
Op de (misschien wel unieke) foto is 
de aangerichte schade goed te zien. Het 
puin is grotendeels afgevoerd en in de 
benedenwoning zijn al raamsponningen 
geplaatst. Daar beneden woonde destijds 
de familie Versteeg, geen onbekende 
naam in Kralingen. Vader en moeder Ver-
steeg hadden één dochter, Riet. Sommige 
kinderen uit de straat noemden haar Riet 
van Steeg. Wat mij is bijgebleven uit die 
kindertijd is dat Riet een slechte eetster 
was, want op straat spelende, thuis een 
hap brood in haar mond propte en weer 
buiten komende een tijd lang met die 
prop aan een kant achter haar opbollende 
wang bleef knikkeren of touwtje sprin-
gen. Later is zij archeologe geworden; 
en ik meen nog een goeie ook. Waarmee 
ik zou willen aantonen dat vroeg in de 
jeugd opgedane indrukken vaak niets 
zeggen over latere ontwikkelingen. 
Haar moeder kon overigens niet goed 
koken. Regelmatig roken wij een bittere 
‘aangebrande’ geur. “O”, zeiden wij dan, 
“mevrouw Versteeg heeft de melk weer 
laten droog koken!” 

Meneer De Haan
Boven ons, tweehoog, woonde meneer 
De Haan. Een begrip in de Krekelstraat. 
Meneer De Haan was schoolmeester 
op een school in een van de zijstraten 

aan de Goudserijweg. In onze ogen was 
meneer De Haan iemand die alles wist, 
alles kon… Hij was de vraagbaak in 
de buurt. Had je een probleem, ging je 
naar meneer De Haan… Aan het einde 
van de Krekelstraat, daar waar deze een 
hoek van negentig graden maakt met 
de Libellenstraat, was in de hoek een 
grote groene houten deur waarachter een 
houthandel was gevestigd. Ik heb die 
deur nooit open zien gaan. De toegang 
van dat bedrijf was ergens achter in 
de Dijkstraat. Maar die deur was voor 
ons ideaal om onze (dart)pijltjes in te 
gooien. Daarbij is het gebeurd dat ik 
mijn pijltje, bravoureachtig ondershands 
manoeuvrerend, in het bovenbeen van, 
ik meen, Jackie Hol wierp. Naar meneer 
De Haan die het pijltje eruit trok en hard 
met twee duimen links en rechts van het 
gaatje drukte om een druppeltje bloed 
tevoorschijn te persen. Met Jackie Hol, 
die in de Vlinderstraat woonde en wit 
haar op zijn bol had, ben ik ooit naar de 

bioscoop Rex op de Middellandstraat (?) 
geweest, hardlopend vanuit Kralingen 
met vijfendertig cent in ons zak voor 
een kaartje op de eerste rij; geld voor 
de tram hadden we dus niet… En onze 
poes Mauwke had na het eten van een 
gekookt voorntje een ruggenwerveltje 
in haar gehemeltje gebeten. Meneer De 
Haan verwijderde dat met een pincet… 
En de enige steenpuist die ik ooit op de 
haargrens van mijn voorhoofd heb gehad 
heeft hij uitgedrukt… En hij heeft een 
tijdlang met een handtondeuse mijn haar 
geknipt; haarknippen had hij geleerd op 
een zaterdag ergens bij een vriend die 
kapper was in een dorp, op de koppen 
van de omwonende boeren. Dat was aan 
mijn kop ook te zien, totdat ik mij bewust 
werd dat je uiterlijk van belang is als je je 
gaat interesseren voor de meisjes... Maar 
hij kon ook kantklossen (gehaakte kleed-
jes) en de koperhamer met ronde kop 
hanteren (fruitschalen)… Uit de school-
bibliotheek van hem heb ik menig boek 

mogen lenen. Eén daarvan was: ‘Instituut 
Dennendaal’. Het verhaal van jongens 
die ondermeer in een uitgestrekt bos een 
vervallen huisje ontdekken waarin een 
vervuild oud vrouwtje woonde. Ik heb 
gezocht naar dat boek op internet, maar 
niet kunnen vinden.

De put
Naast ons, tweehoog op nummer 6b, 
woonde een vriendje van me: Kasper 
Merk. Zijn moeder gaf op vrijdag wel 
eens een pannetje vlees aan hun bene-
denburen, mevrouw Weski met, ik meen, 
drie kinderen. De oudste was de meest 
gelovige katholieke jongen van de straat 
en verbood de anderen, moeder incluis, 
op vrijdag de zonde te begaan vlees te 
eten. Kasper heb ik voor het laatst gezien 
in een zaaltje van een soort tearoom in 
de Jonker Fransstraat, op zijn huwelijks-
receptie. Hij moet wel een herinnering 
aan mij hebben meegenomen in zijn ver-
dere leven, want toen wij nog op straat 

speelden en het zware ijzeren putdeksel 
van een put in verticale stand hadden 
weten te sjorren, om een ingerolde bal 
terug te pakken, wat Kasper deed en 
niet vlug genoeg zijn handen terugtrok 
(mijn lezing), waardoor hij de rand van 
de door mij teruggeduwde deksel op zijn 
duim kreeg en dansend van de pijn, zijn 
hand onder de oksel van zijn andere arm 
klemmend woest schreeuwde: “Dat deed 
je expres!”(zijn mening). Wat ik in alle 
toonaarden ontkende uiteraard. Maar hij 
heeft later, toen de oude nagel er was 
uitgezworen, een splinternieuwe ervoor 
teruggekregen.

Chris Bezooijen
c.bezooijen2@kpnplanet.nl
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

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

Heeft u UW
uitvaartwensen

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

Wat te doen
in geval

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

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Januari 1942 verhuisden mijn 
ouders en viereneenhalf jaar 
oudere zus Len, toen nog Lijnie, 
naar de Krekelstraat 8b, één 
hoog, Rotterdam - Kralingen. 
Krekelstraat 8 was een jaar 
ervoor getroffen door een bom, 
maar daarna vrij snel weer 
opgebouwd. Voor óns, zou je 
kunnen zeggen. Wat destijds 
ook werd gezegd is, dat een 
huis dat eenmaal door een bom 
is getroffen nooit een tweede 
keer zo’n inslag krijgt te ver-
duren. Dat geloofde ik heilig. 
Het huis is er nog, verouderd 
natuurlijk, zodat die voorspel-
ling tot nu toe bewaarheid is 
gebleken. Ik was nog net zeven 
jaar oud (ik ben een meikindje) 
toen en heb er tot mijn dertig-
ste gewoond. 

Vlees op vrijdag was een zonde
Deze week o.a.:
  Daar is tie dan;
  Pikkie Bos
  

 - Pag 7

 Homoseksuele
 ouderen hoeven
 niet eenzaam
 te zijn
 

 - Pag 9

 Gemeente-
 raadsverkiezing

  - Pag 13 
    t/m 18

  Waar woonde
 mijn opa toen
 hij uit Zeeland
 kwam?
 
 

  - Pag 27

  Speciale vrienden-
 aanbiedingen
 - Pag 19

- Ons huis in de Krekelstraat was zwaar getroffen door een bom voordat wij er introkken  -

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

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

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

HOOGSTRAAT 29 - 33, ROTTERDAM, TEL.: 010 - 214 39 52
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Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

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

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

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

vanaf

495
EURO

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

Nieuw in Rotterdam en omgeving

Univé VGZ Trias IZA
IZZ UMC CARES GOUDA N.V.

Bent u verzekerd bij een van de 

volgende zorgverzekeraars

Wij doen ook rolstoelvervoer 
en regelen de declaratie 

bij uw verzekering

Voor informatie kunt u bellen 
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

www.st-job.nl
info@st-job.nl

ZORGVERVOER

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer 

In postcode gebied 2900 t/m 3199
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Cox Column

Naast ons woonden de opa en oma van 
Ed de Goeij, maar ik kan mij de keeper 
als kleuter niet meer voor de geest 
halen. Hopelijk heeft zijn oma hem net 
zo schandalig verwend, als ze mij deed 
in die tijd. Beter herinner ik me Patricia 
Paay, regelmatig nog in het nieuws. Zij 
woonde op de Schiedamseweg tegen-
over het tramholletje, waarschijnlijk is 
ze haar cosmeticacarrière begonnen bij 

drogisterij Van der Kamp, die ernaast 
zijn winkel had. Al moet gezegd worden 
dat haar zusje meer opzien baarde, 
als ze in haar hotpants door de straat 
paradeerde. Ver voor de Starsisters 
optraden had Oud Mathenesse al een 
bekende Nederlander; een lid van de 
Spelbrekers woonde in de Brigantijn-
straat tegenover de Finlandia school. Zij 
wonnen het Eurovisie songfestival van 
1962 met “Kleine Kokette Katinka”, 
(“Elke morgen om half negen, komen 
wij Katinka tegen”). Maar hoe ze ook 
zongen Katinka keek niet één keertje 
om. Met de eurovisietune in mijn hoofd, 
brengt de kokette dwarskop me aan de 
andere kant van de Franselaan.

Dwarsverbanden
Onlangs las ik een stukje over de ge-
luidshinder van de HSL, die de gemoe-
deren in de gemeente Lansingerland 
bezig houdt. Ik heb met mijn vrouw 
samen nog een paar jaar in de Fluitstraat 
gewoond, naast een echte BN-er zelfs, 
die ik om redenen van privacy niet zal 
noemen. Het zou immers een perfect 
opgebouwd imago kunnen schaden.
Elke vijf minuten kwam er een trein 

voorbij, geluidschermen en tunnelbak-
ken waren nog niet uitgevonden. Aan 
de inwoners van Lansingerland zou ik 
willen zeggen “Weest gerust, het went, 
na een paar maanden hoor je het niet 
meer.”
Zelf hadden wij in onze jeugd het 
irritante geluid van de treinen, die 
het Marconiplein overstaken en je 
meedogenloos uit je slaap hielden. Niet 
te vergeten, het stoom afblazen van de 
centrale aan de Keileweg, waardoor je 
stijf van schrik rechtop in je bed zat. Op 
school werden zelfs de lessen gestaakt. 
Diezelfde Keileweg is overigens op 
een geheel andere manier, nog lange 
tijd gebruikt om de druk van de ketel 
te halen. Zo zie je maar, alles heeft zijn 
oorsprong en dwarsverbanden.

Saamhorigheid
Met de metro rijd ik af en toe nog wel 
eens langs en denk dan met weemoed 
terug aan een geweldige jeugd, die ik 
in het gebied heb doorgebracht. De 
saamhorigheid van onze ouders, vaak 
ontstaan in de oorlogsjaren of bij het 
naar school brengen van de kinderen. 
Als er eens iets was, kon je altijd bij de 

buren terecht. Naast de vreugde, ook 
het gedeelde verdriet, want in die tijd 
gebeurde er natuurlijk ook van alles. 
Wat me is bijgebleven, is dat de ramen 
met witte lakens verduisterd werden, als 
er iemand was overleden.
Zoals eerder gezegd, er is zoveel te 
herinneren en te vertellen over die tijd.
Ik denk ook dat Jaap Kooiman en zijn 
illustere vriend Simon Stokvis daaraan 
hun succes ontlenen; het is begrijpelijk, 
maar wel jammer dat ze ermee zijn 
gestopt.
Met Jaap’s bus 52 gingen we naar mijn 
oom en tante op de Pleinweg. Uiter-
aard gingen we ook wel met de fi ets, 
waarmee je weer bij de roltrappen van 
de Maastunnel terecht komt en de ko-
nijntjes bij de uitgang op de zuidelijke 

oever.
Om een steeds langer wordend verhaal 
af te sluiten, waar kan het beter mee, 
dan met een culinaire sprong in de tijd. 
De fameuze ‘gehaktbal pindasaus’ in 
bar Het Schot op de Franselaan, waar-
mee we na het stappen in het weekend, 
met een laatste biertje, onze honger 
stilden. Het symboliseert voor mij de af-
sluiting van de periode, die ik in de Put, 
zoals Oud Mathenesse genoemd werd, 
heb doorgebracht.
Ik heb er een mooie tijd gehad en ben 
benieuwd naar uw reacties.

UdoPemmelaar
Hellevoetsluis
upemmelaar@chello.nl

West stikte van de Bekende Nederlanders
Als uitgaande jeugd hoefde je vanuit West niet ver. Naast discotheken in de stad als Le Bateau, de 
Wiek en Bristol was er op loopafstand in Schiedam genoeg te vinden. Verder had je de sociëteit op het 
Pinasplein, waar volgens mij Eddie van de Roer uit de Finsestraat de disco draaide. Marjo, zijn zusje, is 
me langer bijgebleven, maar dat zal een andere reden hebben. Behalve Ed van de Roer woonden er nog 
velen die het tot min of meer Bekende Nederlander hebben geschopt.

Overpeinzing

Wat mijn, overigens zeer gewaardeerde, 
collega Paul de Leeuw soms uitkraamt, 
vind ik zo nu en dan zeer gênant. Hij 
heeft zo’n programma waar een tribune 
‘beroemdheden’ dingen over elkaar moet 
zeggen, en daar staat hij dan voor als een 
soort gespreksleider en wat er dan soms 
uit zijn mond komt gaat wat mij betreft 
alle perken te buiten. “Nee, maar dat 
komt”, legde mij laatst iemand uit, “dat 
is BNN en dat is een jongerenzender.” 
En dan moet ik zeker denken, “Oh, 
nee, maar natuurlijk, dan hoeft het niet 
beschaafd, anders blijven de kijkcijfers 
te laag.” 

Kijk, het hoeft niet zo belachelijk als 
vroeger. Wij mochten voor de NCRV 
niet zingen van een ‘hemelse’ zomer. Dat 
gaat dan ook weer wat ver. Maar er werd 
in ieder geval over nagedacht.

Kees van Kooten zei laatst ergens in een 
interview, dat werken voor de televisie 
in zijn tijd iets voornaams was, en dat je 
zeer vereerd was als je dat mocht doen. 
Zo was het maar net. Dat er niets ‘voor-
naams’ meer aan is, kun je nu elke avond 
zien. Het is, een enkele uitzondering 
daargelaten, een hemeltergende aaneen-
schakeling van platheid en onvermogen 
dat aan je voorbij trekt, maar als het 
maar voldoende reclame genereert is het 
een succes. Waarom laten jullie kijkers 
je dat toch aan doen? Met als historisch 
dieptepunt die Songfestivalvertoning 
laatst. In de hoofdrol Pierre Kartner, 
die paranoïde idioot. Schathemelrijk 
geworden, van harte gegund,  door alle 
weerzinwekkende fl auwe kul die hij 
jarenlang over ons heeft uitgestort, en 
toch altijd maar klagen dat ie niet serieus 
wordt genomen door mensen met smaak. 

En waar komt ie dan mee? Inderdaad, 
met ‘Shalali, shalala’. Woordjes gestolen 
uit dat liedje van Gert en Hermien, met 
een melodie die verrekt veel lijkt op die 
van ‘In de zomerzon…’ En gelijk weer 
mensen van partijdigheid beschuldigen 
die zeggen dat zijn inzending toch echt 
beneden peil is, in plaats van de ogen 
uit zijn kop te schamen. ‘De nieuwe 
Speenhoff’ heeft de beklagenswaardige 
fi guur zich eens genoemd. Je moet maar 
durven! Waar Speenhoff heeft gescheten, 
mag hij nog niet ruiken. “Ja maar”, zei 
iemand me, “het is best mogelijk dat 
al die voormalige Oostblokstaten er op 
gaan stemmen.” Als dat zo is, zou ik 
maar heel gauw stoppen met dat hele 
Songfestival, met de half-intellectueel 
Cornald Maas erbij. Hetgeen me sowieso 
geen slecht plan lijkt.

Er komen weer verkiezingen. Lees even 
de eerste twee woorden van dit stukje 
terug, dan weet u weer waar ik het over 
heb. 

Aan die verkiezingen had ik dit stuk 
willen wijden, maar zoals u ziet is het 
anders gelopen. Dit betreur ik niet. 
Als iets mij in de afgelopen jaren heeft 
teleurgesteld is het de politiek wel. Nu 
zijn de beloftes weer niet van de lucht. 
Wat zal er van terecht komen? Ik denk 
eerlijk gezegd dat het gros van die men-
sen alleen voor zichzelf bezig is. Soms 
worden ze uitgerangeerd, maar dan 
moet je eens zien in wat voor prachtige 
banen ze terecht komen. En dan helpt 
links rechts, en omgekeerd. Ik zat laatst 
naast een wethouder van Rotterdam, en 
het viel me weer op wat een kilte die 
mensen uitstralen. Nou ja, ga in ieder 
geval stemmen, en kies wat goed is voor 
de stad.

Ach Heremijntijd (die uitdrukking hoor je niet veel meer, in deze tijd van fuck dit en fuck dat). 
Het zal de leeftijd wel zijn, maar ik erger me met mate aan de verruwing van het taalgebruik, 
met name op de televisie. In de aftiteling van ‘De wereld draait door’ is sprake van ‘als de 
sodemieter’ naar de website gaan; van mij hoeft dit niet zo grof, maar ja, wie vraagt het mij. 
Ik vind dat er toch wel een verschil moet bestaan tussen wat je op straat zegt en wat op de 
televisie. In al die jaren dat we ‘Toen was geluk’ schreven heb ik er altijd naar gestreefd dat 
er bijvoorbeeld niet eens ‘verdomme’ werd gezegd. Dat gaf wel eens gekijf met mijn jongere 
collegaatjes. 

- Een van de Spelbrekers woonde in de keurige Brigantijnstraat -

- Patricia Paay groeide ook op in West -



AANWINSTde v.o.f.

Timmerbedrijf

Wij verzorgen voor u:
● Dakkapellen

● Keukens

● Kozijnen, ramen en deuren 
 (kunststof en hout)

● Aanbouw en verbouwingen

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

C. Van Vianen 
Mob: 06-53782174

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

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

Slinge 435
3085 ES  Rotterdam 
Telefoon  010-4806889
Fax  010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  
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’n goed kunstgebit? 

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd van 
een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.  
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe 
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande 
prothese bent u bij ons aan het goede adres. 

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartverzorging

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

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

PHILIPS 
94cm LCD tv - Type 37p 5604

- 94cm Full-HD 1080p beeld kwaliteit
- zeer eenvoudige bediening
- enorm goede geluids kwaliteit
- apart in te stellen hoofdtelefoon volume
- d.m.v. lichtsensor zeer energie zuinig
  en altijd goed ingesteld voor dag of avond
- 2 scart, 4 hdmi, USB foto, digitenne reader
- uiteraard met stereo en teletext                         
- geleverd met draaibare voet  

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

van € 999,- 
voor € 599,-

ook leverbaar in 107cm 
van €1199.- voor € 699.-

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



J.F. de Jong (Brazilië): “Honderden 
keren in mijn jeugd erlangs gelopen, 
maar nooit mee overgevaren. Dit is het 
pontje Zwaanshals - Crooswijksebocht, 
kerkhofzijde.” 
Jan de Beun (Zaltbommel): “Ik denk 
het te weten, zei ik tegen mezelf, want 
ik woonde in mijn jeugdjaren op de 
Soetendaalseweg 100. In de jaren 1945 
tot 1953 heb ik er op school gegaan en 
natuurlijk ruimschoots de buurt verkend. 
Wanneer je de Soetendaalseweg afliep, 
kwam je op het Soetendaalseplein, waar 
mijn vriendje Sjakie Kramer woonde. 
Zijn vader had daar een kruideniers-
winkel. Aan het eind van het plein was 
de Rotte met zo’n pontje, waarmee je 
naar de overkant, naar Crooswijk, kon. 
Je zag er de begraafplaats. De foto kijkt 
uit op huizen en geen plein. Dus dat is 
niet de goede plek. Maar als je rechtsaf 
ging en doorliep richting Zwaanshals, 
was er even voorbij de rouwstallen nog 
zo’n zelfde pontje. Ik denk dat het dat 
is. Je kwam dicht bij de ingang van de 
begraafplaats uit.”
J.H. Banis (Hellevoetsluis): “De huizen 
waar we tegenaan kijken stonden in het 
Zwaanshals. Komend vanaf het pontje 
zie je aan de rechterkant het wc hokje. 
Als je linksaf het Zwaanshals inliep, had 
je links de firma Mercurius of Woon-
ing(?), waar buiten de badkuipen hoog 
opgestapeld lagen. Na 20 meter kreeg 
je het pakhuis van mijn opa De Vries, 
die daar een zakkenreparatiebedrijf had. 
Het pakhuis werd later door mijn oom 
omgebouwd tot banketbakkerij. Verder 
het Zwaanshals in zat links Zwatra. Aan 
de overzijde woonde Oma Banis. Mijn 
vader, nu 90 jaar, heeft vroeger, toen hij 
een jaar of 17 was, op de pont gewerkt. 
De eigenaar toen heette De Vries.”
Henk van Herk (Honselersdijk): “Pontje 
Zwaanshals ter hoogte van nummer 114. 
Volgens de verhalen moet op de bodem 
aardig wat geld liggen, want de baas 
gooide altijd het geld van afstand in een 
opgehangen tas.”
Willem van der Leek (Hoorn): “Eind 
veertiger jaren gingen wij uit de Raep-
horststraat (stuk tussen Benthuizerstraat 
en Pijnackerstraat) met onze moeders (en 
soms de vaders erbij) naar het Strandbad 
in de Kralingse Plas. Soms staken we de 
Rotte over met het Zwaanshals-pontje, 
maar soms moesten we omlopen via de 
Zaagmolenbrug, vanwaar we dan het 

Schuttersveld overstaken om een stuk 
af te snijden. Vlak bij het pontje, in de 
Johan Idastraat, zat een stoeterij, waarvan 
de paardenstallen in de zomer hun 
aanwezigheid nadrukkelijk via de neus 
kenbaar maakten. Aan de overkant was 
de Algemene Begraafplaats Crooswijk, 
waar ik wel eens met mijn vader naartoe 
ging om het massagraf (van de honger-
winterslachtoffers) te bezoeken, waarin 
mijn grootmoeder is begraven. Ook 
het ereveldje van geallieerde militairen 
maakte veel indruk op me.”
Arie Houweling (Krimpen aan den 
IJssel): “Oma en opa Boot hadden een 
meubelmakerij tussen de Rietvinkdwars-
straat en de Bloklandstraat. Wij woonden 
in de Wandeloordstraat en liepen veel 
naar opa en oma. Het pontje was altijd 
een feest. Ik geloof dat mijn vader een 
stuiver moest betalen voor de overtocht. 
We moesten dan zelf aan het grote 
houten blok trekken met een handvat en 
een gleuf, die over de kabel hing, altijd 
dik in het vet. Graag fiets ik nog vanaf de 
Boezembocht over de Crooswijksebocht. 
Inmiddels is alles gesloopt. De woningen 
maken plaats voor luxe wooneenheden 
aan de rand van Rotterdam met fraai 
uitzicht op de Boezem, Kralingseplas en 
het bos. Wat woonden we toch ‘op stand’ 
in de vijftiger jaren!”
G. Schilte (Capelle aan den IJssel): “In 
De Oud-Rotterdammer zagen wij een 
foto van het pontje in de Rotte, waarmee 
wij vaak zijn overgevaren. Het pontje lag 
tussen de Raephorstraat en de Hoogland-
straat. Ikzelf liet mij overzetten met mijn 
vriendjes om te gaan vissen in de singel 
rond de begraafplaats. Op de pont liepen 
wij in de breedte heen en weer, zodat er 
een mooie deining in de pont ontstond, 
tot ongenoegen van de pontjesbaas. 
Verder zien wij op de foto de gevel van 
De Onderlinge Rouwvereniging. In 
gedachten zien wij nog de prachtige koet-
sen en zwarte paarden de poort uitkomen. 
Voor dit pand lag een boot in de Rotte 
waarin de schillenboer zijn schillen kwijt 
kon die hij had opgehaald. Het was niet 
het enige pontje in de Rotte. Er waren er 
meer, onder andere tegenover het Soeten-
daalseplein en in de bocht van het Kanaal 
naar het gemeenteopslagterrein. Verderop 
in de Rotte (Hillegersberg) bij een café 
tegenover de kaneelfabriek, ik ruik nog 
de geur, een paar honderd meter voor de 
hoge brug, Philips Willemstraat.”

