cijfer zou moeten 
geven, wordt het een 
dikke 9. Een 10 geef ik 
nooit, anders denkt de 
beoordeelde dat hij al 
het beste behaald heeft. 
Dat is niet zo, want Bui-
tendijks chefkok Wilbert 
Bekkers werkt elke dag 
weer aan iets nieuws.

O, je wilt nog weten 
welke maaltijd mijn 
tweede Kerstetentje gaat 
worden. Ik zal het zeggen: 
ik weet het niet. Ik denk, 
dat ik gewoon blindelings 
een greep in mijn vriezer 
doe. Elke maaltijd is een 
plezierige verrassing! En 

mijn kat Francien doet het met de 
Felixbrokjes. Aan haar is een Sheba 
of zoiets niet besteed.

Wanneer je belangstelling hebt voor 
deze maaltijden, dan worden huis-
houdelijke zaken als maaltijden altijd 
per vast aantal bestellen, vroegtijdig 
jouw bestelling indienen en het 
bepalen van een vaste bezorgdag, 
door medewerkers van Buitendijk uit-
gebreid met je besproken. Je kunt dan 
gebruik maken van een introductie-
aanbieding: 5 koelverse maaltijden 
voor de prijs van 3 of 6 vriesverse 
maaltijden voor de prijs van 4. Bij 
die aanbieding kan je dan gelijk naar 
de kleurige catalogie/menuboekjes 
vragen. Bel 010-7200041 of e-mail 
info@buitendijkmaaltijden.nl.

Futureland
Iedereen heeft wel eens van Futu-
reland gehoord, dat gebouw op de 
Maasvlakte waar alles te zien is over 
de plannen voor ‘Maasvlakte 2’. 
Informatiecentrum FutureLand laat 
bezoekers op 1.800 m2 kennis maken 
met de vele aspecten van de aanleg 
van een nieuwe haven. FutureLand is 
gratis toegankelijk voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar Maasvlakte 2 en 
niet bang is zelf de aanleg van deze 
historische landaanwinning te bele-
ven. Je kunt er, behalve op maandag 
en zaterdag, dagelijks van 11 tot 17 
uur terecht.

Eind oktober ging Ric Somers uit 
Spijkenisse met zijn kleinkinderen 
ook naar Futureland. Hij wilde als 
trotse opa laten zien, wat ‘wij’ Hol-
landers met land en zee kunnen doen. 
Jammer was, dat Ric niet vooraf naar 
de openingstijden gekeken had, want 
alle deuren waren gesloten. Het was 
een zaterdag!

Er werd daarom een beetje gespeeld 
op het lege parkeerterrein en plotse-
ling zag men goud op de grond. Het 
bleek een zwaargouden ketting, met 
daaraan zeer kunstzinnig verwerkt 
een trouwring. In die trouwring hangt 
dan nog een gouden stropdasje. Alles 
heeft Ric gedaan, om deze herin-
nering bij de rechtmatige eigenaar te 
krijgen, maar alle pogingen leidden 
tot niets. Vandaar dat Spionneur nu 
ook een poging waagt: wie herkent 
op de foto het sieraad dat al enkele 
maanden zoek is? Denk je informatie 
te hebben, neem dan contact op Ric 
Somers: telefoon 0619869155 of 
e-mail ricsomers@upcmail.nl

Tramlijnen
Ik moet oppassen, wanneer ik uit 
mijn geheugen over tramroutes praat. 
Onlangs had ik het over de Regentes-
sebrug en de trams naar/van Zuid 
die daarover reden. Van verschil-
lende kanten werd ik op een foutieve 
opgave gewezen. Het is zo geweest: 
lijn 2 en 12 reden tot 1 augustus 
1961 door de Posthoornstraat. Op 
die datum werd lijn 12 opgeheven 
in verband met de bovengrondse 
metrobouw in de Mijnsherenlaan. 
Lijn 2 bleef over de Regentessebrug 
rijden tot  28 september  1963. Toen 
werd de Verlengde Willemsbrug in 
gebruik genomen. De andere Zuidlij-
nen 3 en 9, die tot dat moment via de 
Geldersekade naar/van de Willems-
brug waren gereden, gingen op die 
datum ook van de nieuwe verbinding 
gebruik maken.

Rosier Faasenstraat
Het was rond Pasen 1953 zeer 

druk voor het winkelpand Rosier 
Faasenstraat 12. Slager Van der Sluijs 
toonde aan de buurt zijn, op de Vee-
markt gekochte, paasrunderen. Nu, 
dat wilden groot en klein wel even 
zien. Het (weinige) verkeer werd op 
de hoek Rosier Faasenstraat/Bingley-
straat even opgehouden en iedereen 
was blij. Dit hoekpand is de laatste 
maanden onder de renovatiehamer 
geweest en nu het gereed is, kan je 
zeggen dat er een mooi stukje werk 
is geleverd. Op het eerste gezicht 
lijkt het alsof er niets is veranderd. 
Het toont nu gewoon als toen. Alleen 
de Bingleystraat is daar verdwenen, 
maar dat is al ruim vijftien jaren zo. 
Op de etalageruiten staat ook al jaren 
geen ‘Slagerij’ meer, maar ‘Boekhan-
del Delfshaven’. Tijdens de maan-
denlange renovatie moest eigenaresse 
Jannie Maliangkaij met haar boeken 
een plekje elders zoeken. Nu is ze 
terug; tijdens de openingsreceptie 
was het druk en gezellig. De koeien 
van Van der Sluijs trokken destijds 
heel veel belangstelling, maar de 
biefstukjes zijn allang verorberd 
of vergaan. De boeken uit Jannie’s 
antiquariaat zullen echter niet zo snel 
bederven.

