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’Rommelpotterij, rommelpotterij, 
geef me een centje dan ga ik 
weer voorbij’. Het einde van het 
jaar is in zicht en altijd gaan de 
gedachten dan uit naar de tijd dat 
wij als kind met de rommelpot 
langs de deur gingen. Het was 
heel spannend om ’s avonds in 
het donker door de verlaten 
straten te lopen.

Met de rommelpot langs de deur
Deze week o.a.:

 Kerst op zee
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 Minivoetbal
 Ahoy
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  Speciale vrienden-
 aanbiedingen
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Een paar dagen voor Oudejaars-
avond kochten we bij de slager 
een varkensblaas. Eng, zeg maar 
vooral smerig, vond ik het als de 
slager vanonder de toonbank zo’n 
glibberige blaas pakte! Thuis lag een 
rieten stengel klaar, gesneden van 
stevig riet langs de rivier. Plus een 
rode stenen bloempot. Mijn broers 
maakten van dit alles dan een rom-
melpot. Eerst werd de rietstengel 
met een touwtje in het midden van 
de natte blaas bevestigd. Vervolgens 
werd de blaas met een touwtje zo 
strak mogelijk om de bloempotrand 
gespannen, totdat de stengel rechtop 
stond. Dan was het wachten tot de 
blaas gedroogd was. Dat luisterde 
nauw, want anders kwam er geen 
geluid uit.

Oliebollen
Terwijl de moeders druk in de weer 
waren met oliebollen en appelfl ap-
pen bakken, gingen wij na het eten 
de straat op. Meestal in kleine groep-
jes en je belde aan bij mensen waar 
je een jaar eerder iets gekregen had.

Als je met een natte hand, steeds 
even erin spugen, langs de rietsten-
gel wreef, kwam er een typisch 

sonoor geluid uit de rommelpot. En 
daarbij zongen we dan: ’Rommelpot-
terij, rommelpotterij, geef me een 
centje dan ga ik weer voorbij’. ’Ik 
heb de hele avond al gelopen en geen 
centje om een broodje te kopen’. 
’Rommelpotterij,, rommelpotterij, 
geef me een centje dan ga ik weer 
voorbij’.

Bij veel huizen ging je achterom. Er 
stond dan op de vensterbank naast de 
keukendeur een schoteltje met centen 
klaar. Meestal kreeg je er een paar, 
soms iets meer. Vooral die adressen 
onthield je goed. Soms kreeg je een 
oliebol! Tja, daar stond je niet op te 
wachten, die bakte je eigen moeder 
ook. Emmers vol, met zo’n groot 
gezin! Na een uurtje ging je naar 
huis. Dan had je je rondje gedaan en 
waren je handen ijskoud. Je moest 
immers met je blote natte hand over 
die rietstengel gaan. Natuurlijk was 
het spannend hoeveel geld je had 
opgehaald. Eerlijk delen met elkaar.

Chocolademelk
Thuis wachtten de warme kachel en 
de van Droste-cacao zelfgemaakte 
warme chocolademelk. Uiteraard 
met oliebollen en appelfl appen. Mijn 
moeder deed daar ook nog bananen-
balletjes bij. ‘s Avonds deden we 
meestal een spelletje; pesten, een-
en-dertigen of Mens-erger-je-niet. 
En we kregen een schaaltje bowl van 
vers fruit en ananas uit blik. Halver-
wege de avond werd op de radio ge-
luisterd naar de Oudejaarsconference 
van Wim Kan. Zijn grapjes begreep 
je als kind niet zo goed, maar mijn 
ouders genoten des te meer.

Daarna was het afwachten tot het 
twaalf uur was. De sterretjes lagen al 
klaar en de broers mochten zelfs een 
paar rotjes afschieten. Het aftellen 
naar twaalf uur begon, er werd even 
gezoend en daarna snel naar buiten, 
waar je de eerste knallen al hoorde. 
De sterretjes werden aangestoken en 
om je heen knalde volop vuurwerk, 
zoals zevenklappers. Het getoeter 

van de schepen in de haven was tot 
in onze straat te horen. Na een half 
uurtje was het tijd om naar bed te 
gaan.

Hele familie
Nieuwjaarsmorgen ging het op de 
fi ets, of als het echt te koud was met 
bus en tram, naar de opa’s en oma’s. 
Eerst naar opa en oma in de Para-
dijslaan. De volwassenen zaten al-
lemaal in de voorkamer. De vrouwen 
aan een advocaatje met slagroom of 
een glaasje rode wijn. De mannen 
een borreltje of een citroentje met 
suiker. Voor de kinderen was er 
gazeuse-limonade. Wij maakten in 

de achterkamer met lege luciferdoos-
jes en veel fantasie een trein of een 
boot en daarmee kroop je de hele 
kamer door.

Daarna ging het, dwars door de stad, 
over de bruggen naar de Dordtse-
straatweg op Zuid. Ook daar zat veel 
familie van moeders kant. Als we 
naar huis gingen, kregen we allemaal 
twee snoepjes. Eentje mocht je met-
een opeten, de andere onderweg.

Thuis lagen de centen te wachten die 
je had gekregen met de rommelpot. 
Daarvan kochten we snoep bij de 
waterstoker; heerlijke duimdrop 
voor een halve cent of voor een cent 
een stukje zoethout. Of we bewaar-
den het geld tot het voorjaar. Mijn 
broers kochten er dan voor een dub-
beltje vliegerpapier van. Wij soms 
knikkers of een tol. Want je speelde 
altijd buiten.

Bab Riem Vis

- Spannend hoor, met die sterretjes -

- Een paar centjes voor de rommelpot -

- Nieuwjaarsdag met de familie-
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Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T  0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T  0180 49 73 56

info@fegalux.nl  |  www.fegalux.nl

najaarsactie nu tot 

25% KOrtinG

op alle huismerk raamdecoratie 

en buitenzonwering
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Cox Column

Het comité is ‘s zomers al begonnen ze 
op tijd aan boord te bezorgen en soms 
worden ze aan een ander schip meege-
geven. De begeleidingsbrief gaat naar 
de Ouwe, die na een paar dagen bij me 
in de radiohut op het brugdek komt, 
omdat er een probleem is gerezen:
 “Zeg marc, in deze brief staat dat er 
een grammofoonplaatje in de kerstkist 
zit; die moeten we draaien, maar er is 
niemand met een pick-up.” 

Inderdaad, hoe dom. Op een schip kun 
je geen grammofoon verwachten. In 
de praktijk zal de zee niet glad genoeg 
zijn, of de deining doet het schip 
dermate bewegen, dat het geluid meer 
jankt dan goed is voor je oren. Je kunt 
het apparaat weliswaar op een plateau 
met rubber pezen en een springveer 
aan je plafond ophangen, maar dat is 
zo’n gedoe. Dan moet je bij slingerend 
schip steeds wegduiken als de pick-up 
naar je toe zwaait; wat op zich natuur-
lijk ook wel komisch is. 

Taperecorder
Terwijl de Ouwe tijdens het gesprek 
naar mijn bandrecorder staat te 
staren en het koffi ezaadapparet op de 
kookplaat in de kaartenkamer staat te 
sissen, gaat ons allebei een lichtje op: 
Vóór de Kerst zijn we in Catania en ik 
stel voor het plaatje mee te nemen naar 
een winkel en het daar op een tape van 
mij te laten kopiëren.

Met de derde stuurman ga ik er op uit. 
We ontdekken in een drukke winkel-
straat een grammofoonplatenshop. Met 
armen en benen proberen we uit te 
leggen wat de bedoeling is. Dat lukt en 
hoewel de winkelier niet om klanten 
zoals wij zit te springen, sluit hij een 
pick-up aan op een taperecorder en kan 
het overnemen beginnen. Hij rekent 
uiteraard geen lire, wat zou je móeten 
rekenen. Als dank kopen wij ieder een 
plaat. Ik koop een langpaalspleet van 
Fats Domino met ijzersterke nummers 
en we zijn zo slim deze ook maar ge-
lijk op band te laten kopiëren, anders 

moeten we wachten tot we weer thuis 
zijn, nietwaar? Verderop in de straat 
koop ik een angoratruitje; nee niet 
voor mezelf.

Verzetje
Dan is het Kerstfeest op Zee. De ge-
hele bemanning wordt uitgenodigd om 
10.00 uur plaats te nemen in de salon, 
waar zelfs een kerstboompje staat 
opgetuigd. Zij die wacht lopen worden 
later nog even afgelost, als ze er prijs 
op stellen. Ik begin met het uitreiken 

van de opgespaarde telegrammen van 
geliefden, want dat is het enige waar-
devolle waar je eigenlijk naar uitkijkt. 
De riedel van de koopvaardijpredikant 
op mijn taperecorder is het verplichte 
nummer, maar doordat enige fl essen 
reeds geopend zijn, valt het best mee. 
Dan wordt de kist uitgepakt en in de 
blind de inhoud verdeeld. Plakken 
chocola worden opgegeten, agenda’s, 
zakkammetjes (waarom heten die niet 
hoofdkammetje(!) en balpennen in 
kontzakken gestoken en de bijbe-

horende briefjes met goede wensen 
gelezen. De hele gebeurtenis valt, 
naast de verjaardagen, meer onder de 
verzetjes dan dat er echt Kerst wordt 
gevierd. Het eigenlijke wachten is op 
de kerstmaaltijden, waarvoor de rederij 
even extra in de buidel heeft getast, en 
niet te vergeten kokkie Leyte en zijn 
maatje, die nu de kans krijgen het goed 
te maken.

janfernhout@online.nl
http://home.wanadoo.nl/janfernhout

Deze reis zullen we met Kerst op zee zijn
Voor vertrek verschijnt een onverschillige matroos met een zware 
kist op z’n nek, zuchtend aan de hut van de bezige tweede stuurman 
en kreunt op z’n plat Rotterdams: “Wat mot ik hierjmee, stuurjman?”  
“Wat hebbie daarj dan?” “De kerjstkist, stuurj.” “Pleurjt ‘m maarj in 
‘t hospitaaltje.” Rederijen geven aan het zeemanshuis een lijst van 
schepen die met de Kerst op zee zullen vertoeven, waarna volkomen 
onbekende, meelevende dames de kist vullen met presentjes en 
goede wensen.

Medisch allerlei

“The sun is shining, the grass is green,
 the olive- and palmtrees sway.
There’s never been such a day
 In Beverley Hills, L.A.
 But it ‘s December the twenty fourth,
and I ‘m longing to be up North…”,

maar ik voelde mij te ziek en werd 
gelukkig gered door Taxi Bakker, maar 
daar gaat het allemaal niet om, mijn 
maatje Bert Nicodem zou de Erasmus-
speld van de stad Rotterdam krijgen en 
burgemeester Aboutaleb zou die komen 
uitreiken, dus moest ik naar de Doelen.

Dat is het aardige van ons beroep, je kan 

niet ziek zijn. Je kan een zaal met twee-
duizend mensen niet naar huis sturen, dat 
gaat nou eenmaal niet. En als er afspra-
ken gemaakt zijn met Hooggeplaatsten al 
helemaal niet.

En het valt altijd mee. Of het nou de 
adrenaline is die door je lijf giert, door 
het succes, door het applaus, door de 
lach die je krijgt, zodra je begonnen bent, 
heb je nergens meer erg in, “nergens 
geen erg meer in” zeggen de mensen,  
behalve dat je stem klinkt als geklopte 
cokes, hoe is die uitdrukking ook weer, 
maar dat vindt het publiek niet erg. En 
Aboutaleb, die ik nou een paar keer heb 

meegemaakt bij zo’n soort gelegenheid, 
is een man die dat goed doet, hij staat 
niet maar wat voor de kat z’n kuuu…
narie weg te lullen, hij heeft zich voor-
bereid en weet waar hij het over heeft. 
Vanwege de inburgering kreeg ie van 
mij een zak met spruiten, vers van het 
Hoeksche Waardse land, maar die at ie 
allang, vertrouwde hij mij en de zaal toe, 
“met couscous.”. Leuk allemaal.

Maar als je dan weer thuis bent! Dan 
stort je in. ‘s Maandags was ik nergens 
meer. Een kop vol snot, en een keel van 
uitgedroogd leer, met een schurende 
hoest alsof ie in brand stond.

En dat overkomt me elke winter wel een 
keer. Hoe kan dat toch? Ik had niet luch-
tig gekleed buiten gelopen of zo, ik had 
ook helemaal geen rillerige voorbodes 
gevoeld, je zit gewoon in je stoel en je 
voelt het opkomen, en wat je ook aan 
Antigrippine, Nattermann, Fluimiscil en 
Citrosan in je melis giet, je gaat gewoon 
voor gaats! Of is het “voor gaas”? Ik heb 
ook wel ’s gelezen dat ‘verkoudheid’ 
een medisch raadsel is. Honderd mensen 
naakt onder de kouwe douche en dan hup 
in de  buitenlucht, en maar ’n gedeelte 

wordt ziek. Maar ja, als we daar over 
gaan beginnen, wat doktoren weten…

Dat herinnert me aan een jiddische witz.

Dokter: “Nou, meneer Mandelstamm, u 
gaat heel aardig vooruit! D’r zit welis-
waar nog een tikje water in de voeten, 
maar daar maak ik me helemaal niet 
ongerust over!”

Mandelstamm: “Dokter, als u water 
in uw voeten had, zou ik me ook niet 
ongerust maken.”

Aangezien ik afgelopen week ernstig verkouden was, kon 
ik de deur niet uit. Zondag de negentiende was ik eigenlijk 
al ziek, maar we hadden het laatste zondagochtendcon-
cert van het seizoen, met het grote orkest Musical Souvenir 
onder leiding van Rien den Hartog, en zij gaven een briljante 
performance, als u nou weer niet geweest bent, dan heeft 
u wat gemist, hoewel, het was uitverkocht, maar een klein 
gedeelte van de zaal bleef leeg, doordat de mensen niet door 
de sneeuw hadden weten te komen, ik wilde ’s ochtends 
mijn auto uit de troep scheppen, onder het neuriën van Irving 
Berlin’s  “I’m dreaming of a white Christmas” , dat trouwens 
eigenlijk begint met een couplet dat je nooit hoort, en dat als 
volgt luidt:

- 30 nov. 1961 - 8 jan. 1962 s.s. STAD ROTTERDAM Kapt. Visser, Vlissingen. Van Rotterdam met steenkool naar Catania (Sicilië). In ballast 
(leeg) naar Sagunto (Spanje) en dan met erts naar Rotterdam  -
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MEUBELSTOFFEERDERIJ

* Leder bewerking

* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

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

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

  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

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

BENSMODE 
wenst u een 

gelukkig 2011

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

SA
LE

 

 

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,- 

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



B.J.Torcque (Papendrecht): “De foto is 
van de Putsebocht, genomen vanaf het 
pleintje dat grenst aan de Dordtselaan. Ik 
heb vanaf mijn geboorte in 1949 tot en 
met 1966 gewoond op 165 en ons huis is 
precies op de scheiding van het oude en 
nieuwe gedeelte, wat op de foto duidelijk 
is te zien. Wij hadden daar een zeer grote 
woning, want het woongedeelte was drie 
hoog en het slaapgedeelte daarboven, 
op de vierde verdieping. Ik heb er een 
zeer prettige jeugd gehad en kan daar 
uren over vertellen. De auto op de foto 
zou van mijn vader geweest kunnen zijn, 
want hij was een van de eersten die er een 
via het werk tot zijn beschikking had en 
hij staat ook pal voor onze opgang.”

Hugo van Mastrigt: “De winkel die links 
nog net zichtbaar is, is de winkel van 
huishoudelijke artikelen van ‘Jobu’, waar 
mijn moeder nog wel eens ging winkelen.  
Wij woonden zelf in de Moerkerkestraat, 
dus dat was redelijk dichtbij. Daarnaast 
dacht ik een bloemenwinkel en het laatste 
winkeltje was een fietsenzaak Slooten 
of Slooter. Zijn zoon (Joop?) zat bij mij 
op school aan de Zwartewaalstraat. Te-
genover deze winkels woonde de familie 
Groenendijk, wiens zoon Frits bij mij op 
de ulo zat aan het Ericaplein. Voorbij de 
Ericastraat was kruidenierswinkel ‘de 
Zwaluw’,  waar mijn moeder meestal de 
boodschappen haalde. Wat verder nog 
een kaaswinkel, de bloemenzaak van 
Bram Heyboer en niet te vergeten de 
schoenenzaak van Vrolijk, waar dikwijls 
een mondorgelgroepje in het portiek 
vrolijke deuntjes speelde. Ook de vis-
winkel van ‘Val’ was een oude bekende 
in die buurt. Ik weet nog dat, als wij met 
een stel jongens bij deze winkel in de 
buurt waren, een van ons de winkeldeur 
opende en riep ---Val---, --ja-- was dan 
zijn antwoord, --dood-- riepen we dan! 
En dan stormde hij op zijn klompen naar 
buiten, maar veel verder ging hij toch 
niet. Wat wij riepen was natuurlijk niet 
netjes en zeker niet gemeend, het waren 
nou eenmaal flauwe jongensstreken.”

Herman Welter (Oss): “Deze opgave 
was voor mij niet moeilijk. Het is de 
Putsebocht, ik denk jaren 50. Dit gezien 
het zeer beperkte aantal auto’s op straat. 
De foto werd genomen vanaf de hoek Re-
sedastraat en we kijken in de richting van 
de Putselaan. In de verte is nog zichtbaar 
de gashouder van de gasfabriek die aan 
het begin van de Oranjeboomstraat stond. 
De Putsebocht kan beschouwd worden 
als déwinkelstraat vanBloemhof in de 

jaren vlak na de oorlog. De ‘boulevard’ 
bestond in feite uit twee langere stukken, 
te weten het gedeelte tussen Zwederstraat 
en Boudewijnstraat (o.a. een sigarenwin-
kel, drogist - Egge?), slagerij (Goed & 
Goedkoop), kaaswinkel, groentewinkel, 
kapper, leesbibliotheek, bakkerswinkel 
(Lakeman) en het gedeelte tussen St. 
Andriesstraat en Ericastraat. Van dit 
laatste gedeelte herinner ik me een manu-
facturenzaak, een radiozaak, een winkel 
in huishoudelijke artikelen en uiteraard 
schoenwinkel Vrolijk met portiek. Deze 
twee gedeelten werden gescheiden door 
een plantsoen bij de Boudewijnstraat 
en een school bij de St. Adriessstraat/
Kameliastraat. Bij deze school, die er 
nog steeds staat, stond ook een huisje 
met het ladderwagentje van de vrijwillige 
brandweer. Verderop, tegen de Dordtsel-
aan aan, het derde kleinere stuk van de 
winkelstraat met o.a. de ijzerwaren/huis-
houdelijke artikelenzaak van Jobu. Later 
is op de hoek van de Dordtselaan een 
filiaal van De Gruijter gekomen.”

