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Geen kapsones, bescheiden en 
een leven vol ups en downs. En 
vooral een fenomenale voetbal-
ler, die de eerste tien jaar van 
zijn carrière tot de besten ter 
wereld behoorde. Hans Kraaij, die 
jarenlang met Moulijn speelde, 
maakte vlak na zijn overlijden 
vorige week dinsdag de beste ver-
gelijking: ‘Coentje was een soort 
Messi’. Klein maar fijn. Alles op 
techniek en zo glad als een aal. 
Er zijn meer gelijkenissen: beiden 
komen uit gezinnen, die het niet 
breed hadden, beiden leerden hun 
techniek  wegens geldgebrek op 
straat met een tennisbal, beiden 
zijn nakomertjes, beiden zijn wars 
van belangrijk doen.

Coen kon ook wel kwaad worden

skvr.nl/plusaanbod

Fotografie en Media

Plus 

Aanbod

-In uw eigen tempo
-Overdag
-Kleine groepen
-Incl. excursie 

Cursussen

Beeldfabriek Wilhelminakade 320 - 010-4361366

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2011A001_Advertentie_Oud_Rotterdammer.pdf   1   5-1-2011   17:25:36

Thuis lazen ze de inmiddels verdwe-
nen communistische krant De Waar-
heid. Dat weten we, doordat Coen 
bij zijn debuut in het Nederlands 
elftal op 8 april 1956, hij was toen 
19, zijn paspoort was vergeten. Het 
betrof een uitwedstrijd  tegen onze 
grootste rivalen: onze zuiderburen. 
De Belgische douane was streng. De 
frêle debutant mocht de grens niet 
over. Snel werd er een taxi geregeld. 
De chauffeur reed als een gek naar 
de Bloklandstraat 14 en zag het 
paspoort tussen de communistische 
kranten op tafel liggen.
Welke wedstrijd van Coen Moulijn 
was de beste? Het is een onmoge-
lijke vraag natuurlijk.  Maar toch, 
zouden er nog beelden bestaan van 
alle partijen die hij speelde, dan zou 
de vergeten interland Nederland 

-België, gespeeld op 22 maart 1961, 
zeker in de top drie staan. 65.000 
Toeschouwers in de Kuip werden 
door de kleine vederlichte linksbui-
ten (55 kilo, 1.65 meter) betoverd. 
Het was Moulijn tegen De Rode 
Duivels. Als jochies maakten we het 
live mee. Onze eerste wedstrijd in 
De Kuip was direct de beste ooit. De 
dolgedraaide Belgische rechtsback 
verliet duizelig De Kuip.  

Geen studieknobbel
Na zijn actieve voetballoopbaan zag 
Coentje het helemaal zitten om door 
te gaan als trainer. De eerlijkheid 
gebiedt te melden dat hij als speler 
een natuurtalent was, maar talent als 

trainer? Daar werd 
behoorlijk aan ge-
twijfeld en dat ging 
hij trouwens zelf ook 
steeds meer doen. 
Hij was druk met 
zijn kledingzaak en 
vooral de theorie van 
de KNVB-cursus, 
kostte veel tijd en 
moeite. Coen had 
geen studieknobbel. 
Toch zou de praktijk-

les een einde aan zijn trainerscursus 
maken. Coen kreeg met zijn cursus-
genoten les van KNVB oefenmeester 
Siem Plooyer, op het sportcentrum in 
Zeist. Plooyer schoot de bal naar de 
hoekvlag en daar vandaan moesten 
ze om beurten de bal voor het doel 
schieten. Toen Coen de bal voortrok, 
zei Plooyer: “Dat doe je niet goed.” 
Waarop Coen zei: “Niet goed? Zo 
heb ik het mijn hele leven gedaan.” 
Toen zei Plooyer: “Dan heb je het 
je hele leven al fout gedaan.” Coen 
heeft de cursus niet afgemaakt.