Tot slot: Zojuist is mij medege-
deeld, dat er nu ruimte is voor mijn 
Kerstboom: 40 cm hoog, kunst en 
ledverlichting. Er hangen blauwe 
ballen in. Iedereen, al naar gelang de 
opvoeding prettige/zalige/fijne/geze-
gende/mooie Kerstdagen!

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Wij maakten kennis onder het genot van een glas champagne -

- Zo maar een pagina uit het menu -

- Een drukte van belang bij slager Van der Sluijs -



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

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

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

en dat voor die prijs!

3-daags arrangement “Beslist de moeite waard” vanaf € 100,- p.p.*

5-daags arrangement  “De paden op de lanen in” 

8-daags busreis met vroegboekkorting
   vanaf € 425,- p.p.

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32 / 06-12997929

Kortingsbon 
en voorwaarden 
op aanvraag 
verkrijgbaar

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het Nationaal 
Park het Drents-Friese Wold, 40 comfortabele kamers, lift 
aanwezig, sfeervolle zalen bieden u een riant onderkomen

 

groepsreizen en individuele 
vakantie op maat

vraag naar de vele

 

mogelijkheden

vroegboekkorting opde 8-daagse vakantiereis

voor diner, familiefeest
of overnachting
kijk op onze site

* bij inlevering van deze advertentie en is geldig in de maanden jan/feb/maart 2011

5-daagse midweek  “Klaverjas-Bridge reis”  vanaf € 235,- p.p.

vanaf € 200,- p.p.*
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in 2011

Aan de Vaart
Hotel

Voor informatie of reservering

 “Compleet verzorgd” 

Het grootste aanbod campers
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TOTALE LEEG
VERKOOP

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

Wegens verhuizing 
van Zuidland naar Spijkenisse

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
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• Fauteuils
• Relax fauteuils
• Sta-op fauteuils
• Oor fauteuils
• Bankstellen
• Eetkamerstoelen
• Eethoeken

• Kasten
• Sfeerhaarden
• Vloerkleden
• Lampen
• Accessoires
• Complete 

woonprogramma’s

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

De CBW garantie van uw
aangekochte meubelen nemen 

wij mee naar Spijkenisse.

Profiteer dus 

verhuisplannenvan onze

Van Zuidland naar Spijkenisse 
Met CBW garantie en direct leverbaar

De opening van 
de nieuwe zaak 
is medio 
februari/maart 2011

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a. 

meubels – witgoed – 
bankstellen – enz.

Tevens kunt ons ook 
bellen voor: verhuizingen & 

huisontruimingen
Openingstijden: 

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

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

Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Barometers 
zonnig geprijsd

Actiemodellen: 10% korting

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl  

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

1000 
KLOKKEN 

OP VOORRAAD

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

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

Timotheus Decoraties 
 Voorhaven 38 C  Rotterdam 

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

   Delfts blauw    
  Zijden bloemen   

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

www.aixam.nl

De grootste showroom met Brommobielen van 
 Zuid-Holland met ca. 30 modellen in voorraad 

 (nieuw + gebruikt). 

Vollebregt Autoservice
Edisonlaan 30
2665 JE Bleiswijk
010-5219218
www.vollebregtbrommobiel.nl

Kerstshow 27 t/m 31 december

7

 4

 3

1 2

5

8

6

9

Hoe eerder kanker 
wordt ontdekt, 
hoe beter. 

Kijk voor meer informatie op 
www.kwfklachtadvies.nl of bel 
de KWF Kanker Infolijn: 
0800 - 022 66 22 (gratis).

Pagina 28 Dinsdag 14 december 2010 De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser



Vredehofstraat
Na de oorlog hadden wij in de Vredehof-
straat een vereniging opgericht die met 
bevrijdingsfeesten de straat versierde en 
spelletjes organiseerde. Het sinterklaas-
feest werd gevierd in de zaal van Bart van 
de Lelie op de Boven Oostzeedijk. Bij de 
familie Nederveen, in het pakhuis, werd 
in de herfst een tentoonstelling gemaakt. 
Daarvoor gingen we in het Kralingse Bos 
herfstbladeren, paddenstoelen en dennen-
appels zoeken. Omdat wij in het midden 
van de straat woonden, verzamelden we 
meestal bij ons voor de deur, daar werden 
ook de spelletjes gedaan. Bokspringen, 
voetballen en touwtje springen. Voetbal-
len was eigenlijk verboden en menigeen 
werd door de politie opgepakt en naar 
het bureau in de Hoflaan gebracht, waar 
onze ouders ons weer konden ophalen. 
In december denk ik ook weer aan het 
verzamelen van kerstbomen voor de 
kerstboombrand op oudejaarsavond. 
Wij hadden een kelder en daar werden 
de bomen ingegooid. Eigenlijk heel 
gevaarlijk, want andere straten, die ook 
op zoek waren naar bomen, probeerden 
wel eens brandende lucifers naar beneden 
te gooien. Het vuur werd bij ons voor de 
deur aangestoken en de ramen werden zo 
warm, dat we er niet vlak voor konden 
staan. In onze straat hebben we veel leuke 
dingen meegemaakt. De saamhorigheid 
van toen is nu ver te zoeken. Ik ben blij 
dat we dat toen hebben meegemaakt.
 C.de Mooij
 Oosterkade 47
 3011 TV Rotterdam
-------------------------------------------------- 
Geachte redactie
Ik heb veertien jaar, tussen 1963 en 
1976, gewerkt in een drukkerijtje in de 