Willem Smit (Capelle aan den Ijssel): 
“Ik ben in 1949 geboren op de Dordtsel-
aan en heb daar tot 1975 gewoond. Als 
kind liep ik bijna dagelijks over dit stuk 
van de Putsebocht naar de Ericaschool 
aan het Ericaplein. Ter hoogte van de 
geparkeerde auto bevond zich een poort, 
die toegang gaf tot een afdeling van 
Gemeentewerken (o.a. bestrating). In de 
poort zat de ingang naar de stalling van 
de fietsenwinkel, die rechts van de poort 
zijn etalage had. Ik heb mijn fiets daar 
een aantal jaren gestald. Links van de 
poort zat een echte tabakswinkel. In het 
midden van dit stuk van de Putsebocht 
opende Optiek Artistiek een winkel 
(verhuisde later naar het Zuidplein). Op 
de foto is links één trappenhuis te zien. Er 
waren er nog twee, links van de winkel 
van Jobu. Mijn oudere zus had een col-
lega die op een bovenverdieping woonde 
met haar man en vier kinderen. Zo’n 
bovenhuis was behoorlijk groot. Op de 
zolderetage had zij ook nog een student 
op kamer. Mijn zus is al ruim 40 jaar met 
hem gehuwd. De geparkeerde auto is 
volgens mij géén Citroën Traction Avant, 
want hij is daarvoor te smal en te hoog 
en heeft bovendien geen double chevron 
op de grille. Misschien is het een Hillman 
Minx of een Austin? Ik ben benieuwd 
of iemand de auto herkent. Rechts op de 
foto is nog een stuk van een huizenblok 
te zien, waarop de klimop goed groeit. 
De rechterkant van de Putsebocht had 
geen winkels. De huizenblokken tus-

sen Putsebocht, Resedastraat, Lange 
Hilleweg en Violierstraat vormden een 
enorm eldorado voor kinderen, omdat 
alle huizenblokken tuinpaden hadden 
(door ons ‘de paadjes’ genoemd), waar 
je je urenlang kon vermaken met het spel 
Cowboys en Indianen.”

H.C. Stougie (Hoogvliet): “Rechts de 
Resedastraat. Links een paar stappen tot 
de Dordtselaan. Daar op de hoek was 
de winkel van De Gruyter. Iedere week 
moest ik daar boodschappen gaan doen 
met het snoepje van de week. Ik weet het 
nog als de dag van gisteren. In de verte 
is nog net de container van de gasfabriek 
aan de Oranjeboomstraat te zien.”

Frans Sluyter (Ridderkerk): “Ook een 
echte Citroen Traction Avant zou geen 
moeite gehad hebben een parkeerplaats 
te vinden! Ik vermoed, dat u de auto 
linksonder bedoelt, maar dit is, naar mijn 
mening, een Renault Primaquatre, type 
ACL2, gebouwd eind 30’er jaren. Zeker 
geen Traction Avant!  De tweede auto 
is vermoedelijk een Austin A40 Devon, 
gebouwd eind jaren 40, begin jaren 50. 
De derde auto, die van de fotograaf af 
rijdt, zou een Ford Vedette V8 kunnen 
zijn, gebouwd in dezelfde periode als de 
Austin. Overige auto’s zijn niet goed te 
onderscheiden. De foto is dus waarschijn-
lijk gemaakt half jaren 50. De straat is 
mij helaas niet bekend (Hier zit ik dan 
met mijn mond vol tanden. De automer-
ken vliegen om mijn oren. Om Frans 
helemaal gelijk te geven, zet ik op deze 
pagina een foto uit Parijs, waar beide 
Franse auto’s op staan. AvdS).

Rob van Gemert (Oostvoorne): “Jaaaa, 
onmiskenbaar de Putsebocht in Rot-
terdam Zuid. Ik ben geboren in 1948 en 
heb van 1951 tot 1965 gewoond op de 
Dordtselaan 148b, waarvan de achterkant 
uitkeek op de achterkant van dit deel 
van de Putsebocht. Daar tussenin lag het 
Gemeenteterrein, een opslagplaats voor 
zand, stenen, tegels, keien en andere 
materialen voor de gemeentelijke straten-
makerij. De toegang tot dit terrein was 
een poort aan dit deel van de Putsebocht, 
maar die poort is op de foto niet echt te 
zien. Hij bevond zich echter links schuin 
boven de auto die u “een èchte Traction 
Avant” noemt (maar het absoluut niet is 
hoor. Het kan van alles zijn, misschien 
een Vauxhall of een Fiat maar géén 
Traction. Sorry voor deze goed bedoelde 
kleine correctie). De persoon met die 
donkere kleding en dat witte overhemd, 
die bij die auto loopt, bevindt zich recht 

voor die poort.”

Guus Tonen: “Bij de meest linkse man 
op de foto zat de poort. Links naast de 
poort zat Sigarenboer Rovers, ik haalde 
daar vaak een pakje Miss Blanche voor 
mijn moeder. De familie Rovers had 
een vakantiehuisje in Oostvoorne en 
daar hebben wij wel eens gelogeerd. 
Jobu? Schroefjes, boutjes en ander spul. 
Waar die groep mensen loopt, was de 
winkel van Harm van Dijk. Bij hem kon 
je voor fl. 2.50 een wasmachine huren; 
Harm bracht voor dat geld de wasma-
chine op z’n rug helemaal naar de derde 
verdieping en haalde hem twee uur later 
weer op.”

Het lot heeft beslist, dat Frans Geluk, 
Volantestraat 53, 3223 PH Hellevoetsluis 
de attentie kan verwachten. Bij mijn feli-
citaties, zeg ik met Shakespeare “What’s 
in a name”.

wwdn@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 132” 

Overal in de stad, vooral in het havengebied, kwam je koffiehuizen van de Volksbond 
tegen. De ‘Volksbond, vereniging tegen Drankmisbruik’ werd in 1875 opgericht onder 
de naam Multapatiorsbond. Omdat de naam Multapatiorsbond niet erg aansprak, werd 
deze in 1882 veranderd in Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik. In 1975, bij 
het honderdjarige bestaan van de Volksbond werd de naam veranderd in Koninklijke 
Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik. De koffiehuizen van deze bond 
hebben niets te maken met de huidige coffeeshops.

Het afgebeelde koffiehuis was het oudste in Rotterdam. In 1899 gingen de deuren 
open, op 14 mei 1971 werden zij definitief op slot gedraaid.

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 10 januari  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

Ook deze keer leek het er op, dat de Waar-was-dat-nou-foto nummer 
132 de eerste Zuidfoto sinds heel lange tijd was. Veel inzenders waren 
al vergeten, dat de WWDN-foto nummers 127 en 129 ook van de linker 
Maasoever afkomstig waren. Nummer 132 toonde de Putsebocht, in 
1951 gefotografeerd. Ook ik heb weer het nodige geleerd uit de oplos-
singen die binnengekomen zijn. Duidelijk is nu voor mij, dat ik (ook!) al 
geen verstand van automerken heb. Lees hieronder maar een selectie 
uit de inzendingen.

Nieuwe opgave no. 134

- Het oudste koffiehuis van de Volksbond -
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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

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

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

Dat is het gevolg van overheidsbe-
zuinigingen op de AOW-uitkeringen. 
Minister Kamp van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft onder druk 
van de Eerste Kamer de maatregel 
opgeschort naar 1 juli 2011 om in dit 
soort gevallen de toeslag met 8 procent 
te verlagen. Tussen de €1558 en €1700 
aan bruto inkomen per maand wordt de 
korting minder. Huishoudens waarin het 
gezamenlijk inkomen lager is, hebben 
daarvan geen last. Het betekent in feite 
dat, als de AOW’er samen met de part-
ner maandelijks circa 250 euro aan extra 
inkomen heeft (bijvoorbeeld pensioen 
of verdiensten), dit huishouden door 
deze maatregel wordt getroffen.
Overigens is het de bedoeling dat per 1 
januari 2015 voor nieuwe gevallen de 
toeslag helemaal vervalt. Huishoudens 
die daardoor onder het bestaansmini-
mum duiken, kunnen een beroep doen 
op aanvulling uit de bijstand (WWB) 
met soms alle gevolgen en voorwaarden 
van dien.

Slikken of stikken
Dit soort begrenzingen maakt het niet 
gemakkelijker de AOW-regelingen 
te doorgronden. De simpele vraag is, 
hoeveel men erop achteruitgaat door de 

verlaagde toeslag als men per maand 
in het huishouden meer dan 1700 euro 
heeft. Welnu, 8 procent korting op de 
maximale toeslag van 710 euro per 
maand betekent dus 57 euro (bruto) 
per 1 juli inleveren! Niet echt een rib 
uit het lijf, maar voor betrokkenen toch 
niet leuk. We zullen maar zeggen dat 
het in het belang is van de collectieve 
uitgaven van de overheid. Hoe hoger 
het huishoudinkomen, hoe minder men 
zich hierover druk zal maken. In deze 
tijden van bezuinigingen is het toch al 
een kwestie van slikken of stikken voor 
bijna alle burgers. Een doekje voor het 
bloeden is dat in vele andere Europese 
landen ouderen vaak nog veel meer 
koopkracht moeten inleveren en dan 
praten we nog niet eens over ontwik-
kelingslanden waar een deel van de 
inwoners al blij mag zijn dat het wat te 
eten en te drinken heeft.

Gespaard
Gelukkig blijkt uit de nieuwe cijfers 
dat mensen met een minimumuitke-
ring grotendeels bespaard blijven van 
overheidsbezuinigingen. We nemen als 
voorbeeld – vooral voor ouderen van 
belang – de AOW. Een alleenstaande 
met alléén AOW moet rondkomen van 

netto circa €985. Afhankelijk van de 
hoogte van de huur en van hun ‘woon-
genot’ kunnen ze in aanmerking komen 
voor een huurtoeslag. Ook – om het nog 
ingewikkelder te maken – zit hierin nog 
niet de eventuele zorgtoeslag (voor lage 
inkomens). Partners met alléén AOW 
hebben netto circa €1372 per maand. 
Oók geen vetpot, maar met een beetje 
passen en meten – en ook weer met de 
eventuele huursubsidie en zorgtoeslag 
- kan men hiermee primair nog goed 
leven. Inderdaad kunnen ze zich weinig 
luxe permitteren zoals dure elektro-
nica, een nieuwe auto en veelvuldig op 
vakantie gaan.  Over lagere, modale 
en hogere inkomensgroepen blijven 
altijd politieke tegenstellingen bestaan. 
Daarin zullen we ons niet mengen, want 
een ieder denkt het zijne daarvan. De 
meeste partijen vinden dat de minimum-
inkomens zoveel mogelijk gespaard 
moeten worden, maar over hoe dat moet 
lopen de politieke standpunten al snel 
uit elkaar.

Maatregelen
Wel willen wij erop wijzen dat ieder 
individu verschillend met geld omgaat. 
Als men ‘een gat in de hand’ heeft, zal 
men altijd tekort komen of – nog erger – 

zwaar in de schulden zitten, mede door 
afbetalingsregelingen bij onbezonnen 
aankopen. Helaas zijn er nog genoeg 
mensen (vaak laaggeschoold) die 
helemaal niet met geld kunnen of wíllen 
omgaan. Pas als schuldsanering aan de 
orde is, krijgen zij strenge begeleiding. 
Dan is het eigenlijk al te laat, want 
vooral daarna plukken ze de wrange 
vruchten van ware armoede. Anderzijds 
kennen wij genoeg gepensioneerden 
met alleen AOW en een aanvullend pen-
sioentje, die door zuinigheid een alles-
zins acceptabel en rustig leven leiden. 
Hoe het ook zij, iedereen moet beseffen 
dat de AOW vanwege het omslagstelsel 
rechtstreeks moet worden opgebracht 
door iedereen die jonger is dan 65 jaar. 
Ongetwijfeld zullen de komende jaren 
nog heel wat aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden om de AOW 

betaalbaar te houden. Zoals verhoging 
van de pensioenleeftijd naar 66 en 67 
jaar en/of mede premiebetaling door 
de gepensioneerden (de AOW-premie 
geldt thans niet voor 65-plussers).
Dus met de korting per 1 juli 2011 op 
de toeslag voor de wat hogere inko-
mens zijn we er nog niet. De minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Henk Kamp (VVD), heeft tijdens de 
behandeling van zijn begroting in de 
Tweede Kamer al gezegd dat mensen 
die frauderen met uitkeringen (zoals 
bij de AOW het illegaal samenwonen 
waarbij ieder de hogere alleenstaande 
uitkering krijgt) ‘écht harder’ aangepakt 
moeten worden. We zijn benieuwd met 
welke maatregelen hij komt.

Ongeveer 188.000 Nederlanders met AOW krijgen een toeslag, omdat hun partner jonger is 
dan 65 jaar en weinig of geen inkomen heeft. Vanaf 1 juli gaan deze AOW’ers met toeslag er 
fl ink op achteruit (hoeveel van hen is niet bekend) als zij in hun huishouden een gezamenlijk 
inkomen hebben van meer dan €1700 per maand (bruto).

Korting op AOW-toeslag is nog maar begin

De sociale uitkeringen en verzekeringen – zoals de AOW -  gaan per 1 januari iets (1,1 procent) omhoog  om de gestegen (primaire) kosten van levensonderhoud (deels) op te 
vangen. Er is echter één groep die er na 1 juli 2011 behoorlijk op achteruit gaat: de AOW’ers met een toeslag in een huishouden met een gezamenlijk inkomen van meer dan 
€1700 (bruto) per maand.

AOW-pensioen  Bruto per maand  Bruto vakantie-
  uitkering p.mnd
 
Gehuwden per persoon, 
ouder dan 65 jaar  €743,60 (€735,75) €41,87 (€40,66)
 
Gehuwden met 
maximale toeslag  €1454,11 (€1437,24) €83,74 (€81,32)
(partner jonger dan 65 jaar)  
 
Maximale toeslag  €710,51 (€702,49)
 
Alleenstaand ouder dan 65 jaar €1067,47 (€1057,11) €58,62 (€56,93)
 
Alleenstaand met kind tot 18 jaar €1345,36 (€1329,88) € 75,35 (€73,18)
 
Tussen haakjes de bedragen sinds 1 juli  2010. De vakantie-uitkering wordt in mei 
uitbetaald. De maandbedragen zijn inclusief tegemoetkoming van €33,09. 
Bron: Sociale Verzekeringsbank.

AOW en pensioen

Terugkerende vraag:
stoppen of toeslag?
Mijn man wordt begin 2014 65 jaar. 
Ik ben dan 60 jaar. Ik werk momenteel 
één dag per week en verdien hiermee 
€ 450 netto per maand. Als mijn man 
AOW krijgt en dus voor mij partnertoe-
slag kan krijgen, wat is het fi nancieel 
voordeel als ik zou blijven werken? Ik 
heb het niet naar mijn zin en reis op 
werkdagen 80 kilometer heen en weer. 
Als mijn man 65 wordt, komt er ook 
een kleine lijfrente vrij die over jaren 
verdeeld uitbetaald gaat worden.

De toeslag voor de jongere vrouw 
wordt pas vanaf 2015 voor de nieuwe 
gevallen afgeschaft. Indien u blijft wer-
ken, is het voordeel netto (voor u sa-
men) vanwege uw inkomsten uit arbeid 
aanzienlijk ten opzichte van stoppen 
en het alleen op de volledige toeslag 
van uw man ‘bouwen’. Naar schatting 
bij uw netto-inkomen (we kennen uw 

brutoloon niet) circa 300 euro. Uw man 
krijgt namelijk nog altijd een deel van 
de toeslag. Of u moet stoppen, hangt 
van uw individuele situatie af en of u 
dit aanzienlijk negatieve verschil wil 
accepteren. De lijfrente van uw man 
heeft geen invloed op de toeslag.

Aanrechtsubsidie en
toeslag op de AOW
Mijn man gaat binnenkort met pen-
sioen. Ik heb geen inkomen en krijg 
daarom de heffi ngskorting uitbetaald. 
Blijf ik, een paar jonger dan mijn man, 
die zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’ 
houden? Krijgt mijn man automatisch 
de toeslag op zijn AOW?

U krijgt de heffi ngskorting uitbetaald 
indien u geen ander inkomen heeft tot 
de leeftijd van 65 jaar. Die uitbetaling 
staat politiek wel ter discussie. Of u 
daardoor getroffen gaat worden, kun-
nen we nog niet beoordelen. Uw man 
ontvangt van de SVB een aanvraagfor-
mulier voor de AOW (meestal al een 

halfjaar van tevoren) waarbij hij moet 
opgeven of hij een toeslag voor zijn 
partner wil krijgen. Overleg dit alles 
met uw partner. Dat is vooral nodig, 
omdat wij wel eens de indruk hebben 
dat partners die voor het hoofdinkomen 
in een huishouden zorgen dat allemaal 
zelf regelen zonder de andere partner 
daarbij te betrekken.

Sociale voorzieningen

Afschriften laten 
zien bij IOAW
In 2003 ben ik door een bedrijfssluiting 
in de WW gekomen. Nu zit ik in de 
IOAW waarvoor géén vermogenstoets 
geldt. Na anderhalf jaar vraagt de 
gemeente waarin ik woon mij van alle 
banken de laatste afschriften te laten 
zien. Hoe zit dit?

Volgens ons hoeft u die niet te laten 
zien. Wijs de gemeente erop dat u een 
IOAW-uitkering heeft. Waarschijnlijk 
heeft zij aan alle mensen met een 

bijstandsuitkering (waarvoor wel een 
vermogenstoets geldt) dezelfde brief 
gestuurd. Of stuur de brief terug met de 
opmerking dat u een IOAW-uitkering 
heeft en dat er dus geen vermogens-
toets mag plaatsvinden.

Samenlevingskwesties

Inzage medisch dossier
niet gemakkelijk
Mijn vrouw is bijna tien jaar geleden 
in een verpleeghuis overleden. Vijf jaar 
daarna zijn mijn dochter en ik naar de 
arts van het verpleeghuis gegaan met 
het verzoek het medisch dossier van 
mijn vrouw te krijgen. Deze arts ver-
telde ons dat hij de dossiers bewaarde 
tot tien jaar na het overlijden van de 
patiënt. Hij deelde ons tevens mede dat 
het niet de bedoeling was dat wij die 
dan zouden krijgen. Hebben wij daar 
wel recht op?

Nabestaanden hebben geen recht op 
inzage in het medisch dossier van een 

overledene. Inzage wordt alleen gege-
ven als er duidelijke aanwijzingen zijn 
dat mag worden aangenomen dat de 
overleden patiënt tegen kennisneming 
van de gegevens geen bezwaar zou 
hebben gehad.

Bij leven kan een ieder zijn eigen 
medisch dossier inzien als men twaalf 
jaar of ouder is. Het moet mondeling 
of schriftelijk worden aangevraagd 
bij de betreffende zorgverlener of 
zorginstelling. Men krijgt alleen de 
eigen gegevens te zien. Men kan geen 
informatie inzien over anderen, ook 
niet over familieleden. Alle (kopieer-) 
kosten zijn voor de aanvrager.