H. Corino (Ermelo): “Weer een stukje 
nostalgie uit mijn jeugd! Het pontje aan 
“hut Zwaanshals”. Achter de opslag van 
Wooning, bijna tegenover de Hoogland-
staat. Je kwam uit aan de Crooswijk-
sebocht, waar de poort staat met “het 1e 
lijk van Crooswijk”; dat vertelde mijn 
oma altijd als we daar wandelden. Ik 
woonde destijds (‘47-‘59) in de Mei-
doornstraat. Eerst op 14a bij mijn oma, 
later op 12c. Het verhaal van Hans Baljè 
in nummer 2 gaf veel herinneringen. Ik 
zal bij hem nog wel benzine en Bardahl 
olie hebben gehaald voor mijn Kaptein 
Mobylette. Bij Wooning haalde ik kalk 
en gips in de jaren 60. Ik was stukadoor 
en kluste af en toe wat bij! Je moest 
wel, want die jaren waren geen vetpot. 
Ditzelfde pontje speelde een rol bij mijn 
schoonvader. Wanneer het zondag was, 
nam hij mijn zoontje van 3 á 4 jaar soms 
mee vanuit de Wolstraat voor een ‘we-
reldreis’. Dan zei hij tegen hem: “Kom 
op Harry, we gaan een bootje pakken 
naar verre landen”. Zij liepen dan over 
de Zaagmolendrift langs Piet Ravestein 
de fietsenmaker, langs de snoepwinkel 
van Piet Knoope, en door het Zwaanshals 
naar het pontje. Voor een paar centen 
naar de overkant. Dan even bij Janus in 
de Paradijslaan een oblie met slagroom 
halen en dan terug naar het café op de 
hoek van het Zwaanshals voor (even?) 
een biljartje. Harry kreeg limonade 
onder het biljart en opa nam een neutje 
(soms wat meer!). En dan steevast te laat 
komen voor het eten! Leuk om aan terug 
te denken.”
Tonia Janssen (Capelle aan den IJssel) 
“In de grote vakanties brachten mijn 
vriendinnetjes en ik vele uren door in 
het Kralingse Bos aan het Strandbad. 
Meestal liepen wij vanuit de Raephorst-
straat via de Zaagmolenbrug er naartoe. 
Een fikse wandeling, máár........ een heel 
enkele keer, als onze moeders een paar 
centen over hadden, mochten we met het 
pontje overvaren! Dat scheelde een heel 
stuk lopen. Er moest altijd een oudere zus 
mee om op te passen. Als we door het 
pontje aan de Rottekade waren afgezet, 
kwamen we langs de gebeeldhouwde 
dode man die in een doodskist boven de 
(achter-)ingang van Begraafplaats Croos-
wijk lag. Als mijn ‘grote’ zus erbij was, 
zei zij steevast dat hij er altijd uit kwam 
om stoute kinderen te pakken. Terwijl 
ze dat zei begon ze akelig te krijsen en 

pakte ze mij in mijn nekvel. Doodsangst 
stond ik daar uit en nog altijd voel ik die 
akelige koude, knokige vingers in mijn 
nek, als ik  er aan terugdenk. Als we dan 
eindelijk bij het Strandbad kwamen, lie-
pen wij helemaal door tot het einde waar 
het hek stond, waarachter later de Heem-
tuin is aangelegd. Aan dat hek bonden 
wij een oud gordijn en maakten er een 
tent van, waarin wij ons ongezien konden 
uitkleden en de door moeder zelfgebreide 
katoenen zwembroek aantrekken. In deze 
tent legden we ook onze meegebrachte 

boterhammen met suiker en flessen met 
water. Daarna gingen we snel het water 
in en leerden onszelf zwemmen.  Een 
fantastische, onbezorgde kindertijd.”

De attentie gaat naar D. Schoenmaker, 
Willebrordusstraat 11, 3037 TG Rot-
terdam.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 110” 

Nieuwe opgave no. 112

Gelukkig! Tot het moment dat ik deze woorden tik, heeft niemand mij er op geatten-
deerd, dat februari in 2010 echt maar 28 dagen heeft. Verder zeg ik niets!

De WWDN-foto van deze keer, lag ‘ineens’ op mijn bureau. Nergens kon ik de brief 
vinden, waarmee de foto meegezonden was. Dit was dus duidelijk voor een WWDN-
opgave; na een nachtje slapen wist ik echter precies waar de fotograaf gestaan had.

Vaste lezers van deze krant zal het niet ontgaan zijn, dat ik veel over mezelf (met name 
mijn jeugd) vertel. Daarom: In 1947, ik had nog zeven maanden op de lagere school 
te doen, haalde mijn vader om ‘godsdienstige redenen’ mij van een gereformeerde 
onderwijsinstelling. Hoewel de nieuwe school niet ‘streng in het geloof’ was, werd 
ik wel naar die Nederlands Hervormde school gestuurd. En voor die school wordt 
gewaarschuwd op het verkeersbord rechts op de foto. Als ik nu ook nog vertel, dat de 
hoofdonderwijzer op de/het Hooidrift woonde, heb ik eigenlijk al te veel verklapt.
Waar was dat nou?

Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of 
www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, 
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 15 maart 2010 per post zenden aan 
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is  waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. 
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: de ‘Waar-was-dat-nou-
foto’ nummer 110 liet het pontje tussen de Crooswijksebocht en het/de 
Zwaanshals zien. Een groot deel van de inzenders herkende de locatie, 
maar de foute oplossingen stroomden ook bij me binnen. Bij deze onjuiste 
antwoorden, scoorden de pontjes tussen Spangensekade en Albrechts-
kade, tussen Spangensekade en Aelbrechtsplein en tussen Sophiakade 
en Slachthuiskade zeer hoog. Uiteraard zetten wij de schijnwerper op de 
goede oplossingen.



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

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

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

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

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

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet   
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set 
gratis bezorgen en monteren

     

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00
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Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ‘n Lederen hoekbank

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

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling.
Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie uitvoeren.
Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

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

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

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

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

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

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

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

ZEKER NU

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspe-
cifi caties. De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen 
voorbehouden. * Prijs  is gebaseerd op de tevens verkrijgbare 3-deurs uitvoering. ** Tegen  meerprijs ook verkrijgbaar met 1.3 Allshift-automaat.

EDITION ONE VANAF € 11.299,-*

Standaard uitgerust met: 
•  1.1 ClearTec 55 kW (75 pk) benzinemotor met  

gecombineerd brandstofverbruik van 4,9 l/100 km 
•  Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

buitenspiegels
• Airbag bestuurder en passagier 
•  Radio/cd-/mp3-speler met 

aux-ingang 
•  In hoogte verstelbare 

bestuurdersstoel 
• Airco met gekoeld dashboardkastje

€ 1.200,-
PAKKETVOORDEEL

EDITION TWO VANAF € 13.199,-*

Belangrijkste meeruitrusting t.o.v. Edition One:
•  1.3 ClearTec 70 kW (95 pk) benzinemotor** met  

gecombineerd brandstofverbruik van 5 l/100 km
•  Cruisecontrol en audiobediening op 

lederen stuurwiel 
• Licht- en regensensor 
• In hoogte verstelbare passagiersstoel
• 15’’ lichtmetalen velgen 
• Mistlampen vóór
• Zij-airbags

€ 2.500,-
PAKKETVOORDEEL

•  In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

• Airco met gekoeld dashboardkastje

€ 1.200,-
PAKKETVOORDEEL

• Mistlampen vóór
• Zij-airbags

€ 2.500,-
PAKKETVOORDEEL

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING 

DE MITSUBISHI COLT EDITIONS!
De zekerheid van een schoon A-label  •  De zekerheid van 3 jaar garantie

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot:  115 tot 119 g/km VANAF A-LABEL

FIVAN AUTO CAPELLE B.V.
Molenbaan 1,

2908 LL CAPELLE AAN DEN IJSSEL,
Tel. 010 - 289 36 36 www.fivan-auto.nl



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 23 februari 2010 pagina 7

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       
Erf- en schenkingsrecht

Kinderen van halfzus
zijn niet te vinden
Mijn overleden halfzus heeft al vele 
jaren geen enkel contact meer met 
haar kinderen. Ze wist niet eens 
bij benadering waar ze verbleven 
in Nederland of daarbuiten. Ik heb 
haar uitvaart geregeld en probeer 
nu zo goed mogelijk haar zaken af te 
wikkelen. Voor de uitvaartkosten had 
ze een polis lopen waarmee alles is 
betaald. Er is voor de rest geen enkel 
vermogen of spaargeld. Integendeel, 
misschien zelfs nog schulden van 
bedrijven en instellingen die nog geld 
van haar tegoed hebben. Het is mij 
teveel dat allemaal uit te zoeken en 
er is geen geld om een notaris in te 
schakelen. Wat moet ik doen en hoe 
kan ik voorkomen dat schuldeisers bij 
mij terechtkomen?

Indien uw overleden halfzus kinderen 
heeft, zijn zij de wettelijke erfgena-
men en kunt u nooit aansprakelijk 
worden gesteld door eventuele 
schuldeisers. Wenden zij zich tot u, 
dan meldt u dat u geen erfgenaam 
bent, maar haar kinderen die men 

dan moet opsporen. Als er niemand 
actie onderneemt, blijft de zaak 
onverdeeld. De erfgenamen (de kin-
deren) kunnen tot twintig jaar na het 
overlijden de goederen opvorderen 
van degene die deze onder zich heeft. 
U zou voor uzelf een staat moeten 
maken waarop u weergeeft wat u hebt 
gedaan en wat er met de bezittingen 
en schulden is gebeurd voor het geval 
een van de kinderen later u wellicht 
nog ter verantwoording roept.
(M.m.v. notaris M. van Ravesteyn)

Familierecht

Pensioen van ex uit
huwelijkstijd delen
Ik ben al in 1974 gescheiden na een 
huwelijk van twintig jaar. Hij wilde 
ooit dat ik afstand deed van zijn 
pensioenrechten, opgebouwd tijdens 
ons huwelijk. Dat heb ik niet gedaan. 
Nu wordt hij 65 jaar en krijgt hij zijn 
pensioen. Ik heb altijd gedacht dat de 
pensioenverzekeraar mijn deel direct 
aan mij zou uitbetalen. Dat is niet het 
geval. Wat moet ik doen?

Indien er sprake is van pensioenver-
deling op de leeftijd van 65 jaar van 

uw ex, zal hij aan u een deel van zijn 
pensioen dat is opgebouwd in uw 
gezamenlijke huwelijkse periode aan 
u moeten afstaan. Als niet in het echt-
scheidingsconvenant is geregeld dat 
dit door de verzekeringsmaatschappij 
rechtstreeks aan uw wordt uitbetaald, 
zal hij dat aan u moeten betalen. In 
oude echtscheidingsgevallen is dat 
vaak nog aan de orde. Dat geeft soms  
problemen. Is dat het geval raadpleeg 
dan een echtscheidingsadvocaat of 
schakel een incassobureau in als u 
kunt aantonen dat hij een deel van 
zijn pensioen aan u moet afstaan. 

Fiscale zaken

Onderhoudsreserve huis
is niet aftrekbaar
Ik ben eigenaar van een appartement. 
Jaarlijks betaal ik mijn bijdrage aan 
de Vereniging van Eigenaars. Daarin 
is begrepen een bedrag voor reserve-
ringen, dit jaar circa € 615. Het gaat 
onder meer om gevels,  kozijnen en 
schilderwerk. Kan ik dit als aftrek-
post voor mijn  inkomstenbelasting 
opvoeren?

Een aftrekpost is het zeker niet, net 

zo min als andere huiseigenaren hun 
onderhoud fi scaal kunnen aftrekken. 
Een eigenaar is zelfs verplicht zijn 
aandeel in het reservefonds te zien als 
eigen vermogen, waarover aangifte 
gedaan moet worden in box 3 voor 
vermogen en spaargeld.
Er zijn vele redenen denkbaar waar-
om dat oneerlijk of onjuist zou zijn, 
echter in het najaar van 2003 heeft de 
minister van Financiën besloten dat 
het aandeel in het reservefonds van 
een VvE belastbaar blijft.
Toch heeft dit niet voor alle apparte-
mentseigenaren gevolgen, aangezien 
de belastingheffi ng in box 3 niet 
betaald hoeft te worden over de be-
lastingvrije voet. Per belastingplich-
tige is die belastingvrije voet circa 
€ 20.000 euro. Veel VvE’s hebben 
niet zo’n groot reservefonds, dat het 
aandeel van de individuele eigenaar 
meer bedraagt dan € 20.000. Ook 
samen met de andere vermogensbe-
standdelen van een belastingplichtige 
komen veel appartementseigenaars 
niet aan € 20.000. VvE Belang pro-
beert al jaren  in overleg met onder 
meer de ministers van Financiën en 
VROM deze mogelijke belastinghef-
fi ng op het reservefonds afgeschaft 

te krijgen. Dat is nog niet gelukt. En 
eigenlijk vinden we dat wel terecht, 
want anders komen ook alle andere 
huizenbezitters met het idee dat hun 
gereserveerde onderhoudskosten 
moeten kunnen worden afgetrokken.
Bovendien is uw aandeel in de 
reserve bij verkoop van uw apparte-
ment weer opvraagbaar of verreken-
baar met uw verkoopprijs en komt 
als zodanig rechtstreeks terug in uw 
vermogen.

In aanmerking voor
doorwerkbonus
Ik ben 62 jaar en werk ongeveer 
twintig uur per week. Hoe kan ik de 
extra fi scale beloning, de zogenoem-
de doorwerkbonus, krijgen?

Het is vrij eenvoudig als u de 
doorwerkbonus wilt hebben. Vul het 
belastingformulier over vorig jaar in 
of vraag (voor teruggave) voorhef-
fi ng voor dit jaar aan. Het kan ook 
zijn dat uw werkgever al (vanaf dit 
jaar) met deze extra heffi ngskorting 
rekening houdt bij de loonheffi ng. In-
formeer dan ook eerst bij uw werkge-
ver of deze al rekening houdt met de 
fi scale doorwerkbonus.

Had daar mijn vrienden o.a. Jaap 
Nieuwdorp-Piet Scheffers en Johan 
Leeuwang. Woensdag en Zaterdagavond 
gingen wij naar de Dreef, heel de avond 
heen en weer schuifelen op zoek naar 
een meisje. Ik was toen 18 jaar en wilde 
naar de Marine. Daar heb ik heel wat 
om lopen zeuren thuis want mijn Vader 
wlide niet tekenen Ik ging zo dwars 
liggen tot hij het uiteindelijk maar deed. 
Heb daar voor 6 jaar getekend. Vele 
reizen gemaakt sommige niet
 prettig met zware stormen, gelukkig 
nooit zeeziek gerweest. Moest toen voor 
2 jaar naar Indonesie en zat daar op een 
mijnenveger, de Abraham v.d. Hulst.
Heel Indonesie doorkruist om mijnen te 
vegen. Prachtig land , even van boord 
bij onbewwoonde eilanden. Helaas is 
de verkering die ik in Den Helder had 
uitgegaan. Ze was heel jong dan duurt 2 
jaar heel lang. Ik schrijf dit even vlug op 
maar ik heb over die tijd een boek ge-
schreven hoeveel je zou willen bespre-
ken. met haar. Het duurde maanden eer 
je weer eens post keeg.’ Tegenwoordig 
met Internet en mobieltjes is alles anders 
geworden. Na die zes jaar Marine weer 
thuis. Is heel erg wennen altijd op eigen 
benen gestaan (heel veel meegemaakt) 
en als je 24 jaar bent
en ze zeggen op Zaterdagavond denk 
erom dat je om 11 uur thuis bent, dat 

werkt natuurlijk voor geen meter meer.
Dan maar naar de wilde vaart.  Op een 
Zaterdagavond ging ik na al die jaren 
eens op de Dreef kijken. Geen kip 
te zien, later hoorde ik da de politie 
wegens overlast de Dreef had schoonge-
veegd en iedereen verwijderde.
Met mijn vrienden toen naar de Ire-
nekapel (achter de Strevelsweg)  daar 
had je iets voor de jeugd. Leerde daar 2 
meisjes kennen. Na enkele weken kwam 
ik een van hun in het Lunapark op het 
Afrikaanderplein weer tegen.
Ik heb altijd gezegd , dat is van boven zo 
gestuurd. Het klikte meteen
 Zij woonde in Tuindorp Vreewijk op 
de Beukendaal hoek Groene Zoom. 
Haar Vader was vroeger daar wijkagent 
geweest. Zij was de jongste van een 
groot gezin, 7 zussen en 2 broers zij 
heette Hennie. Na enkele weken maakte 
ik kennis met haar Ouders. Maar ik her-
kende hem niet, was nu met pensioenl
Een jaar later trouwden wij. Nu zijn wij 
55 jaar met elkaar nog heel gelukkig 
getrouwd. Zo werd Pikkie Bos mijn 
schoonvader. Hij verhuisde al gauw naar 
Waddingxveen waar hij 2 jaar later op 
67 jarige leeftijd overleed.
Even iets anders ik las een tijdje geleden 
van de Hr van Nieuwenhuizen dat hij 
alle ballen in de kelder op het
 Sandelingenplein gooide., maar hij lag 

ze thuis in de schuur. De volgende dag 
kwamen de jongens bij mijn schoon-
moeder bellen en vroegen om de bal.  
Zij mochten van haar hun bal uitzoeken 
en  weer meenemen. Dhr. L Maystre Sr. 
Uw jongste dochter heeft nog een tijdje 
met een dochter van Bos omgegaan, die 
kon heel goed knikkeren en won alles. 
Dat was Jannie. Ze had nog een jongere 
zus dat was Rinie Er kwamen dikwijls 
Moeders aan de deur die vroegen de 
knikkers terug. Mijn schoonvadeer riep 
Jannie erbij en vroeg altijd aan haar 
heb je eerlijk gespeeld, 2x vroeg hij dat, 
dan mag je ze houden, moeten zij maar 
tegen hun verlies kunnen.
 
Siem van der Mast
Wijtingstraat 21
Hoogvliet
siem.vandermast@gmail.com

Daar is tie dan; Pikkie Bos
Ik heb hem later heel goed gekend. Hoe ik hem heb leren kennen, 
moet ik eerst bij het begin beginnen. Ik ben in 1929 gboren in de Boek-
weitstraat 13a. (zijstraat van de Lange Hilleweg). In 1942 verhuisden 
wij naar Tuindorp de Vaan, ik woonde in de Schaarweide nr:63.

Hans en Cees hebben deze uitdaging op-
gepakt, omdat de haven volgens hen on-
der de Rotterdamse bevolking niet meer 
zo leeft als vroeger. In samenwerking 
met de World Ship Society Rotterdam 
Branch hebben zij een selectie gemaakt 
uit de talloze foto’s die het afgelopen 
jaar zijn gemaakt van de opvallendste, 
grootste en indrukwekkendste schepen 
en drijvende installaties die de Nieuwe 
Waterweg zijn opgekomen. En dat is 
hen méér dan gelukt. Containerschepen, 
tankers, booreilanden, passagierssche-
pen, sleepboten: ze zijn er allemaal bij. 
Van al die schepen staat een kleurenfoto 
in het boek en van elk schip is er een 
historische en een actuele beschrijving. 
De haven zal er voor velen inderdáád 
meer door gaan leven.
En dan de mensen. De regelaar van de 
havenpromotie, de brugkraanmachinist, 
de kapitein van een duweenheid, de 

roeier, de sjorder, de waterklerk en al die 
anderen: zij vertellen hun belevenissen 
en hun redenen om in die machtige Rot-
terdamse haven te gaan werken. In de 
haven die tallozen nog altijd onvermin-
derd aanspreekt en eigenlijk de enige 
plaats is waarin ze ook willen werken. 
En dat kán in die Rotterdamse haven.
De kwalifi catie ligt misschien voor de 
hand, maar ‘Mooie schepen en banen’ is 
een mooi boek geworden. Een veelzijdig 
portret van Europa’s allergrootste haven!

‘Mooie schepen en banen’ is een uitgave 
van Coolegem Media in Rotterdam. 
Het boek telt 112 pagina’s en kost 17,50 
euro. Het kan worden besteld via de 
website www.mooieschepenenbanen.nl 
en is verkrijgbaar bij de boekhandel on-
der ISBN-nummer 978-90-75352-82-5. 

Zie ook de Vriendenpagina

Mooie schepen en 
banen
‘Mooie schepen en banen’ is de al-
leszeggende titel van een boek over 
schepen die zich in 2009 in de Rot-
terdamse haven hebben laten zien 
én over mensen die in diezelfde haven in allerlei functies hun brood 
verdienen. Met meer dan zestig schitterende foto’s van vele typen 
schepen die de haven zijn binnengevaren en met de verhalen van 
achttien mensen uit de haven hebben journalist Hans Roodenburg en 
Cees de Keijzer (ex-beleidsadviseur maritieme en milieuzaken bij het 
Havenbedrijf Rotterdam) een echt havenboek gemaakt. Ze gaan er 
trouwens vanuit dat ze elk jaar zo’n fraai boek zullen kunnen maken.

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

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

FOTO’S

VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME 

Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of 

verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen, 

dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o 

€ 25  per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg. 

Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl

Tel : 010 4580117  / 06 18576628

TRANSPORT

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op pagina 30
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 euro 
per jaar ontvangt u De Oud-Rotterdammer thuis.

ABONNEMENTEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

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

DIVERSEN

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

 2 CINEMA-ZALEN
ADULT SHOP  010-477 6710

SOETENDAALSEKADE 55
R.DAM  GEOP. 10.00-23.00

FILMS

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

TE KOOP GEVRAAGD

GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

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

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

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

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

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

PC Hulp voor Senioren

¤ 22,50

140 jaar roterdam-
Zuid in Foto en Film 

nu in de boekhandel
w w w. u i t g eve r i j d i af ra g m a . n l 

168 pagina's met ruim 170 foto's in 
hardcover + dvd met 80 minuten 

uniek filmmateriaal vanaf 1928

Design fauteuil z.g.a.n. 
Buitenkant rotan, binnenkant crème 

kleurig leder.Zithoogte 50 cm, 
totale hoogte 92 cm.