Jacob Catsstraat, Drukkerij Vogel & Ruit. 
HOBO was een goede klant van ons en 
ik kwam regelmatig in dat pand. In 1976 
ben ik bij het Gemeentelijk Reken Cen-
trum aan de Heer Bokelweg gaan werken, 
ja als ambtenaar. Op 1 april 1977 zijn we 
verhuisd naar het HOBO-pand, waar ik 
25 jaar heb gewerkt. Op 1 januari 1996 
werden wij geprivatiseerd en overgeno-
men door PinkRoccade en vanaf die tijd 
mochten wij dus ook ambtenarenmoppen 
vertellen. Trouwens, misschien nog iets 
voor een raadseltje, naar aanleiding van 
het stukje ‘Dubbeldik’, 19-10-10, pagina 
11. Vraag: Hoe dik was een Jamin ijsje in 
de jaren vijftig. Antwoord: Dubbeldik, of 
84 x 63 x 25mm. Heeft Robert Groene-
veld nog ijspapiertjes? Ik heb nog enkele 
houten blokjes ter grootte van deze ijsjes, 
die met wikkels als reclame dienden in de 
etalages van Jamin.
 Hans Ooykaas
 Jan van der Burghstraat 29
 3191 WB Hoogvliet
--------------------------------------------------

Gaesbeekstraat
In DOR van 19 oktober schrijft A. Verheij 
over de Gaesbeekstraat. Ik heb daar van 
1942 tot 1950 gewerkt bij autobedrijf 
‘Van Gorp’, destijds een familiebedrijf 
van vader Huub met zijn vier zoons. Het 
bedrijf zat naast de melkfabriek. We zaten 
op een dag in moeilijkheden, doordat de 
Duitsers bij ons een zender zochten, die 
waarschijnlijk bij de melkfabriek te vin-
den was. Ik had een zwangere collega die 
de hele dag hongerig was en hele borden 
‘Haagse Bluf’ verorberde. Het hielp na-
tuurlijk niets, want voeding zat er niet in. 
Met drie jonge vrouwen voerden wij de 
administratie in het gehuurde woonhuis. 
De ‘Van Gorpen’ waren heel goed voor 

hun mensen en probeerden hun personeel 
uit de handen van de Duitsers te houden. 
Soms kwamen ze zelfs met een lading 
aardappelen over de ‘Barendrechtse’ 
brug. Na de oorlog huurde de firma er 
een pand bij en een groot magazijn. Nu 
bedenk ik me dat dit pand misschien de 
melkfabriek was?
 A.J. Kemling-Kroon
 Thomas Mannplaats 480
 3069 NJ Rotterdam
-------------------------------------------------- 
Geachte redactie,
In de jaren ’70 woonde in de Vrede-
hofstraat, Gré den Dikkenboer. Zij had 
een passie voor jazz en alcohol. Zij was 
gastvrij en ik heb menig middag met haar 
en haar vrienden doorgebracht. Haar lieve 
mopshond Anna onderging lijdzaam de 
klanken van Count Basie en Stan Kenton. 
Eén van haar vrienden was Marcel van de 
Male, een medelevend en gul mens. Hij 
werd geveld door aids. Aanvankelijk nog 
optimistisch, schreef hij mij een kaartje 
uit Londen: Looking at the word through 
rose-coloured glasses. Slechts weken later 
trof ik hem in de gang van Gré en zei hij, 
leunend tegen de muur: ik ga het niet red-
den. Onze droomtijd was voorbij.
 Petra Friederich. 
-------------------------------------------------- 
Gasfabriek
In uw uitgave van 16 november 2010 
vertelt Rein Wolters over zijn avonturen 
met Riekie, zijn eerste liefde. Het artikel 
is voorzien van een foto van diezelfde 
Riekie als verkeersbrigadiertje bij de 
oversteekplaats aan de Wolphaertsbocht, 
nabij de ‘gasfabriek’. Maar… “er is 
daar nooit een gasfabriek geweest.” Dit 
eist nadere toelichting. Na de annexatie 
van de gemeente Charlois (1895) en de 
aankomende uitbreiding aldaar, moesten 
de water- en rioolafvoer naar behoefte 
geregeld worden. Daarvoor kwamen twee 
stoomgemalen op zuid; het zuidooste-
lijk gemaal aan de huidige Pretorialaan 
en het zuidwestelijk gemaal nabij de 
Wophaertsbocht. Bij een stoomgemaal 
behoorde een machinist en die woonde 
met zijn gezin bij deze gemalen in een 
aparte machinistenwoning. Toen in de 
jaren ’20 de gemalen omgebouwd werden 
tot elektrische gemalen, was de machinist 
overbodig en de woningen kregen een 
andere bestemming en werden beide een 
bijkantoor van GEB, waar de bewoners 
van Charlois ook de benodigde gaspen-
ningen konden kopen. In elke woning was 
een gasmeter die via een gleufje gevoed 
werd met de gekochte gaspenningen. Vele 
ouderen zullen zich het gaskacheltje nog 
herinneren.
 Jan van ’t Hof
 Grote Hagen 46a
 3078 RB Rotterdam 
--------------------------------------------------