Weigert een hulpverlener inzage in de 
eigen medische gegevens te verlenen, 
dan moet hij uitleggen waarom. Is men 
het met die uitleg niet eens, kan men 
een andere arts om bemiddeling vra-
gen. Helpt dat niet, dan kan men alleen 
nog juridische stappen ondernemen.
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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

 

OUDEJAARS-AANBIEDING 2010OUDEJAARS-AANBIEDING 2010
20 jaar HIFI-STUDIO ZWAARD !

ADVANCE ACOUSTICS EZY – 7
I-Pod Stereo receiver

Normaal € 599,00
Nu met 20 % korting € 479,00

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 gemeente ‘ontwikkelt’ het gebied 
van een broeierig vrijstaatje naar een 
frisse, moderne stadswijk met veel 
groen. Is het een trend van deze tijd: de 
behoefte om alles te regelen, zelfs als 
dit soms ten koste gaat van vrijheid?
Lizzy Timmers en haar spelers duiken 
in een anarchistisch stukje ‘couleur lo-
cale’. Ze zoomen in op lokale verhalen. 
We zien een wereld van bar-dancings 
vol zeemansliefde en live muziek. 
Tegen de achtergrond van de voortdu-
rend veranderende wereld krijgen de 
personages de kans te kiezen. Laten ze 
al het oude achter zich, vervallen ze in 
nostalgie of zouden er andere manieren 

zijn om met de ingrijpende verande-
ringen om te gaan? De voorstelling is 
gemaakt aan de hand van verhalen van 
oude bewoners, observaties, bijdragen 
van ambtenaren, kunstenaars en stadsfi -
losoof Henk Oosterling, zelf gecom-

poneerd materiaal en eigen teksten. 
Kaap Kat is een wervelende muzikale 
performance met ontroerende en grap-
pige momenten.    

Foto’s Tom Croes
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Kaap Kat, portret 
van een volksbuurt
De Rotterdamse wijk Katendrecht (De Kaap voor insiders) was ooit een vrijplaats van zeelieden, hoe-
ren, cafés en bewoners die zelf wel uitmaakten wat wel en niet mag. Katendrecht is de laatste decen-
nia sterk veranderd, maar nu lijken ook de laatste sporen van vroeger te worden uitgewist. 

Het Laurens UITbureau voor Ouderen 
organiseert volledig verzorgde ar-
rangementen voor 55-plussers, zoals 
theaterarrangementen, dagtochten 
en vakanties, zowel binnen- als bui-
tenland. Onze klanten hoeven alleen 
maar te ontspannen en te genieten, de 
rest regelt het UITbureau. Wij richten 
ons op de ouderen in Rotterdam, 
Barendrecht, Lansingerland, Capelle 
a/d IJssel en Voorne Putten. Volledig 
verzorgd houdt in dat iedereen thuis 
wordt opgehaald, naar de tourbus 
wordt gebracht en begeleid wordt door 
een gastheer of gastvrouw. De arran-
gementen zijn vaak inclusief drankjes 
en lunch of diner. Op deze manier 
verlagen we de drempel voor ouderen 
om actief deel te nemen aan excursies 
en elkaar te ontmoeten en maken 
we het voor meer mensen mogelijk 
er weer op uit te gaan. Het helpt de 

ouderen in de ‘gewone’ maatschappij 
te laten participeren waarmee Laurens 
de veel voorkomende vereenzaming 
van ouderen tegengaat.

Nieuw programma 2011
Het UITbureau is persoonlijk, uniek 
en heeft een gevarieerd en divers 
programma. Leuke dag- en theaterar-
rangementen, maar ook bijzondere 
vakanties. Geïnteresseerden bestellen 
het programmaboekje eenvoudig via 
de telefoon: 0800 – 588 66 78 (gratis).
Of het nu gaat om een volledig 
verzorgd dagarrangement of een 
theatervoorstelling, één ding is zeker: 
het UITbureau voor Ouderen is er om 
ouderen een onvergetelijke tijd te be-
zorgen. Kortom, een leuke manier om 
uit te gaan met leeftijdsgenoten zonder 
al het regelwerk en zorgen! Samen uit 
en samen thuis!

6, 7 en 8 januari 20:00 Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam 010 411 81 10
9 januari 14:30 LCC Castagnet (Schiebroek) 010 422 50 96
15 januari 20:30 LCC De Zevensprong (Hoogvliet) 010 416 14 88
16 januari 14:00 LCC De Larenkamp (Charlois) 010 480 40 44 
23 januari 14:00 LCC Zevenkamp (Zevenkamp) 010 456 39 93 
26 en 27 januari 21:00 Theater Walhalla, Rotterdam(*) 010 215 21 34
30 januari 12:00 LCC ’t Klooster (Rotterdam-Feijenoord) 010 423 16 16

(*) met na afl oop een gastoptreden van Kees Korbijn
Meer informatie: www.productiehuisrotterdam.nl 

Er werd gehandeld in tabak, hout, bont 
en vooral in slaven. Vele tienduizenden 
negers werden in de loop van twee 
eeuwen uit Afrika gehaald en verkocht 
in Brazilië, de West en de Engelse 
koloniën in Noord-Amerika. Het werd 
een zwarte bladzijde in onze geschie-
denis.
Het mooi uitgegeven boek ‘Atlan-
tisch avontuur’ toont dit gevarieerde 
en bovenal  interessante verhaal in al 
zijn facetten. Het boek vertelt vooral 
over de expansie van de Lage Landen 
en ook die van Frankrijk naar het 
Atlantische westen, in de periode 1500 
tot 1800. Het gaat oorspronkelijk om 
een Franse uitgave, maar een team van 
Nederlandse historici heeft het boek 
bewerkt en herschreven. Kleurrijke his-
torische kaarten en schilderijen geven 
het avontuurlijke boek een bijzondere 
extra dimensie.

Wijnhaven
Niet alleen in Noord- en Zuid-Amerika, 
aan de Afrikaanse westkust en op 
de Caribische eilanden waren de 
Nederlanders actief, ook de handel met 
havens aan de Franse westkust was 
van groot belang voor de vaderlandse 
economie. Wijn was een product dat in 
grote hoeveelheden uit Franse havens 
werd gehaald. Rotterdam liet er in het 
begin van de zeventiende eeuw zelfs 
speciaal een haven voor aanleggen: de 
Wijnhaven. Ook het Franse zout was 
een geliefd product. In de achttiende 
eeuw had Rotterdam tevens een naam 
als aanvoerhaven van Franse granen.   
Het boek Atlantisch avontuur bevat 
nog een aantal Rotterdamse elementen. 
Onder meer het verhaal van Piet Hein, 
die geboren werd in het nabije Delfsha-
ven, maar die toch een Rotterdammer 

is. Piet Hein was de grote man van de 
zilvervloot. 
Er valt in dit boek van alles te beleven 
voor wie in de paar roemruchte eeuwen 
van de vaderlandse handel en zeevaart 
is geïnteresseerd. 

Atlantisch avontuur is een uitgave van 
Walburg Pers. Het gebonden boek telt 
256 pagina’s en kost 39,50 euro. 

Het Atlantisch avontuur 
van de Lage Landen
De vroegere vaderlandse aanwezigheid in het Atlantisch gebied 
was aanzienlijk kleiner en ook niet zo spectaculair als die in Azië. 
Een paar eilanden in de Caribische zee, Suriname, Nieuw Amster-
dam en enkele forten aan de Goudkust: meer koloniaal had het 

Op stap zonder
zorgen in 2011

Ik wil dit graag doen, maar hierbij 
heb ik uiteraard de hulp nodig van de 
oudbewoners van deze straten.
Als u foto’s, leuke verhalen heeft of 
gewoond heeft in een van deze straten, 
meld u zich dan met vermelding 
in welke straat, op welk nummer 
en verdieping en in welk jaar. Ook 
mensen die op de Jonkerfrans- of de 
Koepelschool hebben gezeten in de 
Haverlandstraat zijn welkom. Het 
boekje over de Meubelstraat was een 
groot succes. Meer dan 60 boekjes zijn 

er verkocht en ook hierin kwamen al 
reacties uit de omringende straten aan 
bod. Het is de bedoeling dat ook de 
nagekomen verhalen uit de Meubel-
straat verwerkt worden in dit boekje. 
Ik hoop van u te horen.

Dirk Mulder
Boutensstraat 13
3202 AG Spijkenisse
0181-614062
d.mulder 247@upcmail.nl

Oproep aan oud-bewoners 
Haverland- Palissander- 
Meubelstraat- en van Galenstraat
In navolging van het boekje over 
de Meubelstraat hebben oudbe-
woners van de Haverlandstraat 
mij gevraagd ook een boekje te 
maken over de Haverlandstraat 
en omringende straten. Ik wil dit 
graag doen, maar hierbij heb ik 
uiteraard de hulp nodig van de 
oudbewoners van deze straten.
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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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De CBW garantie van uw
aangekochte meubelen nemen 

wij mee naar Spijkenisse.

Profiteer dus 

verhuisplannenvan onze

Van Zuidland naar Spijkenisse 

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

Wegens verhuizing van Zuidland naar Spijkenisse:

Verhuisprijzen plus......CBW garantie 

 Kasten
 Sfeerhaarden
 Vloerkleden
 Lampen
 Accesssoires
 Complete woonprogramma’s

 Fauteuils
 Relax fauteuils
 Oor fauteuils
 Bankstellen
 Eetkamerstoelen
 Eethoeken

Compleet bankstel 
Model Taragona
van € 3995    -40% 

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

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

u betaald € 2098
Compleet bankstel 
Model Toulouse
van € 2498    -40% 

u betaald € 1498

Compleet bankstel 
Model Barcelona
van € 3460    -40% 

u betaald € 2076
Compleet bankstel 
Model Orlando
van € 3498    -40% 

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

u betaald € 1193

Compleet bankstel 
Model Parijs
van € 4450    -40% 

u betaald € 2670
Compleet bankstel 
Model Palermo
van € 3165    -40% 

u betaald € 1899

Compleet bankstel 
Model Madrid
van € 2198    -40% 

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

u betaald € 1498

Compleet bankstel 
Model Monett
van € 2645    -40% 

u betaald € 1587

Met CBW garantie en direct leverbaar

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

   
 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

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

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

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

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

Persoonlijke uitvaartzorg

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?



Jan Groen in ’t Woud verzorgt zondag 16 januari 
een diavoorstelling over oud en nieuw Delfs-
haven met vele nooit eerder vertoonde beelden. 
Hij houdt de presentatie in het onderkomen van 
stichting Ons Rotterdam aan de Kerkwervesin-
gel 53 in Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar met 

buslijn 67. Aanvang 14.00 uur en zoals altijd is 
de toegang gratis. Vanwege het beperkte aantal 
zitplaatsen is aanmelden vooraf noodzakelijk via 
010-4806373, of 010-48045143 of per e-mail: 
info@onsrotterdam.nl
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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 een van de 185 die door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd voor het derde en laatste deel van deze trilogie. 
Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Twee reacties springen eruit, waaronder die 
van M.A. Zuijdweg (m.zuijdweg@kpnplanet.
nl) uit Krimpen aan den IJssel. “De opname is 
van de verkeerstuin op Jeugdland. Het is een 
beperkte weergave van de minivoertuigen die 
in de tuin ter beschikking van de jeugd stonden. 
In de verkeerstuin stonden alle verkeersborden 
die ook op de openbare weg staan. In die tijd 
waren vele gemeentelijke diensten aanwezig 
met minivoertuigen, waarmee de jeugd zich 
vermaakte en spelenderwijs de verkeersregels 
aanleerde. Als vertegenwoordiger van de Roteb 
heb ik, geheel naar tekening, voor een minivuil-
niswagen gezorgd. Voordien zorgde afval van de 
jeugd, als fruitschillen en ijspapiertjes, in de hal 
voor problemen. Daarom is geprobeerd dit door 
de kinderen zelf te laten opruimen. Zodoende 
zijn miniafvalbakjes geconstrueerd. Zogenaamde 
Monaco-opnemers op twee wieltjes, geverfd in 
diverse kleuren en voorzien van de toen erg in trek 
zijnde stripfiguren als Zoef de Haas, Bor de Wolf 
en Willem en Ed Bever. Gewapend met zo’n kar-
retje en minibezem en gekleed in een schort met 
opschrift ‘Jeugdreinigingsdienst’ en een petje met 
‘Kinderen met deze petjes houden Jeugdland net-
jes’ gingen zij op weg. Bij een volle bak konden 
zij het verzamelde afval via een oprit in een heuse 
container kwijt. De zaal bleef, ondanks honderden 
kinderen, keurig schoon. Bijna niet te geloven 
dat de jeugd in de rij stond om vuilnismannetje te 

spelen. Ouders hebben ons wel eens gevraagd hoe 
wij hun kroost zover konden krijgen. Als ik het 
hedendaagse vandalisme zie, is het enorm jammer 
dat deze vier weken durende vakantieperiode is 
weggesaneerd.”

Knipkaart
Bep, vader van de nu 65-jarige Theo Kessenich, 
was tweede man in de organisatie van Jeugdland 
in de Ahoyhal. Hij was beheerder van de Energie-
hal en was in de grote schoolvakantie verplicht, 
net als beheerders van andere sporthallen, te 
werken op Jeugdland. Theo, die later beheer-
der werd van de sporthallen in de Hoogvlietse 
wijken Boomgaardshoek en Oudeland, heeft in 
zijn jeugdjaren nog geholpen op Jeugdland in de 
stand van Coca Cola bij het uitdelen van de flesjes 
drank. Op hun knipkaart konden de bezoekertjes 
ook een krentenbol afhalen en daar had bakker 
J. Jansse Wz van de Oranjeboomstraat een goeie 
aan. Hij bakte gedurende Jeugdland op werkdagen 
vele duizenden bolletjes extra.

Theo: “Eerst is Jeugdland verplaatst naar de 
Abraham van Stolkweg, wat voor mij extra 
leuk was, omdat ik toen al werkte bij Sport en 
Recreatie. Later ging Jeugdland naar Ahoy aan 
de Zuiderparkweg en de lol ging er daar toen 
langzaam maar zeker af, doordat het evenement 
commerciëler werd. Voordien gingen wij bloemen 
halen bij de veiling voor de bloemstukjes en 
elders rollen afgekeurd katoen voor het maken 
van poppenkleertjes. Voor de bouwdoos voor een 
DAF-auto stonden kinderen rijendik te wachten 
evenals bij de stand waar je Brinta-pannenkoeken 
mocht bakken. De verkeerstuin met de minivoer-
tuigen was een enorm  succes. Wat er allemaal op 
Jeugdland te beleven viel is eigenlijk teveel om 
op te noemen.”

Lens van Hartog fotovraag

Delfshaven bij 
Ons Rotterdam

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (76)

Zijne Koninklijke Hoogheid prins Claus (vijfde 
van links) was volop geïnteresseerd in de voort-
varendheid en resultaten van de stadsvernieu-
wing in de vooroorlogse wijken van Rotterdam. 
Regelmatig liet hij zich aangekondigd en 
onaangekondigd rondleiden, zoals op bijgaande 
foto van 5 februari 1982 in het Oude Westen. 
Op deze dag was zijn bezoek aangekondigd 
en was een ploeg deskundigen en betrokkenen 
uitgenodigd mee te wandelen om onderweg 
toelichting te geven en vragen van de prins te 
beantwoorden. Die dag bezocht hij ook de wijk 
Feijenoord.

De lange man rechts van prins Claus (met witte 
shawl) is drs. Johannes Gerardus (Jan) van 
der Ploeg (1916-1986), destijds een kundig 
PvdA-wethouder, die vanaf 1952 lid was van de 

gemeenteraad en jarenlang stadsvernieuwing in 
zijn portefeuille had. Na zijn wethouderschap 
was hij vanaf 1981 tot aan zijn overlijden lid 
van de Eerste Kamer. Van de andere mensen 
op de foto zijn geen namen bekend en ook niet 
waar de foto is gemaakt.

De vraag van de samenstellers van ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’ 
is: wie herkent de mensen op de foto, heeft 
destijds wellicht meegewandeld, heeft er 
bijzondere herinneringen aan en bovenal: waar 
is de foto gemaakt? Reageren kan via e-mail: 
reinw@telfort.nl. Het is mogelijk te reserveren 
voor deel 2 van ‘Henk Hartog Rotterdam gefo-
tografeerd’. Op het verzoek voor fotoherken-
ning van de vijf jonge musici in DOR van 30 
november zijn geen reacties gekomen. 

Werkbezoek

Heerlijk vakantievertier 
met krentenbol en cola

- Een lekker krentenbolletje van bakker Jansse -

- De tram in de verkeerstuin -

Jeugdland is intussen ruim twee generaties oud en een leuk gespreks-
onderwerp op een verjaardag of feestje. Welke na 1950 geboren kinderen 
hebben er immers niet gespeeld of geknutseld tijdens de grote schoolva-
kantie? Het evenement begon in de Ahoyhal aan de Westzeedijk, daarna in 
de Energiehal aan de Abraham van Stolkweg en vervolgens in Ahoy aan de 
Zuiderparkweg. Op de foto in de rubriek ‘Door de lens van Hartog’ van 14 
december zijn tientallen spontane reacties gekomen, maar (nog) niet de 
namen van de jongens en meisjes in lijn 2 van de Jeugdlandtram.
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Na vier dagen mocht mevrouw 
Schuilenburgh het ziekenhuis 
verlaten. Maar naar huis was 
voor haar geen optie. Ze woont 
alleen en er is niemand die haar 
de hele dag kan helpen. Haar arts 
wees haar op de mogelijkheid 
tijdelijk naar Laurens Avanze te 
gaan. Een nieuwe locatie in 
Capelle aan de IJssel waar 
ouderen na een ziekenhuisop-
name kunnen revalideren en alle 
hulp krijgen die ze nodig 
hebben.

“Ik ben sinds maandag in 
Laurens Avanze. Het is hier zo 
heerlijk rustig. Vanuit mijn kamer 
heb ik een prachtig uitzicht. Het 
voelt bijna als een soort vakantie.  
Even op adem komen, maar 
ondertussen onder toezicht van 
een fysiotherapeut elke dag 
oefenen, oefenen, oefenen. Als  
ik wil mag ik tussendoor ook  
zelf oefenen in de fitnessruimte. 
Het is zwaar, maar het gaat steeds 
beter. Ik heb vertrouwen in de 
toekomst. 

Via zijn buurman hoorde de heer 
Wilkes over Laurens. “Ik wist 
niet wie dat was. Blijkt het een 
ouderenzorgorganisatie te zijn. 
Op de dag dat ik thuiskwam uit 
het ziekenhuis was er iemand 
van de thuiszorg van Laurens. 
Zolang het nodig is komt  
iemand me helpen met wassen 
en aankleden. 

Samen met een fysiotherapeut 
werk ik aan mijn herstel. ‘Rust 
roest’ zeg hij altijd tegen mij. En 
daar sluit ik me volledig bij aan. 
Ik wil zo snel mogelijk weer 
helemaal de oude zijn. Het voelt 
als teamwork waarbij ik zelf aan 
het roer sta. In mijn eigen huis! 
Grandioos!”