Prijs € 200,-
Tel: 010-4818636 na 18:00 uur

TE KOOP
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Giny ten Brummelhuis is projectcoör-
dinator en richt haar aandacht onder 
andere op oudere homo’s en lesbien-
nes. Zoals de 82-jarige mevrouw Ans 
Straver-de Visser, wonende in een 
appartementencomplex van Humani-
tas in Rotterdam-Charlois. Mevrouw 
Straver is volgens Giny een goed 
voorbeeld van hoe je uit een isolement 
kunt komen. Na het overlijden van 
haar vriendin heeft zij haar draai in 
het leven weer gevonden. Uit ervaring 
weet mevrouw hoe fi jn het is, dat er 
iets wordt gedaan tegen de eenzaam-
heid onder holebi’s. Daarom werkt zij 
graag mee om aan het opzetten van 
meer gespreksgroepen voor oudere 
lesbische dames.
Giny: “Ik kwam mevrouw Straver te-
gen op een beurs en haar verhaal sprak 
me aan. Homoseksuele ouderen zijn 
gewoon een vergeten groep. Ook op 
het stadhuis wil men hen graag meer 
aandacht geven. Inmiddels hebben wij 
daarover contact gehad met burge-
meester Ahmed Aboutaleb en hij vindt 
het ook belangrijk dat er meer aandacht 
komt voor eenzaamheid en depressie 
onder homo-ouderen. Binnenkort gaan 
we er verder over praten.”

Moeilijke tijd
“Als één van de oudste kinderen in een 
gereformeerd gezin met tien kinderen 
was het vanzelfsprekend dat ik zou 
trouwen en kinderen krijgen”, begint 
mevrouw Straver haar levensverhaal. 
“Ik leerde een aardige jongen kennen. 
Er was geen sprake van liefde, maar ik 
vond hem wel erg aardig. Na vier jaar 
verkering raakte ik in verwachting, 
trouwde en toen brak een moeilijke 
tijd aan. We kregen later nog een kind, 
maar toen ik 45 jaar was ben ik eens 
naar zo’n vrouwengroep gegaan. Het 
was in de tijd van de opkomst van het 
feminisme. Al die jaren had ik mijn 
gevoelens verborgen gehouden, maar 
daar kon ik mijn verhaal kwijt. Wat 
voelde ik me opgelucht. Later heb ik 
het er wel met mijn familie over ge-
had, maar mijn moeder heeft het nooit 
geweten. Daar werd gewoon niet over 
gesproken.”
Ondanks haar gevoelens voor vrouwen 
bleef mevrouw haar man trouw. “Het 
was zo’n lieve man. Ik heb op een 
gegeven moment wel een advertentie 
geplaatst en zo mijn vriendin Riek 
leren kennen. Met haar heb ik tot haar 
overlijden twintig jaar een hele fi jne 

lat-relatie gehad. Ik hield het niet 
verborgen, maar ik ging niet met haar 
op visite bij mijn familie. Ik wilde dat 
gezeur niet. Jammer genoeg is Riek 
drie jaar geleden overleden. Ik woonde 
net een jaar in deze fl at. Dan val je wel 
in een gat. Gelukkig heb ik heel goede 
begeleiding gehad, en nog steeds.”

Openheid
Mevrouw neemt ons mee naar haar 
slaapkamer waar op een kast een foto 
van haar overleden vriendin staat. 
“Ik mis Riek nog dagelijks, maar als 
mijn familie koffi e komt drinken, 
hebben we het gewoon niet over haar. 
Toen ik hier kwam wonen, heb ik geen 
geheim van mijn geaardheid gemaakt. 
Ik heb het meteen verteld, zodat er niet 
over me gefl uisterd zou worden. Het 
is hier fi jn wonen. De bewoners gaan 
goed met elkaar om en er wordt bene-
den in het zaaltje van alles georgani-
seerd, zoals bingomiddagen en laatst 
nog carnaval.”
Met mevrouw gaat het dus weer goed 
en dat gunt zij anderen ook. Terugkij-
kend op haar leven tot nu toe besluit 
zij: “Als lesbo heb je altijd wat uit te 
leggen. In een gespreksgroep voor 

roze ouderen hoeft dat niet. Ik ben van 
mezelf een vrolijk mens, altijd positief, 
maar toch zit er iets waar je vaak geen 
kant mee op kunt. In zo’n gespreks-
groep gaat het uit je hart.” 

Luisterend oor
Stichting Rotterdam Verkeert wijst 
graag de weg naar de vele mogelijk-
heden die er zijn. De Roze Advies 
Telefoon Ouderen (RATO) is ook een 
project van deze stichting. Bellen met 
010-4144647 levert veel informatie op 
als u bijvoorbeeld graag gebruik zou 
willen maken van een homovriendelijk 

verzorgingshuis,  thuisondersteuning 
of huisarts. Maar ook over activiteiten 
voor holebi’s in en buiten de stad. 
De RATO biedt een luisterend oor en 
streeft ernaar roze ouderen met elkaar 
in contact te brengen. Kijk eens op 
www.rotterdamverkeert.nl. Via de 
links op deze website komt u vanzelf 
de mogelijkheden en organisaties 
tegen waar homoseksuele en lesbische 
ouderen terecht kunnen. Gewoon even 
bellen naar de RATO, omdat u uw 
verhaal kwijt wilt, kan uiteraard altijd.

Bab Riem Vis

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Voor ’roze’ ouderen, oftewel homo’s, lesbiennes en bi-seksuelen, 
is die eenzaamheid vaak nog veel groter. Veelal hebben zij geen kinderen, zoeken zij niet snel aanslui-
ting na een verhuizing en kunnen zij hun verdriet nergens kwijt. Stichting Rotterdam Verkeert wil daar 
graag iets aan doen en organiseert al jaren tal van activiteiten om ’holebi’s’ uit hun isolement te halen.

Nieuwe foto
Wij gaan terug naar 1980. De tijd vliegt, ja dit tafereel is dus ook al weer bijna dertig jaar oud. Hier is net iets gebeurd dat nogal 
wat opschudding veroorzaakte, vooral in de twee grootste steden van ons land. Waarover hebben we het hier? 

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

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

Oplossing foto 9 februari 2010
Deze foto is gemaakt in het voor Rotterdam zo succesrijke Olympische jaar 1936. Dat de Maasstedelijke zwemsters Willy den Ouden (1 x goud) 
en Rie Mastenbroek (3x goud en 1 x zilver) op de Spelen van Berlijn succesrijk waren, dat is bij velen wel blijven hangen. Maar dat er nog een 
Rotterdammer in augustus 1936 het hoogst haalbare voor een sportman bereikte, dat is minder bekend. 
Maar voor kenners als Henk Stolk was de opgave niet moeilijk. Henk schrijft: “Op de foto wordt (zittend tweede van links) de Rotterdamse 
zeiler Daan Kagchelland in de bloemetjes gezet. De huldiging greep plaats bij de thans 98 jaar oude club RZV (Rotterdamse Zeil Vereniging) 
vanwege het feit dat Kagchelland in augustus 1936 op de Olympische Spelen in Berlijn de gouden medaille had gewonnen in de Olympiajol. Het 
lid van RZV versloeg op het water van de Kieler Bocht de Duitser Krogmann en de Engelsman Scott. In 1937 en 1938 werd Kagchelland, die 
84 jaar oud (1914-1998) is geworden, ook nog Nederlands kampioen. De naam van Kagchelland, de enige Nederlandse zeiler die er tot dusver 
in slaagde op de OS goud te winnen - windsurfer Stephan van den Berg 
niet meegerekend - , leeft voort in de Rotterdamse woonwijk Nieuw 

Terbregge waar een straat de naam Daan Kagchellandpad draagt.” Daarmee heeft Stolk ook meteen bijna alles over Kagchelland 
gezegd,  op één correctie na. Het bijschrift bij de foto – die uit Groot Rotterdam stamt – luidt: “Na zijn aankomst te Rotterdam 
werd ter eere van zijn kranig zeilen in Kiel door D. Kagchelland receptie in ‘Bristol’ gehouden.” Eerder die dag was Daan als een 
held ‘door zijn clubgenooten en bewonderaars’ ontvangen op het Maasstation. Niet alleen Henk Stolk kon de foto thuisbrengen, 
ook Elly van der Hoek-Heiden en Albert Riper uit Barendrecht hadden het bij het goede eind. Riper merkt daarbij nog op dat de 
vooroorlogse Olympische gouden medaillewinnaars niet zoveel eer kregen als de naoorlogse, met Fanny Blankers-Koen als voor-
beeld. Om over de hedendaagse Olympische gekte maar te zwijgen.

Stichting Rotterdam Verkeert doet er iets aan

Homoseksuele ouderen hoeven 
niet eenzaam te zijn

- Giny ten Brummelhuis (l) en Ans Straver willen ‘roze ouderen’ uit hun isolement halen. -
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het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

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

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

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Ik weet niet waar de bank 
vandaag moet komen!

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

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

Aanbieding! 

wk6_adv.pdf   1   2-2-2010   10:27:15

J. HENGSTZ Tandprothetische Praktijk
• Kunstgebitten
• Kunstgebitten 
   op implantaten

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

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

• Reparaties • Advies
• Vergoeding alle 
   zorgverzekeraars

O.N.T.

info@computerstoday.nl www.computerstoday.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

Sinds 1 februari 2010 
bestaat Kapsalon Jes 5 jaar
Dit willen wij samen met u vieren. Wij geven na de 
behandeling een leuke attentie mee naar huis. (op=op)

Slotboomstraat 10a. (achter de Dorpsweg) 
3082 GP Rotterdam 

Tel: 010 – 4293438
Open: di t/m vr: 08.30 – 16.30 uur

za: 08.30 – 14.00 uur

5 JAAR

Onze prijzen zijn: 
Watergolf  v.a.  € 12,25
Föhnen  v.a.  € 17,35
Knippen  v.a.  € 15,75
Permanent  v.a. € 51,15
65+ permanent    € 43,20
verven  v.a. € 26,50

Behandeling zonder afspraak

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

MILOT Reizen
Reisburo en Touringcarbedrijf

10 dgn. Malgrat de Mar 
(HP) vr. 30 april, 
vanaf € 249,-

6 dgn Beierse Woud 
(HP) ma. 3 mei  incl. 
dagtocht Praag € 249,-

6 dgn, Budapest (LO) 
(heen - en terugreis)
ma. 31 mei € 269,-

3 dgn. Parijs (LO) 
vr. 26 maart € 109,-

3 dgn. Londen (LO)
vr. 16 april € 149,-

Vraag onze folder aan! 
BEL 010-4320366 of kijk op:

www.milotreizen.nl

PAASDAGTOCHTEN o.a.: 
Zuid-Limburg, Giethoorn, 
Vraagtekenreis

Texel, incl. koffie, over-
tocht, lunch, rondrit met 
gids en diner,
zo. 18 april € 57,50

Kaasmarkt Alkmaar 
en Broekerveiling, 
incl. bezoek kaasmarkt, 
lunch, rondvaart, 
rondleiding en diner
vr. 16 april € 55,-

Antwerpen 
incl. koffie/gebak, 
za. 20 maart € 20,-

Meer (winkel)tochten, 
kijk in onze folder.

DAGTOCHTENMEERDAAGSE

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

Van maat 36 t/m 52

2010!
Nieuwe collectie is binnen en 

is mooier dan ooit!

Bereidt u voor 
op het voorjaar
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (54)

Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (53) 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 ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in 
Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door zijn lens. Van zijn werk is tot en met 31 mei 2010 in 
Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

De komst van de metro bracht enorme 
veranderingen in Rotterdam. Bijna tien 
jaar ging de stad overhoop voordat prinses 
Beatrix en prins Claus vrijdag 9 februari 
1968 het eerste metrostel tussen Centraal 
Station en Zuidplein in beweging zetten. 
Om het nieuwe en snelle openbaar vervoer 
te kunnen laten rijden moest er dwars door 
het centrum en onder de Nieuwe Maas een 
tunnel komen, die bij de Hillekop in de 
Afrikaanderwijk overging in een boven-
gronds viaduct. Uit oogpunt van zuinigheid 
besloot de gemeenteraad dat de metrotrein 
op Zuid maar over palen moest gaan rijden. 
Waardoor er vier bovengrondse stations 
nodig waren: Slinge, Zuidplein, Maasha-
ven en Hillelaan/Rijnhaven op de foto. De 
warenmarkt op woensdag en zaterdag moest 
er op 31 december 1963 na 35 jaar voor 
verhuizen naar de Pretorialaan. Dat gold 
ook voor de vlooienmarkt op de Hillelaan 

tussen Brede Hilledijk en Parallelweg. Daar 
kwamen bouwketen en ruimte voor het 
zware hijsmateriaal van Stoof uit Breda. 
Op de Hillelaan waren veel middenstanders 
actief onder wie de technische handelsonder-
neming Rood & Kahle en rechts daarvan een 
filiaal van slagerij Goed en Goedkoop, siga-
renwinkel Havana House van ‘tante’ Marie 
Bouman, woninginrichter Storm & Ranke en 
de cafés Dientje van der Toorn, De Bruinvis 
en Karel Brus. Brus was de stamkroeg van 
accordeonist Blinde Piet, die er dagelijks 
zonder enig probleem de weg naartoe vond 
van zijn woning in de Cronjéstraat. Er was 
nog meer veel horeca op de Hillelaan: café 
Tim, café Costa del Sol, café De Zandhoop, 
café Havenzicht van Jan en Annie Neerhout 
en op de hoek met de Hillestraat café De 
Windhoek, dat ooit als fraaie naam Du Lion 
d’Or had. 

Hillelaan/Rijnhaven

We startten op de Schiedamseweg. 
Wat is er veel gesloopt en wat zijn 
er veel nieuwe winkels; we kwamen 
ogen tekort. Eerst maar lekker koffie, 
dat we nuttigden op de hoek van de 
Aelbrechtskolk. Daarna over de Lage 
Erfbrug, die nog steeds constant open 
staat, naar de Binnenweg. Veel veran-
deringen, veel buitenlandse winkels en 
restaurants, je ruikt het soms zelfs. We 
wandelden genietend verder naar de 
‘ s Gravendijkwal, waar vroeger mijn 
oma woonde, recht tegenover de kerk, 
die lang geleden is gesloopt.
Het huis van oma staat er nog, er 
zal intussen wel veel verbouwd zijn 
binnen, want oma had bedsteden. Wat 
sliep ik daar als kind heerlijk in! Het is 
bijna onvoorstelbaar dat mijn vader in 
dat huis is geboren in 1900! Als kind 
genoot ik bij oma ook altijd van de 
duiven op het raamkozijn, die vanuit 
de prachtige hoge bomen vlogen. Die 
bomen stonden midden op de ‘s-Gra-
vendijkwal voordat de tunneltraverse 
werd gegraven. En maar foto’ smaken. 
Het idee dat ik er als kind al kwam! 
Er is wel veel gerenoveerd, maar ik 
geloof dat het stoepje voor de deur van 

oma’s huis nog hetzelfde is. 
Vandaar terug via de Nieuwe Bin-
nenweg en de Jan Kruyfstraat - nee, 
die mooie kerk daar staat er ook niet 
meer! - naar de Mathenesserdijk. Ons 
huis - recht tegenover het pontje en 
dus de Hooidrift - is gesloopt, het huis 
van de buren is blijven staan. Er staat 
nu nieuwbouw. We wisten nog dat op 
de hoek van de Rosenermanstraat de 
groenteboer zat - na de oorlog geëmi-
greerd - daarnaast de schoenmaker en 
daarnaast de sigarenboer waar ik me-
nig boodschapje deed voor mijn vader! 
Leuk, want je kreeg er altijd snoepjes, 
van die suikerhartjes, tenminste, toen 
ze er nog waren! 
Daarna de Bruynstraat in, waar 
onze school stond: meisjesschool 
beneden, jongensschool boven. Ik 
zag ons ineens weer keurig in de rij 
iedere dag de school binnenstappen! 
Na de Bruynstraat langs de vroegere 
kleuterschool, die er nog staat, naar 
de Zoutziederstraat. Daar was vroeger 
een bibliotheek; erboven woonde een 
vriendinnetje, dat ook bij ons in de 
klas zat. De school er tegenover staat 
er nog. Door naar de Grote Visserij 

straat, ook allemaal andere winkels. 
Daarna richting Schie, waar we 
beneden langs liepen tot de hol (echt 
Rotterdams!), beter gezegd de helling 
(vroeger eraf met de slee!), denkend 
daar het trapje langs de huizen te 
nemen, maar ... trapje weg! Er is nu 
een mooi aflopend perk vol struiken en 
bloemen. Vroeger was er alleen maar 
gras. Herinneringen? Ja! In de zomer 
stiekem het hek doorkruipen en erop 
lopen tot er werd geroepen ‘juut’, dus 
wegwezen! 
Het was “verboden je op het gras te 
begeven”, volgens het bordje, maar 
ik weet nog goed dat ik er in de 
oorlog gras sneed voor Pluimpie, mijn 
konijn! Ik wist - gelukkig! - niet dat 
het beestje was voorbestemd voor de 
Kerstmaaltijd (Mijn ouders hebben 
dat destijds heel lief uitgelegd toen hij 
al was opgesmikkeld! Ik mocht maar 
steeds niet op de waranda omdat ik - 
dat is waar - nogal verkouden was. Ze 
vertelden dat Pluimpie was overleden 
en ze hem hadden begraven!).

In de Schie werd ‘s zomers veel 
gezwommen. De pontjesbaas was 

er niet altijd blij mee, want som-
mige jongens presteerden het van 
het dekzeil, dat over het pontje was 
gespannen, te springen. Er is er zelfs 
eens een doorgezakt. De pontjesbaas 
had het dus niet altijd gemakkelijk in 
de zomer! Hij trok het bootje heen en 
weer met een haak aan een ketting. Hij 
moest altijd goed opletten dat er geen 
schip aankwam, maar werd toch eens 
meegesleept door een boot, gelukkig 
zonder gevolgen. 

Vanaf de “pontjesbuurt” liepen we 
richting het smalle deel van de Mathe-
nesserdijk, waar nog de huizen met de 
oude gevels staan en de oude molen!
En toen, na al dat lopen, hebben we 
heerlijk een hapje gegeten in een 
restaurantje aan de Schie en ja hoor, 
de brug ging weer open en weer dicht, 
net als vroeger en de schepen gingen 
voorbij en ook die gaven veel herin-
neringen.

Willy Griffijn
010-2630444

Delfshavense herinneringen
Onlangs maakte ik met oudklasgenootje Rietje een wandeling 
door Delfshaven. In mei 1940 gingen we naar de lagere school 
en zaten van1940-1946 bij elkaar in de klas in de Bruynstraat. 
Na die zes jaar ging ieder zijns weegs en we hebben elkaar 
daarna nooit meer ontmoet. Tot twee jaar geleden! Een zus van 
mij kwam toevallig met haar in gesprek over de plek waar we 
vroeger in Rotterdam hadden gewoond. Ze ontdekten dat we 
dicht bij elkaar hadden gewoond in Delfshaven, op de Mathenes-
serdijk, en... tja, daar kwam het, dat Riet en ik zes jaar bij elkaar 
in de klas hadden gezeten! Van het een kwam het ander! Bellen 
met elkaar, praten, praten en afspreken! Bij een ontmoeting kort 
daarna herkenden we elkaar direct, hoewel we intussen 70’ers 
zijn! Wat we al gauw van plan waren, is gebeurd; we gingen 
Delfshaven doorwandelen! 

50+ zangtalent naar 
Codarts 
Conservatorium 
Eind maart start een serie lessen aan 
Codarts (Rotterdams Conservatorium) 
voor 50+ zangtalent. De ‘Codarts Module’ 
is ontwikkeld door het Euro+ Songfes-
tival in samenwerking met Codarts. 50+ 
Zangtalent kan gratis deelnemen aan de 
vijf lessen en gaat daarna op tournee in 
Nederland en langs Europese Culturele 
Hoofdsteden. Het is de droom van veel 
oudere zangtalenten: Naar het Conserva-
torium! Voor veel van hen zat het er als 
jongere niet in. Het Euro+ Songfestival 
maakt hun dromen waar.  Het Euro+ 
Songfestival is het talentontwikkelingspro-
gramma voor 50+ zangtalent en wordt dit 
najaar gehouden in Rotterdam, Den Haag, 
Eindhoven, en verder met masterclasses 
en voorronden. De Codarts conservatori-
umlessen worden gegeven door zangpeda-
goog Harjo Pasveer (Codarts), Vera Wes-
tera (zangeres, Conservatorium Arnhem), 
Noëlle Turner (vocalcoach van o.a. Pia 
Douwes, Folkwanghochschule Essen) en 
Paul Mayer (componist en muzikaal leider 
Euro+ Songfestival) op 26, 27 maart en 9, 
10 en 11 april 2010. De eerste optredens 
zijn 25 april in Theater Zuidplein en 9 mei 
in de Merkatorhalle in Duisburg.
 
Meedoen?
Aanmelden voor de Codarts Module kan 
tot 1 maart. Geef u nu op via:
www.europlussongfestival.nl
info@europlussongfestival.nl
0629183491

- Een kijkje op de Voorhaven in Delfshaven -
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Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

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

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

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

VOOR SLIMME KOKERS

GRATIS INBOUWRAAM

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

Ma t/m do van 11.00 – 18.30 uur.
Hypotheek- en belastingadviesburo De Vries,
Mathenesserweg 92, Tel.: 010 – 4155300 

Prijs € 50,= Box 3 € 20,= extra. 

Ps. Aanvragen huur en zorgtoeslag 2009 
moeten voor 1 april. 

Huis bezoek minder validen mogelijk

Belastingaangifte ZONDER afspraak

Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

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

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

DUTCH SWING COLLEGE BAND
GROOTS JUBILEUM CONCERT

m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein   -    Dim Kesber

Dr.A.Philipszaal  - Den Haag za. 8 mei 
Kassa : 070 – 88 00 333

8mm Smalfilms op DVD

Dia’s op DVD

Via professionele telecine techniek

€ 1,50 per aangeleverde minuut en

€ 7,50 instelkosten per spoel
Kom gerust eens langs

€ 0,30 per dia

Korting op grotere aantallen

Minimumkosten € 10,00
ook voor overzetten van negatieven, video's,
LP's, bandrecorder- of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte

WMpr
Lavasweg 19
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS
www.wmpr.nl
tel: 010 7500092

♦

♦

♦

♦

♦



Toen mijn vader voor de verkiezin-
gen (ergens in de jaren vijftig) een 
VVD-poster voor het raam van de 
woonkamer wilde hangen, stuitte dat 
op grote bezwaren van mijn moeder. 
De poster werd niet opgehangen. Ik 
mocht een keertje met haar mee toen 
ze ging stemmen in een school in de 
Zilverschoonstraat in Schiebroek.

Minirokjes
Buren links boven van ons stemden 
KVP. Hij was procuratiehouder bij 
Jungerhans. 
Mijn moeder vond ze roomser dan 
de paus. Ik was tegen hullie, omdat 
zullie anders waren dan wij. Met hun 
zoon kon ik prima opschieten. Jam-
mer dat hij bij Leonidas voetbalde en 
ik bij Xerxes. Boven ons woonden 
de gereformeerden. Die kwamen op 
zondag niet buiten en als wij herrie 
maakten stampten ze op de vloer. Dat 
hield op toen mijn vader een keer de 
trap op stiefelde, aanbelde en zijn 
ideeën over hun kerk op zijn eigen 
manier begon te verkondigen. Later 
bleek het buurmeisje een heel aardig 
meisje te zijn dat, net zo vrolijk als 
mijn zusje en haar vriendinnetjes, 
naar school ging in een minirok.