Kerst
Sinterklaas dobbert weer naar Spanje 
en de Kerstman komt na een jaar weer 
naar ons landje met zijn arreslee. De 
kerstballen, pieken en kerststallen komen 
uit de kast en we gaan weer een mooie 
kerstboom optuigen. Bij ons thuis was 
het, zoals bij veel gezinnen, geen vetpot, 
dus met een kerstboom kopen werd vaak 
tot het allerlaatst gewacht. Dan had je 
voor een prikkie een boom. Of hij mooi 
was, bleef altijd een verrassing. Ik ging 
met mijn vader een boom uitzoeken. Ik 

zie ons nog staan. Het was hartstikke 
koud en mijn vader kwam net van zijn 
werk; hij was kolenboer, dus had de hele 
dag lopen sjouwen en was verschrik-
kelijk moe, maar we waren al blij dat 
er nog een paar bomen stonden. De 
bomen bekijken was een probleem; het 
was hartstikke donker, dus je moest heel 
erg opletten of die boom er een beetje 
vol uitzag. De verkoper stond lekker 
te stampen met die boom en de takken 
deinden mooi op en neer, dus op het oog 
was het een mooie boom. De verrassing 
was groot toen we ermee thuis kwamen. 
Op veel plekken zaten geen takken en je 
moet toch ergens je ballen aan ophangen. 
Mijn moeder was niet zo blij met de 
aankoop, want zelfs voor een prikkie 
was het een hele kale boom. Gelukkig 
waren ze niet voor één gat te vangen en 
met een beetje duwen en trekken aan 
de takken en heel veel fantasie werd het 
toch een mooie boom. We hebben met 
elkaar hele gezellige kerstdagen gehad 
en Stille Nacht klonk onder deze boom 
ook prachtig. Het was een kerst om nooit 
te vergeten. Voor iedereen hele prettige 
Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
 Corrie Gorissen
--------------------------------------------------
Tandarts Poederbach
In De Oud-Rotterdammer van 30 
november las ik de frustratie van Rein 
Wolters over schooltandarts Huddleston 
Slater. Ik woonde op de Maashaven en 
van september 1947 tot september 1953 
zat ik op de lagere school in de Herman 
Costerstraat. Daar kwam hij ieder half 
jaar, die nare onsympathieke schooltand-
arts met zijn dubbele achternaam. Ik viel 
altijd in de prijzen, moest altijd mee, hij 
had in mijn schooljaren zijn praktijk nog 
op de Putselaan, ik weet nog precies hoe 
het er uit zag.

Zijn eveneens onsympathieke assistente 
zag dat ik ontzettend bang was en liet 
mij tot het allerlaatste wachten. Ik hoop 
dat ze daar veel plezier aan beleefd heeft. 
Toen ik 12 was, zei de tandarts dat ik naar 
mijn eigen tandarts moest. Mijn moeder 
nam mij toen mee naar tandarts Poeder-
bach op de hoek Hillevliet/Slaghekstraat. 
Die keek in mijn mond en zei de woorden 
die in mijn geheugen gegrift staan: “Wie 
heeft dit gvd gedaan”,  met een grote 
vloek. Hij wilde mijn gebit opknappen, 
maar dan moest ik drie maanden lang 
iedere week komen. Gelukkig heb ik dit 
gedaan en heb nu nog steeds mijn eigen 
gebit. Ik ben tandarts Poederbach heel 
mijn leven intens dankbaar geweest dat 
hij het gigantische broddelwerk van Hud-
dleston Slater heeft opgeknapt.
Misschien was Huddleston Slater een 
goede tandarts voor volwassenen als je 
particulier kwam, maar als schooltandarts 
was hij een ramp en hij en zijn assistente 
begrepen helemaal niets van de angst van 
kinderen. Enige jaren geleden las ik zijn 
overlijdensadvertentie in de krant, het 
deed me totaal niets.
  Willy Laporta-Osseweijer
 Ridderkerk
 Wilanto@live.nl

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 14 december 2010 pagina 29

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

Heinz
In DOR las ik een stukje over de stationzwerver Heinz. Mijn vader, Peter Portielje, 
die op zijn 88ste nog steeds de prachtigste schilderijen maakt, heeft eens een portret 
gemaakt van een zwerver op het CS, die hele betogen stond te houden. Is dat soms 
die Heinz? 
 
Louise Portielje

- ‘Heinz’, zoals veel Rotterdammers hem kennen, geportretteerd door Peter Portielje 
-

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 krantenar-
chief op het internet.