Sneeuwpret? Daar lag ik…

“Ik sta nog steeds zelf aan het roer”

“Natuurlijk was ik er op bedacht dat het glad kon zijn. Maar voor ik er erg in had 
lag ik languit op de stoep. Ik wist meteen dat het mis was met mijn heup. Het deed 
zo’n pijn! Mijn buurvrouw die het zag gebeuren kwam meteen naar me toe met een 
plaid. Samen wachtten we op de ambulance. Die kwam gelukkig snel. Wat er daarna 
gebeurde weet ik niet meer, maar toen ik bijkwam in het ziekenhuis was mijn heup 
al geopereerd. Wat een vreselijk dag.  Er schoot van alles door me heen. Kan ik wel 
weer leren lopen? Kan ik nog wel terug naar huis?”

‘Iedereen is graag  
 zelfstandig’
“Als fysiotherapeut ben je niet alleen bezig met de behandeling 
van één lichaamsfunctie. Je kijkt naar het hele lichaam. Door 
ontlasten van het ene lichaamsdeel, bijvoorbeeld vanwege pijn 
of angst, kun je andere delen weer overbelasten.   
Naast het behandelen van de klachten en aanleren van (nieuwe) 
lichaamsbewegingen kijk ik samen met mijn collega’s naar wat 
mensen nodig hebben om hun vertrouwde leven op te pakken. 
Dat is toch wat iedereen wil? Zo snel mogelijk weer in je 
vertrouwde omgeving zijn en zo zelfstandig mogelijk leven.”

Karin van der Doorn (fysiotherapeut)

‘In het belang van de patiënt gaat het  
 om het totaalplaatje’
“Als orthopedisch chirurg ligt mijn expertise bij het steun- en bewegingsapparaat. Revalidatie is een 
essentieel onderdeel van een succesvol herstel of verbeteren van functies. Revalidatie is specialisten-
werk, zeker bij oudere mensen. Vaak hebben zij nog andere klachten dan de knie of heup waarvoor  
ze bij mij komen. Het is van belang dat de revalidatie organisatie dit ziet en de behandeling geeft die 
aansluit op de gehele gezondheidssituatie van de patiënt. Laurens is zo’n organisatie waar ik op kan 
vertrouwen. Mijn patiënten zijn daar in goede handen. In de gespecialiseerde revalidatie locaties of 
met thuiszorg waar de behandeling en verzorging in de vertrouwde omgeving wordt voortgezet.  
Want eenmaal thuis valt het patiënten toch vaak tegen. Een operatie op latere leeftijd kan immers veel 
impact hebben op de fysieke én de psychische gezondheid. Laurens besteed daar ook op professionele 
wijze aandacht aan. Zij kijken naar het totaalplaatje. 

Carel Prinssen (orthopedisch chirurg)

Snel weer op de been 
Revalideren in een gespecialiseerde locatie of met thuiszorg?

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

“Ik doe alles nog zelf. Ik heb 45 jaar in de haven  
gewerkt. Dat ik een operatie aan mijn hart moest  
ondergaan was wel even slikken. Pijn, daar kan ik wel 
mee omgaan. Maar ik woon alleen en keek erg tegen  
de eerste weken na de operatie op. Ik hou er niet van 
om afhankelijk te zijn.”

Ook is het gezellig met de  
andere gasten die iets soortgelijks 
hebben meegemaakt. Mijn 
kinderen vinden het een prettig 
idee dat ik hier ben. Onder 
toeziend oog van de arts en 
zorgmedewerkers. Als ik straks 
weer thuis ben, komen er mensen 
van Laurens bij mij om me te 
helpen. Er komt zelfs een 
fysiotherapeut bij mij thuis.  
Is dat geen luxe?”
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    VoordeelpaginaVrienden

JA,

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

Handtekening:                                                     Datum:

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

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

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 16 januari spetterende live artiesten in een onge-
dwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam, 
Zaal Staal.
 

Met zondag 16 januari:
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.

WOII - voorbij maar 
niet vergeten

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

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

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Zaterdag 15 januari in het Jenevermuseum: 
Lezing in kader tentoonstelling 
RIJKDOM VAN DE STAD
Dirk-Jan List (historisch conservator Stedelijk Museum Schiedam) en gespecialiseerd in textiel- en kostuumge-
schiedenis. Aan de hand van authentieke portretten, enkele kostuums en foto’s geeft Dirk-Jan een overzicht van de 
modieuze Schiedammers in de 19e eeuw. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de rol van de silhouetbepalende onder-
kleding en de modepublicaties van de Schiedamse uitgeverij H.A.M. Roelants (korsetten en hoepelrokken).
De lezing duurt circa een uur.
Na de lezing heeft u ook de mogelijkheid om de tentoonstelling RIJKDOM VAN DE STAD te bezoeken. Bij de 
tentoonstelling is het boek ‘100 Schiedamse families’ verschenen uitgegeven door Leo Barjesteh van Waalwijk van 
Doorn. Te koop in het Jenevermuseum. Verkoopprijs 70 euro.
Locatie:Kruidenzolder Jenevermuseum
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: 10 euro (inclusief een proeverij na afloop in het Proeflokaal) 

Museum Rotterdam voor, door en over de stad
Het Historisch Museum Rotterdam gaat vanaf 1 januari verder onder de nieuwe naam Museum Rotterdam. Dit is 
een naam die directeur Hans Walgenbach en zijn staf beter vinden passen bij een museum over de meest dyna-
mische stad van Nederland. Daarbij een museum dat niet alleen het verleden koestert, maar ook het heden alle 
ruimte biedt. Museum Rotterdam kom je overal tegen in de stad, natuurlijk in het Schielandshuis en de Dubbelde 
Palmboom, maar ook in de wijken en online. 
Geschiedenis is geen afgesloten ver verleden, maar een dynamisch proces. Nergens is dat zo zichtbaar als in Rot-
terdam, waar stad en bewoners ingrijpend zijn veranderd. Museum Rotterdam richt zich op alle aspecten van deze 
oude stad met een jong hart en meer dan 170 nationaliteiten. Wat blijft is hoofdlocatie het Schielandshuis. Dit 17e-
eeuwse stadspaleis tussen de wolkenkrabbers weerspiegelt de verbondenheid van heden, verleden en toekomst in 
Rotterdam. De andere locatie, het 19e-eeuwse pakhuis de Dubbelde Palmboom, is vooral op kinderen en gezinnen 
gericht. Maar het museum stopt niet bij de muren en is in heel Rotterdam en online actief.
Museum Rotterdam brengt samen met bewoners cultureel erfgoed in kaart en bewaart het voor generaties na ons. 
Het museum vervult een pioniersrol op het gebied van participerend verzamelen met projecten als Roffa 5314 en 
Stad als Muze.  Presentaties als Panorama van de Wijk worden lokaal en laagdrempelig gepresenteerd. Zo kan 
Museum Rotterdam de stadsgeschiedenis vastleggen zoals die zich voordoet: constant in beweging.

t/m 16 januari

Tentoonstelling Rotterdam Oorlogshaven
OorlogsVerzetsMuseum

2 januari

Documentaire D-Day tot Berlijn
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

2 januari

Nieuwjaarsconcert Rotterdams Operakoor
Het ROK speelt werk van Rossini, Verdi, Tsaikowski en Borodin. Solisten zijn Claudia 
Patacca en Edmunt Toliver. Dirigent is Ago Verdonschot.
De Doelen. Aanvang 14.30 uur Toegang € 23,50

9 januari

Shantykoor Albatros ‘een frisse Nieuwjaarsbries’

LCC De Romeynshof, Stresemannplaats 8 – 14.00 uur - € 4,50 (R’damPas € 3,40)

9 januari

Shantykoor Albatros ‘een frisse Nieuwjaarsbries’

LCC De Romeynshof, Stresemannplaats 8 – 14.00 uur - € 4,50 (R’damPas € 3,40)

11 januari

Borodin Quartet brengt Russisch programma in Jurriaanse zaal
De Doelen, Jurriaanse Zaal, Schouwburgplein 50 – 20.15 uur – kaarten zie redactie p. 
15

15 januari

Lezing Jenevermuseum Schiedam
Kruidenzolder Jenevermuseum, Lange Haven 74-76, Schiedam – 14.00 uur - € 10,- 
(inclusief proeverij na afloop in het Proeflokaal)

16 januari

Een gezellige Jazzmiddag voor senioren
LCC Lombardijen, Menanderstraat 89 – 14.00 uur – 16.00 uur - € 2,50 inclusief een 
gratis kopje thee of koffie.
Entree: € 2,50

16 januari

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

22 januari

Rommelmarkt Buurthuis Alexander
Remmet van Milplaats, Het Lage Land, aanvang 10.00 uur

Borodin Quartet brengt 
Russisch programma 
in Jurriaanse zaal 
Rotterdam - De Kamermuziekvereeniging Rotterdam 
presenteert dinsdag 11 januari het Borodin Quartet. 
Sinds 1945 treedt dit vermaarde ensemble onafge-
broken op. De oprichters zijn natuurlijk niet meer de 
musici van vandaag, maar dit succesvolle Russische 
kwartet wordt nog steeds overal ter wereld uitge-
nodigd om op te treden. In de Jurriaanse Zaal van 
de Doelen te Rotterdam brengen de musici werken 
van Borodin, Tsjaikovsky en Rachmaninov. Aanvang 
concert 20.15 uur.

Het Borodin Quartet - dat de eerste tien jaar van zijn bestaan Quartet of the Moscow Philharmonic 
heette – werd in 1945 opgericht door vier studenten van het Conservatorium van Moskou. Met de 
naam heeft het ensemble eer willen bewijzen aan één van de grote componisten die Rusland heeft 
voortgebracht: Aleksander Borodin. Het legendarische strijkkwartet is sindsdien, in verschillende 
bezettingen, maatgevend geweest voor de onbetwiste top van de kamermuziekwereld. De huidige 
bezetting bestaat uit violist Andrei Abramenkov (sinds 1974), violist Ruben Aharonian, altviolist Igor 
Naidin (beiden sinds 1996) en cellist Vladimir Balshin die in 2007 de taak overnam van Valentin 
Berlinsky – één van de medeoprichters van het Borodin Quartet. Uit zijn omvangrijke repertoire speelt 
het ensemble tijdens het sfeervolle concert in de Jurriaanse Zaal naast werken van Tsjaikovsky en 
Rachmaninov natuurlijk ook een strijkkwart van Borodin.

Programma
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky         Quartettsatz in Bes
Aleksander Borodin              Strijkkwartet nr. 1 in A
Sergej Rachmaninov            Romance
Pjotr Iljitsj Tsjaikovsky         Strijkkwartet nr. 1 in D op. 11

Een toelichting op de programmering is binnenkort te lezen op: www.kamermuziekvereeniging.nl.

Datum & locatie
11 januari 2011, aanvang 20.15 uur
Jurriaanse Zaal, de Doelen - Schouwburgplein 50, Rotterdam

Kaartverkoop en reserveringen
Losse kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Doelen www.dedoelen.nl, telefonisch via num-
mer 010 - 217 17 17 en aan de kassabalie van de Doelen. De toegangsprijzen zijn 1e rang € 42,- | 2e 
rang € 38,- | 3e rang € 34,-. Mocht de door de regering opgelegde BTW-verhoging van 6% naar 19% 
doorgaan, dan gelden vanaf 1 januari hogere toegangsprijzen.

Kamermuziekvereeniging Rotterdam 
Sinds de oprichting in 1907 brengt de Kamermuziekvereeniging jaarlijks een kwalitatief hoogstaand 
concertaanbod op het gebied van kamermuziek. Ieder seizoen spelen nationaal en internationaal 
vermaarde ensembles en aanstormend talent afwisselend bekend toegankelijk en verrassend nieuw 
repertoire. De serie bevat naast strijkkwartetten in de traditionele bezetting ook pianotrio’s en ensem-
bles aangevuld met extra strijkers of blazers.

Russisch vuur bij het Rotterdams Opera Koor 
Zondagmiddag 2 januari presenteert het Rotterdams Opera Koor (ROK) zijn 44ste Nieuwjaarscon-
cert in de grote zaal van de Doelen. Trouwe bezoekers van het ROK weten al jaren dat ze niet 
naar Wenen hoeven voor een topconcert, nieuwe bezoekers zullen ter plekke besluiten alvast 
kaartjes voor volgend jaar te bestellen. Dit jaar valt er niet alleen te genieten van Italiaans 
belcanto, maar biedt het grootste koor in onze regio ook Russisch vuurwerk.

De meer dan honderd zangers van het ROK hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het 
repertoire voor hun traditionele Nieuwjaarsconcert. Goede bekenden
als Rossini en Verdi trekken voorbij en dit jaar valt ook werk te bewonderen van de grote Russen 
Tsjaikowsky en Borodin. Van de laatste bijvoorbeeld brengt het koor de spectaculaire Polowetzerdan-
sen ten gehore. En begeleidend orkest Continuo Rotterdam zal de vurige sabeldans van Khachaturian 
uitvoeren. Traditiegetrouw bevat het programma na de pauze ook luchtiger werk, onder andere van 
Franz Lehar. 
Natuurlijk  zijn er 2 januari ook gastsolisten te beluisteren. Deze keer zijn dit de Nederlandse sopraan 
Claudia Patacca en de bij een internationaal publiek geliefde Amerikaanse bas Edmund Toliver. Hij 
stond al eerder met het ROK samen op het podium. Claudia Patacca trad al eerder op in de Doelen, 
maar zingt voor het eerst met het Rotterdams Opera Koor.
Het Nieuwjaarsconcert wordt geleid door Ago Verdonschot, die met zijn dynamische manier van 
dirigeren een lust voor het oog is en aan ‘zijn’ ROK, het orkest en solisten oorstrelende geluiden weet 
te ontlokken.
Het ROK heeft dit jaar op veler verzoek besloten tot een matinee op zondag.  Bezoekers kunnen voor 
het concert dan nog even ‘stadten’ en zijn voor het winterse donker weer thuis. Kaarten vanaf € 23,50 
zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Doelen. Aanvangstijd van het concert: 2 januari: 14.30u.

Zuid 
va n  b i n n e n u it

RotteRdam-Zuid familiealbum 
1902-1978

Historisch Museum Rotterdam presenteert 
een fotografische ontdekkingstocht door familiealbums 

en 8mm-films over het leven op Rotterdam-Zuid

gemaal op Zuid - pRetoRialaan 141  
w o e n s d a g  t / m  z at e r d a g  va n  1 1 . 0 0 - 1 7 . 0 0  u u r     

27 novembeR 2010 t/m 5 febRuaRi 2011
w w w. g e m a a l o p z u i d . n l  -  w w w. h i s t o r i s c h m u s e u m ro t t e rd a m . n l

Specialist in cruisevakanties over de hele wereld 
en reizen op maat naar Amerika en Canada

Adres:
Akeleibaan 60
2908 KA Capelle a/d IJssel
Tel.; 010-2584211
www.americanvac.nl

Lezers van De Oud Rotterdammer 

krijgen 5% korting op het 

cruisetarief en overige pakketreizen

Geldig voor boekingen t/m 31 januari 2011.

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

www.wapenvanameide.nl

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

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

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 januari 2011, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

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

Restaurant “Johannahoeve”

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

We wensen u een gelukkig 
nieuwjaar en zien u graag in 

2011 weer in Grand-Café 
Restaurant Zuiderkroon!

Namens alle medewerkers van 
Grand-Café Restaurant 

Zuiderkroon!
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▪ 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

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,-

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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 

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

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

NIEUWJAARSMENU     
(3 gangen):                                € 24,90 p.p. 
NIEUWJAARSMENU     
(3 gangen):                                € 24,90 p.p. 



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: Piet van Dijk van 
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Dat waterballet wordt verzorgd door de patrouillevaartui-
gen van de Rotterdam Port Authority ofwel ‘de haven-
dienst’. Hier zorgen de RPA 14 en RPA 16, ter gelegen-
heid van een jubileum, bij Hoek van Holland voor een 
mistige deken over de gehele breedte van de Nieuwe 
Waterweg. De krachtige waterstralen spuiten tientallen 
meters de lucht in. Het bluskanon van de RPA 14 kan tot 
65.000 liter water per minuut spuiten, een waterkracht 
waarmee je een huis omver blaast. De RPA 16, net een 
tandje minder, kan dat tot 30.000 liter per minuut.

In eerste instantie zijn het incidentbestrijdingsvaartuigen. 
Zo heeft de RPA 14  een voorraad van dertien ton blus-
schuim aan boord. Gelukkig is er niet elke dag brand, 
zodat ze voor veel andere doeleinden ingezet worden. 

Onder meer voor verkeersbegeleiding van bijvoorbeeld 
grote containerreuzen, alsook voor langzaam varende 
sleeptransporten op de Waterweg. Mammoettankers 
en bulkcarriers, die van de Eurogeul gebruik maken, 
moeten begeleid worden, want die kunnen vanwege 
hun diepgang niet zomaar uitwijken. Verder worden 
ze ingezet bij reddingswerkzaamheden of incidenten. 
Tenslotte hebben de schepen en hun bemanningen van de 
RPA ook een controlerende taak. Zoals het nalopen van 
de Bunkerchecklist ter voorkoming van morsen. Het in 
de gaten houden of er geen vervuilingen van de havens 
plaatsvinden. Bij schade onderzoek doen en proberen 
de mogelijke dader te achterhalen. De bemanningen zijn 
voor een aantal wetten en reglementen bevoegd als BOA 
(bijzonder opsporingsambtenaar).

Soms krijgen schepen in Rotterdam een eerbetoon in de vorm van een watergordijn. Dat gebeurt dan bij de eerste 
aankomst in de haven, maar ook bij vertrek. Passagiersschepen hebben er vaker mee te maken, want Rotterdam wil 

haar haven wereldwijd promoten en wat is er dan leuker dan een sierlijk waterballet.

Met een Waterweggordijn het oude jaar uitMet een Waterweggordijn het oude jaar uitS

CHIP

H

A V E

N

Een sportpaleis? In de loop der jaren 
veranderde Ahoy’ van sportpaleis 
in poppaleis. Tsja, zo gaat dat nou 
eenmaal, popconcerten in de plaats 
van ‘Ahoy’ op Zondag’ en ‘NCRV’s 
Minivoetbalshow’.
Dat minivoetbal was een prachtig 
spektakel dat van 1974 tot medio 1982 
werd georganiseerd. Bedenker van 
de minivoetbalshow was Dick van 
Bommel, NCRV’s Hoofd Gevarieerde 
Programma’s. Het was geen ‘gewoon’ 
zaalvoetbal. Van Bommel had voor 
het showelement - het moest ook op 
de TV door een breed publiek worden 
gewaardeerd – een aantal aspecten 
toegevoegd. Zo startte de wedstrijd met 
een ‘stuiterbal’ vanuit een slurf boven 
de middenstip. En dan de doelen; in het 
net aan de achterkant zaten twee ronde 
gaten van tachtig centimeter waardoor 
ook gescoord mocht worden. Dat kon 
doordat ook achter het doel mocht wor-
den doorgespeeld. Twee scheidsrech-
ters per wedstrijd hadden de leiding. 
Bekende ‘fl uiters’ als Lou van Ravens, 
Cees de Bruin, Theo Boosten, Leo van 
der Kroft, Frans Derks en Charles Cor-
ver. Bij de doelen zat een doelwachter 

om te zien of de bal er écht in zat. Eén 
van die doelwachters was Cor Pot, de 
huidige coach van ‘Jong Oranje’.