Zaagmolenstraat
Tien jaar later kreeg ik verkering met 
het mooiste meisje van de klas. Dat 
vond ik tenminste. Mijn toekomstige 
schoonvader was ooit melkboer aan 
huis met een paard en wagen. Elke 
dag in een schoon gewassen witte jas. 

Altijd met twee glanzende koperen 
ketels op zijn wagen. Mijn schoon-
moeder was de dochter van een 
sigarenboer in het Oude Noorden. In 
de jaren vijftig startten Bas en Corrie 
een kruidenierswinkel in de Zaagmo-
lenstraat. Middenstanders werden het 
en die stemden VVD. Daar hoefde 
je geen verkiezingsprogramma voor 
te lezen.

Familiedebatten
Met vijf jongens, allemaal met een 
grote mond, werd politiek jaren later 
op verjaardagen steevast onderwerp 
van gesprek. Meestal aan het eind van 
de avond. Mogelijk onder invloed 
van het stemgedrag van Ties en Annie 
(zo werden mijn ouders genoemd), 
hadden we een rechts en een links 
kamp die elkaar onder invloed van 
rijkelijk uitgeschonken alcoholica, 
hard tegen hard van elkaars gelijk 
wilden overtuigen. De vrouwelijke 
helft van het verjaardagsgezelschap 
vond dat maar niets.
Wanneer ik vandaag de debatten in 
de Tweede Kamer bekijk en beluister, 
lijken die op onze verjaardagsfeest-
jes in de jaren zeventig en tachtig. 
Niet alleen doordat we ouder en 
rustiger werden verdween de politiek 
als onderwerp van de agenda op 
de verjaardagsfeestjes. Het waren 
vooral de dringende oproepen van de 
vrouwen die ons, voorafgaand aan 
de familiefeestjes, instrueerden niet 
over politiek te beginnen. Een hele 
avond over voetbal praten was al erg 
genoeg.

Tien kleinkinderen later
Tien kleinkinderen later zijn de 
familiedebatten verdwenen. We zien 
elkaar minder. Iedereen heeft en 
leeft z’n eigen leven. Als we elkaar 
spreken gaat het over andere onder-
werpen. Nog steeds over voetbal 

natuurlijk. Of over de fi nanciële 
crisis en of we daarvan wat merken 
in onze persoonlijke situaties. Heel 
soms komt de politiek aan de orde. 
Tussen de regels door herken ik nog 
steeds iets van die twee kampen. Zal 
wel met de genen te maken hebben, 
waarbij de één er een beetje meer 
van Annie heeft en de ander een paar 
meer van Ties. Maar vooral gaat het 
over de kleinkinderen die we allemaal 
hebben. 

Over Annie gesproken
Als Annie Rosenstok werkte ze in 
de jaren dertig bij de Arbeiderspers. 
Bij het Vrije Volk wel te verstaan. 
Als bewaarder van de spaarzame 
familiefoto’s vond ik een paar foto’s 
uit die tijd in de schoenendoos die 
ik als erfenis kreeg. Hoewel ze haar 
politieke voorkeur nooit nadrukkelijk 
naar ons heeft uitgesproken, wist ik 
dat ze daar graag over sprak toen 
al haar kinderen het huis uit waren. 
Dat deed ze het liefst één op één bij 
een bakkie thee. Ze gaf haar mening. 
Nooit echter was dat bedoeld als een 

stemadvies. Wel vond zij dat iedereen 
moest stemmen op wat zijn of haar 
hart aangaf. Wel stellig was zij in de 
plicht om te stemmen. Als je dat niet 
doet, verzaak je, zei ze. Dan verlies 
je je recht het niet eens te zijn met 
wat de politiek allemaal bekokstooft. 
“Dan mag je ook niet zeuren Hans”, 
zei ze dan.

Bij alle 300.000 lezers van deze krant 
breng ik daarom in herinnering wat 
Annie mij bijbracht. “Ga stemmen en 
stem met je hart.”

Hans Snoeck 
       

 

       

    Special    Gemeenteraadsverkiezing
De Oud-Rotterdammer

Mijn vader was vertegenwoordiger in Good Year autobanden. Zo 
lang ik weet reed hij in een grote auto. Dat kwam goed uit met 
een gezin met acht kinderen. We hadden een Amerikaanse ijs-
kast, die hij kreeg omdat hij was uitgeroepen tot Sales Manager 
of the Year. Zo ging dat vroeger bij Amerikaanse bedrijven. Ver-
tegenwoordigers met een auto stemden op de VVD. Mijn moeder, 
die ooit een leuke kantoorbaan had bij Het Vrije Volk, stemde 
Partij van de Arbeid.

Doe wat Annie deed; 
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- Annie met vier van de acht kinderen -

- Ties en Annie -

Verkiezingsmarkt 
IJsselmonde in 
winkelcentrum 
Keizerswaard

In aanloop naar de komende deelraads-
verkiezingen op 3 maart 2010 vinden 
verschillende activiteiten plaats in de 
deelgemeente IJsselmonde.  
Naast politieke cafés en verkiezings-
debatten is er bijvoorbeeld op zaterdag 
27 februari een verkiezingsmarkt in 
Winkelcentrum Keizerswaard.
Bewoners van IJsselmonde laten zich 
hier informeren door de negen politieke 
partijen die meedoen met de deelraads-
verkiezingen. Zo kan iedereen op 3 
maart zijn of haar weloverwogen stem 
uitbrengen.

Verkiezingsmarkt 
De verkiezingsmarkt vindt plaats op 
zaterdag 27 februari van 11.00 uur tot 
15.00 uur in winkelcentrum Keizers-
waard op het plein bij de Versmarkt. 
Alle negen politieke partijen die in 
IJsselmonde meedoen met de deelraads-
verkiezingen zijn vertegenwoordigd 
en staan achter een kraam. Zij geven 
informatie over hun partijprogramma en 
beantwoorden met plezier vragen van 
de bewoners. 
Een mooie gelegenheid dus voor bewo-
ners van IJsselmonde om met politici 
in gesprek gaan en voor politici om van 
bewoners nog eens te kunnen horen wat 
er leeft in deze deelgemeente.
Meer informatie over de deelraads-
verkiezingen en de agenda met alle 
activiteiten zijn te vinden op www.
ijsselmonde.nl onder “Verkiezingen 3 
maart 2010”.

Deze editie o.a.:
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Gratis OV voor ouderen
moet blijven

Zie onze advertentie op pag. 17
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Woensdag 3 maart worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In deze opinie proberen wij u enigszins te helpen een keuze te maken uit de vele partijen die in uw gemeente meedoen. 
We geven echter geen stemadvies. 

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Laat u niet alleen leiden door ouderenbelangen

Wilt u zich helemaal niet inlaten met 
de politiek, dan heeft u het recht niet 
te gaan stemmen. Ouderen zullen zich 
echter nog wel de tijd herinneren dat 
stemmen verplicht was. Wij van De 
Oud-Rotterdammer en De Oud-Ha-
genaar zullen u nooit een stemadvies 
geven. We zijn het soms echter niet 
eens met de opvatting van burgers 
dat de politiek ‘altijd maar voor een 
grote rotzooi’ zorgt. Verkiezingen zijn 
de democratie ten top. Anders bent u 
kennelijk voorstander van dictaturen 
of plaatselijke ‘stamhoofden’, die al-
les in hun eentje beslissen.Wij advise-
ren voorts dat u zich niet alleen door 
de belangen van ouderen moet laten 
leiden. Ze spelen misschien wel een 
rol in uw keuze. Maar er zijn zoveel 
andere zaken die iedereen betreffen, 
die misschien nog belangrijker zijn. 
Soms moet je dan ook toegeven op 
je eigen belang, hoe moeilijk dat ook 
is. Het is tegenwoordig  - ook in de 
politiek - al te veel ‘ikke, ikke, de rest 

kan stikken’.
In de genoemde stemwijzer en 
kieskompas komen weinig typische 
ouderenkwesties aan de orde. Bent 
u daar naar op zoek dan zult u de 
verkiezingsprogramma’s van de ver-
schillende partijen wat nauwgezetter 
moeten doorpluizen.

Gratis OV
In zowel Rotterdam als  Den Haag 
is er één onderwerp dat rechtstreeks 
betrekking heeft op ouderen. Na-
melijk of het openbaar vervoer in 
de stad (RET en HTM) gratis moet 
zijn. In Rotterdam is dat al ingevoerd 
voor de in deze gemeente wonende 
65-plussers. In Den Haag nog niet. 
Er zijn maar weinig politieke partijen 
die hier ‘negatief’ tegenover durven 
staan. Waarschijnlijk zijn ze bang 
dat hen dat stemmen kost. In beide 
steden zijn van de grotere gangbare 
partijen alleen VVD en D66 bepaald 
niet enthousiast over gratis openbaar 

vervoer voor ouderen. D66 in Den 
Haag: “Het ‘gratis’ maken van het 
openbaar vervoer voor iedereen is een 
weinig doeltreffende maatregel om 
het gebruik van openbaar vervoer te 
stimuleren. En om mensen met een 
kleine portemonnee te helpen, is het 
geen doelgerichte maatregel.” De 
VVD in Rotterdam is ook niet voor 
‘gratis’, maar voor ‘beter’ openbaar 
vervoer. In Den Haag: “Gratis bestaat 
niet. Voor ‘gratis’ OV betaalt de belas-
tingbetaler.”
Opvallend zijn de verschillende op-
vattingen van het CDA in de twee ste-
den. In Rotterdam noemt zij het gratis 
vervoer voor 65-plussers ‘een goede 
ontwikkeling’. In Den Haag stelt het 
CDA dat het ‘niet meer dan vanzelf-
sprekend’ is dat de gebruiker moet 
betalen voor het openbaar vervoer. In 
Den Haag waar de PVV (van Wilders) 
wél meedoet heeft deze partij hierin 
geen standpunt ingenomen.
Aan de andere kant van het poli-
tieke spectrum staat de SP die het 
gratis openbaar vervoer niet alleen 
wil voor 65-plussers maar ook voor 
andere doelgroepen zoals jongeren en 
minima. Kun je dan niet beter meteen 
pleiten voor gratis openbaar vervoer 
voor iedereen? Deze krant vraagt zich 
af of je inkomenspolitiek moet voeren 
via de omweg van het openbaar 
vervoer. Er zitten zoveel haken en 
ogen aan deze zaak, dat eigenlijk 
alleen de landelijke politiek hierin bij 
Kamermeerderheid duidelijk richting 

kan geven. Want waarom wel in Rot-
terdam, niet in Den Haag en niet in 
pakweg Tietjerkstradeel?

Verschillen
Zitten er verschillen in de richtingge-
vende uitkomsten van de stemwijzer 
en kieskompas in de grote gemeen-
ten? Een test van ons in Rotterdam 
gaf bij beide ‘richtinggevers’ dezelfde 
top drie aan. In Den Haag waren de 
uitkomsten nogal uiteenlopend. 
Opvallend genoeg bleken in Den 
Haag de standpunten bij vijf partijen 
heel dicht bij die van ons te liggen. In 
Rotterdam waren er minder overeen-
komsten en verschilden de meningen 
van de partijen nogal. Zou dat een 

voorbode kunnen zijn dat coalitievor-
ming na de verkiezingen in Den Haag 
makkelijker zal gaan dan in Rot-
terdam? Tenslotte. Wilt of kunt u zélf 
niet stemmen, dan bestaat – onder een 
aantal voorwaarden – de mogelijkheid 
iemand anders te machtigen. Doe dat 
overigens alleen als u iemand ver-
trouwt en vraag hem of haar de partij 
voor u te stemmen waar uw voorkeur 
naar uit gaat. Want zelfs partners 
mogen van politieke mening verschil-
len. En blijf relativeren. Behalve als 
extreem links of extreem rechts de 
macht zou krijgen, zal uw plaatselijke 
samenleving heus niet drastisch te 
veranderen zijn.
   

Voor ouderen die écht zelf niet weten wat zij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
moeten stemmen, zijn er – alleen in de wat grotere gemeenten - handige hulpmiddelen die een 
indicatie geven van de partij die het dichtst bij uw standpunten staat. Want zelfs als je hele-
maal niet in de plaatselijke politiek geïnteresseerd bent, bieden de op het internet heel een-
voudig te raadplegen www.stemwijzer.nl en www.kieskompas.nl aardige aanknopingspunten.

LEEFBAAR CAPELLE GEWOON DOEN

De partij met HART voor Capelle
Kijk voor meer informatie op: www.leefbaarcapelle.nl

Stem voor behoud
van gratis openbaar

vervoer voor senioren!

Stem lijst 2
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Veel ouderen wonen gelukkig nog zelfstandig in de stad. 
dat wil de VVD graag zo houden. Lijsttrekker Baljeu: 
“Ouderen vinden goede huisvesting belangrijk en willen 
voor goede zorg kunnen kiezen. Natuurlijk zijn er ook 
ouderen die meer zorg nodig hebben. Die mogen we niet 
vergeten.” Wat de VVD wil, is een ouderenbeleid dat echte 
problemen van ouderen oplost, zoals goede ouderenhuis-
vesting en ouderenzorg. Baljeu: “Wij staan voor veiligheid, 
bereikbaarheid en de Rotterdamse economie. Dat is goed 
voor de stad en voor elke Rotterdammer, jong én oud.” 
 
Om ouderen actief bij de stad te blijven betrekken, moeten 
zorghuizen een centraal punt worden in de buurt. De VVD 
wil dat doen door in die zorghuizen ook de ontmoetings-
plekken en winkels voor de wijk te plaatsen. Zorghuizen 
kunnen dan ook prima worden geplaatst in een jonge wijk. 

Ouderen worden steeds jonger

- Lijsttrekker Jeannette Baljeu - 
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Heeft u zich in de afgelopen jaren 
ook zo aan het beleid gestoord?
En als Senior nauwelijks gehoord?
De Senioren Partij met een nieuw 
elan! heeft een redelijk goed/nieuw 
plan dat is toegesneden op de nieu-
we ontwikkelingen 
in een veranderende 
maatschappij waar-
van wij nog steeds 
deel uit maken.
Wie senior is kijkt 
vooruit en stemt op 
De Senioren Partij.

David Dik
Wij staan voor:
 • Veiligheid
 • Mondigheid (zelf beslissen  
  in senioren zaken)
 • Sociale samenhang
 • Dus met inzicht van nu! En  
  de ervaring van  jaren!
 • Moet uw keuze zijn! 
  De Senioren Partij

LIJST 14
Stem in Alexander de VSP 
en geen ander

Nummer

5

KIES OP 3 MAART EEN PARTIJ WAAR U OP 4 MAART  
OOK NOG WAT AAN HEBT: KIES VOOR DE SP
l	 Gratis	openbaar	vervoer	voor	65-plussers	gaat	door;	Vervoer	op	Maat	

wordt	ook	gratis.
l	 We	organiseren	goede	thuiszorg	en	gezondheidspreventie	in	de	buurt.
l	 In	iedere	wijk	een	plek	waar	ouderen	terecht	kunnen	voor	een	maaltijd,	

boodschappen,	klusjes	en	het	aanvragen	van	voorzieningen.
l	 Voldoende	betaalbare	en	aanpasbare	woningen	voor	ouderen.
l	 Er	moet	veel	meer	aandacht	komen	voor	zaken	die	ouderen	bezig	houden	

zoals	cultuur,	veiligheid	op	straat	en	in	het	openbaar	vervoer,	armoede	en	
eenzaamheid.

Meer weten over de SP? Bel (010) 267 33 59 of kijk op www.rotterdam.sp.nl

door Aad van der Struijs

Schouten….
nummer 1 van lijst 3
Toen ik in de vorige De Oud-Rotterdammer las, dat deze uitgave een soort 
‘Verkiezingsnummer’ zou worden, zag ik ineens beelden in mijn Spion-
netje, die er niet om logen. Reeds op jonge leeftijd, zeg maar direct ná de 
Bevrijding (1945), raakte ik geïnteresseerd in de politiek. Met name de diverse partijen en groeperingen hadden 
(en hebben nog steeds) mijn belangstelling. Wie en wat waren/zijn ze? Wat stond/staat hen voor ogen? In welke 
politieke lichamen zijn ze vertegenwoordigd? En last but not least: Hoe vertaalde/vertaalt men het verkiezings-
programma ná de verkiezingen in de dagelijkse praktijk.

Om daar achter te komen, ging ik eerst bij mijn 
vader te rade. Ik legde hem de vraag voor, maar 
kwam van een koude kermis thuis. Volgens 
hem kon ik het niet over partijen hebben; er was 
maar één partij met één kopman. Hij doelde op 
de Anti-Revolutionaire-partij met J. Schouten 
als lijsttrekker. “Die anderen zijn rood of rooms, 
daar behoef jij niets mee te maken hebben.”
Hij zorgde ervoor, dat er AR-materiaal in huis 
kwam, zodat ik tenminste iets over een politieke 
partij te lezen kreeg. Bij die leesstof zat ook een 
raamposter; het had in ons huis weinig zin deze 
poster op te hangen, want wij woonden twee-
hoog achter. Toen ik hem voorstelde het biljet 
op de étalageruit van zijn Zwaanshalse slagerij 
te bevestigen, verklaarde hij me voor gek. “Al 
mijn klanten zijn zo rood als een kroot. Als ze 
weten, hoe ik politiek kies, gaan ze gelijk al-
lemaal naar De Pater.” (Deze De Pater was geen 
RK-geestelijke, maar een slager in het tweede 
huizenblok van het Zwaanshals, gerekend vanaf 
de Zaagmolen-

straat, richting 
Noordplein).
Hoe dichter 
een verkie-
zingsdatum 
naderde, hoe 
spannender 
ik het vond. 
Op drukke 
straathoeken, 
bijvoorbeeld 
bij markten, 

verschenen groepjes mensen. Meestal waren dit 
uitsluitend mannen. Zij verspreidden foldertjes, 
waarin zeer duidelijk werd gemaakt, dat een 
stem op hun partij geen verloren stem was.

Toen ik deze ‘stemmenlokkers’ beter ging 
bestuderen, ontdekte ik dat het meestal om 
‘linkse’ partijen ging. Met name de CPN en de 
PvdA roerden hun mondje. De VVD zag je bijna 
niet op straat, die hielden hun verkiezingsbij-
eenkomsten in zaaltjes. Naar mijn gevoel waren 
dat dan zaaltjes in de ‘betere’ wijken. Met mijn 
kennis van toen, rangschikte ik de VVD daarom 
als een partij voor ‘de rijke mensen’. Natuurlijk 
mocht ik van mijn ouders ’s avonds niet naar 
bijvoorbeeld Kralingen, om zo’n bijeenkomst bij 
te wonen. Ik was net 10-11 jaar!
Ook vond ik het interessant de vele verkiezings-
biljetten op de ronde reclamezuilen in de stad te 
zien. Toentertijd waren er geen speciale aanplak-
borden voor partijposters; neen, er werd door 
een offi cieel ‘plakbedrijf’ op de reclamezuilen 
geplakt. Nooit zag je daarom het ene biljet over 
een ander hangen.
En enkele dagen vóór de verkiezingsdatum werd 
het wegdek in de buurt van stemlokalen vol 
gekalkt met “Stem dit”of “Kies dat”. Iedereen 
hoopte maar, dat het niet zou gaan regenen, want 
dan waren die oproepen gelijk weggespoeld.

Uitslagen
Op de dag dat er gestemd mocht worden, ging 
99,9% van de volwassen Nederlanders naar de 
stembus. Er was een stemplicht; de wet zei dat 
je moest stemmen! Wanneer je niet kwam op-
dagen, kon je een boete krijgen. Ik heb tot 1970 
echter nooit gehoord, dat wegblijvers gestraft 
werden. In 1970 is in Nederland de stemplicht 
afgeschaft.
Televisie bestond nog niet en een radiotoestel 
stond, zo vlak na de oorlog, niet in alle wonin-
gen. Voor de uitslagen moest je dus op de krant 
van de volgende dag wachten. Voor velen duur-
de dit te lang en daarom kwamen Rotterdamse 
kranten met een oplossing. De Waarheid op de 
Heemraadssingel, het Rotterdamsch Parool op 
de Schiedamsevest, De Maasbode/Het Nieuwe 
Dagblad aan de (toen nog) Schiedamsesingel en 
Dagblad Trouw/De Rotterdammer in de Witte 

de Withstraat presenteerden op de avond van de 
verkiezingen al via grote borden aan hun gevels 
de resultaten vanuit het hele land. Ik weet niet 
of Het Vrije Volk, het Rotterdamsch Nieuwsblad 
en de Nieuwe Rotterdamsche Courant ook dit 
soort avonden hadden. ’t Valt me bij het tikken 
van deze woorden op, dat Rotterdam destijds 
acht locale kranten kende. En iedere krant had 
de nodige abonnees!
Honderden, neen duizenden mensen gingen naar 
de krant van hun voorkeur. Met anderen bekeek 
én besprak men de resultaten. Nooit hoorde men 
over ‘ordeverstoringen’, omdat de gemoederen 
té verhit zouden zijn geraakt.
Ik heb verschillende van die uitslagavonden 
meegemaakt bij het gebouw van de krant, die 
op werkdagen bij mij thuis in de bus viel: De 
Rotterdammer. Deze krant zat samen met die 
andere christelijke krant, Dagblad Trouw, in 
een wit gebouwtje op de hoek van de Witte 

 - In 1949 werd het winkelend publiek op de 
Schiedamseweg op de komende 

gemeenteraadsverkiezingen gewezen -

 - Drukte bij De Rotterdammer in 1949 -

Verkiezingen
Hoewel niet echt koningsgezind, toch heb ik daags na 
de verjaardag van de Koningin vlag en wimpel uitge-
stoken. Het staat vrolijk de Hollandse driekleur aan 
de gevel. Misschien een tic van mij uit mijn kinder-
jaren in de jaren vijftig toen men de vlag nog vaak 
uitstak. Niet alleen op de zeven koninklijke verjaar-
dagen en op vier- en vijf mei, maar ook bij kerkelijke 
gebeurtenissen.

We woonden in de schaduw van de roomse 
kerk van de Beukelsdijk en veelvuldig zag ik 
de nationale driekleur al dan niet halfstok aan 
kerk en huisgevels hangen in combinatie met 
een geel/witte katholieke wimpel. Ook wap-
perden er geel/witte vlaggen in die buurt. Het 
is allemaal in onbruik geraakt. Zag je vroeger 
ook wel oranje vlaggen op Koninginnedag, 
tegenwoordig zie je die alleen nog maar als 
nationale sportuiting. De kleur oranje is in 
feite de nationale kleur geworden en minder 
de kleur van het koningshuis.