Piet le Blanc
Zoals gezegd, een lieve man. In geen 
enkele krant ontbrak vorige week die 
zinsnede. Een prachtig voorbeeld van 
zijn goedheid is hoe hij omging met 
Piet le Blanc, Rotterdams bekendste 
kroegsaxofonist. In 1991 werd Le 
Blanc 70 jaar en dat zou uitgebreid 
worden gevierd in Causerie ’t 
Boerengat aan de Oostzeedijk. Coen 
Moulijn was één van de fans van 
de muzikant en toen hij hoorde dat 
‘ome Piet’ eigenlijk geen fatsoen-
lijke broek had om aan te trekken, 
bood hij spontaan aan hem ‘in het 
nieuw te hijsen’. De net als Coen 

zeer bescheiden Piet le Blanc, was zó 
verguld met zijn ‘eerste nieuwe pak 
sinds de watersnood’, dat hij Coentje 
bleef bedanken. ‘Bedankt Coen’ 
riep hij buiten op straat nog naar de 
winkel. ‘Ome Piet’ realiseerde zich 
waarschijnlijk niet dat tienduizenden 
dat met hem eens waren. Zes jaar 
later, in 1997, is Piet le Blanc in zijn 
Coen Moulijnpak begraven.

Kwaad
Een lieve man, maar toch hebben 
we hem ooit behoorlijk kwaad zien 
worden. Begin jaren tachtig, op een 
maandagmorgen, was zijn auto weg-
gesleept vanwege een parkeerover-
treding. Hij stond vóór ons in het 
politiebureau aan de Boezembocht, 
waar zijn auto naartoe was gesleept. 
De dienstdoende agent hield een 
preek. Hij had  niet verwacht dat 
iemand als Coen zo asociaal zijn 
auto parkeerde. Op een plek voor 
invaliden nog wel. Coen smeet 
de briefjes van 25 op tafel en liep 
scheldend weg. “Dienstklopper”, 
was nog het netste woord dat hij 
gebruikte. Even later spraken we 
hem op het parkeerterrein, waar ook 
onze weggesleepte auto stond. Hij 

was alweer gekalmeerd en excu-
seerde zich voor zijn uitval. “Ik had 
niet gezien dat het een parkeerplek 
voor invaliden was”, verklaarde hij, 
“maar dan nog is het belachelijk. Op 
de hele Kruiskade stonden maar een 
paar auto’s. De winkels waren dicht. 
Er was genoeg plek voor iedereen.” 
Hij werd bijna weer kwaad. Coen 
was zachtaardig, maar had een grote 
hekel aan onrecht.

Gearresteerd
Iedereen weet dat Moulijn opgroeide 
in de Bloklandstraat,  Het muurtje 
waartegen hij eindeloos stond te 
oefenen is wereldberoemd in Rot-
terdam. Wat niet veel mensen weten 
is dat hij ooit, na het intrappen van 
een ruit, door wijkagent Schilders, 
die in dezelfde straat woonde werd 
‘gearresteerd’. Hij zal ongetwijfeld 
op een woensdagmiddag strafre-
gels op het bureau hebben moeten 
schrijven. Waarschijnlijk vond hij 
dat veel moeilijker dan een voorzet 
op maat geven.

Dirk Mellema en
Nico Tempelman
ntempelman@chello.nl

- Coen langs de lijn. Suurbier (nr 2) weet het nog niet, maar straks gaat ie buitenom (foto jubileumboek 60 jaar Feijenood) -

Deze week o.a.:

 Nog meer Coen....

 - Pag 3

 Roland Vonk

 - Pag 11

 Jeugdland

 - Pag 15 

- Coentje als Xerxaan, staand tweede van rechts  -
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Cox Column

Ik lag met mijn een jaar oudere broer 
Dick in 1957 voor de winkeldeur van 
Okkie Formenoy, de sigarenzaak op 
de Schieweg om daar de nacht door 
te brengen om dan de andere ochtend 
twee kaartjes te bemachtigen voor een 
wedstrijd van Feyenoord, waar we toen 
bezeten van waren. Mijn broer Dick 
hield toen al jarenlang alle voetbalwed-
strijden en standen van Feyenoord en 
het Nederlands Elftal bij in knipsel-
schriftjes. Mijn droom werd vannacht 
bijna een nachtmerrie, want toen ik bij 
Okkie Formenoy om kwart over negen 
in de ochtend eindelijk aan de beurt 
was, waren ineens alle kaartjes voor de 
wedstrijd van Feyenoord uitverkocht. 
Het koude zweet brak mij uit, want 
hadden wij daar voor niets de hele 
avond en nacht (elkaar afgewisseld) 
voor de deur gelegen? En wat zou mijn 
broer zeggen als hij mij straks kwam 
ophalen om samen bij De Paddestoel, 
de cafetaria op de Bergsingel, met een 
gevulde koek en een fl esje Pepsi cola 
onze wedstrijdkaartjes te bekijken. 

Tot mijn grote opluchting, maar ook 
verbazing, bleek mijn broer helemaal 
niet kwaad op mij.