Buikschuiver
Met het hoofd scoren leverde een ‘dub-
belteller’ op en natuurlijk spectaculaire 
beelden. Spelers die met een echte 
‘buikschuiver’ met het hoofd scoorden. 
Ook de oude Rotterdamse uitdrukking 
‘drie corners penalty’ zat in de regels; 
na driemaal een hoekschop werd de 
vierde een strafschop.
In de acht seizoenen dat de NCRV-
Sportshow werd georganiseerd, groeide 
het evenement naar een hoge popula-
riteit, zowel in Ahoy’ als op de buis. 
De in totaal 62 shows trokken bijna 
300.000 bezoekers. Voor elk wat wils 
was de kracht van de show. Natuurlijk 
was het voetbal veruit het populairst, 
maar ook de andere ingrediënten van 
het programma mochten er zijn. Wiel-
rennen met coryfeeën als Gaby Minne-
boo, Martin Venix, Barend Huveneers 
en Matthé Pronk. Koppelkoersen met 
altijd weer strijd tussen de onlangs 
overleden Noppie Koch en “Gouden 
Snor” Joop Zijlaard. Het publiek ging 

op de banken als in de laatste ronde 
die bolle Zijlaard de leiding nam en 
zijn stayer als eerste liet fi nishen. Ook 
het bijprogramma Atletiek kende top-
pers. Olga Commandeur en Elly van 
Hulst liepen tijdens de sportshow hun 
‘rondjes’.

Strafbank
Maar het ging natuurlijk om het 
minivoetbal en de vele vedetten die 
daaraan mee deden. Voor het team 
van Rotterdam Ahoy’ speelden in het 
eerste seizoen o.a. Coen Moulijn, Henk 
Schouten, Cor Veldhoen, Eddy Pieters 
Graafl and en Rein Kreijermaat van 
Feyenoord en Tinus Bosselaar, Piet de 
Vries en Janny Schilder van Sparta. 
Het team Hoofdstad Amsterdam kwam 
met Sjaak Swart, Gert Bals, Bennie 
Muller en Co Prins. En wat te denken 
van het team ‘Rest van Nederland’ met 
Jan Jongbloed, Hans Kraay en Guus 
Haak, of de Belgen met Jef Jurion 
en Rik Coppens. Bij Oost Nederland 
waren Guus Hiddink, Theo Pahlplatz 
en VI-man Johan Derksen van de partij. 
Die laatste had de spelregels niet goed 
gelezen. Opzettelijk aanraken van een 
tegenstander mocht niet. Daardoor zag 
Derksen de wedstrijd vaak vanaf de 
twee-minuten strafbank.

Nieuwe helden
De Engelsen kwamen zelfs een keer 
met sir Geoff Hurst - legendarisch door 
zijn doelpunt (?) in de WK-fi nale 1966 
tegen West Duitsland - en de tande-
loze Manchester United-speler Nobby 
Stiles. West Duitsland kwam met Horst 
Köppel en Jurgen Grabowski - beiden 

stonden ooit in de belangstelling van 
Feyenoord - Wolfgang Overath en 
Lothar Emmerich.
Toch werd langzaam duidelijk dat 
er door het publiek méér verlangde 
dan het aantreden van oud-coryfeeën. 
Vanuit het publiek werd er een keer 
naar een voormalige voetbalheld 
geschreeuwd: “De klok in Ahoy’ loopt 
niet en jij ook niet.”
Er kwamen jongere spelers, die 
uitgroeiden tot Minivoetbal helden. 
In het team van Rotterdam Ahoy’ van 
coach Bob Janse hielden Eddy PG en 
Rein Kreijermaat het nog een poosje 

vol, maar de show werd gestolen door 
talenten als Frans Bouman en Arie 
Riedijk, gehandicapt aan één arm, maar 
een fantastische balvirtuoos en het 
‘gouden trio’ van CVV: Arie van der 
Sluis, Jan Bruijs en Maarten Polder-
man. Met die spelers in de gelederen 
veroverde Rotterdam Ahoy’ in 1978 de 
‘NCRV Minivoetbal Trofee’.

Presentatoren van de show waren 
Barend - petje op - Barendse en Dick 
Passchier.

Nico Tempelman

Minivoetbal Ahoy’: acht jaar genieten
15 Januari aanstaande is het 40 jaar geleden dat prins Claus het Ahoy’ complex opende en dat gaat 
Ahoy’ op 21 januari vieren. Ahoy’s commercieel manager Hans van Amerongen, die vijf jaar na de ope-
ning bij het sportpaleis Ahoy’ aan de slag ging: “We vieren dan ons jubileum, maar óók de ingrijpende 
verbouwing van Ahoy’ die dan achter de rug zal zijn.” Vele miljoenen kostte dit kolossale project, dat 
van Ahoy’ weer een sportpaleis maakt dat mondiaal kan blijven meedoen.

- Een actiefoto van NCRV’s Minivoetbalshow met onder meer Willy Brokamp die een sliding maakt -

- Het NCRV-minivoet-
balteam Rotterdam 
Ahoy met staand 

v.l.n.r. Eddy Pieters 
Graafl and, hockey-
international Ron 

Steens, Jan Bruijs, 
Rein Kreijermaat en 
verzorger Hans de 

Koning. Zittend v.l.n.r. 
Hans Venneker, coach 

Bob Janse, Frans 
Bouman, Piet de Vries 
en Arie van der Sluis -

Even voorstellen

Ik ben Nico Tempelman en ga in De 
Oud-Rotterdammer regelmatig (sport)
verhalen van toen voor u schrijven. Ik 
neem ‘de pen’ over van Dick van de 
Polder die daarvoor - jammer genoeg 
- geen tijd meer kan vrijmaken. 
Als sportjournalist schreef ik in de 
jaren 70 en 80 voor Het Rotterdamsch 
Nieuwsblad en Het Vrije Volk. In 
1984 werd ik PR-man van sportmerk 
Puma en zag toen de sportwereld vanuit een iets andere hoek. Ook leuk trou-
wens! Het leveren van bijdragen aan De Oud-Rotterdammer, brengt mij terug 
op de Rotterdamse basis en dat vind ik erg leuk. Ik hoop dat u als lezer dat 
ook vindt. Heeft u ideeën voor onderwerpen ‘van toen’? Die zijn van harte 
welkom op: nicotempelman@hotmail.com
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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

    

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 € 499,00

Uw senioren speciaalzaak

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm 
blank eiken met vaste lattenbodem 

RELAX 
FAUTEUIL

BIJ ONS NU v.a.    

MET OPSTAHULP        
     

Bestaande uit: 
1 x hoofdbord 
2 x boxspring 
2 x pocketveermatras 
1 x topper  
in de maat 160 x 200 cm of 180 x 200 cm

Compleet thuisbezorgd 
en gemonteerd          € 999,00

  

in de maat 160 x 200 cm of 180 x 200 cm

999,00

BOXSPRINGSET SIGFRIDSON

Nu vanaf 
€ 15,00 p/mtr 

gratis gemaakt 
en band en haken

        

DIVERSE SOORTEN 
GORDIJNSTOF  

EN VITRAGE 

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

OUD ROTTERDAMMERTJES

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

GEVRAAGD 
PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:  

 
             

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

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens  
 Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk  

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

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 

Liefhebbers zoeken 
oude bromfietsen 

o/a Zündapp, Kreidler, 
Puch en/of onderdelen
06-46123164
Dirk - B.C. de Stofwolk

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Maandag t/m donderdag vanaf  ±  17.30 uur

LOPEND BUFFET € 9,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 6,95)

Soep van de dag, Mini loempia´s, Kerrydriehoekjes, Salade, Vers fruit,
Gebakken banaan, Geb. wan tan, Geb.Chin. garnalen, Pangsit,  
8 spices tongfilet, Kip “Mountain Spring“, Babi Pangang Spek, 

Lo Han Tjai groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees, 
King Do Kip, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Babi Pangang, Spare ribs,

Chau tin Chin.Garnalen, Hong Sieuw Chicken Wings, Chin. Bami,
Ossehaas à la chine, Saté, Patat, Nasi, Bami, Mihoen.

Kinderen t/m 11 jaar €  7,95
Vrĳ., zat., zondag  en feestdagen € 10,95 p.p. 

         Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.            
 Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

dan u denkt! 

R

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Ambachtelijke Schoenmaker
Sleutelservice

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen                             
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L I  I N F O @ B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 
vragen bel of mail ons gerust. 
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  
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In 1969 gingen Theo en zijn vrouw 
Fien Stuyvers-Berns (1934) van start, 
tien jaar nadat ze een schoonmaakbe-
drijf hadden opgezet. Ondernemende 
types. Theo maakte nooit de mulo af, 
stapte op z’n zestiende de maatschap-
pelijke ladder op als glazenwasser en 
zag al gauw dat hij zelfstandig wilde 
zijn. Platenmaatschappij Treasure 
House Sound Productions begon in 
een zijkamertje van huize Stuyvers 
aan de Bergsingel in Rotterdam. Fien: 
“Dat was ons hoofdkantoor. Met één 
bureautje.”

Als eerste bracht de maatschappij - 
rechtenvrije - sprookjesplaten op de 
markt, voor kinderen, op het eigen 
label Sunderland. Allerlei soorten mu-
ziek volgden, ook op hun tweede label 
Olympic. Voor uitgaven met klassiek 
kocht Theo kant-en-klare banden 
in Oost-Europa, voor eigentijdsere 
klanken liet hij opnames maken bij de 
Siegro Studio van Koos Groeneveld 

aan het Ungerplein in Rotterdam, en 
bij de studio van Tony Dirne in Breda. 
Ingehuurde muzikanten speelden 
populaire liedjes of stijlen na. Op de 
uiteindelijke hoezen prijkten door-
gaans fantasienamen. Fien: “Het was 
altijd wel duidelijk dat het niet om de 
originele opnames ging. Sjoemelen 
met namen hebben we nooit gedaan. 
Daar heb je niks aan.”

Philharmonisch
De uitvoerende muzikanten hoefden 
zich evenwel niet te schamen voor 
hun verrichtingen.

Fien: “Er waren er bij van wie ik 
dacht: die zijn beter dan de originele.” 
Theo: “We deden veel met Luut 
Buijsman van de Kilima Hawaiians. 
En met Wim Koopmans. Joke Bruijs 
heeft ook een paar keer voor ons 
gezongen. En de plaat The famous se-
ven of Bert Kaempfert hebben we in 
Breda opgenomen met Francis Bay en 

het halve Rotterdams Philharmonisch. 
De dirigent was Rob van der Linden, 
broer van Dolf.”

Fien: “Als je dat hoort, dat is muziek 
waar je van rilt en beeft zo mooi.”

Naar verluidt  zouden zelfs de ‘ori-
ginele’ artiesten onder de indruk zijn 
geweest. De Vlaamse orkestleider 
Francis Bay en leden van het Philhar-
monisch maakten voor Sunderland 
ook een lp in de stijl van James Last. 
Fien: “Het was James Last niet, maar 
niemand hoorde het. Zelfs James Last 
zelf niet. Maar toen hij hoorde wie 
de muzikanten waren, begreep hij het 
wel.”
Disco Danser
De aantallen platen die Theo en Fien 
met hun bedrijf wegzetten, waren niet 
misselijk. Bestellingen gingen vanaf 
10.000 stuks. Met enorme uitschie-
ters. Zoals die Bert Kaempfert-lp. 

Theo: “Daar zijn er meer dan een half 
miljoen van verkocht.” Afnemers 
waren grote warenhuizen, zoals 
V&D en Ter Meulen. En zogeheten 
witte weilandwinkels. De kleinere 
speciaalzaken wilden de platen van 
Sunderland en Olympic niet hebben. 
Tot onbegrip van Theo. Hij had het er 
eens over met Willy Alberti, behalve 
zanger ook winkelier. Die maakte 
hem duidelijk dat die goedkope platen 
de winkelier verhoudingsgewijs te 
veel werk opleverden.

Theo: “Toen dacht ik: als jullie het 
niet doen, ga ik het zelf doen.” Hij 
begon een platenwinkel. In 1973, 
in Den Haag, aan de Vlamingstraat. 
Disco Danser, genoemd naar de 
directeur die Theo had aangetrokken, 
Martin Danser.

Theo: “Dat liep als een trein. We 
begonnen halverwege het jaar. We 
hadden berekend dat we een half mil-
joen omzet moest draaien om quitte 
te spelen. Maar tegen het eind van 
het jaar hadden we een half miljoen 
winst. We dachten dat we de kip met 
de gouden eieren hadden gevonden.”

 Free Record Shop
In snel tempo verrezen her en der 
in Nederland meer vestigingen van 
Disco Danser, ook in Theo’s eigen 
Rotterdam. Aan de Hoogstraat en 
aan de Meent. Maar gaandeweg ging 
het in plaats van geld opleveren geld 
kosten. Theo: “Toen we 27 winkels 
hadden, verloren we een half miljoen 
per jaar.”

In 1981 deden Theo en Fien de hele 

handel over aan Hans Breukhoven, de 
man van de Free Record Shop. Breuk-
hoven werd door die overname in een 
klap de grootste platenondernemer 
in Nederland. Theo: “En hij heeft het 
op een prima manier uitgebouwd. We 
zijn heel lang bevriend gebleven.”

Breukhoven nam ook de platenmaat-
schappij over, maar met de opnames 
van Sunderland en Olympic lijkt 
hij weinig te hebben gedaan. Theo 
Stuyvers: “Ik weet niet eens precies 
hoeveel verschillende lp’s we hebben 
gemaakt. Een stuk of vijftig, denk ik. 
Ik heb er geen gegevens van. Alles 
wat ouder is dan tien jaar hebben we 
weggefl ikkerd.” Maar wat hij niet 
is vergeten: “Wij waren de eersten 
die platen zo goedkoop op de markt 
brachten.”

Roland Vonk

Theo en Fien Stuyvers, Rotterdamse platenbazen:

“Het was James Last niet, maar niemand hoorde het.”
Het begon ermee dat Theo Stuyvers (1938) grammofoonplaten veel te duur vond. Onbegrijpelijk duur. Het wilde 
er bij hem niet in dat je vijftien tot twintig gulden moest neertellen voor een lp. Dat moest toch veel goedkoper 
kunnen? Het was eind jaren zestig. Verstand van de muziekbranche had Theo niet, maar hij riep wat hulp in, 
sloeg aan het rekenen en becijferde dat hij, bij afname van grote aantallen, platen kon maken voor een winkel-
prijs van 3,98 gulden.

Als anderen zeiden dat iets niet kon, 
veerde Theo altijd op. Theo: “Kan niet, 
dat stond niet in mijn woordenboek. 
Alles kan. Maar je moet er wel wat 
voor doen natuurlijk.”

Tegenwoordig komt Theo minder 
makkelijk in actie. Als gevolg van 
een hersenbloeding, vijf jaar geleden, 
zit hij in een rolstoel. Met zijn vrouw 
heeft hij onlangs een fl at betrokken in 
een luxe résidence in Rotterdam-
Kralingen. De boerderij staat te koop.
Een sombere indruk maakt hij niet, 
maar het leuke, dynamische leven van 
zaken aanpakken en altijd op sjouw 
zijn, ligt duidelijk achter hem.

Anders dan voor Theo is voor mij 
de muziek wèl het interessantst aan 
het hele verhaal van Sunderland en 
Olympic. Zo wil ik graag weten wie 
er allemaal te horen zijn op die platen. 

Wie gaan er schuil achter al die 
fantasienamen? Vooral eentje intrigeert 
me. Catharine Roussier. Zij heeft 
op het Sunderland-label een plaat 
gemaakt met Edith Piaf-repertoire. 
Titel: La vie en rose. Catherine klinkt 
daarop helemaal niet slecht. Maar: wie 
is zij? De hoestekst van zestien regels 
geeft een aanwijzing. Als je kijkt naar 
de beginletters van al die regels, dan 
lees je: Anneliese Donders. Is dat haar 
echte naam? Je zou het wel denken.

Theo en Fien Stuyvers kunnen zich de 
naam Annelies inderdaad herinneren. 
Ze weten ook dat ze ten tijde van de 
opname, ergens in de jaren zeventig, 
was getrouwd met Bert de Vries, 
platen-inkoper van Ter Meulen, de 
winkel waaraan Sunderland heel veel 
verkocht, en dat Annelies en Bert later 
gescheiden zijn. De achternaam De 
Vries zal Annelies dus wel niet meer 

voeren. Goede kans dat het – weer – 
Anneliese Donders is.

Wie weet waar ze zich ophoudt?

René Visser
Van de fameuze Rotterdamse beatband 
Group 65 bestaan geen opnamen. Of 
toch? Herhaaldelijk heb ik op deze 
pagina geschreven over die groep van 
onder anderen Cor van der Beek en 
Fred Sleutelaar. Cor en Fred woonden 
allebei aan de Groene Hilledijk, vlak 
bij waar nu de Daniël den Hoed staat. 
Lang heeft hun bandje niet bestaan, 
toch was Group 65 een fenomeen 
binnen de opkomende jeugdcultuur 
destijds. De groep heeft herhaaldelijk 
opgetreden in De Dreef in Vreewijk, 
dat te boek staat als het allereerste jon-
gerencafé van Rotterdam. Wat zou het 
leuk zijn nog eens iets terug te horen 
van Group 65. Die klanken zouden 

zo’n beetje de soundtrack zijn van een 
bijzonder tijdsgewricht in Rotterdam.

Volgens Fred Sleutelaar zijn er wel 
ooit opnamen gemaakt. Niet van een 
optreden, maar van een repetitie. Door 
buurjongen René Visser met zijn band-
recorder. Alles behalve professioneel, 
maar toch. Waar is René gebleven? 
Heeft hij zijn bandrecorderbanden van 
destijds bewaard? Als iemand van de 
lezers iets weet over René Visser van 
de Groene Hilledijk: laat het horen.

Volgende keer heel veel lezers
bijdragen, want ook zonder eventuele 
reacties op de oproepjes van deze keer 
heb ik al een uitpuilende mailbox.

Blijf  me bestoken, ook in 2011. 
Samen gaan we nog veel meer 
verhalen rond Rotterdams 
amusement boven water halen.

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 
amusement 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.