Vlaggen
Ook tram en bus waren met koninklijke 
verjaardagen getooid met driekleur en oranje 
vlaggen. Op Bevrijdingsdag reed de RET 
met rood-wit-blauw en het Rotterdamse 
groen-wit-groen. Met groen-wit-groen reed 
de RET ook op Opbouwdag, op 18 mei. 
Ook andere vlaggetjes bij de RET: voor het 

Roode Kruis in de collecteweek, ten tijde van 
de Femina met vlaggen daarvoor en met de 
Boekenweek met groen-wit-groene vlaggen 
die op de witte baan de tekst ‘boekenweek’ 
hadden. Boekwinkels staken die week ook 
zo’n vlag uit. Was de haring in het land, dan 
hing de visboer de nationale driekleur aan 
zijn winkel of viswagen: Hollandse Nieuwe.
Wanneer in de winter ijsbanen open waren, 
was er voorop de tram die langs zo’n baan 
kwam een bordje aangebracht met de tekst: 
ijsclub Charlois geopend, of Kralingen 
of Nenijto. Vrijwel steeds hingen aan de 
ruiten van de trams rood/witte kartons voor 
wedstrijden in Stadion Feijenoord. Allemaal 
verleden tijd, uit de tijd ver voor internet....

In onbruik
Nog een uiting die in onbruik is geraakt: het 
blinderen van de ramen met witte lakens 
bij een overlijden. Bij de uitvaart belde de 

begrafenisondernemer aan en sloten ook de 
buren discreet de gordijnen.
Binnenkort verkiezingen. Ook zie je nog 
maar zelden een verkiezingsbiljet aan het 
raam van een woning, zelfs deelraadsleden 
generen zich klaarblijkelijk voor hun cluppie 
en hangen slechts op de verkiezingsdag zo’n 
ding aan het (liefst zij-)raam! Maar ook op 
straat kon je vroeger niet om verkiezingen 
heen. Zijn er tegenwoordig gemeentelijke 
borden waarop de partijen een biljet mogen 
plakken, in het verleden lieten de partijen 
enorme houten of stalen frames in openbaar 
groen plaatsen waarop verkiezingsleuzen 
werden aangebracht en vooral het cijfer van 
het lijstnummer.
 
Ronald van der Meer
vandermeer-55d@hotmail.com

Vraag PvdA-wethouder Jantine 
Kriens hoe zij in Rotterdam 
oud zou willen worden en haar 
antwoord is: “Ik zou fijn willen 
wonen in een zorgzame wijk, waar 
je als oudere zo lang mogelijk je 
eigen gang kunt gaan en waar 
altijd iemand in de buurt is.”

Jantine Kriens heeft zich als 
wethouder de afgelopen jaren 
sterk gemaakt voor ouderen: 
“Ik wil een Rotterdam waar 

mensen zo lang mogelijk 
actief en zelfstandig wonen in 
hun eigen wijk, waar de zorg 
zoals huishoudelijke hulp, 
wijkverpleging en huisartsen 
letterlijk om de hoek te vinden is. 
Zodat hulp niet te vroeg, maar ook 
niet te laat komt.’’

“Veel Rotterdamse ouderen zijn 
eenzaam,” vertelt Jantine Kriens. 
“In tien projecten hebben we 
gekeken hoe je met behulp van 

vrijwilligers en sociale netwerken 
eenzaamheid verdrijfd.”

Bij ouderen langs
Eén van die initiatieven zijn de 
Seniorenteams. Dit zijn teams 
die op pad gaan en deur aan deur 
bij ouderen aanbellen om met 
hen in gesprek te gaan. Tijdens 
die gesprekken gaat het ook over 
de eventuele hulp die ze nodig 
hebben. Jantine Kriens: “Er 
zijn ouderen die wat extra hulp 
kunnen gebruiken. Maar veel 
ouderen redden zich prima en 
kunnen zelf iemand een helpende 
hand bieden. Dat kan in hele 
kleine dingen zitten, bijvoorbeeld 
dat je iemand elke dinsdag even de 
trap af helpt zodat diegene iedere 
week kan blijven bridgen.” 

Gratis OV voor 65-plussers
“Zo lang mogelijk meedoen, dat 
is wat de PvdA voor iedereen wil. 
Gratis reizen met bus, metro en 
tram, en straks over water, is in 
dat opzicht voor veel ouderen een 
uitkomst”, vervolgt Jantine Kriens. 
De PvdA heeft jarenlang haar 
best gedaan  om het voor 
Rotterdamse ouderen mogelijk te 
maken gratis met het openbaar 
vervoer te reizen. En dat is gelukt. 

Rotterdamse ouderen reizen nu 
al een tijdje gratis in Rotterdam. 
Verantwoordelijk PvdA-wethouder 
Hans Vervat is daar trots op. 
“Sommige partijen, zoals 
CDA, VVD en D66 willen het 
afschaffen, maar wij vinden het 
belangrijk en willen dat het blijft, 
ook na de verkiezingen.”

PvdA: Gratis OV voor ouderen moet blijven
In gesprek met PvdA-wethouders Jantine Kriens en Hans Vervat

iedereen telt mee

Jantine Kriens

Hans Vervat

www.pvdarotterdam.nl

de Withstraat en Laurierlaan (vanaf 1952 de William 
Boothlaan). Toen kon ik nog niet veronderstellen, dat ik 
op 15 december 1952 bij Trouw mijn eerste schreden op 
het journalistieke pad zou zetten. En over ‘werken’ bij De 
(Oud-) Rotterdammer in 2005 was daar bij die uitslagen 
helemaal geen sprake. Ja, hoe vreemd kan alles in het 
leven lopen?

’t Is 2010
U zult begrijpen, dat in de redactionele kolommen van 
deze krant geen stemadvies staat, wat u op 3 maart het 
beste kunt doen. Uiteraard krijgt u dit dus ook niet in het 
Spionnetje. Maar wel wil ik u uit de grond van mijn hart 
vragen, volgende week woensdag naar het stemlokaal te 
gaan. Ik heb het gevoel, dat tegenwoordig een stemlokaal 
niet meer zo ver weg is als in de jaren veertig en vijftig. 
Maar iets anders is nog steeds hetzelfde gebleven: het 
stembiljet, de vierkante hokjes én het rode potlood. De 
(computer)techniek heeft nog geen vat op de verkiezin-
gen gekregen.
Ook al “doen die partijen nooit wat ze beloven” of “’t 
maakt niet uit of je door de hond of kat wordt gebeten” 
of “mijn stem maakt toch niets uit”, een niet uitgebrachte 
stem is een verloren stem. Via radio, televisie, internet en 
folders zie en hoor je de voor- en nadelen van de politieke 
partijen. Zoek de partij uit met de, voor u, minste nadelen. 
Geef dié partij dan uw stem.
En wanneer u er, ondanks alles, toch niet kunt uitkomen, 
heb ik toch een (goed) advies: Word dan voor € 10 per 
jaar ‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

Hoewel niet echt koningsgezind, toch heb ik daags na 

Roode Kruis in de collecteweek, ten tijde van begrafenisondernemer aan en sloten ook de 



    Special    Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 3 maart 2010 is het weer zover: 
Nederland gaat naar de stembus voor de 
gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen. 
Ook de inwoners van deelgemeente IJsselmonde 
kiezen op die dag hun nieuwe deelraadsleden. 

Wanneer u het moeilijk vindt om een keuze te 
maken uit de grote hoeveelheid aan partijen in IJsselmonde is het 
raadplegen van de Kieskompas een prima oplossing. 

30 stellingen voor 9 belangrijke thema’s
Op Kieskompas IJsselmonde krijgt u 30 stellingen voorgelegd, die 
verdeeld zijn over 9 thema’s als veiligheid, vervoer, sport en recreatie, 
wonen en groen en milieu. Maar ook zijn er stellingen over sociale 
zaken, integratie en cultuur. U kunt kiezen uit een vijftal invulopties, 
die lopen van “helemaal mee eens” tot aan “helemaal niet mee eens”. 
Kunt u geen keuze maken, dan kruist u ‘geen mening’ aan. 
 
Ingevuld en dan?
Na het beantwoorden van de stellingen, kunt u aangeven welke 
partij uw voorkeur heeft of waar u al ooit eerder op gestemd heeft. 
Vervolgens geeft de Kieswijzer - aan de hand van de door u gegeven 
antwoorden - aan waar u staat in het politieke landschap. 
U ziet dan ook niet één partij vermeld staan maar u krijgt een 
schema te zien waarop alle partijen staan vermeld van progressief 

tot conservatief. De partij die het dichtst bij u staat (op basis van de 
door u gegeven antwoorden op de vragen) wordt aangegeven met een 
potloodpunt.
Hoe verder weg de partijen daarvan staan hoe minder deze partijen 
voor u kunnen betekenen in relatie tot de 
antwoorden die u op de stellingen heeft gegeven. 

Waar vind ik Kieskompas?
De Kieskompas voor deelgemeente IJsselmonde vindt u op 

www.ijsselmonde.nl
klik op de button Kieskompas 

Oudere inwoners van  IJsselmonde die Kieskompas willen invullen 
maar die niet goed weten hoe het werkt, kunnen terecht bij VraagWij-
zer (Grote Hagen). 

U dient wel een afspraak te maken, in verband met het aantal beschik-
bare computers. 
Telefoonnummer van VraagWijzer is 

(010) 482 11 00.
Alle overige informatie over de verkiezingen vindt u op:
http://www.ijsselmonde.mediarotterdam.nl/
alles-over-verkiezingen.html

Kieskompas van 

deelgemeente IJsselmonde vereenvoudigt keuzeproces

- advertorial -

Kieskompassen zijn er ook voor: Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel 
Stemwijzers zijn er voor: Rotterdam en de deelgemeentes Centrum, Noord, Kralingen-Crooswijk en Feijenoord

Welke politieke partij ziet u 
   niet alleen tijdens de verkiezingen?

Denk lokaal, stem lokaal!  Stem ONS op 3 Maart

ONS over ouderen en Zorg
Ouderen en mensen met een functiebeperking moeten zich 
veilig voelen in de wijk en openbare gebouwen moeten toegan-
kelijk en bereikbaar zijn. Zelfstandigheid voor de oudere 
inwoner is de pijler van het ouderenbeleid. 
Levensloopbestendig wonen is topprioriteit voor ONS 
(Welzijns)verenigingen voor ouderen moeten door de 
Gemeente intensief ondersteund worden. De mobiliteit van 
ouderen moet gewaarborgd blijven door het collectief vervoer.  

>> Gratis openbaar vervoer voor 
ouderen die van een minimum 
inkomen moeten rondkomen. <<
Voor ONS is Spijkenisse ‘zorgstad’ het devies. Nieuwe  voor-
zieningen moeten Spijkenisse nóg completer maken. Diverse 
woonvoorzieningen, het verbeteren van parkeerplekken voor 
gehandicapten, aangepaste speeltoestellen voor rolstoela�an-
kelijke kinderen (bijvoorbeeld bij de Maasboulevard) zijn een 
paar voorbeelden.

!Draagt u ONS een warm hart toe 
maar u bent slecht ter been en 
u kunt hierdoor niet stemmen?
Bel dan naar:
Gert-Jan ’t Hart (06 21 566 503) 
Jan Willem Mijnans (06 21 566 504)
Wij brengen u op 3 maart naar het 
stembureau of halen op uw verzoek 
de machtiging (met kopie identi�catie-
bewijs) bij u op. 

D66 wil dat Rotterdam over 10 jaar weer behoort tot de 
meest ondernemende en duurzame steden ter wereld.

Om dat te bereiken, zetten we in op:

behoud van historische gebouwen en plekken

6000 langdurig werklozen aan het werk door 
scholing

100 miljoen voor multifunctionele
schoolgebouwen

geen bezuiniging op politie

alleen duurzame overheidsinvesteringen

één aanspreekpunt bij gemeente 
voor ondernemers

4000 betaalbare woon/werkeenheden voor 
zelfstandigen en starters

vervanging van stadswachten 
door wijkconciërges

gratis computerles voor 65-plussers

50 miljoen voor initiatieven van Rotterdammers

meer groen in de stad

stopzetting culturele uitholling van centrum

alle winkels mogen ‘s avonds en zondags open 

We rekenen op 3 maart 
op uw steun!
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    VoordeelpaginaVrienden

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

Voor info:  

010-414 86 43 of  06-1812 4248
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in  

 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de   

 woning corporatie/eigenaar/

 verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige   

 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest   

 boedel zoals laminaat/vloerbedekking 

 ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   

 brengen wij terug in originele staat

●  Tevens doen wij verhuizingen van groot  

 naar klein en evt. in/uitpakservice

●  Wij geven u altijd een gratis  

 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   

 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  

 krijgen 10% korting.

achteraf na tevredenheid cliënten

Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

De Kraak 
Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer 
krijgen 10% korting

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee

Tel.: 0111 - 41 44 25 www.dekraakzierikzee.nl

Boven de Eur 50,- 
besteding ook nog het boekje Me Komme uit Rotterdam.

Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer ontvangen: 10% korting op alle materialen

VVrVVV
DDDDDeD

JA,

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

Handtekening:                                                     Datum:

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

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

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

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

BON

Mooie schepen 
en banen
van Hans Roodenburg en 
Cees de Keijzer 
Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Geen € 17,50, maar slechts € 15,75
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen 
naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel 
of door het invullen van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, 
na betaling, het boek toestuurt.

 Ja, ik wil het boek Mooie schepen en banen graag ontvangen

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

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

www.huis-ontruiming.nl

Van je Vrienden moet je het hebben
Ik ben een trouwe lezer van De Oud-Rotterdammer. Ik verzamel ze zelfs en heb bijna alle uitgaven 

vanaf het begin. Iedere veertien dagen kijk ik ernaar uit en geregeld staan er verhalen in die zo 

heerlijk herkenbaar zijn dat het een genot is om te lezen. Maar ook de stukjes die niet gaan over het 

gebied waarin ik ben opgegroeid, vind ik de moeite waard om te lezen. Het is leuk om te zien dat deze 

krant bij andere mensen dezelfde gevoelens oproept als bij mij.

Ik vond het daarom een goed idee toen de krant met de Vriendenactie kwam en heb mij al snel aange-

meld als Vriend. ’t Is een kleine moeite als je daarmee kunt helpen je eigen lijfblad in stand te houden. 

Bovendien wilde ik graag meewerken te voorkomen dat De Oud-Rotterdammer een ‘gewone’ adverten-

tiekrant wordt. Daar staat meestal zo weinig te lezen in dat leuk is, dat ik ze maar mondjesmaat inzie. 

Natuurlijk staan er in De Oud-Rotterdammer ook advertenties, dat kan tegenwoordig helaas niet anders, 

en soms zijn het er best veel, maar het leuke is wel dat als er meer advertenties in de krant staan, er 

ook meer verhalen in staan en je dus nog meer te lezen hebt.

Grappig vind ik dat ik, nu ik Vriend ben, de krant met misschien nog wel meer aandacht bekijk. Het 

is net of hij ook een beetje van mijzelf is. Ik hoop trouwens dat veel bedrijven deze actie ook willen 

steunen, want het is natuurlijk voor de Vrienden best leuk als er hier en daar voordeeltjes te halen zijn. 

Op die manier snijdt het mes aan twee kanten; De Oud-Rotterdammer krijgt steun en de Vrienden 

kunnen op hun beurt weer profiteren van aanbiedingen. Ik weet niet hoeveel lezers zich inmiddels hebben 

aangemeld, maar ik hoop dat het er veel zijn, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat we deze leuke 

krant nog lang kunnen lezen.

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

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

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2010, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

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

Restaurant “Johannahoeve”

Het nieuwe riviercruisen is begonnen...

Select Voyages brochure
Wilt u meer weten over “het nieu-
we riviercruisen” ? Vraag  onze 
brochure aan vol unieke cruises 
met de Royal Crown, Serenade I 
en Serenade 2.  Reizen over Rijn 
Moezel, Donau en Nederland-
se en Belgische waterwegen, 
met vertrek vanaf Rotterdam,  
Nijmegen en Passau.

Nu te boeken
Heerlijke voorjaarscruises 
met vertrek vanaf Rotterdam
Koninginnencruise - 8dgn
MS. Serenade 1
26 april t/m 3 mei 2010
Nu vanaf 809,- p.p.

Holland op zijn mooist - 8dgn
MS. Serenade 1
3 mei t/m 10 mei 2010
Nu vanaf 809,- p.p.

Heerlijk stukje Holland - 6dgn
MS. Royal Crown
11 t/m 16 juni 2010
Nu vanaf 789,- p.p.

Select Voyages•Nijverheidsstraat 32•6681 LN Bemmel•info@select-voyages.nl•www.select-voyages.nl

026 32 59 278  

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www .
h o t e l a
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JUBILEUMKORTING

in 2010

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

Met dank voor uw bezoek in 2009

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

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

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

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

Gezellig familiehotel** gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift 

aanwezig, sfeervolle zalen bieden u 
een riant onderkomen.

1970 - 2010
jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en
individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele
mogelijkheden

kijk op onze site

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

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 
“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kortingsbon en voor-
waarden op aanvraag 
verkrijgbaar

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

Warme huiselijkheid in Hotel de Paddestoel
Een vakantie in het   hotel De Paddestoel betekent een warme ontvangst, 
comfortabele, stijlvolle kamers,met kitchenette, en alles begane grond met eigen terrasje, 
een voortreffelijke  keuken,volop recreatie mogelijkheden, geslaagde fiets- en wandeltochten en 
leuke uitstapjes in de omgeving. Dit hotel is ook uitstekend geschikt voor mensen die gebruik maken 
van een rollator of rolstoel.

Gasten worden in hotel de Paddestoel met de bekende 
Brabantse hartelijkheid en gastvrijheid ontvangen.
De huiselijke inrichting van het hotel en de groene omgeving
zorgen ervoor dat men helemaal tot rust kan komen.
En wie er op uit wil trekken kan terecht in de prachtige omgeving van het hotel.

De prijs voor het week-arrangement bedraagt € 582,00 
(incl. halen en brengen + 3 bustochtjes) 

gèèn toeslag voor  èèn pers . kamer.
Wij sturen u graag onze brochure.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/ Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

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

Special 
voor 

Senioren

j
SSS ii ll



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

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

t/m 11
April

Dansen in Laurens Antonius IJsselmonde
Laurens Antonius IJsselmonde – Groene Tuin 1 
v.a. 19.00 uur – Entree € 5,00

Uitslagavond gemeenteraadsverkiezingen  
Met lijsttrekkers, deelraadpolitici en buurtgenoten de uitslag 
afwachten. Meerweide, Grote Hagen 98, Rotterdam -  
vanaf 21.00 uur – Entree gratis

Maart

5
Markt in Laurens Den Hoogenban 
Laurens Den Hoogenban, 
Burgemeester Josselin de Jonglaan 35 – 10.00-14.00 uur 

Maart

6
Expositie Tarwewijk en Carnissebuurt
Oudheidkamer Charlois, Grondherendijk 84 – 13.00-17.00 uur

Maart Historische Club Rotterdam presenteert in 
Meerweide historische foto’s en materiaal.  
U kunt herinneringen ophalen aan het Rotterdam van toen. 
Meerweide, Grote Hagen 98, Rotterdam - 10.00 – 14.00 uur9

Positief Blijve (Stichting Theatergroep Nocturne)
LCC Castagnet, Larikslaan 200 – 14.30 uur – Entree € 3,00 
(R’dampas € 2,25) 25

27

3

Meezing gala van Staal, 
met bekende en minder bekende artiesten
Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - 17.00 tot 23.00 uur - 
Kaarten € 9,- (incl. een welkomstdrankje) 
Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via: 
info@staalrotterdam.nl  of 010-4443494

Maart

20 

Maart

Februari

Februari

Optreden kinder- en jeugdkoor Bombary  
Gezellig meezingen en dansen met Bombary 
Grand Café Restaurant Zuiderkroon, Vlissingenplein 108, 
Rotterdam – 14.00-16.00 uur – Entree gratis (consumptie verplicht) 28

Februari
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-- Er op uit! Kalender --
Expositie Tarwewijk en Carnissebuurt 
in Oudheidkamer Charlois

De nieuwe fototentoonstelling van de Stichting Historisch Charlois toont 
een prachtige selectie van historische foto’s van de volksrijke en leven-
dige Tarwewijk en Carnissebuurt. 

Er is beeldmateriaal van ondermeer de Laantjes, de Carnissestraten, de Katendrechtse Lagedijk die de 
beide wijken doorsnijdt, de Verschoordriehoek, diverse speeltuinen, de molen van Piet Engel en ook 
de grote veranderingen in de wijken van nu komen aan bod. De tentoonstelling gaat zaterdag 6 maart 
voor drie maanden open. De Oudheidkamer is gevestigd aan de Grondherendijk 84 in Oud-Charlois 
(bereikbaar met buslijn 73). Geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Informatie: 010-
4806618, www.historischcharlois.nl of historisch.charlois@wxs.nl

Meezing gala van Staal
Iedere 3e zaterdag van de maand* van 17.00 tot 23.00 uur
Spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de 
mooiste zaal van Rotterdam, Zaal Staal.
 

Met zaterdag 20 maart:
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
Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl of bel 010 4443494
 
Natuurlijk kunt in Zaal Staal 
van een hapje en een drankje genieten

 *Met uitzondering van juni, juli en augustus. 

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.

Zangfestiiv llal))

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

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

- De hofjes bij de Katendrechtse Lagedijk in bepaalden lange tijd het aanzien in Carnisse. 
Foto verzameling Rein Wolters -

Dansen in Laurens Antonius IJsselmonde

Houdt u van bewegen, muziek en gezelligheid én bent u 50-plus? Kom dan 
gezellig dansen in Antonius IJsselmonde. Laurens Actief organiseert dans-
avonden in een ontspannen sfeer mét livemuziek. 

Op 27 februari as. treedt John Swaab op. John Swaab is een zanger-muziekentertainer die gebruik 
maakt van piano en synthesizer. Hij heeft een zeer breed repertoire en trekt alles uit de kast om de 
avond tot een feest te maken. Stijlen zijn onder andere pop, jazz, latin en Top 100. Tevens wordt één 
ronde bingo gespeeld. 

Laurens Antonius IJsselmonde, Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg, vindt u aan de Groene 
Tuin 1 in Rotterdam IJsselmonde. Tramlijn 23 stopt voor de deur. De zaal is open om 19.00 uur. De 
entree is € 5,- per persoon en de consumpties zijn € 1,- per stuk.

Een (gratis) geweldig leuke middag

De Historische Commissie van de Bewonersorganisatie vereniging Terb-
regge’s Belang organiseert zondagmiddag 7 maart haar jaarlijkse histori-
sche foto-expositie. 

De toegang is gratis en de sfeer is altijd erg goed. Bewoners vanuit 
Terbregge, maar ook van elders zijn van harte welkom!
Dit jaar heeft de Historische Commissie gekozen voor het thema 
‘Verkeer en Vervoer’. Er zijn vele historische foto’s rond dit thema.
De expositie is zondagmiddag 7 maart 2010, van 14.00 uur tot 16.00 
uur in de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging Terbregge aan de 
Landstraat 9 in Terbregge.
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Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

N I E U W ! ! ! A C C E S S O I R E S , K A D O - A R T I K E L E N E N V L O E R K L E D E N
Spijkenisse

ROUTEBESCHRIJVING

De kleuren van eiken zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk de
standaard kleuren: blank en donker eiken. Gepatineerde
kleuren blank, donker, kers en antiek.
Trendy kleuren white wash, koloniaal, mat gelakt, olie, wengé
en mosgroen, deze kleuren hebben een eigen look en een
natuurlijke uitstraling.

Op maat gemaakte 
meubelen is bij 
sommige programma’s 
mogelijk.

U WILT EEN OPEN
HAARD?
...maar u heeft geen
rookkanaal. Geen probleem.
...daar hebben wij een
fantastische oplossing voor.