Hij was die nacht niet naar huis gegaan 
om te slapen, maar voor de zekerheid 
in de rij gaan staan bij een sigarenwin-
kel in de Noordmolenstraat, waar ook 
kaarten in de voorverkoop waren. Toen 
hij mij die twee kaartjes liet zien, kon 
ik mijn tranen van blijdschap bijna niet 
bedwingen en de gevulde koek met het 
fl esje cola bij De Paddestoel hebben 
mij nog nooit zo heerlijk gesmaakt. En 
we hebben Coen zien spelen. Zo zie 
je maar dat dromen toch ook wel eens 
waar kunnen zijn!

Leo van Hoek

Coen kon dat als geen ander. Cor van 
der Gijp, een ouderwetse midden-
voor, zegt daarover in het Algemeen 
Dagblad: “Ik schaam me er niet voor 
te zeggen, dat mijn carrière voor een 
belangrijk deel is gemaakt door Coen. 
Ik heb in mijn leven heel wat linksbui-
tens gezien, maar Coen was de beste. 
Zijn voorzet was zo nauwkeurig, dat 
het leek alsof er een schuifmaat en een 
duimstok aan te pas kwamen.” 
Als hij het op zijn heupen had, was 
hij niet te stoppen. Vraag maar aan 
Ajaxied Wim Suurbier, die nu nog 

nachtmerries heeft over zijn debuut 
in de Kuip. Het is waarschijnlijk de 
spectaculairste Feyenoord-Ajax ooit 
gespeeld. Uitslag: 9-5. Voor Feyenoord 
uiteraard. “Ik  zag alleen maar een 
mannetje alle kanten op draaien en 
fl oep, weg was ie.”

Xerxes
Het verhaal is bekend. Coen begon zijn 
voetballoopbaan bij  Xerxes en werd 

voor 25.000 gulden verkocht aan Fey-
enoord. Moulijn is de beroemde Rot-
terdamse amateurclub nooit vergeten. 
Hij is er altijd blijven komen. De vraag 
welke van de twee Rotterdamse clubs 
het meest in zijn hart zat, bracht hem 
in gewetensnood.  Bij Xerxes zijn ze 
hem ook nooit vergeten. Hij wordt er 
nog volop geëerd. Zo is er een speciale 
Coen Moulijn Baan op het complex.

Vannacht heb ik weer liggen 
dromen over het vroegere Rot-
terdam. Ik denk doordat Coen 
Moulijn kort geleden is overle-
den. Het werd mij tevens duide-
lijk dat ik ook naar de zeventig 
begin te lopen. Maar nu verder 
met mijn droom...

Coen sprak niet zo veel over 
zijn verleden als voetballer. Hij 
was met andere zaken bezig, 
zoals zijn kledingwinkel en 
natuurlijk zijn gehandicapte 
zoon, aan wie hij – tevergeefs 
– een nier afstond. Des te 
opmerkelijker is zijn uitspraak 
over Arjen Robben. “Een goede 
voetballer”, vond Coen,  “maar 
zijn eindpass kan beter.”   
Goed gezien, want zo vaak ge-
beurt het niet dat Robben met 
krijt aan zijn schoenen een 
voorzet geeft,  waar een mede-
speler alleen maar zijn hoofd 
tegenaan hoefde te zetten.

Coen Meloen

De laatste dagen heb ik bovenstaande 
hymne een fl ink aantal keren voorbij 
horen komen. Dat hadden Hugh den 
Ouden en ik ook niet kunnen denken 
toen wij voornoemd lied(je) zo omtrent 
1975 schreven, uit heimwee naar een 
voetballer die toen al een paar jaar 
gestopt was. En nu is de tekst natuurlijk 
nog toepasselijker.

Nee, die dagen komen nooit meer terug 
mensen. En hoewel ik de afgelopen tijd 
door een vijftal TV- en radioprogram-
ma’s ben bevraagd over het fenomeen 
Coen, is het aan de veelal jeugdige jour-
nalisten moeilijk uit te leggen wat een 
sensatie het gaf die man in het stadion te 
zien spelen. Het was eind jaren vijftig, 
het voetbal was toen nog niet zo’n gekte 
als nu, dat moest allemaal nog komen. 
Na de oorlog ging ik met mijn grote 
broer voor zo’n zinken kwartje naar de 
Kuip, die toen al wel zo genoemd werd 
maar nog niet zo heette, en dan zaten 