Als u bovenstaand verhaal leest, begrijpt u dat Theo Stuyvers met zijn platenmaatschappij vooral plezier haalde uit het ondernemen op zich. 
Het ging hem niet in de eerste plaats om de muziek. “Ik kan de ene noot niet van de andere onderscheiden”, vertrouwde hij me laatst toe bij 
een bezoekje aan de kolossale boerderij met inpandig zwembad in Bergambacht die hij in de loop der jaren bij elkaar heeft verdiend.

Donders goede zangeres, waar ben je?

door Roland Vonk

- Disco Danser advertentie -

- Fien en Theo Stuyvers in 1991 -

- Met een stand op de Femina -

- Fien en Theo Stuyvers, thuis in 
Rotterdam-Kralingen, 2010  -
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Dagarrangementen,
theater & 
vakanties

LAURENS | UITBUREAU VOOR OUDEREN

Volledig verzorgd

Vervoer vanaf  
uw voordeur

Gastheer/-vrouw

Eersteklas kaarten

VRAAG NU hET 
NIEUwE pRoGRAmmAboEkjE AAN!
 0800 588 66 78
www.lAURENs.Nl/UitBUREAU

GAAT U ook mET oNS mEE?

‘Ervaar het 
nieuwe riviercruisen’

Een nieuwe generatie riviercruisen is aange-
broken. Het nieuwe riviercruisen, een ultieme 
beleving die u niet snel meer zult vergeten. Se-
lect Voyages beschikt over een exclusieve vloot 
riviercruiseschepen bestaande uit het klassieke 5 
sterren topklasse schip Royal Crown, de moderne 
toonaangevende schepen Serenade 1 en 2 met 4 
½ ster, Serenity en Switzerland II met 4 sterren 
en het comfortabele 3 ½ sterren schip My Story.
Tijdens de cruise heeft u de beschikking over een 
luxueus ingerichte hut of suite met verschillende 
faciliteiten zoals (fl atscreen) TV, kluisje, minibar 
en koffi e- en theefaciliteiten. Uniek voor de 
Serenade schepen zijn de zeer ruime badkamers 
met ligbad en aparte douchecabine. Op zowel de 
Serenade schepen als de My Story heeft u tevens 
de beschikking over een sauna. De Royal Crown 
beschikt over een wellness center en kapsalon. In 
de prachtig ingerichte restaurants kunt u genieten 
van hoogstaande gastronomie.
Op alle schepen is een uiterst vriendelijke en 
gastvrije bemanning aanwezig, geroemd om 

hun onovertroffen service en hun gave de gast 
steeds een stapje voor te zijn. Deze fi losofi e is 
typerend voor Select Voyages en is door de hele 
onderneming verweven. Zo geniet u niet alleen 
tijdens de cruise aan boord, maar uiteraard ook 
voorafgaand aan en na afl oop van een tot in de 
puntjes verzorgde reis. Stap aan boord en ervaar 
het nieuwe riviercruisen!

Vakantiebeurs
Aan de Muntkade in Utrecht ligt tijdens de Va-
kantiebeurs van 11 t/m 16 januari ons luxe rivier-
cruiseschip Serenade 1 aangemeerd. Graag geven 
wij u zo de gelegenheid ons schip te bezoeken en 
kennis te maken met Select Voyages. Daarnaast 
zijn wij ook op de Vakantiebeurs vertegenwoor-
digd met een stand op het Cruisepaviljoen in 
hal 3.
Kom langs bij onze stand op de Vakantiebeurs 
of stap bij ons aan boord, de koffi e staat voor u 
klaar!

Varen over de rivieren aan boord van een cruiseschip is al lang geen ge-
woon vaartochtje meer. Prachtige panorama’s, pittoreske dorpjes, brui-
sende steden en de mooiste natuurgebieden glijden tijdens een rivier-
cruise langzaam aan u voorbij. Ontspannen en comfortabel genieten aan 
boord van één van de zes luxe riviercruiseschepen van Select Voyages is 
een unieke ervaring.

- Advertorial -

- Heerlijk ontspannen 
tijdens een riviercruise -

Directie en medewerkers van
De Oud Rotterdammer

wensen u een 

Fijne en Veilige 
Jaarwisseling en een 

Voorspoedig 2011



De decembermaand droeg door-
gaans een extra feestelijk stempel. 
Helaas is dat met het stijgen der 
jaren verwaterd. De ‘bocht’, zoals 
velen de bijna één kilometer lange 
straat nog steeds noemen, is enorm 
veranderd als gevolg van renovatie, 
sloop, nieuwbouw en een andere 
bevolkingssamenstelling. Wat 
dat betreft vormt Bloemhof geen 
uitzondering op andere wijken van 
Rotterdam. De Putsebocht is ver-
worden tot een straat die menigeen 
nu liever mijdt vanwege de vele 
drempels en andere verkeersbelem-
meringen.
Markant was de gereformeerde en 
in 1901 opgeleverde Putsepleinkerk 
op de hoek Putsebocht en Putse-
plein. Het gebedshuis van architect 
W.C. Coepijn had 1050 zitplaatsen, 
die trouwens allemaal bezet waren 
tijdens de laatste dienst op 26 okto-
ber 1980. Aansluitend werd de kerk 
gesloopt, waarna de grond vijf jaar 
braak lag alvorens werd begonnen 
met de bouw van een Missionair 
Diaconaal Centrum en woningen.

Voor puberende knullen was het be-
zoek aan Putsepleinkerk niet altijd 
even leuk. Op zondag moesten ze 
er (door hun ouders verplicht) twee 
keer een kerk dienst bijwonen. Op 
een ‘goede’ zondag was onderling 

afgesproken allemaal een boekje 
mee te brengen van stripheld Dick 
Bos. Tijdens de preek werden ze 
gelezen en onderling geruild. De 
dominee kreeg dat in de gaten en 
keek nadrukkelijk naar de verdie-
ping waar de knullen in trance in 
hun lectuur verzonken waren. Ieder-
een in de kerk had het door en keek 
naar boven, maar niet de ‘zondaars’ 
zelf. Totdat de dominee sarcastisch 
opmerkte: ‘Zó, als de heren zijn uit-
gelezen, kan ik weer doorgaan met 
mijn preek. De zondag daarop stond 
koster Jan de Haan aan de deur om 
hen te verspreiden naar plaatsen 
door heel de kerk heen, zodat de 
dienst onge stoord kon verlopen.

Dorpelwachter
Koster Jan de Haan gold als de 

‘dorpelwachter’ van de kerk. Zoals 
men thuis gasten ontvangt, ontving 
hij elke zondag de schare gelovi-
gen. Hij kende iedere kerkganger 
en een ieder kreeg een woord van 
welkom of anderszins van hem. 
Jaren achtereen organiseerde hij in 
opdracht van het kerkbe stuur een 
kerstfeest voor kinderen. Doorgaans 
was het al donker als de kinderen 
met een fi jn kerstgevoel en een 
mandarijn in hun knuistje, door hun 
ouders of grootou ders opgehaald 
werden. Jan de Haan was vanaf mei 
1946 maar liefst 32 jaar koster van 
de kerk.

Ruim dertig jaar was in de voorma-
lige kerkpastorie de kraamkliniek 
Putseplein gevestigd. Een bekende 
verloskundige in de jaren vijftig 
en zestig was mevrouw J.M.C. van 
Duin, een laconiek mens. Ze ging 
rustig inkopen doen op de Maasha-
venmarkt, als ze dacht dat de komst 
van een nieuwe wereldburger nog 
wel even op zich liet wachten. Ook 
vroedvrouw J. Odenwalder van 
de Oranjeboomstraat was in die 
periode actief in de Putsepleinkli-
niek, evenals huisarts H. van der 
Kooij en kraamzuster H. Popke. 
Naast verloskundigen waren in de 
kliniek co-assistenten actief. Vaak 
werd een co-assistent vooruitge-

stuurd om te controleren of een 
bevalling zich spoedig zou inzetten 
en de verloskundige gewaarschuwd 
moest worden. Zo kon het gebeuren 
dat een assistent gewichtig zei: 
‘Nog niks aan de hand, hóór!’ 
Nauwelijk op de benedenverdie-
ping gearriveerd, werd hij met een 
noodkreet teruggeroe pen. In de 
volgende minuten liet de boreling 
zich al horen.

Birlik
Het beheer van de particuliere 
kraamkliniek werd op 29 decem ber 
1955 overgenomen door de Inter-
kerke lijke Zieken huis-bouwactie 
(Ikazia), de grondlegger van het 
Ikaziaziekenhuis waarvoor aan 
de oostzijde van het (verdwenen) 
Brabantsedorp in de jaren zestig de 
eerste paal geslagen werd. Op 23 
november 1973 werd besloten de 
kraamkliniek Putse plein per 1 mei 
1974 te sluiten. Dit was het gevolg 
van modernere kraamafdelingen 
die in het Ikaziaziekenhuis, Sint 
Franciscus Gasthuis en Sint Cla-
raziekenhuis waren gekomen. De 
voormalige pasto rie/kraaminrich-
ting heeft daarna onderdak geboden 
aan diverse organisa ties. In 1998 
was het een onderko men voor de 
Turkse Culturele Vereni ging Birlik.

Het college van B en W besloot 29 
september 1977 met een subsidie-
verlening van 36.000 gulden 
aan de Islamitische Vereniging 
Birlik, de aankoop te steunen van 
de Putse pleinkerk met het doel 
daarvan een moskee te maken. De 
plannen veranderden echter. Het 
jaar daarop, 31 maart 1978, werd 
in aanwezig heid van burgemeester 
A.A. van der Louw van Rotter dam 
en burgemeester drs. A.J. Lems 
van Schiedam aan de Putselaan de 
moskee Kocatepe (Grote Berg) in 
gebruik genomen.

Een fi jne jaarwisseling toegewenst, 
een goed begin van 2011 en veel 
DOR-leesplezier!

De Putsebocht in Bloemhof was in mijn jonge jaren een drukke verkeersader en te-
gelijk een fijne winkelstraat. Ook was het een straat van aanzien, zeker het gedeelte 
tussen de Egelantierstraat en de Violierstraat waar ambtenaren, politiemensen en 
hoger bankpersoneel woonden. Maar het was ook een straat met veel arbeidersgezin-
nen, soms met tien of meer kinderen. Ik kwam er graag en slenterde met plezier langs 
de etalages van de talrijke buurtwinkels, waar altijd wel iets bijzonders te zien was. 
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De Schrijver en de Schilder:

Levensverhaal 
van twee oude 
Rotterdammers
Het idee voor een gezamenlijk 
boek groeide in café Melief 
Bender op de Oude Binnenweg. 
In het drukke lokaal voor 
‘sociaal en maatschappelijk 
verkeer’ bevonden zich 
opvallend veel journalisten, 
schilders en schrijvers.

In die drukke ambiance  begroette 
stamgast Jan van Toorn de zojuist 
gearriveerde Jan van Hovener, die hij 
voorstelde aan zijn tafelgenoot Peter 
Troost. “Troost…? Die naam komt 
mij bekend voor, maar ik kan hem niet 
thuisbrengen”, reageerde Hovener. 
“Peter is schrijver”, probeerde Van 
Toorn Hoveners geheugen op te 
frissen. Die herinnerde zich meteen 
dat hij foto’s uit de boeken van Peter 
had gebruikt als voorbeeld voor zijn 
schilderijen. “In het rijke Amerika 
hangen nu veel schilderijen naar 
afbeeldingen uit jouw boeken. Leuk 
je te ontmoeten. En wat toevallig!” 
“Net zo toevallig als dat er bij mij aan 
de muur een schilderij van jou hangt 
van de Hoogstraat”, antwoordde Peter. 
“Genoeg raakpunten om een boek over 
te schrijven onder de titel ‘De schilder 
en de schrijver’”, constateerde Jan 
Hovener.

Duoboek
Op de 31ste Rotterdamse Dag op za-
terdag 13 november 2010 presenteer-
den Peter Troost (86) en Jan Josephus 
Hovener (74) zodoende hun leuke duo-
boek. Peter Troost werd geboren op 
de plek waar nu het Beursgebouw aan 
de Coolsingel staat. Op latere leeftijd 
vulde hij tientallen boeken met zijn 
herinneringen aan de vele speurtochten 
die hij maakte door zijn oude geboor-
testad. Jan Hovener zag het levenslicht 
in de schaduw van het in aanbouw 
zijnde Stadion Feijenoord. Hij won 
in 1959 als 23-jarige de ‘Talensprijs’ 
en ging werken als plateelschilder bij 
De Porceleyne Fles in Delft. Later 
reisde hij in een camper door vele 
landen waar hij zijn scheppende werk 
achterliet. ‘De schilder en de schrijver 
– Het levensverhaal van twee oude 
Rotterdammers’ is een eigen uitgave 
van 138 pagina’s en tal van illustraties 
in kleur en zwart-wit. Het kost 18,95 
euro en is te bestellen bij Jan Hovener, 
Prins Hendrikkade 93b, 3071 KG,  
010-4134157 of via e-mail: 

- De Putsebocht vanaf 
de Hillevliet met de fraaie 

(helaas afgebroken) gerefor-
meerde Putsepleinkerk op 

de hoek van het 
Putseplein. Foto’s verzame-

ling Rein Wolters -

- Het winkelrijke middengedeelte van de Putsebocht tussen de 
(net niet zichtbare Kameliastraat rechts) en Dordtselaan -

- Het winkelgedeelte van de Putsebocht tussen de Zwederstraat (rechts) 
en de Boudewijnstraat met als zijstraat de Heer Nicolaasstraat -

- De omslag -

           
Genieten van
stripheld Dick Bos 
tijdens preek in Putsepleinkerk
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Crown Collectie
Dynasty 
Professional

Brilliant Collectie
Black Smith 
Collectie

Magnum Series Weco Collectie

www.vuurwerk-hol.nl
Openingstijden voorverkoop vanaf heden

maandag t/m vrijdag van 10.00 t/m 21.00 uur, zaterdag’s van10.00 t/m 16.00 uur
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door Aad van der Struijs

Nog vier nachtjes slapen….
Een fout die ik, en velen met mij, in het computerloze tijdperk maakte, is er in 2011 
niet meer bij. Destijds hield ik het wel tot eind januari vol het jaartal te gebruiken van 
het jaar, dat we in de nacht van 31 december op 1 januari hadden verlaten. Nu heb ik 
daar geen omkijken naar. De kalender in de computer regelt dat allemaal zelf. Later in 
2011 behoef ik niets te doen rond de komst van de zomertijd. Geloof me, een computer 
maakt een mens lui.

We hebben nog drie dagen in het 
oude jaar, om te denken aan alles wat 
er de afgelopen twaalf maanden is 
gebeurd. Droeve en blijde gedach-
ten wisselen elkaar af. Ik hoop, dat 
bij jou (net als bij mij) de blijde 
gedachten overheersen. Het is vaak 
heel moeilijk een negatieve gebeurte-
nis tot iets positiefs te draaien. Maar 
wanneer je begint iedere dag weer 
de zon te zien schijnen, heb je al 
veel gewonnen. En op de dag, dat 
je de zon niet ziet, denk dan aan het 
gezegde “Achter de wolken schijnt 
de zon”.

Jaarwisseling 1989/1990
Het was de eerste jaarwisseling, die 
ik, ná 27 jaar huwelijk, alleen zou 
doorbrengen. Mijn ex-vrouw woonde 
elders en mijn drie kinderen waren 
allen ‘de deur uit’. Ik was daarom 
verheugd, dat mij vanuit de politieaf-
deling Rotterdam Groot IJsselmonde 
het verzoek bereikte een videopro-
ductie te maken. Het onderwerp was 
simpel: de jaarwisseling en hoe de 
politie op zaken reageerde. Start op-
namen 31 december 18.00 uur, einde 
1 januari 4.00 uur. Voor opnameappa-
ratuur zou gezorgd worden, evenals 
voor vervoer en catering.

Dit was duidelijk een leuke opdracht. 
Toen ik het aan mijn oudste zoon 
vertelde, zei deze ”Dat komt goed uit. 
Mijn vriendin heeft Oudejaarsavond 
nachtdienst in het verpleeghuis waar 
ze werkt. Ik ga lekker met je mee om 
te assisteren.” Zo gezegd, zo gedaan.

We kwamen op het afgesproken 
tijdstip bij Bureau Grijs in de 
Haastrechtstraat en werden met 
warme oliebollen begroet. We bespra-
ken de werkwijze en maakten kennis 
met de twee politiemensen, die geüni-
formeerd, maar in een burgerauto, 
ons zouden rijden. Uit een goed 
afgesloten kast kwam de videocamera 
met geluidsopnamemateriaal. Mijn 
zoon vroeg of deze camera het laatste 
snufje Hi8 al had; dit bleek het geval 
te zijn. Hij bekeek de camera van alle 
kanten en zijn woorden hoor ik nog: 
“Pa, je krijgt gemakkelijke uurtjes. Ik 

ga de opnamen wel maken. Assisteer 
mij maar en dat kan je doen, door 
gewoon je mond te houden.”

En zo geschiedde!
Rond 20 uur vertrokken we en reden 
eerst langs enkele locaties, waar 
moeilijkheden later op de avond niet 
uitgesloten waren. We werden met 
name geattendeerd op wat jongelui. 
Daar waar mogelijk, maakten mijn 
zoon en ik een babbeltje met deze 
jongens en meisjes. We vertelden 
waar wij mee bezig waren en dat 
de opnamen die wij maakten niet 
automatisch van de politie waren. Op 
deze manier spraken wij onder meer 
bij/in een feesttent in de Beverwaard 
en bij Clubhuis Baroeg op de Spino-
zaweg. Bij deze club werd ons gelijk 
een avond gratis drinken aangeboden 
en kregen wij de verzekering, dat 
binnen een straal van 150 meter van 
Baroeg ons welzijn was gegaran-
deerd. Toen we ook nog mochten 
kijken in twee zeecontainers naast 
het clubgebouw, waarin honderden 
kerstbomen en kisten vol vuurwerk 
‘verborgen’ waren, was wederzijds 
vertrouwen aanwezig.

Tot een uur of elf was het een stille, 
enigszins vervelende avond. De Be-
ijerlandselaan was als de Coolsingel 
op een zondagavond: er liep geen 
sterveling. Ook in alle straten en 
zijstraten viel niets te beleven, tot we 
plotseling rechtop gingen zitten. Uit 
een woning in zo’n (zij)straat kwam 
een man, die heel veel moeite had 
op zijn benen te blijven staan. Lopen 
was er voor hem helemaal niet bij; 
ladderzat, nee zeg maar strontzat, 
was hij. Hij wist een langs het trottoir 
staande taxi te bereiken, kroop achter 
het stuur en startte de motor. Tijd 
voor de agenten hem aan te spreken. 
De dronkelap bleek taxichauffeur te 
zijn, had een klant naar diens huis ge-
bracht en was ‘even’ mee naar binnen 
gegaan voor een oudejaarsdrankje. 
In weinig vriendelijke bewoordin-

gen vertelde de chauffeur dat een 
drankje best mag op Oudejaarsavond. 
De politiemensen moesten op zoek 
gaan naar echte misdadigers en zich 
absoluut niet bemoeien met mensen, 
die hun Oudejaarsavond opofferden 
om feestgangers te vervoeren. Inmid-
dels was een ‘echte’ politiewagen 
gekomen om de chauffeur naar Grijs 
te brengen. Wij er achteraan.
In het bureau moest de chauffeur een 
ademtest doen. Ik kreeg de indruk, 
dat de ademhalingsapparatuur bijna 
van de tafel viel; zo hoog waren de 
cijfertjes die eruit rolden. Met de 
nodige ondersteuning werd de man 
naar een cel gebracht; voor de deur 
dicht was, sliep hij al.
Ons (korte) verblijf in het bureau 
was zeer aangenaam. Enkele partners 
van politiemensen hadden een tafel 
gedekt, met daarop salades, snacks, 
vruchtendranken, oliebollen en 
appelbeignets. Er was nog niet veel 
van genuttigd, want bijna iedereen 
was op straat. Wij waren ook snel op 
straat, want via de portofoon kwam 
het bericht, dat het onrustig was bij 
de feesttent in de Beverwaard. Ter 
plekke had men ook om de komst van 
een ambulance gevraagd.