Van Elderen
Mijn oom, Christiaan Matthijs van Elde-
ren (geboren 11 jan. 1921), is 7 septem-
ber 1944 als verzetstrijder omgekomen 
in de Bloemkwekerstraat te Rotterdam. 
Hij was toen nog geen veertien maanden 
gehuwd met Johanna Maria Mojel, 
geboren 31 maart 1922. Mijn oom is in 
1944 begraven geweest op de begraaf-
plaats Crooswijk en in september 1960 
herbegraven op het Ereveld in Loenen in 
Gelderland. Oorlogsgravenstichting heeft 
mij, zijnde de oudste afstammeling van 
de familie Van Elderen, als contactper-
soon ingeschreven. Johanna (Annie) M. 
Mojel is later hertrouwd met J.M. Schip-
pers, die helaas is overleden. Is er iemand 
die haar kent of gekend heeft en mij over 
haar zou willen vertellen.
 E.A. de Jager, Bergen op Zoom
 evedin@home.nl
-------------------------------------------------
Centraal station jeugd
Hier een bericht uit Duitsland. Ik als 
geboren en getogen Rotterdamse zou 
graag wat willen schrijven en vragen. 
Ruim tweeënhalf jaar geleden ben ik 
verhuisd naar het zuiden van Duitsland. 
Ik woon vijftien minuten van het Zwarte 
Woud. We konden goedkoop een woning 
krijgen, zo goedkoop daar krijg je in 
Holland geen woning voor. Ik zou graag 
willen weten of mijn vroegere vriendin-
nen nog leven. Vroeger hoorde ik bij de 
Centraal Station jeugd. We hadden alleen 
maar lol en vernielden niks. Ze noemden 
mij Paulus, vanwege mijn laarzen. Ik ben 
op zoek naar Kiki de Wit, Dinie Stoel en 
‘rooie’ Harry.
 W. Kappenstein-van Trijffel
 Haydnstrasse 1
 75446 Wiernsheim
 Duitsland
 0049704491567
-------------------------------------------------
Joke den Ekster
Joke van Gaal en Hans Eijkenbroek 
zijn op zoek naar Joke den Ekster. Zij 
zat in het schooljaar 1959/1960 in de 
eerste klas van de Maas-ULO aan de 
Sikkelstraat in Rotterdam waar wij toen 
ook leerling waren. Joke van Gaal haalde 
haar altijd op in de Millinxstraat waar 
zij toen woonde, waarna zij samen naar 
school fietsten. Graag komen wij weer in 
contact met Joke den Ekster. Misschien 
zijn er nog wel andere leerlingen die Joke 
den Ekster en ons uit die tijd kennen. 
Ook van hen hopen wij iets te verne-
men. 
 Hans Eijkenbroek
 j.eijkenbroek@upcmail.nl
 0181-614509
------------------------------------------------
Oproep
Ik zoek Bertus Schorel, Cor de Jong, 
Wim Rodekerk en Jaap Ponsen van 
het Burgemeester Hofmanplein op het 
Noordereiland.
 Albertus Stratingh
 010-4321803-



De Meylle
Ik ben op zoek naar oud-scholieren 
die tussen 1951-1962 op de openbare 
lagere school aan de Kleidijk te Rhoon 
hebben gezeten, de latere  basisschool 
‘De Meylle’. 

Extra aandacht gaat uit naar: Alvine 
van Eijsden, voorheen wonende aan de 
Werkersdijk te Rhoon, Hanneke van 
de Sluis, waarschijnlijk woonachtig in 
Duitsland en Alie en Bree uit Mijnshee-
renland.           
 Berus Breure
 Leede 9
 4707 DW Roosendaal
 0165-631045
 06-81942026
 bmbreure@home.nl
-------------------------------------------------

Calandlyceum
Voor een reünie zijn wij op zoek naar 
leerlingen die vanaf 1960, de eerste tot 
en met de derde klas, op het Calandly-
ceum in Rotterdam hebben gezeten. De 
bijeenkomst staat gepland op 5 maart 
2011. Wij zijn tevens te vinden op 
schoolbank.
 Inge Koote
 Ingekootearnout@gmail.com
-------------------------------------------------

Teunie van de Maas 
Ik zoek Teunie van de Maas. Nu 
ongeveer 75 jaar. Zij heeft gewoond 
in de Hendrik Sorghstraat boven een 
taxibedrijf. Haar vader was groenteboer. 
Zij is omstreeks 1950 met haar ouders 
en broer en zussen naar Canada geëmi-
greerd. Haar oudste zus is hier gebleven 

in verband met haar huwelijk. Ik zou 
graag in contact willen komen met men-
sen die weten hoe het verder met Teunie 
is gegaan.Bij voorbaat hartelijk dank.
 A.F.Bogaards Krijgsman
 ada@boware.nl
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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:
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Hermesschool
Als oud-Rotterdammer lees ik met belangstelling uw krant en kom daar regelma-
tig interessante artikelen tegen die herinneringen bij mij oproepen. Zo ben ik on-
langs in contact gekomen met enkele oud-leerlingen van de Hermesschool – ulo, 
van het Bospolderplein 16 in Rotterdam-West. Daar wij graag in contact willen 
komen met onze oud klasgenoten van klas 3 – schooljaar 1959-1960 zou ik graag 
bijgaande foto plaatsen in uw krant. Wij zoeken nog de volgende personen: Kees 
de Beste, Jan de Booy, Miep van Dijk, Rina van Es, Rudy van Gils, Cora Hoog-
endoorn, Ria van Houten, Rita Hoveling, Han van Leeuwaarden, Jaap Noordzij, 
Wim Schot en Wim Snijders. Indien u zich herkent , of een voor u bekende staat 
op deze foto, gelieve contact op te nemen met Theo Bouwhuis – thabouwhuis@
online.nl voor de uitwisseling van nadere gegevens, zodat wij mogelijk tot een 
reünie kunnen komen met de volledige klas.
 Theo Bouwhuis
 thabouwhuis@online.nl