Laat u inspireren door de vele
mogelijkheden met elektrische haarden. Een haard is de sfeervolle finishing touch van
uw woning.Wij bieden u een ruim assortiment aan sfeerhaarden en sierschouwen in
diverse modellen en kleuren.

SPECIALE AANBIEDING
Sierschouw compleet met elektrische sfeerhaard. Verkrijgbaar in
het zwart of wit, grenen antiek-look. Nu voor slechts€ 595.-

RUIME 
COLLECTIE

COMPUTERKASTEN.
Vanaf€ 399.-

EIKEN
WANDKASTEN
vanaf

€ 750.-

Nog 
slechts
enkele
stuks!

KARAKTER EN STIJL De strakke en
robuuste stijl geeft frodo® een heel eigen
karakter. Door de uitgeholde stijlen wordt het
gebruik van massief eiken benadrukt. Het
gebruik van karaktereik, met zichtbare noesten
en windscheurtjes, geeft het meubel een erg
natuurlijke uitstraling. Frodo® is ongetwijfeld
een verrijking van uw interieur!

OP = OP � Meubelpaleis Zuidland
Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

Van handmatig tot elektrisch verstelbare. De
meeste fauteuils kunnen geleverd worden met
een sta op hulp.Tevens kunt u bij Meubel-
paleis Zuidland een fauteuil op maat laten
maken, de hoogte en zitdiepte nader te
bepalen zodat voor u een goed zitcomfort
mogelijk wordt.Voor een goed advies laat u
adviseren door een van onze adviseurs.

Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!

U belt voor een afspraak en wij
halen en brengen u geheel gratis

zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

� Meubelpaleis Zuidland
De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

Er is een ruime keuze aan senioren bankstellen. Deze bankstellen
kunnen worden besteld in diverse stoffen, maar er zijn ook 
bankstellen die op voorraad zijn dus direct te 
leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Deze 
bankstellen zijn voorzien van interieurvering,
een goed zitcomfort en met een zeer goede 
kwaliteitsnorm. Service en kwaliteit staan bij 
ons hoog in het vaandel.
Wij geven tot € 450,- inruil terug voor 
uw oude bankstel. Hiervoor geldt ook de 
HAAL EN BRENG SERVICE
0181 - 452321

ACTIE!
SENIORENBANKSTELLEN
2,5 - 1 - 1, levering direct,
slechts enkele stuks

vanaf   € 1.250.-
Diverse showroommodellen tegen 
aantrekkelijke prijzen.

De koffie staat altijd klaar in de 

gezellige koffiecorner.

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen
   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Samenwerking met Goede Doelen
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
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Het fenomeen ‘bandparodie’ is 
inmiddels zo goed als uitgestorven, 
maar eind jaren vijftig, en in de jaren 
zestig, was het een tak in het variété. 
Met dank aan de bandrecorder en aan 
een voorbeeld als Bueno de Mesquita. 
Wat deed een bandparodist? Energiek 
playbacken en bewegen op een liefst 
zo krankzinnig mogelijke geluids-
montage van herkenbare fragmenten. 
Denk aan de act waarmee André 
van Duin in 1964 de tv-talentenjacht  
Nieuwe Oogst won. Dat fi lmpje is 
vaak herhaald, en inmiddels is het te 
vinden op onder meer Youtube.

Ruteck’s
John van Raaij heeft het genre van de 
bandparodie niet uitgevonden, maar 
bijzonder is dat hij in het begin met 
een partner werkte. Samen met buur-
jongen David de Booy vormde hij het 
bandparodisten-duo Johnny & Dave. 
Op zijn grote Revox bandrecorder had 
John een montage gemaakt voor het 
duo. Drie dagen voordat ze zouden 
meedoen aan een talentenjacht in Ru-
teck’s, een mogelijke springplank in 
hun ‘carrière’, zei Dave dat ie er geen 
zin meer in had. Hij kapte ermee.
John: “Hij had een vriendin en van 
haar mocht hij niet meer.”
In allerijl paste John de montage aan 

voor een solo-act, waarmee hij die 
talentenjacht zowaar won (Saskia en 
Serge werden tweede).
John ging in z’n eentje verder. Het 
podium bleef toch roepen.
Helemaal van een vreemde heeft hij 
het niet. Zijn vader, die overdag in 
een slagerij werkte, zong operette, 
en zijn moeder heeft opgetreden als 
cabaretière, onder de naam Jeanne 
van Raaij. John: “Het is een familie-
kwaal.”
De eerste stappen in de schijnwerpers 
zette John al ver voor de Revox als 
Zwarte Piet naast ‘Sinterklaas’ Rinus 
van Evelingen, ook bekend als clown 
bij de Bario’s.

Uitschuifarmen
In de hoogtijdagen van het variété 
werkte John van Raaij als bandparo-
dist drie tot vier avonden in de week 
op feesten van voetbal- en personeels-
verenigingen, en bij jubilea. 
Soms trad hij op één avond op twee 
feesten tegelijk op. Dan moest hij als 

een razende heen en 
weer met de auto, 
want op beide avon-
den had hij een act 
voor en na de pauze. 
Het is wel eens 
bijna misgegaan in 
het verkeer.
De andere kant 
van het artiesten-
vak leerde John 
kennen toen hij 
zelf avondjes ging 
organiseren. Hij 
had wel eens de 
vraag gekregen 
of hij wat andere 
artiesten kon meenemen bij een gele-
genheid, en daaruit groeide een eigen 
theaterbureautje. Avonden van 8 tot 
11 organiseren, met bal na.
Avonden waarop John zelf meestal 
ook optrad. Een keer als ‘gewone’ 
bandparodist, en een keer met imita-
ties van allerlei artiesten, onder wie 
de Zangeres Zonder Naam. Dat deed 
hij in een bonte jurk met ‘uitschuif-
armen’ en nep-tieten. John: “Die 
kunst-tieten zaten met een touwtje om 
m’nek. Ik kon ze helemaal over elkaar 
heen schuiven.”
Plat vermaak, maar: “Ik heb het echt 
gehad dat ik bij vrouwen in het pu-

bliek het water zag lopen. Die zeken 
gewoon in hun broek van het lachen.”

Verkocht
Op een avond rond 1987 eindigde het 
artiestenbestaan voor John van Raaij.
Hij zag te veel haat en nijd in het vak. 
Hij vond het niet leuk meer.
John: “Ik zat in de kleedkamer met 
Harry Touw, ik had het helemaal niet 
naar m’n zin en besloot te stoppen. 
Ik zei tegen Harry dat ik de volgende 
dag al mijn contracten zou inleveren. 
Hij geloofde me niet, maar ik heb het 
gedaan.”
Spijt heeft John daar nooit van gehad.

Hij zou voor zijn gevoel ook niet 
meer kunnen optreden als bandparo-
dist. Het is toch aardig inspannend. 
En zijn oude banden heeft hij ooit 
verkocht aan iemand die ook het vak 
in wilde.
Dat optreden van André van Duin 
destijds heeft John natuurlijk gezien.
“Ze hadden tegen mij ook wel eens 
gezegd dat ik aan die talentenjacht 
op tv moest meedoen. Toen zat ik 
een keer te kijken, zag ik André van 
Duin. Nou, dan weet je: het hoeft niet 
meer.”

John van Raaij, bandparodist: 
Een Revox en een gezellige familiekwaal

Er zijn levenspaden die tamelijk recht lopen, en je hebt mensen die kronkelwegen 
bewandelen. Het beroepsleven van John van Raaij (1942)  mag je gerust een kron-
kelweg noemen. Jarenlang werkte hij als kunst- en goudsmid en maakte bijvoor-
beeld alle versieringen aan de hekken in de Laurenskerk. Maar toen ze rond 1975 
omhoog zaten in zijn stamkroeg Café Bergpolder aan de Bergselaan in Rotterdam, 
in de buurt waar hij opgroeide, was hij wel bereid even in te vallen. Dat ‘even’ zou 
dertien jaar duren. Daarna verruilde John de tapkast van het café voor de balie van 
een seksshop. Eerst in Roosendaal, daarna aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, 
en uiteindelijk aan de Soetendaalsekade. Heel gemoedelijk allemaal. John: “Ik wist 
van elke klant meer dan welke huisarts ook.” Maar waar het hier om gaat: vanaf 1957 
heeft John van Raaij dertig jaar lang opgetreden als bandparodist.

John heeft jarenlang een soort 
theaterbureautje gehad, en uit die tijd 
had hij nog een tas vol artiestenfoto’s 
waar hij toch niks meer mee deed. Ik 
mocht ze allemaal hebben. Een deel 
van die foto’s zult u zeker terugzien 
in De Oud-Rotterdammer. Als intus-
sen meer mensen mij zo’n verjaar-
dagsgevoel willen bezorgen: graag. 
Artiestenfoto’s, oude programma-
boekjes, knipsels, het is allemaal 
meer dan welkom. 

De foto van accordeonist Bary-
Neder die hier laatst stond, heeft 
inmiddels een zeer waardevolle 

reactie opgeleverd uit Capelle aan 
den IJssel. Bary-Neder was de arties-
tennaam van Barry van ’t Nederend, 
ook bekend onder de artiestennaam 
Barry Steffi n. Hij is al een tijd niet 
meer onder ons.

In de enorme collectie die ik van 
John van Raaij kreeg, zitten veel 

foto’s van Rotterdamse artiesten 
over wie ik weinig weet. Een 
greep: Marco Maas, Lenneke (als 
mini-Dorus), Koos van der Wiel, 
José den Burger, Trio Versloot, Duo 
Excentriek, Willy Flach, Petra Zuur, 
Lisa Brown, Jack and the Lady, Trio 
Los Amigos (H. Klockhaus) en De 
Cavia’s (K. van Dorp en K. de Jong). 

Wie weet meer? Ik zou zeggen: klim 
in de pen, de muis of de telefoon en 
help me aan verhalen en informatie.
 

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

- Marco Maas. Wie weet meer over hem? -

De meeste mensen zijn één keer per jaar jarig, ik voor m’n gevoel wel vaker. Bij mijn bezoek aan oud-bandparodist John van Raaij 
- zie het verhaal hierboven - wachtte mij bijvoorbeeld een verrassing van werkelijk verjaardagsniveau. 

Een leuk cadeautje! 
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van Beethovenlaan 60 Tel  010 278 12 78 secretariaat@rrr.nl

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Grijs, fit en wijs. 



De baden langs de Maaskade ken 
ik alleen van het passeren. Die van 
mannen keurde ik geen blik waar-
dig, die van vrouwen des te meer. 
Klasgenoten hadden verteld dat je 
van bovenaf over de halve deurtjes 
van de badhokjes kon gluren naar 
het verkleden. Uiteraard heb ik 
dat een paar keer geprobeerd, 
want mijn nieuwsgierigheid voor 
de anatomie van het vrouwelijk 
geslacht was ontluikend. Vergeefs 
heb ik met geknepen ogen staan 
staren om weinig meer te zien 
dan hoe vrouwen en meisjes de 
deurtjes passeerden. Naar wat 
zich tussen ‘gaan en komen’ in 
het hokje afspeelde, kon ik alleen 
gissen. Nooit heb ik iets anders 
gezien dan een nat badpak of een 
natte handdoek op de bovenrand 
van de deur en een paar voeten aan 
de onderkant.

Uitbrander
Ik moest grinniken om die herin-
nering bij het bestuderen van een 
foto-cd, die ik enige tijd geleden 
van Jaap Berkhout ontving. Jaap is 
de wandelende archivaris van de 
Bewoners Organisatie Feijenoord 
(BOF). Op die cd staan ook 
foto’s van het Mallegat, waar ik 

eveneens graag stond te kijken 
naar leeftijdgenoten die er zwemles 
kregen. Vanwege mijn fobie voor 
water (toen ik zes was ben ik bij 
het opvissen van bananen in de 
Maashaven op het laatste nippertje 
van de verdrinkingsdood gered) 
deed ik er niet aan mee. Al hele-
maal niet na een tamelijk wrede 
poging van mijn vader om mijn 
watervrees in te perken. Ik móest 
en zóu van hem zwemmen leren in 
het Mallegat, waar hij me op een 
zondagochtend mee naartoe nam. 

Zonder enige bedenking smeet hij 
me in het diepe, waar ik opnieuw 
bijna verdronk en op het laatste 
nippertje werd gered. Op het droge 
gilde ik de hele boel bij elkaar en 
het toegesnelde personeel gaf mijn 
vader een fi kse uitbrander. Hele-
maal zeker weet ik het niet meer, 
maar hij kreeg volgens mij een 
toegangsverbod tot het Mallegat, 
want ik ben er met hem nimmer 
meer geweest. Wel met jongens uit 
de straat en mijn achterneven John 
en Fred Wolters uit De la Reys-
traat, maar die wisten van mijn 
watervrees en hielden me extra in 
het oog als ik rondscharrelde in het 
bad van 80 centimeter. Ik moest me 
altijd kunnen vasthouden, anders 
sloeg de verlammende angst voor 
verdrinken ongenadig toe.

Waterratten
Ook mijn gymnastiekleraar, mees-
ter Moerkerken, van de technische 
school Nicolaas Witsen in de Oran-
jeboomstraat, was in vertrouwen 
genomen over mijn angst. Als hij 
en mijn klasgenoten in het Mal-
legat recreatief gingen zwemmen, 
zorgde hij dat ik op de schoolad-

ministratie lichtdrukken mocht 
maken van werktekeningen. Dat 
was evenmin prettig, want er werd 
een ammoniakhoudende vloeistof 
voor gebruikt. Dat veroorzaakte 
een pijnlijk bijtend gevoel aan mijn 
nagelriemen en benam me soms 
de adem. Maar alles was beter 
dan het water in en de angst voor 
verdrinken.
Nadat op 5 juli 1958 het strandbad 
Oldegaarde in Zuidwijk offi cieel 
opengesteld was, ging ik er met 
achterneven Fred en John met 
enige regelmaat heen om ons te 
verpozen. Verder dan mijn knieën 
ging ik echter niet het water in, uit 
angst om te vallen en mijn hoofd 
onder water zou raken. De twee 
waren onverbeterlijke waterratten 
en nergens bang voor. Ze hielden 
me constant in het oog, zorgzaam 
als ze waren. Later heb ik meer 
dan eens met mijn gezin ontspan-
ning gezocht in strandbad Kralin-
gen, waar ik in het ondiepe water 
voorzichtig spartelde met mijn 
kinderen. Zolang er maar grond 
onder mijn voeten was, bleef de 
angst weg.

Vast houden
Als het over varen gaat, ben ik 
gek op het water. In de loop der 
jaren heb ik tal van riviercruises 
gemaakt. Ook was ik in 2005 
vier maanden gids op de Donau 
op het mps. Abel Tasman en 
die periode wil ik zonder meer 
overdoen. Voorts was ik zeven jaar 
vrijwilliger bij rondvaartbedrijf 
De Croosboot en naast gids ook 
gecertifi ceerd matroos met een of-
fi cieel Dienstenboekje van de Rijn 
– en Binnenvaart. Ik moest aan- en 
afmeren en soms acrobatische 
capriolen uithalen om het schip 
goed aan de kant te krijgen. Dat 
gaf geen enkel probleem, doordat 
de organisatie vanwege mijn 
watervrees overal extra beugels 
had bevestigd om me aan vast te 
houden.  

- Het drijvende zwembad in de Nieuwe 
Maas bij het Noordereiland was gewild voor 

recreatie- en leszwemmen in een periode dat op 
Zuid nog geen echte zwembaden waren. Foto Jan 

Roovers/uitgeverij Arnoud Voet -

Ik hou niet van water om in te zwemmen. Wel om op te varen en ooit ook om in te 
vissen, al durf ik nog steeds geen vis te verlossen van de haak. In insteekhaven Mal-
legat, op de grens van Feijenoord en IJsselmonde, lag een drijvend houten zwembad 
van de gemeente. Soortgelijke recreatie- en lesbaden waren ook in de Nieuwe Maas 
aan weerszijden van de (oude) Willemsbrug. Eentje was er toegankelijk voor mannen 
en jongens, de andere voor vrouwen en meisjes. Het waren, naar deze tijd gerekend, 
simpele voorzieningen die in vakanties en met fraai weer doelwit waren voor een 
uitstapje.

        Zwemmen 
     in het Mallegat 
aan mij niet besteed 
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Bedrijvigheid in 
Oud-Hoogvliet
Het Historisch Genootschap Hoogvliet 
exposeert dit jaar de tentoonstelling Be-
drijvigheid op Oud-Hoogvliet met foto’s 
uit de periode 1900-1960 van winkels, 
winkeliers, bedrijfjes en neringdoenden 
op en om de oude dorpsdijken: Hoog-
vlietse dijk, de Zuidzij, Dorpsstraat en 
Noordzijsedijk. De tentoonstelling is in 
het documentatie- en ontmoetingscen-
trum aan de Gebbeweg 12 te Hoogvliet 
(Zalmplaat, vlakbij winkelcentrum In de 
Fuik).
Het genootschap is elke laatste zaterdag 
van de maand geopend, van 14.00 tot 
17.00 uur en voor de tentoonstelling is 
een extra openstelling op zaterdagmid-
dagen 27 februari (eveneens van 14.00 
tot 17.00 uur). De toegang is gratis. De 
tentoonstelling duurt t/m de laatste zater-
dag van april. 
U kunt de informatie ook nalezen op 
www.historischhoogvliet.nl

Ommoord en de 
Ommoordseweg
Na de succesvolle presentatie van het 
fotoboekje ‘Ommoordseweg van begin 
tot eind’, afgelopen september, was het 
boekje binnen één week uitverkocht. 
Maar gelukkig is er nu een tweede opla-
ge. De historische commissie van bewo-
nersvereniging Heide-Bes verzamelde de 
afgelopen jaren vele interviews met oud-
bewoners en foto’s uit familiealbums. 
Met dit boekje hebben zij de voormalige 
Ommoordseweg letterlijk en fi guurlijk 
weer op de kaart gezet. Het boekje bevat 
ook een wandeling via de voormalige 
Ommoordseweg dwars door het huidige 
Ommoord. Heide-Bes ontving vele 
enthousiaste reacties van lezers:
‘Het boekje is leuk geschreven en ziet er 
prachtig uit. De lay-out is heel mooi en 
bijzonder, het boekje is ook perfect ge-
drukt. Foto’s en kaarten zijn haarscherp’
 ‘Prachtig boekje geworden, met leuke 
foto’s, goede info, ik ga het cadeau 
geven’
Het boekje kost € 8,-  bij het Infopunt 
in wijkgebouw Romeynshof, Strese-
mannplaats 8 in Ommoord.  Openingstij-
den elke werkdag van 9.30 -11.30 uur en 
13.30 – 15.30 uur behalve maandagoch-
tend en bij Selexyz Donner, Lijnbaan-
plein in Rotterdam. Voor vragen: secreta-
riaat@heidebes.nl of www.heidebes.nl

Bewonersvereniging Heide-Bes
Agnes Reichardt (06-15378429) 

- In de winkel rechts, met zonnescherm, zat 
Van Weijen, verderop op de hoek slager 

Wamsteeker, kapper Nelis Bijl, groentehandel 
Langstraat en de fi rma Van Alphen -

- Personeel van zwembad Mallegat in de jaren vijftig van de vorige eeuw, dat een kleine 
kopie was van de baden langs de Maaskade. Foto Jaap Berkhout/BOF -

- Tijdens de zwemles stond een badmeester met een ijzeren hoofdhaak gereed om in 
te grijpen als het met een leerling dreigde mis te gaan. Foto Jaap Berkhout/BOF -
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2.5 zits + 2 fauteuils
 € 3500,- 

met binnenvering, leverbaar in elke gewenste 
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur 
leverbaar. Ook als 2 en  3 zits leverbaar

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

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

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

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

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

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

 
 

adver_oud-rot_89x125mm.indd   1 20-11-2009   16:33:25

GRUNDIG 40 inch LED televisie
- full hd resolutie
- 102 cm beeld
- Aluminium omlijsting
- 100 hz techniek 
- zeer laag energieverbruik 
  door led techniek
Normaal :  1899,- euro

GRUNDIG 40 inch LED televisie

inruil oude televisie 400,-

                nu 1499,- euro 

  

Zwamon Zonweringsalon
Dorpsstraat 20 • 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324
www.zwamon.nl • info@zwamon.nl

Zwamon Zonweringsalon
Dorpsstraat 20 • 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324
www.zwamon.nl • info@zwamon.nl

www.zwamon.nl

Outdoor Living
The Garden as Lounge
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Vrijwel alle nieuwkomers gingen op 
de linker Maasoever wonen. Die werd 
daardoor later een beetje smalend de 
“boerenzij” genoemd. Mede door an-
nexatie van omliggende gemeenten had 
Rotterdam in 1914 al bijna een half mil-
joen inwoners. Onder wie dus mijn opa. 
Maar wáár woonde hij nou eigenlijk? 
Een jaar of tien geleden begon die vraag 
me te intrigeren. Helaas: als je zelf gaat 
behoren tot de oudste generatie zijn 
er meestal maar weinig familieleden 
die je kunnen helpen. Maar ik had één 
aanknopingspunt. Mijn vader had me 
ooit, toen we eens langs de Maashaven 
kwamen, gezegd: “Waar nu dat water is, 
daar ben ik geboren.”

Ander Katendrecht 
De familie uit Zeeland ging wonen 
op een plek die toen behoorde tot het 
dorp Katendrecht. Een heel ander 
Katendrecht dan de buurt tussen Rijn- 
en Maashaven, die we nu onder die 
naam kennen. Dat Katendrecht uit 
de 19e eeuw was een van de mooiste 
en lieflijkste gebieden van de Rot-
terdamse agglomeratie. Geen wonder 
dat welgestelde Rotterdammers daar 
graag een buitenhuis lieten bouwen. 
Aan de Katendrechtse Dijk lag o.a. 
Huize Lommeroord van de befaamde 
en later beruchte ondernemer Lodewijk 
Pincoffs. Ernaast stond het buitenhuis 
van bankier mr. Marten Mees. 

Het gezin van mijn opa, die op Zuid-
Beveland als landarbeider te boek stond 
en in Rotterdam als spoorwegarbeider-
remmer bij de Staats Spoorwegen aan 
de slag kon, heeft die Grote Mannen 
misschien wel eens uit de verte gezien. 
Maar de familie woonde niet in de lom-
merrijke dreven van het oude Katen-
drecht. Waar dan wel? In een buurtje, 
ontdekte ik, dat gebouwd was op een 
stuk grond net buiten de al in 1870 
Rotterdams geworden strook langs de 
Nieuwe Maas.

Raak
Ik heb op allerlei manieren geprobeerd 
iets meer te weten te komen over de 
plek waar opa en zijn gezin zich na hun 
komst uit Kruiningen vestigden. Het 
Rotterdamse Gemeentearchief, dat ik 
voordien nauwelijks van binnen kende,  
bleek een rijke en gulle bron van infor-
matie, al moest ik er lang en grondig 
naar graven. Met een beetje geluk als 
steuntje in de rug.