Stoer doen
Bij aankomst bij de tent, bleek het 
allemaal mee te vallen. Mijn zoon en 
ik werden als ‘oude vrienden’ begroet 
en we kregen direct het verhaal van 
de toestand te horen. Omdat het ge-
beuren in de tent eigenlijk niets was, 
het aangeboden programma betitelde 
men als kinderachtig, waren de ou-
dere jongens buiten ‘stoere’ spelletjes 
gaan doen. Zo klom men op een 
elektriciteitshuisje en sprong vanaf 
het dak naar een drie tot vijf meter 
verder gelegen zandhoop. Dit ging 
goed, totdat jongens gingen meedoen, 
waarvan de wijsheid in de kan was 
blijven zitten. Als men al op het dak 
had weten te komen, konden de dron-
ken benen zich daarna absoluut niet 
goed afzetten. Eén branieschopper 
was met zijn hoofd naar voren tussen 
huisje en zandhoop op de straattegels 
terecht gekomen. Ik moet zeggen: het 
zag er niet gezond uit.
We waren precies op tijd om twaalf 
uur bij Baroeg mee te maken. Ik 
moest en zou een flesje bier drinken. 
De brandstapel die in de tijd tussen 
ons eerste bezoek en twaalf uur was 
opgebouwd, mag rustig het woord 
enorm dragen. Verbazingwekkend 
was, dat het vuurwerk door enkele 
Baroegers werd afgestoken, terwijl 
verder niemand zich op/bij de afvuur-
plaats vertoonde. Dit Baroeg had wel 

greep op zijn leden(?).
Terugkijkend naar deze oudejaars-
avond, kan ik zeggen dat het een 
rustige Grijs-jaarwisseling was. 
Onze ‘heldendaden’ hadden niets 
met heibel, onrust of baldadigheid te 
maken. We waren tegen een dronken 
chauffeur gelopen en één uur in het 
nieuwe jaar zagen wij twee mannen 
een poging tot inbraak doen. Pas toen 
het licht van de camera aan ging, had-
den ze in de gaten dat ze bespioneerd 
werden.

Ná nog een hapje en een drankje op 
Grijs, werd om ongeveer half vier de 
weg naar huis ingeslagen. Dat huis 
stond toen nog in Den Haag. Bijna 
aan het einde van de A13 vroeg mijn 
zoon of we over de Scheveningseweg 
konden rijden; daar was het ver-
pleeghuis waar zijn vriendin werkte. 
We gingen even gelukkig nieuwjaar 
zeggen.
Aangekomen in het tehuis hoorden 
we van zijn vriendin, dat ze een 
bijzonder leuke en drukke jaarwisse-
ling had gehad. Er waren twaalf le-
venslustige mannen bij haar geweest, 
die klokslag twaalf het (water)glas 
geheven hadden.

Wat bleek: om 23.40 uur had de 
vriendin wat oliebollen in een mag-
netron gedaan, om deze om twaalf 
uur met collega’s van andere étages 
op te eten. In plaats van 20 seconden 
verwarmen, had zij de magnetronklok 
op 20 minuten gezet. Terwijl ze in het 
keukentje stond, riep een patiënt haar. 
Terwijl ze nog met de patiënt bezig 
was, hoorde ze veel sirenegeluid 
en heel veel voetstappen op ‘haar’ 
étage. De oliebollen waren letterlijk 
in rook opgegaan, de rook had het 

automatische brandalarm naar de 
brandweer geactiveerd en omdat het 
een verpleeghuis betrof, had men 
uit voorzorg twee brandweerwagens 
gestuurd. En zo was het gekomen!

De cameraman
Mijn zoon, die tijdens de hiervoor 
beschreven oudejaarsavond zijn 
brood verdiende als NS-treinma-
chinist, is uitgegroeid tot één van 
de betere ENG-cameramensen in 
Nederland. Iedere keer als ik het 
langer wordende lijstje zie van zijn 
prestaties, klopt het trotse vaderhart 
iets sneller. Ik denk dan: ‘Ja, dat flikt 
mijn Peter toch allemaal maar’. Hij 
werkt sinds jaar en dag voor gere-
nommeerde organisaties en maakte 
tal van aansprekende reportages. 
Onder meer van de WK-finale in 
Zuid-Afrika, de Tour de France en 
het overlijden van de Paus voor RTL 
Nieuws, over de rellen tijdens de 
G-20 Top in Londen, de vermissing 
van Marlies van der Kouwe en de 
dood van Arafat voor Netwerk en 
over de tsunami in Banda Atjeh, een 
natuurramp in Roemenië en bomaan-
slagen in Egypte voor TweeVandaag. 
Verder maakt hij naam met werkelijk 
schitterende onderwaterreportages 
en andere natuurfilms. Kortom, hij is 
een getalenteerde cameraman, die op 
dit vlak, hoop ik, toch een heel klein 
beetje geleerd heeft van zijn vader.

Iedereen een prettige jaarwisseling 
en veel gezondheid, liefde en geluk 
in 2011!

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Wij maakten kennis onder het genot van een glas champagne -
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Voor informatie en reserveringen; Bel 026 - 325 9278 of mail info@select-voyages.nl www.select-voyages.nl

Select Voyages
Aan de muntkade ligt tijdens de Vakantiebeurs van 11 t/m 16 januari ons luxe riviercruiseschip Serenade 1 aangemeerd.  

Graag geven wij u zo de gelegenheid om ons schip te bezoeken en kennis te maken met Select Voyages. Daarnaast zijn wij ook  

op de Vakantiebeurs vertegenwoordigd met een stand op het Cruisepaviljoen in hal 3. 

Select Voyages staat voor een nieuwe generatie riviercruisen. Met haar 6 luxe cruiseschepen bieden zij een veelzijdig cruiseprogram-

ma aan. De cruiseschepen zijn daarnaast een klasse apart... ontspanning en beleving staan centraal aan boord. Kom langs bij onze 

stand op de Vakantiebeurs of stap bij ons aan boord, de koffie staat voor u klaar!

Select Voyages. Ervaar het nieuwe riviercruisen.

8-daagse cruise

Nederland & België 
Switzerland II

Een reis vanaf Rotterdam langs de mooiste plaatsen 
in Zeeland en een bezoek aan de prachtige stad 
Antwerpen. U verblijft aan boord van het 4-ster-
renschip Switzerland II in een 2-persoonshut met 
douche,toilet,TV en minibar.

7-daagse cruise

Rondom het IJsselmeer
Serenade 1

Het thema van deze cruise is Zuiderzee en Hanzeste-
den. U bezoekt onder andere Volendam, Enkhuizen, 
Kampen en Zutphen. Een rondje door het prachtige 
landschap van Nederland waarbij u kunt genieten 
van prachtige vergezichten. Ook hier verblijft u 
in een hut die beschikt over ligbad, douchecabine, 
toilet, flatscreen TV, kluisje en minibar.

6-daagse cruise

Holland op zijn mooist
Serenade 2

Het thema van deze cruise is Zuiderzee en Hanzeste-
den. U bezoekt onder andere Volendam, Enkhuizen, 
Kampen en Zutphen. Een rondje door het prachtige 
landschap van Nederland waarbij u kunt genieten 
van prachtige vergezichten. Ook hier verblijft u 
in een hut die beschikt over ligbad, douchecabine, 
toilet, flatscreen TV, kluisje en minibar.

in een hut die beschikt over ligbad, douchecabine, 
toilet, flatscreen TV, kluisje en minibar.

Vertrek 28 maart 

v.a.€499,- p.p.

Vol pension

www.select-voyages.nl

in een hut die beschikt over ligbad, douchecabine, 
toilet, flatscreen TV, kluisje en minibar.

Vertrek 5 april 

v.a.€399,- p.p.

Vol pension

Komt u ook? 
Tegen zeer gereduceerd tarief kunt u in de periode 12 t/m 15 januari  
ook bij ons aan boord overnachten. 
Een 2-persoonshut inclusief ontbijt boekt u al voor € 75,- per persoon.

Voor informatie en reserveringen; Bel 026 - 325 9278 of mail info@select-voyages.nl 

Vertrek 1 april 

v.a.€799,- p.p.

Vol pension

Boonsweg 7 - 3274 LH Blaaksedijk (Ind.terrein Heinenoord) - Tel. 0186 - 60 13 55 - Maandagmorgen gesloten - Vrijdagavond koopavond - Vanaf de Heinenoord-
tunnel is het nog slechts 5 minuten rijden - Volop gratis parkeerruimte! - info@slaapboulevard-kwakernaat.nl - www.slaapboulevard-kwakernaat.nl
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Heeft u al lucht 
gekregen van 
onze actie?

Een verademing voor u en uw portemonnee

*  Bij aankoop van een Auping AVS bedbodem in combinatie met een Auping AVS matras. 
Niet te combineren met een setprijs. Deze actie is geldig t/m 31 januari 2011.
Kijk op www.slaapboulevard-kwakernaat.nl voor de voorwaarden.

Altijd al van plan geweest om ooit het comfort van zo’n 
echte, goed ventilerende Auping in huis te halen? Dan 
is dit het moment. Want tijdelijk krijgt u 15% voordeel 
op Auping AVS bedbodems en Auping AVS matrassen*. 
Zo is uw nieuwe Auping ook voor uw portemonnee een 
verademing. verademing. 

15% voordeel*

 100% Auping

SLAAPBOULEVARD
WENST ALLE KLANTEN
EEN HEERLIJK
UITGERUST 2011!

 
 



‘Kerstbrood 
met bietensiroop’.
Het verhaal over het Kerstbrood met 
bietensiroop komt grotendeels overeen 
met mijn eigen ervaringen gedurende de 
verschrikkelijke hongerwinter 1945. Al 
eerder las ik een artikel van mevrouw 
Gré Schuring, vandaar mijn vraag aan 
haar: Bent u soms de dochter van schip-
per Jaap Schuring, werkzaam bij de 
Firma Vermeer & v/der Arend  Olie & 
kolenhandel Binnenhaven Rotterdam. Hij 
voer met een tankschip, ik meen de ITO 
3 of ITO 5 in de havens voor aflevering 
van smeer- en gasolie. Zo ja, dan is er 
misschien nog een leuk verhaal te maken, 

want mijn vader werkte als boekhouder 
bij genoemde firma. Op speciale dagen 
voeren we weleens met hem mee.

L.N. Maijstré sr.
Tulpstraat 18
Spijkenisse 3202 KE
l.n.maijstre@planet.nl
--------------------------------------------------
Willy den Ouden
Ik las in het stukje over zwemster Willy 
den Ouden dat haar vader voor de  oorlog 
een café in de binnenstad had. Nu meen 
ik mij te herinneren dat haar vader tijdens 
en ook nog na de oorlog een café heeft 
gehad op de hoek van de Kleiweg en 

Smaragdstraat. Er was achter een soort 
feestzaal. Ik weet niet hoelang hij daar 
gezeten heeft. Volgens mij woonde er 
ook een zus van haar op de Kleiweg. In 
de oorlog heeft onze school daar ook 
nog even les gehad, totdat we voor halve 
dagen naar een school aan de Wilgenlei 
gingen. Ik ben benieuwd of er mensen 
zijn die zich dit ook nog herinneren.

Mevr. Van Agthoven
adsl581380@tiscali.nl
--------------------------------------------------
Mes en vork
Hiermee wil ik reageren op het stuk uit 
De Oud-Rotterdammer 25 van 14 decem-
ber 2010, want dit deed mij denken aan 
een ervaring van mij uit 1943.
Wij gingen met een heel stel kinderen via 
de Gereformeerde kerk van IJsselmonde 
naar gastgezinnen op Schouwen en 
Duiveland voor een zomervakantie van 
zes weken. Met de bus vertrokken we 
naar de Rozestraat om met het stoom-
trammetje (de mensenmoordenaar) naar 
Hellevoetsluis te gaan en verder met de 
boot naar Brouwershaven. Vandaar weer 
met een stoomstram richting Haamstede. 
Op diverse plaatsen werd gestopt en 
werden kinderen opgevangen. Ik werd in 
een groot huis bij een oudere mevrouw in 
Haamstede ondergebracht, waar ook een 
dochter met haar gezin woonde.
Het was al twee uur toen ik afgehaald 
werd en ik moest dus nog eten. De tafel 
was gedekt voor twee personen, keurig 
met alles erop en eraan, maar wat moest 
ik met dat gereedschap, want dat waren 
wij thuis niet gewend. Mijn tafelgenoot, 
een al oudere zoon die op bezoek kwam 
en ook met de tram was meegekomen, 
wist niet beter. Je kunt je dus wel 
indenken hoe ik me als negenjarig meisje 
voelde. Gelukkig had ik de volgende dag 
een goede leermeester in de schoonzoon 
van de familie. Zijn dochtertje van drie 

zat naast hem en hij vond dat het tijd 
werd dat zij moest leren netjes met mes 
en vork te eten. Ik natuurlijk luisteren 
en kijken en na een paar dagen was dat 
probleem voor mij opgelost. Ik was hem 
zeer dankbaar dat hij zijn dochter tafelma-
nieren bijbracht.
Ik heb daar een heel fijne vakantie 
doorgebracht en bij terugkeer in IJssel-
monde werden we door onze ouders weer 
opgehaald. Mijn moeder vroeg hoe ik het 
had gehad en mijn antwoord was “je moet 
haar, mijn zusje van vier, zo gauw mo-
gelijk met mes en vork laten eten, want 
dan hoeft zij zich niet zo rot te voelen 
als ik, toen ik daar aan tafel zat onder het 
toeziend oog van oma en dochter.” Geluk-
kig was het bij ons thuis ook al gauw een 
gewoonte om met mes en vork te eten.
Toen mijn moeder jaren later met een 
ander zusje, vijftien jaar jonger dan ik, bij 
familie ging logeren, vond mijn oom dat 
zij zo netjes kon eten en zei: “Haar durf ik 
mee te nemen naar een duur restaurant”, 
waarna mijn moeder het verhaal vertelde. 
Bij thuiskomst werd ik alsnog door mijn 
moeder bedankt.

G. Kooiman
rodiverschoor@hetnet.nl
--------------------------------------------------
NRC
In de krant van 2 november heb ik mijn 
man en zwager zien staan op de foto van 
het voetbalelftal in Het Spionnetje. Het 
was het eerste elftal van NRC, dat om-
streeks 1959 aan het Toepad in Kralingen 
speelde. Zij werden kampioen en we 
vierden feest in de Twaalf Provinciën. Ik 
weet nog wat namen, zoals Jan en Huub 
Seegers, Jan Maasland, Henk Paulus, 
Rinus Dijkgraaf, Jan Smit, Aad van 
Woensel, Willem Grolle, Aad Spros en 
Thijs Muller. Mijn man Jan en zwager 
Huub zijn overleden.

H.M.W. Seegers-Cafferata
Malmöpad 10
3067 PW Rotterdam
--------------------------------------------------
Café Frieda
Ik heb tot 24 september 1962 aan de 
Rodenrijsestraat 23b in Rotterdam 
gewoond. Mijn familie heeft een paar 
Oud-Rotterdammers opgestuurd, waarin 
ik interessante belevenissen heb gelezen, 
die ik mij soms ook nog kan herinne-
ren. Ik heb mijn verpleegstersopleiding 
en de kraam in het Diaconessenhuis, 
toen op de Westersingel 115, gedaan en 
nog elf maanden in Dijkzicht gewerkt, 
waar ik ook met dokter Pannekoek heb 
gewerkt. Ik woon nu in een vijftigplus 
village, die hier veel voorkomen. Ze zijn 
erg populair. Er wonen hier nog meer 
oud-Hollanders, die het krantje ook met 
plezier lezen.

Ella van der Heiden
211/42 Lewani Palms Resort
Goldmine Rd
Ormeau, Queensland 4208
Australië
-------------------------------------------------- 
Fout
In uw blad van 2 november staat in Door 
de lens van Hartog een foutieve datum  
bij het bezoek van de heer Peper aan IJs-
selmonde. Dat was niet op 23 mei, maar 
op 23 maart 1982. De onbekende politie-
man ben ik, die toen als hoofdinspecteur 
van politie chef was van politiebureau 
IJsselmonde.

W. de Bruij
Hoofdland 477
3332 RE Zwijndrecht
-------------------------------------------------
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Markt
Alwéér een jaartje De Oud-Rotterdammer gelezen, we wachten er elke veertien 
dagen op. Wat als ik nu ook eens iets over de oude stad vertel?

Eerst even voorstellen; ik ben geboren in mei 1930 aan de Gedempte Binnenrotte 
116 en heb daar tien jaar gewoond. Mijn lagere school zat in de Jonker Fransstraat.  
Mijn ouders werkten daar dag en nacht in hun Burger Hotel Gerard. Vooral op 
marktdagen was het druk. Onder het viaduct, waar de trein over reed, werd verschil-
lende malen per week markt gehouden. De tram kwam via de Meent ook voorbij, 
naar de Hoogstraat. Als ik het mij goed herinner was dat lijn 3.
De politie moest er ook een keer aan te pas komen. Op de hondenmarkt waren paal-
tjes in putjes gezet, waaraan de honden vast gemaakt konden worden. Wanneer er 
geen markt was, werden die putjes afgedekt met een metalen deksel. Wij legden die 
deksels eens op de tramrails. De bestuurder remde gelukkig af, zodat er niets ergs 
gebeurde, maar wel werd de politie gewaarschuwd, hetgeen ons een paar moeilijke 
dagen opleverde.
Mijn ouders hadden veel vaste gasten, een dinertje kostte niet zo veel, enkel een 
biertje drinken was niet toegestaan (alcoholprincipe), maar bij een etentje mocht 
men wel een biertje bestellen. Koffie en spritskoeken waren ook geliefde producten.
Vader was zeemilicien en op de dag van het uitbreken van de oorlog nam hij ‘s 
morgens de fiets en peddelde naar de marinierskazerne, waar hij kok was. Echter 
na een kwartier was hij alweer terug. De NSB’ers schoten op hem. Hij verkleedde 
zich vliegensvlug en in burger met uniform in de tas ging hij op de fiets terug naar 
de kazerne.