Rijwielstalling Fons
Mijn opa van vaders kant, Johannes (Jan) Fons (geboren 1888 te Rotterdam), woonde 
lange tijd aan de Oudedijk 259b, in de periode van (ver?) voor WO II tot eind jaren 
zestig. In het souterrain had hij een rijwielstalling waar hij ook rijwielen repareerde. 
Het stond er ook boven: RIJWIELSTALLING J.FONS. Op de foto kun je de ingang 
naar de rijwielstalling goed zien en ook de plaats waar het gele bord heeft gezeten. 
Er moeten daar heel veel mensen hun fiets hebben gestald als ze bijvoorbeeld naar de 
koeien- en paardenmarkt gingen (Goudserijweg?). Mijn neef kan heel levendig vertel-
len hoe het er aan toe ging daar en dat heeft mij geïnspireerd de geschiedenis op te 
schrijven. Ik ben op zoek naar mensen die mijn opa gekend hebben, er hun rijwiel af-
gaven om te stallen en/of te laten repareren. En zo ja, welke ervaring ze met mijn opa 
hebben. En wie weet hebben zij dan ook mijn vader, Wim Fons, gekend. En wie weet, 
de hele familie Fons! U kunt uw reacties naar mij mailen: efons@box.nl of schrijven.
 Emmy Fons
 Lek 46
 2911 GB Nieuwerkerk aan den IJssel

- Hier zat rijwielstalling Fons -

Sint Louisschool
Wie herkent zich op deze foto uit 1935/’36 van de tweede klas van de 
Sint Louisschool onder leiding van broeder Pacificus.
 G.P. van Bruggen
 Prunusplantsoen 137
 2982 ND Ridderkerk
 g.vanbruggen@telfort.nl
 0180-413177

- Klas 3 van de Hermes-ulo -

- Herkent u iemand? -
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Familie Fischer
Ik woonde vanaf 1935 in de Kokerstraat 9, 
achter de ambachtschool aan de Hillevliet 
in Rotterdam-Zuid. Op 3 woonde de 
familie Fischer, vader, moeder, drie zoons 
en zes meisjes. Ik was daar bevriend mee 
en kwam vaak over de vloer. Aangezien ik 
daar prettige herinneringen aan heb, hoop 
ik nog iets van hen te vernemen.

 Hermann Biekart
 ha.gebiek@hetnet.nl

Vakantie
Tijdens  een skivakantie in het Oos-
tenrijkse Worgl herinnerde ik mij mijn 
eerste buitenlandse vakantie in 1961. Een 
jeugdreis naar Worgl. Tijdens die vakantie 
maakte ik kennis met Aad (Ada) de Jong. 
Graag zou ik haar nog eens ontmoeten om 
oude herinneringen op te halen. Aad (Ada) 
woonde destijds in de Wagnerstraat 7of 8 
in Vlaardingen.
 Jan Eijsberg
 Punter15
 3123 BM Schiedam
 eijsboer@hetnet.nl

Van het Hof en Hage
Ik zoek oud-collega’s van fi neerhandel 
Van het Hof en Hage in de Gerard Schol-
tenstraat te Rotterdam. Met name Rinus 
Izedoorn, Thomas Ketting, Sam Verhagen 
en anderen uit de jaren ’65 – ’68.
 
 Cor Meijer
 Dr. Schaepmansingel 121
 3118 XH  Schiedam
 Candy121@caiway.nl

Fietsclub De Grote Beer
Op bijgaande foto is te zien dat zeven jongens een sketch opvoeren. Dat gebeurde 
in de bomvolle zaal van de Zendingskapel aan de Gerard Scholtenstraat in het Oude 
Noorden. De jongens zijn: Hans Castenie van het Willebrordusplein, Kees van Dijk, 
Mar Hensen uit de Delfgauwstraat, Jan Hofl and uit de Jensiusstraat, Robby Moelker 
van de Crooswijksesingel en Werner van der Velde uit de Zoomstraat. Regisseur was 
Joop Roomer. Er is een cassette van, dus wie na 50 jaar zijn stem van toen nog eens 
wil horen, kan bij mij terecht.
 J. de Lobel
 010-4557990

Kerstfeest
Onlangs kwam ik in het bezit van deze foto. Achterop staat ‘Huishoudschool 
Kerstfeest 1946’. Is er iemand die de naam weet van deze huishoudschool? 
Hij moet in Rotterdam-west geweest zijn. Ook zou ik graag de namen weten 
van mijn klasgenootjes die hierop staan, ik herken wel gezichten. Ik 
(Lydi Groeneveld-Dekker) sta links achter met een hoge hoed op. 
Heel graag zie ik reactie tegemoet.
 Lydi Groeneveld
 a.groeneveld36@kpnplanet.nl

Puzzel mee en win !!!
Voor de winnaars van de puzzel van deze week hebben we 
vijf cd’s van The Three Jacksons klaar liggen als prijs.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 22 DECEMBER 2010 
opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

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

Het zijn de donkere dagen rond Sinterklaas, Kerstmis en Oud en Nieuw. Koude en gure dagen ditmaal, maar des-
ondanks met die zo kenmerkende gezelligheid. Lekker bij elkaar, wat kletsen, wat drinken, pepernoten, kerstkran-
sen en cadeautjes om je bij te verkneukelen. De oplossing van het kruiswoordraadsel in de vorige De Oud-Rotter-
dammer speelde daar uiteraard op in met de oplossing, die ditmaal luidde:

Het is weer tijd voor sint en de kerstman
Onder de goede oplossers mochten we nog eenmaal drie maal twee toegangskaarten verloten voor een Zondag-
ochtendconcert in De Doelen, georganiseerd door organisatiebureau Martin Hanson. De gelukkige winnaars waren 
deze keer:

M.W. de Oude-Schalkoord, Krimpen aan den IJssel
J.B. Heitman-Wielaard, Bergschenhoek
Fam Troost, Zwijndrecht

Horizontaal
1. industrieel grootbedrijf; 7. bloem van een vruchtboom; 12. plaaggeest; 13. 
Oostenrijkse-Hongaarse componist; 14. rivier in Engeland; 15. deel van bijbel 
(afk.); 17. roklengte; 19. wild zwijn; 21. lidwoord; 22. bierkraan; 24. beheerder 
van een wijnkelder; 27. (snel)soort; 28. god van de liefde; 30. wijfjesolifant; 31. 
telwoord; 32. dans in driekwarts maat; 33. familielid; 35. soort roos; 37. koordans; 
38. educatieve omroep; 41. scheepsvloer; 42. plaats in Duitsland; 44. delfstof; 
46. grappig; 47. telwoord; 48. vooraanstaand burger; 49. plaats in Gelderland; 
50. speelgoedsteentjes; 52. uitvinder van de telefoon; 54. Japans vrouwenkleed; 
56. praktijkdiploma boekhouden (afk.); 58. zoekmachine op internet; 61. boven-
dien; 62. langzaam (laks); 64. gesloten; 65. lichaamsplooi; 67. tentoonstellings-
gebouw in Amsterdam; 68. ledemaat; 79. teleurstellend; 72. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 73. africhter van roofvogels; 76. brandgang; 77. nummer (afk.); 78. 
ver (in samenstelling); 79. meisjesnaam; 81. jongensnaam; 82. afgemat; 83. 
soort leder; 84. troefkaart; 86. visgerei; 87. motorvoertuig.

Verticaal
1. iemand met een levendige fantasie; 2. burgerlijke stand (afk.); 3. mannelijk 
schaap; 4. regenboogvlies van het oog; 5. altijd groene heester (hechtplant); 6. 
warme drank; 7. handwerktechniek; 8. rivier in Duitsland; 9. roem; 10. selenium 
(scheik. afk.); 11. periodieke regentijd; 16. mak; 18. hoogste punt van een huis; 
20. heidemeertje; 21. laagte tussen bergen; 23. Europeaan; 25. dienstbode; 
26. ondeskundige; 27. spoorstaaf; 29. in hoge mate onvoorzichtig; 32. zonder 
werk; 34. voormalig Chinees leider; 36. Afrikaans land; 37. mannetjeshond; 39. 
weide met etgras; 40. voormalige Belgische kolonie; 42. vleeswaren voor op 

brood; 43. rivier in Gelderland; 45. brandgang in het bos; 46. maag van een 
koe; 51. bouwland; 53. loterijbriefje; 54. militaire rang; 55. moederkonijn; 

56. injectie; 57. dienstbetrekking (job); 59. plaats in België; 60. land 
in Zuid-Amerika; 62. natuurlijke begaafdheid; 63. gelaatsuitdruk-

king (grijns); 66. Europeaan; 67. loop- en waadvogel; 69. bloei-
maand; 71. tijdperk; 73. tur� and (grondsoort); 74. wereldten-

toonstelling; 75. rivier in Italië; 78. � jn (Bargoens); 80 nieuw 
(in samenstelling); 82. mobiele eenheid (afk.); 85. militaire 
rang (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

5 60 37 70 38 42 28 50 86 9 48

35 66 19 44 51 77 49 80

54 39 75 24 62 87 76 68 46 53 74 83

- Een sketch in de Zendingskapel aan de Gerard Scholtenstraat -
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Stichting Humanitas 

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

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

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

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

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

Training nieuwe vrijwilligers!
Een buddy hoeft geen speciale 
opleiding te volgen, maar Bud-
dyzorg Stichting Humanitas 
biedt wel ondersteuning door 
middel van  cursussen en inten-
sieve begeleiding. Van belang is 
vooral dat een buddy stevig in 
zijn schoenen staat en zich kan 
inleven in de omstandigheden 
van een ziek persoon. 

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

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

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (23)

Het volgende voorwerp wordt 
u hierboven getoond door 
rondleider/suppoost Hennie 
van Viegen. Een tip: de foto is 
gemaakt in een voor het voor-
werp geëigende omgeving.
Weet u waar het hier om gaat 
en waar het voor gebruikt werd? 
Stuur uw oplossing vóór 14 fe-
bruari 2011 naar Stichting Hu-
manitas, Afdeling Voorlichting 
en Publiciteit, Postbus 37137, 
3005 LC Rotterdam of mail naar 
info@stichtinghumanitas.nl 

In De Oud-Rotterdammer van 5 
oktober jl. toonde rondleider/
suppoost Kas Niessen van het 
Herinneringsmuseum bij Hu-
manitas-Akropolis u een bijzon-
der voorwerp: het was een 
drukrol voor het bedrukken van 

patronen op rollen behang! 
Volgens één van de inzenders 
worden deze rollen tegenwoor-
dig nog wel gebruikt als sche-
merlamp. Wij van Humanitas 
vonden het een nogal moeilijke 
opgave. Vandaar dat we deze 
keer alle goede inzenders belo-
nen met de boeken en diner-
bonnen! De prijswinnaars  zijn: 
Peter Bakker, L. Slijk, J.P. Hap-
pel en G. de Brij uit Rotterdam, 
M.V.G.H. Pegel uit Schiedam 
en Cor Kaptein uit Swolgen.
Hartelijk gefeliciteerd! U krijgt  
uw prijs binnenkort thuisge-
stuurd. 