Ik begon te zoeken naar oude burger-
lijke standen. Al gauw was het raak. Al-
leen stond er, leek het, geen adres op de 
(op microfiche overgezette) gezinskaart. 
En daar ging het me nu net om. Maar 
de behulpzame archiefmeneer wist wel 
beter. Hij schoof de microfiche in het 
leesapparaat één plekje verder en dat 
leverde nòg een kaart op voor opa en 

de zijnen. Adres: Veldersteeg Charlois. 
Lees: Katendrecht, want  dat viel in die 
tijd nog onder de gemeente Charlois, in 
1895 door Rotterdam geannexeerd.
Hoera! Nu kon ik verder speuren. En 
verder blijven speuren. Want nergens 
in dat toch enorme archief was een 
spoortje van een Veldersteeg te ontdek-
ken. Ook nu kreeg ik weer volop hulp, 
maar het leidde tot niets.

Eén letter verschil
Tot een andere familienapluizer 
tegenover me aan de leestafel, die me 
hoorde overleggen, ineens zei: “Die 
naam Vildersteeg ben ik toch wel eens 
tegengekomen.”  Vildersteeg? Op de 
kaart stond toch Veldersteeg? Nog eens 
goed kijken. Natuurlijk: Vildersteeg met 
een i. Stom, stom, stom! Nu vielen de 
stukken van de puzzel onmiddellijk op 
hun plaats.

Want wat zei het verklarende straten-
boek van Rotterdam? “Vildersteeg was 
de oude naam van de Smalle Hilledijk.” 
De straat werd onderdeel van de nu nog 
steeds door Katendrecht lopende Brede 
Hilledijk. Elders las ik dat die Vilder-
steeg, genoemd naar een man die zieke 
of verongelukte beesten opkocht en 
slachtte, onderlangs de Smalle Hilledijk 
liep. Tenslotte ontdekte ik in het archief 
zelfs een oude foto waarop, nogal vaag 
helaas, de huizen staan afgebeeld van 
het buurtje waar mijn grootouders moe-
ten hebben gewoond. Die huizen zijn 
ook terug te vinden op een plattegrond 
van heel lang geleden. Helaas heb ik 
niets kunnen terugvinden over grootte 
en indeling.

Over de kwaliteit van die woningen 
moet je je vrees ik niet te veel illusies 
maken. Toen ze werden gebouwd lag 
het terrein in de gemeente Charlois. De 
bouwers, die in hoog tempo huizen voor 
nieuwkomers neerplempten, hoefden 
er nog geen rekening te houden met de 

toch al niet zo bewonersvriendelijke 
Rotterdamse bouwvoorschriften.

Adresboeken
Tijdens een bezoek aan het Gemeente-
archief attendeerde een medespeurder 
me op een rij oude boeken; Rotterdamse 
adresboeken uit het verleden, met een 
schat aan informatie over de mensen 
van toen, hun adressen, hun beroepen, 
hun buren.

Ik kon eruit afleiden dat de straat die 
aanvankelijke Beneden Vildersteeg 
heette in 1897 tot Vildersteeg werd 
omgedoopt. De al bestaande Vildersteeg 
ging Smalle Hilledijk heten. Nòg een 
paar jaar later waren beide straatnamen 
uit de jaarlijkse adresboeken verdwe-
nen. Het buurtje was afgebroken en de 
Breede Hilledijk werd doorgetrokken in 
westelijke richting, zoals het vandaag 
de dag nog is.

Wie woonden er naast mijn opa?  De 
beroepen achter de namen in het adres-
boek geven een kleine aanwijzing: een 
paar stadswerkers, een schoenmaker, 
een lantaarnaansteker, een zeeman, 

verscheidene sjouwers en koopmannen 
en iemand “in groenten”. Aan de andere 
kant van de straat o.a. een timmer-
manswinkel, een roeier, een kuiper, een 
stoelenmatter en een scheepssmid.
Mijn vader had trouwens niet helemaal 
gelijk toen hij me vertelde dat-ie dáár, 
waar nu de Maashaven ligt, als een van 
de jongsten in het gezin was geboren. 
De bebouwing van het oude Katen-
drecht moest wel wijken in verband met 

de havenaanleg (1898-1905), maar het 
gebied werd vooral gevuld met kaden, 
wegen, spoorwegen en opslagloodsen. 
Opa woonde, vóór hij naar de Laantjes 
op Hilesluis verhuisde, op een plek die 
droog is gebleven. Ik heb er nog wel 
eens staan mijmeren over hoe het er 
geweest moet zijn, meer dan honderd 
jaar eerder.

Frans Nieuwenhuijze 

Speuren in het verleden is een leuke bezigheid. Vooral als het gaat 
om je eigen familiegeschiedenis. Maar je loopt bij zo’n speurtocht 
soms tegen wonderlijke problemen op. Omstreeks 1891 was mijn 
grootvader met zijn toen nog kleine gezin uit Zuid-Beveland naar 
het snel groeiende Rotterdamse havengebied geëmigreerd. Hij was 
niet de enige. Overal van het platteland van Zeeland, Zuid-Holland 
en Brabant werden arbeidskrachten aangezogen. Alleen al tussen 
1880 en 1900 vestigden zich bijna veertigduizend mensen in en bij 
Rotterdam.

Verrassende speurtocht naar een verdwenen buurtje

Waar woonde mijn opa 
toen hij uit Zeeland kwam?

- Deze plattegrond van Katendrecht stond in “Le Port de Rotterdam en 1894”. In het 
verlengde van de Breede Hilledijk ligt een smalle straat met huizen aan beide kanten. 

Dat straatje heette aanvankelijk Vildersteeg en later Smalle Hilledijk. Nòg later, toen de 
bebouwing al was afgebroken, ging het ook hier Breede Hilledijk heten. Onder in het door 

mij omcirkelde deel het begin van het buurtje waarin mijn grootvader ging wonen. -

- In een van de huisjes links, aan de Vildersteeg, moet mijn vader zijn geboren. De grotere huizen rechts staan aan de westkant van de 
Sumatraweg. Het terrein op de voorgrond is nu de plaats van de Atjehstraat. -

- Katendrecht in de negentiger jaren van de 19e eeuw met het nu complete buurtje. Van de 
Delistraat en de Atjehstraat staan vrijwel alleen de contouren op de kaart. De Maashaven 

moet nog worden gegraven. Doorgaand verkeer maakt gebruik van het Katendrechtse 
bootje en de Dordtsche Straatweg. -



Pagina 28 Dinsdag 23 februari 2010 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

De Rotterdampas.
Mis ‘m niet!



Westzeedijk
De ‘goede’ oude Westzeedijk. Ik werkte 
bij slagerij Goed en Goedkoop. In 1960 
een echte volksslagerij. De klanten die 
het niet breed hadden, kwamen vette, 
vol met klieren, oftewel neklappen halen 
à 69 cent per kilo. Sommige van die 
klanten gaf ik stiekem gewone speklap-
pen, totdat mijn chef ontdekte, dat er wel 
veel mensen speciaal door mij geholpen 
wilden worden. Mijn baas gaf mij op 
staande voet ontslag. In die tijd had je 
dezelfde dag een nieuwe baas, dat was 
geen punt. Er vlogen ook regelmatig 
dronken zeelui door de straat en de 
ramen. Wat het meeste indruk op mij 
maakte was de armoe die daar heerste.
 Bertus Warbie
-------------------------------------------------
Geachte redactie
Bij het lezen van De Oud-Rotterdammer 
van 26 januari was ik blij verrast toen ik 
de foto zag van de Franselaan. Het bete-
kende voor mij twee vliegen in één klap. 
Ik heb met mijn gezin meer dan tien jaar 
op nummer 273 gewoond en in het daar-
naast gelegen café De Franselaan, op 
271, ben ik vijf jaar barkeeper geweest. 
Eigenaar was Luud Witteveen, die even-
eens café Statendam op de Mathenesser-
weg runde. Het gedeelte links op de foto 
was niet alleen leuk om te wonen, ook 
de winkels onder de woningen waren 

prettig aandoend. Dat waren achtereen-
volgens: geschenkenhuis Rombouts, 
radio en tv Van Egmond, rijwielhandel 
Langkruis, slagerij Verzijl, de drogist, 
boekhandel Bolle en als laatste het café. 
Overigens ben ik bewoner van Oud-
Mathenesse geweest vanaf 1939 in de 
Portugesestraat en later, tot 1972, aan de 
Franselaan. Ik zou het erg op prijs stel-
len als ik reacties zou krijgen.
 Gerard Lanser
 Rietaak 12
 2924 TG Krimpen aan den IJssel
 0180-523415
-------------------------------------------------
Vinke & Co.
Bij deze een verslag van de vele reacties 
die ik heb ontvangen op mijn oproepje 
in De Oud-Rotterdammer van 26-1-2010 
over wat er met Vinke & Co. en mijn 
toenmalige collega’s is gebeurd.
Vinke & Co. Rotterdam is in 1906 
opgericht, met o.a. de NV Houtvaart en 
als verdere activiteit, cargadoors, expe-
diteurs, reisagenten en assuradeuren. In 
1993 werd het bedrijf door G.Wanderink 
Vinke (firmant) en de heren P.v.d.Waal 
en A.Koppenol (directeuren) verkocht 
aan dhr. D.Burger & Zn. Daarna werd 
het bedrijf voortgezet onder de naam 
Burgergroep (eigenaar fam. v.Dam) 
en een meerderheidsbelang in de VAR 
(Vinke & Co. bestaat dus nog steeds 

als naam). In 1994 verhuisde de zaak 
van Burger en Zn. en Vinke & Co., naar 
Pand 1, Hofhoek in Poortugaal. 
Nog altijd zal Vinke & Co. in het geheu-
gen gegrift staan, als een firma, die het 
logo “Navigare Necesse Est” hoog in het 
vaandel droeg. Ik ontving reacties van 
de lijnafdeling (Jan Sonius, Arie Wil-
schut, Bert Gunneman, Cock Velthuy-
zen, Jeanne Scheffer, Wim Prins, Aart 
v.d.Vlugt). Van de bevrachting (Henk 
Groeneveld). Van de kapiteinskamer 
(Kees van Velden, Kees van Hengel, Wil 
Brand en Piet Burg). Van de expeditie 
(Jan Stuit, Peet Pors, Mendez Baard, 
H.M.Franssen). Boekhouding/telefonis-
ten (Elly en Marijke Gaag). Verder ont-
ving ik van Burger en Zn. reacties van 
Jan van Wuijckhuijse, Cynthia Vegter en 
Ria Braber-Bierboom. Ook een reactie 
van World Wide Marine Services, Capt. 
Hoorweg en Trias Scheepvaart BV, Rien 
Steiger. Iedereen heel erg bedankt!!!!

NB Boek betreffende de Historie van 
Vinke & Co. 1860 tot 1985, uitge-
geven 1996 door de Alk (ISBN nr. 
9060130634) Alkmaar. Schrijvers 
H.Dessing en G.J. van Dijk. 
 Jan van Aartsen
 ------------------------------------------------
Geachte redactie
Naar aanleiding van het stukje van 
mevrouw E. de Bos-Boer in DOR van 
dinsdag 26 januari pag.25 kan ik beves-
tigen dat, de in Tuindorp alom bekende, 
Pikkie Bos inderdaad de heer Bos was. 
Ik ben in 1936, gelijk met zijn zoon 
Adrie, naar de Vreewijkschool gegaan. 
Het was naar mijn beleven een imposant 
figuur, die gezag uitstraalde en op de 
meest ongelegen momenten opdook. 
Tussen de Hovendaal en de Dennendaal 
was een mooi grasveld dat in een punt 
uitliep en omgeven was door een hoge 
heg met prikkeldraad, waar je niet zo 
maar overheen kon duiken. Was je daar 
aan het voetballen dan was je meestal 
de pineut. Ingeseind of niet, hij stond 
opeens via het pad uit de Hovendaal 
voor je neus. Hij had een knol van een 
bel op z’n fiets en dan was het ping pong 
de l... Stond je toevallig achterin de 
punt, vlakbij de middenuitgang van de 
Dennendaal, dan had je nog kans weg 
te komen, maar anders stond je aan de 
grond genageld en kwam je er goed af 
wanneer je slechts je bal moest inleve-
ren. Wanneer je in de DOR zulke namen 
tegenkomt, gaat je mooie kindertijd in 
Tuindorp Vreewijk weer leven.
 Leen van Winden
 Eemstein 139
 3332NH Zwijndrecht
 l.winden89@upcmail.nl   
-------------------------------------------------
Van de wal in de sloot
Ik was bij een tante toen de deurbel 
ging. Er stonden drie jongens beneden 
die vroegen of ik mee ging met de Fiat 
850 naar Amsterdam. De chauf-
feur had pas zijn rijbewijs en de 
auto geleend van zijn zus, die deze 
pas had gekocht. Daar gingen we; 
cassettebandje er in en uit volle 
borst zongen wij onze favoriete 
Stones-hit: It won’t be the last time. 

Nou, we kwamen niet verder dan tot een 
dijkje bij Oud-Verlaat. In een scherpe 
S-bocht reageerde onze chauffeur te laat, 
waardoor de auto rechtdoor uit de bocht 
schoot, van de dijk omlaag gleed en in 
het water kwam. Het was pikkedonker 
en we hadden nauwelijks een idee waar 
we waren. Het water kwam naar binnen. 
Jan Baggerman gilde: “We zitten in de 
Rotte.” Hans Delhaas lachte en zei: “Het 
is maar een sloot.” Ik klom uit het raam, 
sprong naar de kant en belandde in een 
koeienvlaai. De chauffeur kwam er zon-
der kleerscheuren vanaf. Fred Wallast 
bedankt; je was ‘a hell of a driver’. Het 
ga je goed.
 Jan Velds
 janvelds@kpnmail.nl
-------------------------------------------------
Taba Aroe
In reactie op de brief van de heer Hans 
Blok in DOR 26 januari 2010 het 
volgende. Ik heb ook bij Parfumerie 
Renate op de Kruiskade gewerkt, in de 
jaren 1952 tot en met 1955, tijdens mijn 
vakanties en na school en op zaterdag. Ik 
heb daar menig flesje Taba Aroe gevuld, 
in doosjes gedaan en een goudkoortje er 
om heen gestrikt. De heer Schotel had 
twee dochters, Ellie en Hilde, achter in 
de zaak was een trapje naar boven, links 
zat de heer Schotel achter een glazen 
ruit in de winkel te kijken en rechts 
was de ruimte waar alles werd gevuld. 
Iedere zaterdagmiddag mocht ik voor 
ons allemaal een kroket halen. (Er waren 
nog meer mensen die flesjes vulden.) 
Ik heb daar zelfs mijn eerste echte zoen 
gekregen, dat werd verkering en zelfs 
verloving, maar trouwen is er nooit van 
gekomen. Met veel plezier denk ik terug 
aan die tijd en ik vond het jammer om te 
stoppen, maar ik kreeg toen een ‘echte’ 
baan, ook op zateradg werd er toen nog 
gewerkt. Helaas ben ik nooit achter de 
vertaling van Taba Aroe gekomen. Ik 
heb geen idee wat het betekent. Ik ben 
benieuwd hoe het de dochters Schotel 
vergaan is, misschien lezen ze dit stukje 
wel.
 Ria van Noort-Gent
 Pieter de Hoochstraat 5
 2981 CN Ridderkerk
-------------------------------------------------
ss Rotterdam
Via een reünie met een stel oude 
schoolkameraden ben ik in aanraking 
gekomen met De Oud-Rotterdammer en 
heb me er gelijk op geabonneerd. Het 

eerste nummer dat ik per post ontving 
was nummer 3 en ik viel met mijn neus 
in de boter. Op de voorpagina een artikel 
over het s.s. Rotterdam en ook op pagina 
14 en 15 een aantal reacties van oud-
opvarenden. Daarin viel mij op dat de 
leeftijdberekening van Aad Hartog niet 
klopt. Hij schrijft dat hij de eerste reis na 
de proefvaart als 17-jarige maakte en nu 
71 is. Ik ben ook in 1959 in dienst getre-
den bij de HAL en werd in juli al naar 
de RDM gestuurd, waar het schip aan de 
afbouwkade lag om ingericht te worden. 
Ik was ook 17 toen ik voor het eerst aan 
boord stapte en ben nu bijna 68. Als Aad 
Hartog de Statendam bedoelt, klopt zijn 
leeftijd wel, want de Statendam was 
van 1956. Als 17-jarig jongetje werd 
ik aangenomen als ‘jongen cd’ en werd 
Bellboy op het voorste gedeelte van het 
Maindeck. Ik heb alle proefvaarten mee-
gemaakt, de maidenvoyage (met Prinses 
Beatrix aan boord), een paar noordrei-
zen (Rotterdam-New York v.v.) en de 
twee eerste cruises. De eerste ging rond 
Zuid-Amerika en de tweede was de Vier 
Continenten Cruise. Mijn 18e verjaardag 
heb ik in Durban, Zuid Afrika, gevierd.
In 2001 werd de Stichting behoud 
stoomschip Rotterdam opgericht waar-
voor ik tijdens de Wereldhavendagen 
hand- en spandiensten verrichtte. In 
2003 werd ik bestuurslid. In 2004 mocht 
ik mee naar Gibraltar en heb een week 
aan boord gebivakkeerd. Door omstan-
digheden ben ik in 2006 uit het bestuur 
gestapt, maar bleef nog altijd geïnteres-
seerd in het schip. Met vrienden ben ik 
een paar keer in Wilhelmshaven gaan 
kijken en op 4 augustus 2008 heb ik met 
een groep de ex-mijnenverger AMS60 
Bernisse afgehuurd om de intocht van 
het s.s. Rotterdam te volgen. Op 30 
(voor de donateurs van de stichting) en 
31 januari (voor de leden van De Lijn) 
mochten we eindelijk aan boord rond-
kijken. Van mijn oude werkterrein is 
niets meer over. Alle hutten zijn weg en 
omgebouwd tot vergaderruimtes. Ook 
mijn eigen oude hut op B-deck voor is 
er niet meer. Maar de publieke ruimtes 
zijn zo veel mogelijk in oude luister 
hersteld. Ondanks alle tegenslagen heeft 
De Rotterdam BV goed en mooi werk 
geleverd.
 Willem H. van der Leek
 Stan Kentonhof 14
 1628 TP Hoorn
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Tripje
Mijn vader, Zier Oosterwijk, was circa 30 jaar persfotograaf bij het Rotterdamsch 
Nieuwsblad. Hij overleed (helaas veel te jong) in 1966 op 58-jarige leeftijd. Ver-
schillende keren kwam ik tot mijn plezier (en trots) zijn naam tegen in uw blad. Voor 
1940 werkte ook een bekende tekenaar bij het RN; H.H. Backer. Hij was één van de 
eerste striptekenaars in ons land met zijn veelgelezen dagelijkse strip over Tripje en 
Liezebertha, met hun geadopteerde negerzoontje Oepoeti. Er is zelfs een boekje van 
verschenen en een kwartetspel met kaartjes van alle figuren uit die stripverhalen, dat 
destijds 60 cent kostte en ik nog altijd bezit. Ik ben vanaf mijn vroegste jeugd (1934) 
opgegroeid en grootgebracht in krantensferen en nog altijd behept met een grote 
nieuwsgierigheid  Ik ben benieuwd of er nog lezers van uw zeer gewaardeerde blad 
zijn die mijn nostalgische herinneringen delen en of kunnen aanvullen.
 H. Molenaar-Oosterwijk
 Theseusstraat 229 - 3054 RZ Rotterdam - 010-4223829

Geachte redactie 
In de krant van 9 februari staat een straatfoto en de begin tekst: “Je komt er niet op 
uitgekeken!” Daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom bied ik u deze straatfoto 
aan. Ik zit op de eerste rij vierde van rechts (met krullenkop). Mijn jongste broer Frans 
zit als vijfde. Alle kinderen herken ik van gezicht, maar slechts enkelen van naam. 
Een enkeling heb ik onlangs ontmoet tijdens een reünie op Katendrecht. Ik zou graag 
willen weten wie waar is gebleven.

 
Dick van Bergem
Rechthuislaan  21 b - 3072 LB  Rotterdam - 0638227312 - dickvanbergem@telfort.nl



Noodziekenhuizen
Een weinig tot niet besproken onder-
werp in de vele boeken over de oorlog 
en de periode daarna.
Enkele dagen na de bevrijding werd 
mij gevraagd als vrijwilliger te komen 
werken in een noodziekenhuis dat was 
ingericht in een school aan de Limburg-
sestraat. Alle banken waren uit de school 
gehaald. Beneden was een lokaal omge-
bouwd tot instellingskeuken, een ander 
lokaal tot eetzaal. Boven waren in de 
lokalen bedden geplaatst. Het werkhok 
was badkamer. Een langwerpige zinken 
teil was het bad, een schuur op de bin-
nenplaats het mortuarium. Alles kwam 
uit de magazijnen van de HAL.
De bedden waren bezet door honger-
oedeempatiënten. In de leiding van het 
ziekenhuis trof ik Mieke Bijloo, zus van 
Jan Bijloo, die de Duitsers op 2 maart 

1945 oppakten wegens bezit van wapens 
en valse persoonsbewijzen. Op 12 maart 
was hij een van 20 mannen, die op de 
Pleinweg/hoek Goereeschestraat werden 
doodgeschoten. Hun vader, J.A.Bijloo, 
was hoofd van de lagere school aan de 
Frankendaal. Op weg naar het zieken-
huis zag ik hem, als hij gewapend met 
een geweer opgepakte NSB’ers liep te 
‘luchten’. Ik zorgde in het ziekenhuis 
voor de ochtend- en avondboterham. ‘s 
Middags werd er warm gegeten. Een 
prettige bijkomstigheid was, dat de vrij-
willigers ook een warme maaltijd kregen 
waarvoor we geen distributiebonnen 
hoefden in te leveren. Een van de eerste 
dagen kwam een uitgehongerde, totaal 
vervuilde patiënt binnen. Een verpleeg-
ster trok een overall aan. Mouwen en 
broekspijpen werden dichtgebonden. 
Kapje over het haar en met een DDT-

spuit werd de patiënt aan alle kanten 
bespoten tegen vlooien of luizen (de 
gevaren van DDT werden pas veel later 
bekend). De kleding ging in een zak en 
werd afgevoerd ter vernietiging.
In 1992 vond ik tussen de papieren 
van mijn vader een memo van Dr.J. 
van der Meer, directeur van de GGD, 
gedateerd 18 augustus 1980 en gericht 
aan gepensioneerden van de GGD met 
als aanhangsel op twaalf bladzijden de 
gebeurtenissen en wederwaardigheden 
van de GGD van november 1939 tot 
juli 1945. In deze memo staat dat in 
februari 1945 (dit jaar dus 65 jaar gele-
den) begonnen werd met het inrichten 
van noodziekenhuizen. Graag zou ik 
daarover meer weten, zoals: Wie leverde 
de voeding en hoe werd die vervoerd? 
Wie betaalde een en ander? Hoe werd 
het gebouw verwarmd? Hoe en op wat 
werd gekookt? Hoeveel patiënten zijn 
er opgenomen in die periode en hoeveel 
hebben het overleefd?
 p.happee
 p.happee@kpnmail
-------------------------------------------------
Joodse leven
Als geboren Rotterdammer (Carmenta, 
Heemraadsingel) ben ik de bouwer en 
samensteller van www.joodsamsterdam.
nl en de Rotterdamse zustersite http://
rotterdam.joodsamsterdam.nl. Het doel 
van die sites is het samenbrengen van 
alle informatie, van belang en gewoon 
leuk om te weten, van het Joodse leven 
in deze steden. Het Joodse leven van 
voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog.
Het is erg moeilijk informatie over 
Rotterdam te vinden. Het bombarde-
ment sloeg niet alleen het hart uit de 
stad, maar vernietigde ook veel tastbare 
sporen van het Joodse leven. Toch heb 
ik al veel kunnen vinden, maar ik zoek 
nog meer.
Wie heeft herinneringen, verhalen of 
informatie over het Joodse leven in 
Rotterdam.
Deze informatie is welkom op info@
joodsamsterdam.nl 
 Rob Snijders
-------------------------------------------------