Gerard Roepel

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

Klas 6 van de 
Vreewijkschool 
uit 1960  
De laatste klassenfoto van de basis-
school op het schoolplein aan de 
Groenezoom. Met meester Schlink 
(links) en bovenmeester Berghout 
(rechts). Als je goed kijkt zie je het 
aan de gezichten, de blijdschap en de 
opluchting. Het schoolseizoen zit erop 
en het vervolgonderwijs  is geregeld. 
Bijna zomervakantie. Maar eerst 
nog  een heerlijke week vakantie met 
school in Ermelo. Wat is de nabije toekomst mooi en wat is de groep hecht! Maar in de volgende maanden en jaren zal de klas 
verspreid raken over vele scholen van voortgezet onderwijs. Hoe is het iedereen vergaan?
Al eerder was ik via De Oud-Rotterdammer op zoek naar mijn oud-klasgenoten van de Vreewijkschool klas 1 uit 1953/54. Die 
heb ik bijna allemaal gevonden. Deze klas 6 uit 1960 had echter een geheel andere samenstelling. Een flink aantal oud-klasge-
noten heb ik al gevonden. Maar ik ben nog op zoek naar: Richard Jansen, Henri van Melle, Piet Stolk, Jan Douwes, Hans de 
Lange, Gerard Holst, Gijs van Engelen, Hans Bel, Henk van Engelen, Bennie Rijkers, Paul Hage, Rolf Sprong, Jan Hekman, Ria 
Hartman, Karin van Kekum, Annette Overhand, Wilma van den Dool, Jim van Gulik, Wim Warnar, Jan Kooiman, Cobie Braams, 
Ans van Herik, Maarten Langbroek, Wim Verseijden, Greetje Verveer, Lia vd Wilk en Tonny van Langeveld.

Meld je bij Nico den Braber: njdenbraber@telfort.nl

Café Sport
Ik heb diverse leuke reacties gehad op mijn oproepje voor stamgasten van café Sport in de Pijnacker-
straat, waaronder de eigenaar van fietsenhandel Verbi Sport. Op bijgaande foto staan Wijnand Bitter 
(zoon van Wil Bitter, links bovenaan). De scheidsrechter is Henny van der Lee, rechts van hem Joop 
Muilaard. Andere namen zijn Van Gaalen, Plug, Erkelens, Schutte, Verklei, Cillekens en Kuipers.



Gezocht
Ik ben op zoek naar de omslag van een 
LP. Op die omslag staan drie Harley´s met 
daarop de muzikanten. De foto is gemaakt 
op een bouwlocatie, op de hoek Westzee-
dijk; daar was eerst een kerk en nu een 
kantoorgebouw. Volgens mij was het een 
dixielandgroep.

J.G.Witkam
j.g.witkam@versatel.nl
-------------------------------------------------
Schuitmaker
Voor mijn nichtje in Australië ben ik op 
zoek naar onze opa. Zijn naam was Douwe 
Schuitmaker, geboren 6-3-1877 in Franeker. 
Hij is overleden 13-7-1957. Hij was een 
zoon van Paulus en Jessina Stellingerwerf. 
Hij is getrouwd 19-12-1903 met Geertje 
Roersma, geboren 20-05-1883 te Leeu-
warden. Uit dat huwelijk zijn vijf dochters 
geboren en een zoon. Wie kan ons meer 
vertellen over Douwe Schuitmaker. Ze zijn 
gescheiden 30-6-1924. Tijdens hun huwelijk 
woonden ze in Rotterdam.

Info graag naar p.alteren7@chello.nl
-------------------------------------------------
Simonis
Ik heb eind jaren 50, begin jaren 60 gewerkt 
bij  Simonis aan de Dorpsweg en Kroon 
Radio aan de Schiedamseweg  in Rotterdam. 
Zijn er nog mensen die foto’s of ander ma-
teriaal hebben van die winkels ? Graag hoor 
of zie ik wat daarvan

A.van Loon
avanloon@wxs.nl
-------------------------------------------------
Thea Janssen
Ik zoek Thea Janssen, blond, mager, nu 
45/46 mijn beste vriendin toen in 1977. Wij 

woonden in Huizen Angela – Den Haag.

Ik ben Clifton. Kent u, of bent u haar?  0521 
345880
clifftj@hotmail.com
-------------------------------------------------
Kleine Visserijstraat
Zaterdag 15 januari is er van13.00 tot 16.00 
uur een reünie voor bewoners van de Kleine 
Visserijstraat in wijkgebouw Pier 80 aan 
de Rosenermanstraat in Rotterdam. We 
missen nog Rietje Rippens, John Pang, Nico 
de Rooy, Nico Sweep en iedereen die zich 
nog niet heeft gemeld. Doe het alsnog en 
tot ziens

elma
a.stehmann8@upcmail.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:

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

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

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

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

2e Staringstraat
Mijn ouders hadden in de jaren 30 tot 70 en waterstokerij in de 2e Staringstraat. Na de oorlog hebben zij 
het hoekpand 2e Staringstraat/Alberdinck Thijmstraat erbij gehuurd en zijn daar een levensmiddelenzaak 
begonnen. Beide panden zijn er niet meer, maar wat ons 
verbaasde, was dat de ‘stoep’ aan de ingang van de win-
kel er nog steeds zit. Op de ‘stoep’ is doorgebouwd en 
met normale bakstenen verder opgetrokken. Wij waren 
blij verrast dat er nog íets te zien was. Weet iemand 
waarom de stoep is gehandhaafd?

M. Peters-Moerkens
Rozenplantsoen 3
2841 AM Moordrecht

Contact
In Rotterdam ging ik naar de ulo in de Overijsselsestraat, achter de Randweg. 
Hoofdonderwijzer was mijnheer Ooms. Een andere leraar was mijnheer Van 
der Meijden. Hij staat op de foto achter Jannie Houtekamer en Wil Stelte.
Ik vond een foto van enkele klasgenoten. We speelden korfbal op de 
Smeetslandsedijk, waar bijgaande foto is genomen. Ik lees graag De Oud-
Rotterdammer en misschien zijn er nog klasgenoten die zich mij herinneren 
en contact willen zoeken. Ik zou dat erg waarderen. Enkele namen van mijn 
klasgenoten zijn: Joop van Kekem, Jannie Bos, Betsie Sirag, Nel Verschoor, 
Bep en Mollie Kriek, Alie Rodenberg en Corrie Kind. Een van de jongens 
was Leen van Luik.
Ik was 23 toen ik in 1953 naar Nieuw Zeeland emigreerde.

Korrie van Slooten-Martens
16 Greenhurststreet, 
Christchurch 8042, 
New Zealand

H.H. de Klerk
Veel van uw kranten stuur ik door naar goede vrienden in Nieuw Zeeland, waar ze vervolgens 
gespeld worden, zo leuk vinden ze de krant daar.
Ik vond in mijn archief bijgaande foto. Ik werkte destijds, in de jaren 50, bij woninginrichter 
H.H. de Klerk aan de Walenburgerweg. Op de motorkap Klaas en Annie Kramer, het meisje 
met de bloemenjurk heet Lenie, van de andere twee ben ik de namen vergeten. Zelf sta ik 
vooraan met mijn armen over elkaar. Reacties graag naar:

W. Kok
Groene Kruisweg 123
3084 LM Rotterdam



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 28 december 2010 pagina 27

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 5 JANUARI 2010 
opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

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

Het is alweer de laatste krant van het jaar. De volgende krant zal alweer in jaargang zeven zijn. Het afgelopen jaar 
heeft De Oud-Rotterdammer zijn eerste lustrum gevierd. Er werd een superreünie georganiseerd voor de lezers van 
de krant. Voor volgend jaar staan er heel wat plannen op stapel en wij hopen deze allemaal te kunnen verwezen-
lijken, zodat de krant nog leuker wordt voor de oud-Rotterdammers die hem zo graag lezen. De redactie van De 
Oud-Rotterdammer wenst iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar en we hopen dat u ook volgend jaar weer 
actief mee puzzelt. De oplossing van de vorige puzzel was:

Kerstballen, pieken en kerststallen
De volgende winnaars ontvangen de cd van The three Jacksons thuis:
W. Seelbach, Rotterdam
P.T.M. Samwel, Hoek van Holland
B. Vuik, Krimpen aan den Lek
P. Groen, Rotterdam
M. Verschuren, Rotterdam

1 2 3 4 5 6 7 9 11

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

62 63 64

66 67 68 69 70 71 72 73 74
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76 77 78 79 80 81 82
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83 84
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85 86 87 88 89 90 91 92 93

95 96 97 98 99 100

102 103 104 105 107106 108 109

111 112 113 114 115 116

101

94

117 118 119 120 121 122 123 124

110

125 126 127

55 78 113 22 50 108 19 93 67 6 - 103 40 125 107 99 15 116 52 24 125 88 73

100 82 64 42 112 17 102 75 127 7

KERST PUZZEL

Horizontaal
1. sprookjesachtige gever van kerstgeschenken; 7. christelijke 
feestdag; 13. Australische struisvogel; 14. dwergbuffel; 15. enthou-
siast bewonderaar; 17. nauwe opening; 19. schaapkameel; 21. 
hertensoort; 23. het paard van .....; 24. onmeetbaar getal; 25. titel 
(afk.); 26. plaats in Duitsland; 27. nikkel (scheik. afk.); 28. schoor-
steenzwart; 30. smekend verzoek; 32. maanstand (afk.); 33. glan-
zend metaal; 35. Mohammedaanse godsdienst; 39. metaalsoort; 
42. spoedeisend; 45. muzieknoot; 46. oliemaatschappij; 48. tijd-
perk; 49. het elders aanwezig zijn (excuus); 51. rivier in Friesland; 
52. werelddeel; 55. streek (gewest); 57. verdovend middel; 59. 
scheikundige onderzoeker; 62. Israël (afk.); 63. waterkant; 65. 
jongensnaam; 66. begraafplaats; 70. deel van week; 71. gelduit-
gifte-automaat (afk.); 72. een schip aanklampen; 76. jongens-
naam; 77. Spaanse schilder; 79. verdikt sap; 82. (kleine) rekening; 
84. heden; 85. bestuur van een staat (bewind); 88. bewerken van 
land; 90. marterachtig roofdier; 92. aan het vechten; 95. muziek-
noot; 96. land in Azië; 98. scheepstouw; 99. lager economisch en 
administratief onderwijs (afk.); 101. persoonlijk voornaamwoord; 
102. Europese hoofdstad; 103. zwarte wegverharding; 106. 
gebruikelijk; 109. Australisch buideldier; 111. griezelig; 112. deel 
van etmaal; 113. geen uitgezonderd; 115. open plek in het bos; 
116. soort drug; 117. Frans voor water; 119. rangtelwoord; 121. deel 
van ladder; 123. automatische knipperlichtinstallatie (afk.); 125. 
betrekking; 126. balsport 127. hachelijk.

Verticaal
1. omslag van een boek of schrift; 2. Franse schilder; 3. sadoma-
sochisme (af.); 4. stierenvechter; 5. honingdrank; 6. aantekening; 
7. tropische vogel; 8. mannetjesschaap; 9. mond (waffel); 10. 
tegenover (afk.); 11. zeestrijdmacht; 12. hemellichaam; 16. plaats 
in Gelderland; 18. plaats in Gelderland; 20. vlaktemaat; 22. plaats 
in Utrecht; 29. plaats in Siberië; 31. zandheuvel aan zee; 33. 
biscuit van bladerdeeg; 34. sterk ijzerhoudende grondsoort; 36. 
onordelijk in zijn werk; 37. lager landbouwonderwijs (afk.); 38. 
honingdrank; 39. ligplaats voor schepen; 40. nagerecht; 41. 
gracieus (sierlijk); 43. schelle kreet; 44. infectieziekte; 47. haven-
stad in Israël; 50. hoofddeksel; 53. roem; 54. persoonlijk voor-
naamwoord (Duits); 56. graangewas; 58. losbandig drinkgelag; 60. 
zangstem; 61. Europeaan; 64. tuimeling; 67. personen van adel; 
68. steen; 69. rivier in Duitsland; 73. Amerikaanse ruimtevaartor-
ganisatie (afk.); 74. Spaanse afscheidingsbeweging (afk.); 75. 
wereldtaal; 78. deel van een camera; 80. nauwe doorgang; 81. 
weinig in aantal (sommige); 83. Europese hoofdstad; 86. heilige 
rivier in India; 87. deel van een uur; 89. deelstaat van India; 91. 
oneffen; 93. lokmiddel (voer); 94. dochter van Alexander en 
Maxima; 97. onze planeet; 100. kalf van een jaar; 102. leeuwen-
jong; 104. vestingwerk; 105. meisjesnaam; 107. delfstof; 108. 
toegankelijk; 110. Indonesisch gewoonterecht; 114. dots per inch 
(afk.); 118. tandeloos zoogdier; 120. lidwoord; 122. muzieknoot; 
124. kosten koper (afk.).
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over 
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel 
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

In De Carnissedreef in Charlois zijn 
nog enkele eenkamerappartementen 
met of zonder zorg vrij. Het naastgelegen 
verpleeghuis biedt veel faciliteiten, o.a. ‘n 
restaurant met terras. Huurprijsindicatie: 
€ 450,-, exclusief service en verwarmings-
kosten.

Informatie over huren?
Bel of mail Humanitas woonmakelaar Coby Bosker:
0651 - 58 36 34 of cbosker@stichtinghumanitas.nl
Een woning van Humanitas kopen?
Bel of mail Harry Scheffers: 
0623 - 51 76 22 of hscheffers@stichtinghumanitas.nl

Bewoners, personeel en vrijwilligers 
van Humanitas wensen u en elkaar
een goed uiteinde en een gelukkig nieuwjaar!

De Stichting Humanitas Rotterdam en de Vereniging Hu-
manitas, afdeling Rotterdam, nodigen u uit voor de tra-
ditionele nieuwjaarsbijeenkomst. U ben van harte wel-
kom op donderdag 6 januari 2011 van 14.00 tot 17.00 
uur in de Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150 in 
Rotterdam-Ommoord.

Humanitasdelegatie bij opening 
Zorghotel voor Surinaamse 
Nederlanders in Paramaribo

Half november bachten Humanitas-ambassadeur Hans Becker 
en de directeur van Humanitas-Hillgersberg/Schiebroek en 
-Delfshaven Cor van Oort een werkbezoek aan Suriname. Naast 
de opening van een prachtig zorghotel, dat ook zeer geschikt is 
voor Surinaamse cliënten van Humanitas, onderzochten zij de 
mogelijkheid het Humanitasconcept in Suriname toe te passen.

Op 19 november jl. werd het 
RCR Zorghotel aan de Anton 
Dragtenweg 68 in  Paramaribo 
feestelijk geopend. Vanaf 15 
november is het zorghotel, met 
58 studio’s, hotelkamers, suites 
en appartementen, in bedrijf. 
Het Zorghotel is een project 
van RCR Health Centre, een par-
ticuliere zorgverlener uit Drie-
bergen die ook een zorghotel 
in de buurt van het Spaanse 
Alicante runt. Vertegenwoor-
digers van samenwerkende en 

ondersteunende partijen waren 
aanwezig, zoals het Ministerie 
van Volkgezondheid Suriname, 
EFS Covab, de Nederlandse Am-
bassade, Zorgverzekeraar Agis en 
bestuurders en management van 
samenwerkende zorginstellin-
gen uit Suriname en Nederland.

Openingsspeech
Prof. Becker hield de openings-
speech bij een illuster gehoor 
met o.a. vice-president Robert 
Ameerali, de minister van Volks-

gezondheid Celsius Waterman, 
de minister van financiën me-
vrouw Wonnie Boedhoe en de 
Nederlandse ambassadeur in Su-
riname, Aart Jacobi. 
 
Surinaamse Nederlanders
Na een voorbereiding van 2,5 jaar 
werd in het voorjaar van 2009 be-
gonnen met de bouw van het 
zorghotel. Doel is zorg naar Ne-
derlandse maatstaven te bieden 
aan (Surinaamse) Nederlanders 
die tijdelijk in Suriname verblij-
ven. De zorg aan Nederlanders 
wordt op basis van een geldige 
CIZ-indicatie door de AWBZ ver-
goed.
Maar het tweede, niet minder be-
langrijke, doel is het bieden van 
zorg aan de Surinaamse bevol-
king zoals dialysezorg, ouderen-
zorg, ziekenhuisverplaatste zorg, 
kraamzorg en preventieve diabe-
teszorg.

Het servicecomplex Nancy Zeelen-
bergflat in Charlois met zijn markante 
gevel, en mooie binnentuin staat aan 
het groene Amelandseplein.  Er zijn nog 
enkele appartementen vrij. Huurprijsin-
dicatie: € 450,-, exclusief service en ver-
warmingskosten.

Sterke banden
Al reizend merkten Bec-
ker en Van Oort hoe sterk 
de banden zijn van Hu-
manitas met Suriname: 
overal kwamen zij be-
kenden, medewerkers 
en oud-medewerkers, 
van Humanitas tegen.

College
Humanitas-ambassadeur Becker 
gaf en passant nog een college 
humanisering van de zorg aan 
de Anton de Kom Universiteit 
van Suriname. Met kritische vra-

gen en groot enthousiasme 
reageerden de collegebezoe-
kers op het Humanitasconcept. 
Men drong erop aan meer col-
lege’s te komen geven.

Hans Becker, Redjin Thakoersingh en Cor van Oort in Paramaribo

Op 16 december zongen paramedici kerstliedjes bij Humani-
tas-Akropolis. Op de afdelingen van het verpleeghuis werd dit 
initiatief enthousiast ontvangen door zowel de bewoners als 
het personeel. De stemming zat er helemaal in: veel cliënten 
begonnen spontaan mee te zingen.

Veelzijdige Humanitas-paramedici

Het Zorghotel in Paramaribo

Humanitas Home-
Start: steuntje in de 

rug bij de opvoeding
Bij Humanitas Jeugdhulpverlening 
en opvoedingsondersteuning zet-
ten maatschappelijk werkers en 
vrijwilligers zich in voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 24 jaar (en hun 
ouders). Voor Home-Start zijn wij 
op zoek naar

Ervaren opvoeders m/v
(vrijwilligers)

om Rotterdamse ouders met jonge 
kinderen (0–6 jaar) te ondersteu-
nen. Wij bieden

• Uitdagend en leerzaam vrijwilli-
gerswerk.

• Gemotiveerde collega’s.

• Deelname aan trainingen.

• Goede begeleiding.

• WA- en ongevallenverzekering.

• Onkostenvergoeding.

Contact
Heeft u interesse in uitdagend vrij-
willigerswerk? Bel dan met een van 
de vrijwilligerscoördinatoren op 
nummer 010 - 265 39 30 (Rotter-
damNoord) of 010 - 419 61 93 (Rot-
terdam-Zuid). Of email naar: home-
start@stichtinghumanitas.nl.
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