(onderwerp: prijsvraag, ver-
geet niet uw adres te vermel-
den) en u maakt kans op één 
van de vijf prachtige boeken 
‘Open de luiken van uw ge-
heugen’ met dinerbonnen ter 
waarde van €  30, te besteden 
in één van de vijftien Humani-
tas seniorenrestaurants. De 
uitslag kunt u lezen in De Oud-
Rotterdammer van 22 februari 
2011.

Gemotiveerde vrijwilligers  gevraagd!
‘Samen Reïntegreren’ draagt bij aan een succesvolle reïntegratie 
van ex-delinquenten
Het project ‘Samen Reïntegreren’ richt zich op een succesvolle terugkeer van ex-gedeti-
neerden in de maatschappij. Vrijwilligers bezoeken gedetineerden en begeleiden ex-ge-
detineerden. 
Na hun periode van detentie is het voor een gedetineerde niet gemakkelijk terug te keren in de 
maatschappij. Vandaar dat veel ex-gedetineerden uiteindelijk terugvallen in hun oude patroon, om 
vervolgens weer met justitie in aanraking te komen. ‘Samen Reïntegreren’ probeert dit te voorko-
men door de overgang naar de maatschappij soepeler te laten verlopen.  

‘

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die

• zich vrijwillig willen inzetten voor een ander

• stevig in hun schoenen staan maar niet ver-
oordelen

• een luisterend oor kunnen en willen bieden

• geduld en doorzettingsvermogen hebben

• ten minste vier uur per week beschikbaar zijn

• de Nederlandse taal in woord en geschrift 
goed beheersen.

Wij bieden

• leuke en gemotiveerde collega’s

• uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk

• goede voorbereiding en begeleiding

• een onkostenvergoeding en een WA- en on-
gevallenverzekering

• een restaurantpas waarmee je korting krijgt 
in de restaurants van Humanitas. 

Belangstelling? Neem dan contact op met Astrid Arts: 010 - 425 01 24. Zij kan 
je meer over dit project vertellen. E-mailen of schrijven kan natuurlijk ook: 
Arts@stichtinghumanitas.nl of Stichting Humanitas, t.a.v. Astrid Arts, Pieter 
de Hoochweg 110, 3024 BH, Rotterdam. U vindt ook informatie over dit en de 
andere vrijwilligersprojecten van Stichting Humanitas op: www.humanitas-
rotterdam.nl/vrijwilligerswerk

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

Humanitas Home-
Start: steuntje in de 

rug bij de opvoeding
Bij Humanitas Jeugdhulpver-
lening en opvoedingsonder-
steuning zetten maatschappe-
lijk werkers en vrijwilligers zich 
in voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 24 jaar (en hun ou-
ders). Voor Home-Start zijn wij 
op zoek naar

Ervaren opvoeders m/v
(vrijwilligers)

om Rotterdamse ouders met jon-
ge kinderen (0 – 6 jaar) te onder-
steunen.
Wij bieden

• Uitdagend en leerzaam vrijwil-
ligerswerk.

• Gemotiveerde collega’s.

• Deelname aan trainingen.

• Goede begeleiding.

• WA- en ongevallenverzekering.

• Onkostenvergoeding.

Contact
Heeft u interesse in dit uitda-
gende vrijwilligerswerk? Bel 
dan met een van de vrijwilli-
gerscoördinatoren op num-
mer 010 - 265 39 30 (Rotter-
dam Noord) of 010 - 419 61 93 
(Rotterdam Zuid). Of email 
naar: home-start@stichtinghu-
manitas.nl.

Geslaagde 
operettemiddag  met 

diner in Hoogvliet 
Op 20 november jl. organiseerde 
de Complexcommissie SOR 
Hoogvliet in de Marthalaan van 
Humanitas-Hoogvliet een druk-
bezochte Operette Muziekmid-
dag met aansluitend een drie-
gangendiner.
Er waren optredens van o.a. so-
praan Loes Croonenburg en 
mezzosopraan Margreet Schue-
mie met begeleiding van pianist 
Peter le Feber onder leiding van 
violist Marco Kalkman. Bijna 
twee uur lang konden de en-
thousiaste  bewoners genieten 
van Duitse, Oostenrijkse, Hon-

gaarse, Engelse en 
Nederlandse lie-
deren uit de 
h o o g t i j d a g e n 

van de romanti-
sche operette. Het 
publiek fungeerde 

soms ook als koor en 
zong uit volle borst 
mee. De bezoekers 
dineerden vervolgens 
in twee groepen.

Er was onderling 

veel contact, er werd veel ge-
sproken, de bewoners vonden 
elkaar en maakten er onderling 
een zeer geslaagde middag en 
avond van.

gaarse, Engelse en 
Nederlandse lie

van de romanti
sche operette. Het 
publiek fungeerde 

soms ook als koor en 
zong uit volle borst 
mee. De bezoekers 
dineerden vervolgens 
in twee groepen.

Er was onderling 
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