Jan Zeldenrust
Begin jaren 60 ontmoette ik op dansles 
bij Meijer et Fils op de ‘s Gravendijkwal 
mijn eerste vriendje Jan Zeldenrust. Ik 
weet trouwens niet of de achternaam 
correct is. Ik heb door hem het dansen 
aardig onder de knie gekregen en we 
hebben verder samen een leuke tijd 
gehad. Op een onhandige manier heb ik 
de relatie verbroken. 
Enige gegevens: Jan woonde samen met 
zijn moeder op de Beukelsdijk 9a/b, 
vlakbij het tunneltje naar de Statenweg. 
Destijds werkte hij bij de firma Pak-of 
Blauwhoed.
Ik zou het leuk vinden hem nog eens 
te ontmoeten en te horen, hoe het hem 
de afgelopen jaren is vergaan. Graag 
reacties naar:
 sonja.niemantsverdriet@gmail.com
 of 06-23546304
-------------------------------------------------
Poëziealbum
Mijn schoonmoeder vond bij het 
opruimen een poëziealbum, dat haar 
overleden dochter waarschijnlijk ooit 
van iemand te lezen heeft gekregen. 
Wij zoeken de eigenaar, zodat wij het 
album kunnen teruggeven. Het gaat om 
Joke de Vries. ze woonde vroeger in de 

Spiraeastraat 2c. Op de eerste bladzijde 
staat een versje van haar vader, geschre-
ven op 9 oktober 1962. Verder schrijven 
haar zusjes (Fetje?) uit Hoogvliet, Mat-
tie en Harma en broers Johan en Harm 
in het album. Ook komt het zangkoor 
‘De Zangvogeltjes’ erin voor.
Wie kent deze mensen, zodat wij hen na 
al die jaren blij kunnen maken?
 J. de Jongh
 Achterdijk 22, 3161 EC Rhoon
 010-5010710
------------------------------------------------
Beste redactie
Mijn naam is Piet Kolart, ik ben nu 
81 jaar en woon in het Oude Noorden. 
Vroeger was mijn achternaam Kloot, 
maar dat heb ik laten veranderen in 
Kolart voor mijn kinderen.
Als bijlage stuur ik u een straatfoto 
van mijn jeugd. Mijn vraag is of er nog 
mensen zijn die zich herkennen op deze 
straatfoto, gemaakt rond 1942in de 
Vinkenstraat in het Oude Noorden. Als 
dit zo is, laten ze dan contact met mij 
opnemen, dan kunnen we een praatje 
maken over “die goeie ouwe tijd”!
 Piet Kolart
 010- 4663142
 pjkolan@tiscali.nl
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Nanda Kok,  Tel: 06 – 46 40 48 10
Henry Brinkman,  Tel: 06 – 51 45 27 80

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl 

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Lippstadt
Ik ben benieuwd wie er na 60 jaar nog in leven is van de jongens op de foto. De 
meesten zijn afkomstig uit Rotterdam Zuid en verplicht tewerkgesteld in Duitsland. 
Ons onderkomen waren de houten barakken waar we voor staan. We werkten op 
een munitiefabriek van de Westfälise Metal Industrie. Vol continu; l2 uur op en 
12 uur af, van 1942 tot 1945. We lagen met 20 man op een kamer. Dit waren de 
jongens van kamer 5. Ik herken nog: Joop Wal, de gebroeders Veerman, Beb en Jo, 
Beb was de kameroudste, Leen Geluk, die mij zes weken verpleegd heeft, wegens 
een dubbele longontsteking. Verder hebben we Bob Reedijk, Gerrit in ’t Hout en 
Leen Verspoor, die een tijdje in een concentratiekamp zat, maar gelukkig heelhuids 
is thuisgekomen, de gebroeders de Boer uit Hellevoetsluis, van het stoomtram-
metje, Simon Luesing, nu bekend in Hellevoetsluis van de dierenwinkel, Dries de 
Ridder en Willem Noordzij.
 L. van Heemsbergen. 
 I. da Costastraat 229
 3221 TE Hellevoetsluis

Wie zijn dit en waar was dit? 
Wie weet wat deze mensen doen op de voorgrond en of het in de oorlogsjaren is? 
Welk gebouw en wat betekent het  bandje om hun arm? De man links in het midden 
is Jan Hamelink, zoon van Cornelis Hamelink en Lena Johanna Stravers. De foto is 
in Rotterdam genomen. 
Graag reacties naar ivonnieke@gmail.com

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

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

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

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

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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Puzzel mee en win !!!
Wat een winter!! Twee maanden lang kou, sneeuw en ijs. Het was niet altijd even plezierig, maar tegelijkertijd 
was het ook weer eens prachtig te genieten van die schitterende winterlandschappen. Toch zullen weinig mensen 
er bijzonder rouwig om zijn dat de temperaturen langzaamaan weer stijgen, de verkeershinder stilaan verdwijnt en 
de dagen lengen. Als we een paar weken verder zijn en we weer lekker naar buiten kunnen zullen we er waar-
schijnlijk met enige weemoed op terugzien. Net als die winter van 1963, die zeker geen pretje was, maar die elke 
vijftigplusser zich als de dag van gisteren herinnert en waarvan we alleen de leuke dingen nog weten, terwijl de 
ellende allang vergeten is. Tot die leuke dingen behoren in elk geval de

oogstrelende wintertaferelen
waarnaar we op zoek waren in de kruiswoordpuzzel. Er waren weer veel puzzelaars die de juiste oplossing von-
den en onder hen zijn vijf boeken verloot. De winnaars zijn:
A. Kist, Krimpen aan den IJssel
J. Lux, Rotterdam

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

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 3 MAART 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

Horizontaal
1. Afrikaans land; 7. Joegoslavische republiek; 12. Engels bier; 13. heet stoombad; 
14. gewicht; 15. de onbekende (Lat. afk.); 17. bedehuis; 19. bars (bokkig); 21. beken-
de Nederlandse motorrace; 22. roem; 24.  Europees land; 27. plezier; 28. worp; 30. 
Koninklijke Militaire Academie (afk.); 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 
32. meisjesnaam; 33. Engels telwoord; 35. lichaamsholte; 37. jongensnaam; 38. trap 
of leer; 41. sluiskolk; 42. zorgwekkend; 44. mondwater; 46. bediende; 47. plaats in 
Duitsland; 48. land in het Midden-Oosten; 49. familielid; 50. IJslands prozawerk; 52. 
spijskaart; 54. afslijting van land door stomend water; 56. bouwland; 58. deel van 
breuk; 61. ijzeren staafje; 62. kortschrift; 64. bladgroente; 65. ingeving (plan); 67. 
data terminal equipment (afk.); 68. in plaats van (afk.); 70. geneesheer; 72. zacht 
metaal; 73. Europees land; 76. muzieknoot; 77. godsdienst (afk.); 78. plakband; 79. 
smeermiddel; 81. natrium (scheik afk.); 82. Desoxyribo Nucleic Acid (afk.); 83. groot 
muziekinstrument; 84. eikenschors; 86. klein staatje aan de Spaanse grens; 87. 
Europees land.

Verticaal
1. Afrikaans land; 2. familielid; 3. zwemvogel; 4. verdriet; 5. Groenlander; 
6. steekbeitel met holle bek; 7. vaarwater; 8. plaats (landstreek); 9. meisjesnaam; 
10. technische school (afk.); 11. Oost-Europees land; 16. nieuw (in samenstelling); 
18. harde trek; 20. gewicht; 21. kever; 23. waarschuwingskleur; 25. belasting; 26. 
meisjesnaam; 27. rivier in Rusland; 29. Aziatisch land; 32. Zuid-Amerikaans land; 34. 
plechtige belofte; 36. Zuid-Amerikaanse grasvlakte; 37. slaapplaats; 39. landbouw-
grond; 40. plaats in Drenthe; 42. peulvruchten; 43. rivier in Frankrijk; 45. meisjes-
naam; 46. explosief;  
51. Deutscher industrienorm (afk.); 53. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 54. 
Afrikaans land; 55. toegankelijk; 56. gast (logé); 57. deel van been; 59. naam van 
de vierde planeet; 60. land aan de Oostzee; 62. Boeddhistische tempel; 63. toss; 
66. corpulent; 67. flesafsluiting; 69. schil (huid); 71. duizend kilogram; 73. akelig; 74. 
Nederlandse rivier; 75. inwendig orgaan; 78. Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (afk.); 80. Engels bier; 82. de dato (afk.); 85. bazige vrouw.
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Peter Hensbergen
Al lange tijd zoek ik naar het adres/
telefoonnummer van Peter Hensbergen. 
Hij woonde aan de Maaskade op het 
Noordereiland en was eind jaren ‘50 
tot begin jaren ‘70 mijn beste (school)
vriend. Ik woonde in die tijd in de 
Sleephellingstraat en bracht op het 
Noordereiland mijn jeugd door. Ik ben 
momenteel pastoor van de parochies 
van Borne (een plaats die ligt tussen 
Hengelo en Almelo). Misschien zijn er 
nog anderen die mij uit die tijd kennen, 
graag zou ik daar contact mee willen 
hebben. Maar in het bijzonder hoop ik 
dat Peter iets van zich laat horen.  
 Theo.L.M.M. van der Sman
 Stationsstraat 1
 7622 LW - Borne
 06 51075332
 tvandersman@hetnet.nl  
------------------------------------------------
Van Vugt
Ik zoek het adres/telefoonnummer van 
de heer Van Vugt (78 jaar oud), die mij 
als toeschouwer tijdens een optreden 
voor bewoners van Laurens Antonius 
(Zuid) een foto liet zien van circa zestig 
jaar geleden. Hierop een orkestje, de 
Adjamico’s, waarop ook mijn echtge-

note, M. Engelfriet, voorkomt.
 W.M. Bakkers
 Soetentijtstraat 23
 3077 LM Rotterdam
 010-4832899
------------------------------------------------
Piet en Corrie de Hoog
Ik ben op zoek naar Piet en Corrie de 
Hoog. Ik probeer hen al acht jaar te 
bereiken, maar zonder succes. Ik zou 
hen heel graag nog eens spreken en 

vertellen hoe het mij vergaan is. Ik zit 
tegenwoordig in een rolstoel, doordat 
ik niet meer kan lopen. Ik mis hen heel 
erg. Ik hoop elke dag iets van ze te 
horen.
 George de Hoog
 109 King St
 Hensall, Ontario
 Canada
 Tel: 1-519-262-3542
------------------------------------------------

Brienenoord
Een groep enthousiaste fi lmamateurs 
is op zoek naar historisch beeldmate-
riaal over het Eiland van Brienenoord. 
Het gaat dan niet alleen om foto’s en 
hopelijk ook fi lmmateriaal, maar ook 
om bijvoorbeeld bijzondere verhalen 
rondom de volkstuinen, de clubhuizen, 
de bouw van de brug, enzovoort. Dit 
alles voor een documentaire over het 
eiland waarvoor binnenkort de eerste 

opnamen worden gemaakt. Ook andere 
tips zijn van harte welkom, dat hoeft 
natuurlijk niet per se uit de historie te 
zijn. Voor contact of nadere informatie 
kunt u contact opnemen met:
 Cor Vermeulen
 Nieuwerkerk aan den IJssel
 vermeulen.cor@planet.nl
 0180 31 32 92

Eerste Pijnackerstraat 
Hierbij een foto uit mijn schooltijd in de jaren ‘42/’43 in de Eerste Pijnackerstraat. Een fi jne 
tijd, ondanks de oorlogsjaren met goede onderwijzers, waar echt onderwijs werd gegeven 
en geen vrije dagen vanwege één of ander smoesje of zieke meester; leren moesten wij. De 
beste onderwijzer was meester was Van de Laar; een  man die zo prettig les gaf dat hij zelfs 
kans zag mij voor de vaderlandse geschiedenis te interesseren waar ik niets mee had in die 
jaren. Andere onderwijzers waren; in de eerste en tweede klas juffrouw Tolk, een strenge 
vrouw die geen problemen aanvaardde. In klas drie en vier  Van de Laar en in klas vijf de 
heer Niekerk (die we oneerbiedig hinkellepink noemden vanwege zijn handicap) en in de 
hoogste klas hoofdonderwijzer Hoekstra. Hij woonde in de Schepenstraat waar we wel eens 
een taart hebben gebracht voor zijn verjaardag, toen je nog boter en suiker moest inleveren 
bij de banketbakker als je een taart wilde kopen. Wie herkent zichzelf op deze foto? Ik weet 
nog enkele namen maar niet wie daarbij hoort, zoals Koos Klaverdijk, Koos v/d Bos, Mar-
quart en Herman Breevoort. Zelf sta ik onder de pijl. Wie zich herkent, laat het mij weten. 
 Jan v/d Toorn Vrijthoff
 jtoorn@hetnet.nl 

A. Zeeman, Ter Heide
H. v.d. Heuvel, Nieuwerkerk aan den IJssel

M. Brouw, Rotterdam
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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!

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

 Verzorgenden IG

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier!

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

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

Lijsttrekkersdebat bij Humanitas
De Stichting Humanitas 
organiseert met Mega 
Productions, in samenwer-
king met een groot aantal 
maatschappelijke orga-
nisaties, het lijsttrekkers-
integratiedebat Een Brug 
van Vertrouwen met o.a. 
Jeannette Baljeu (VVD), 
Salima Belhaj (D66), Arno 
Bonte (GroenLinks),  Leo 
de Kleijn (SP), Dominic Schrijer (PvdA), Setkin Sies (ChristenUnie-
SGP) Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) en Wubbo Tempel (CDA). 
Het debat vindt plaats op  woensdag 24 februari 2010 bij Humani-
tas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10, Rotterdam. Inloop: 18.30 uur.

Unieke kans om zorgeloos 
te wonen in Rockanje!
Humanitas bouwt 18 royale levensloopbestendige 
koop-appartementen met stallingsgarage in de 
nieuwe ‘Swinshoek’, hoek Raadhuislaan / Dwarsweg

Van der Hoek Makelaars
Voorweg 2 • 3233 SK Oostvoorne
Telefoon: 0181 - 48 40 00 
Fax: 0181 - 48 57 15
info@vanderhoekmakelaars.nl
www.vanderhoekmakelaars.nl

T A X A T E U R S  O N R O E R E N D  G O E D

• Met uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn
• Woningen voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen met 

een beperking of een zorgindicatie
• Een woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal 

staan en, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereik
• Op loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en 

strand
• Royale appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2 vloeroppervlak

• Indeling o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer met 
balkon, keuken, twee slaapkamers, badkamer

• Koopsom: vanaf € 287.500,- V.O.N., inclusief stallingsgarage
•   Verwachte oplevering: 2e/3e kwartaal 2010

 ‘t Goeie Huys
Krammer 8 • 3232 HE Brielle
Telefoon: 0181 - 40 90 00 
Fax: 0181 - 48 57 15

 

Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 202 82 11
www.goeiehuys.nl
info@goeiehuys.nl

  

Informatie: 010 - 461 52 88 of 0651 - 58 36 34

NOSTALGIEmedia: eerste tijdschrift voor ouderen met dementie
Iemand met dementie is een volwassen burger met zijn 
eigen rugzak aan ervaringen!

   Alzheimer Nederland steunt 
tijdschrift NOSTALGIEmedia:
Het tijdschrift Nostalgie was terecht één 
van de winnaars van de ontwerpstrijd 
van de  provincie Noord-Brabant. 
Een duidelijk  product dat aansluit bij 
de beleving van  oudere  mensen en 
 tegelijkertijd vernieuwende  technieken 
 gebruikt. Bij de presentatie kregen 
de  juryleden  letterlijk en figuurlijk in 
geuren en kleuren te horen en te zien 
waarom dit tijdschrift er moest  komen. 
Alzheimer  Nederland steunt de uitgave 
van dit tijdschrift omdat veel mensen 
met dementie hieraan plezier zullen 
beleven. Zelf lezen en  bladeren, er 

N O S T A L G I E media, hét kwartaalblad met zintuigprikkelende elementen

NOSTALGIEmedia is het eerste 
tijdschrift voor ouderen met de-
mentie. Het blad speelt in op 
positieve nostalgische gevoelens 
en richt zich op het lange termijn 
geheugen. Door het gebruik van 
zintuig   prikkelende elementen 
wordt de dementerende gemo-
tiveerd het tijdschrift ter hand 
te nemen en wordt de aandacht 
van degene met dementie 
 vastgehouden. Het blad bevat 
zowel korte teksten als iets lan-
gere achtergrondverhalen. Het 
tijdschrift kan zelfstandig worden 

gelezen, maar het is ook uitermate 
geschikt als gezamenlijke activiteit. 
Door de achtergrond verhalen is 
het ook voor de professionele zorg, 
mantelzorg en achterban aantrekke-

Op dinsdag 9 februari vierde 
Humanitas-Akropolis groots 
het carnavalsfeest. De tent 
stond ook dit jaar weer op zijn 
kop! Carnaval is razend popu-
lair in Akropolis.
Steeds meer mensen ver-
kleedden zich op orginele 
wijze, natuurlijk om ook mee 
te dingen naar de “best ver-
klede” van de avond. Het 
activiteitenteam van Huma-
nitas-Akropolis bedankt de 
vrijwilligers voor hun hulp bij 
deze avond en alle feestgan-
gers voor de spontane en en-
thousiaste gezelligheid.

Humanitas-Akropolis op 
zijn kop met carnaval!

De dames Mulder en Martijn van de Humanitaskliniek: dikke vriendinnen, 
ook buiten de carnaval

Het lijsttrekkers-

Een Brug van Vertrouwen

De Stichting Humanitas en Mega Productions organiseren, in samen-

werking met een groot aantal maatschappelijke organisaties, het lijst-

trekkers-integratiedebat Een Brug van Vertrouwen met o.a. Jeannette 

Baljeu (VVD), Salima Belhaj (D66), Arno Bonte (GroenLinks),  Leo de Kleijn 

(SP), Dominic Schrijer (PvdA), Setkin Sies (ChristenUnie-SGP) Marco Pas-

tors (Leefbaar Rotterdam) en Wubbo Tempel (CDA).

Het debat vindt plaats op  woensdag 24 februari 2010 

in het gebouw van Humanitas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10.

Inloop: 18.30 uur. Start van het debat: 19.00 uur na een welkomstwoord 

door gastheer prof. dr. Hans Becker, voorzitter van de Raad van Bestuur 

Stichting Humanitas.

Uitnodiging

integratiedebat

Een Brug van Vertrouwen is een initiatief van de Stichting Humanitas en Mega Productions, in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaron-
der het Landelijk Beraad Marokkanen, de Stichting Welzijnsbevordering Antillianen en Arubanen, de Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Rijnmond, de Islamitische 
Stichting Diyanet Nederland, de Stichting Avanço, de Stichting Spirit, de Stichting Steun Palestina, de Stichting Scala, de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond 
(SPIOR), de Stichting KosmopolisRotterdam en het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling  Stimulans.

Het debat wordt integraal opgenomen door Radio Rijnmond en
uitgezonden op donderdag 25 februari tussen 19.00 en 20.00 uur.

lijk om (voor) te lezen. Ieder kwartaal 
verschijnt er een nieuwe uitgave, 
waardoor het ook voor familieleden, 
verzorgers en mantelzorgers plezie-
rig blijft het blad aan te reiken.
Voor meer informatie: www.nos-
talgiemedia.nl of mail naar info@
nostalgiemedia.nl. Een probeer-
exemplaar (€ 10,-) is ook te koop bij 
Humanitas: 010 - 461 53 50.

samen met anderen in kijken en over 
 praten en natuurlijk herinneringen 
ophalen en  denken aan vroeger. Een 
tijdschrift op tafel dat vraagt om 
 opgepakt te worden en uitnodigt om in 
te kijken. Herkenbaar in vorm en inhoud. 
 Nostalgie betekent verlangen naar iets 
dat in het verleden is geweest, maar 
misschien ook naar wat er nog is aan 
herkenning. 
Marco Blom,
directeur Alzheimer Nederland

Splinternieuw luxe 
appartement met service/
zorg aan de goudkust van 
Hillegersberg voor een 
redelijke prijs, kan dat? 
Ja!
Dat kan in de ‘Zilverlinde’, gelegen bij Humanitas-Akropolis, 
hoek Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Molenlaan).
Voorzieningen en service: beautysalon, pedicure, kapsalon, su-
permarkt, bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, 
dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, lo-
gopedie, ergotherapie, etc. etc.
Grootte: bijna 100 m2, drie kamers, riant  balkon van 35 m2, 
overdekte garageplaats Prijs € 339.000,-, k.k.
Adres: Jupiterstraat 48

De groep mensen die lijdt aan dementie is sterk groeiende, terwijl 
er nog steeds maar heel weinig goede producten op de markt zijn 
ter ontspanning van deze groep mensen.

Spirituele markt bij 
Humanitas-Bergweg 

Op zondag 28 februari is er weer 
een spirituele markt in het atrium 
van Humanitas-Bergweg. Met o.a. 
verschillende soorten kaart lezen, 
massagetafels, psychometreren, 
foto’s lezen, zandlezen en ver-
kooptafels met o.a. stenen kaar-
ten, wijn en andere leuke dingen.
Het restaurant is open voor ieder-
een en bij de bar kan bijgekomen 
worden onder het genot van een 
drankje. U bent van harte welkom 
van 10.30 tot 16.00 uur.Wij vragen 
geen entreegeld en de consulten 
zijn van € 5,- tot € 7,50.Humanitas-
Bergweg, Bergwegplantsoen 10, 
3037 SK Rotterdam. Voor verdere 
vragen kunt u bellen met Nanda 
Claesen: 0645 - 78 47 03 of Ar-
jen de Slegte: 0645 - 79 64 65.


	2302oudrotwk08pag01
	2302oudrotwk08pag02
	2302oudrotwk08pag03
	2302oudrotwk08pag04
	2302oudrotwk08pag05
	2302oudrotwk08pag06
	2302oudrotwk08pag07
	2302oudrotwk08pag08
	2302oudrotwk08pag09
	2302oudrotwk08pag10
	2302oudrotwk08pag11
	2302oudrotwk08pag12
	2302oudrotwk08pag13
	2302oudrotwk08pag14
	2302oudrotwk08pag15
	2302oudrotwk08pag16en17
	2302oudrotwk08pag18
	2302oudrotwk08pag19
	2302oudrotwk08pag20
	2302oudrotwk08pag21
	2302oudrotwk08pag22
	2302oudrotwk08pag23
	2302oudrotwk08pag24
	2302oudrotwk08pag25
	2302oudrotwk08pag26
	2302oudrotwk08pag27
	2302oudrotwk08pag28
	2302oudrotwk08pag29
	2302oudrotwk08pag30
	2302oudrotwk08pag31
	2302oudrotwk08pag32