er helemaal niet zoveel mensen. Wat 
er zat, en vooral stond, waren keurige 
mannen met hoeden op en petten, die, 
sjekkies rokend, gewichtig met elkaar 
het vertoonde bespraken. Geen stoeltjes 
maar houten banken (vooruitlopend: toen 
het later voller werd riep de juffrouw van 
de aankondigingen door de luidsprekers: 
“Wilt u opschuiven naar het midden, en 
kinderen in het bezit van een kinder-
kaartje op uw schoot nemen”) en als het 
regende dan werd je nat, tenzij je onder 
de tweede ring wist te komen. Maar in 
de jaren vijftig kwam het (semi) betaalde 
voetbal, en begreep de toenmalige uiterst 
deskundige Feijenoordleiding ( later 
werd het FeYenoord, en wat snakken 
we nu naar deskundigheid) dat de club 
in potentie natuurlijk top moest draaien, 
met ook weer in potentie zo’n aanhang 
en zo’n stadion, en werden er allerlei 
vruchtbare besluiten genomen. Holland 
Sport werd gekocht, we kregen spelers 
als Bak, Osterholt en vooral Schouten, er 

kwamen goede trainers, het werd, zal ik 
maar zeggen professioneel. En er kwam 
een jongen over van Xerxes, voor naar 
ik meen het duizelingwekkende bedrag 
van 25.000 gulden, en die heette Coen 
Moulijn en die speelde de sterren van de 
hemel. Het ging als een lopend vuurtje 
door de stad. Iedereen wilde het zien. 
Het stadion stroomde vol, natuurlijk ook 
vanwege Schouten en Bouwmeester en 
Cor van der Gijp en ga zo maar door. Ik 
herinner me een 7-2 tegen Ajax, ik herin-
ner me een 11-4 tegen de Volewijckers, 
de cijfers van de scoreborden waren na 9 
op, er moesten speedwaycijfers gebruikt 
worden. Ik herinner me een 9-4 tegen 
Ajax, met vijf goals van Hans Venneker. 
Feyenoord werd begin jaren zestig drie 
keer in vijf jaar kampioen. We gingen 
Europacup spelen en Real Madrid kreeg 
in de Kuip klop met 2-1.

En op de linkerfl ank dartelde daar Coen, 
met zijn onnavolgbare passeerbeweging. 
Soms had ie het moeilijk, bijvoorbeeld 
tegen Flinkevleugel van DWS of Van de 
Burgh van ADO, maar als het in de eer-
ste vijf minuten lukte dan was het feest 
in het stadion. Er ging een siddering van 
verrukking door het publiek als hij zijn 

tegenstander voorbij ging. Ik herinner 
me Cor van der Hart van Fortuna, die 
na voor de zoveelste maal gepasseerd 
te zijn, zo kwaad werd dat ie bij Coen 
zijn schoen uit trapte. Het geloei van het 
publiek was oorverdovend. Maar alles 
in het nette, er zat toen nog geen gajes 
op de tribune. Coen werd een idool, de 
eerste voetballer die door Bibeb werd 
geïnterviewd in Vrij Nederland. Er wer-
den liedjes op hem gemaakt, er werden 
kinderen naar hem vernoemd. Toen er 
vanuit de kleedkamers een tunnel kwam 
naar het veld, heette die uiteraard de 
“Coentunnel”. Ik kan nog vijftig voor-
beelden noemen.

En de man bleef onder dit alles onwaar-
schijnlijk bescheiden. Later toen ik zelf 
een beetje bekend werd, mocht ik hem 
leren kennen en een hand geven. Ik 
ben er trots op dat mij het voorrecht is 
gegund geweest vriendschappelijk met 
Coen Moulijn om te gaan, en in zijn 
verregaande bescheidenheid deed hij dan 
nog of het andersom was.

Coen Moulijn,

We zien je nooit meer als een hinde langs de lijn…

De Kuip zal zonder jou nooit meer als vroeger zijn…

- Voor Coen lag je een nacht in de kou  -

Een nacht in de rij voor kaartjes 
van Feyenoord Coen: “De eindpass 

van Robben kan beter”

- 

- Soms kwam de botte bijl eraan te pas om Coen af te stoppen 
(foto jubileumboek Feijenoord 60 jaar) -
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MEUBELSTOFFEERDERIJ

* Leder bewerking

* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

25 % - 50 % 
korting op diverse showmodellen. 

Bankstellen, Kasten, Eethoeken en Kleinmeubelen

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

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Winter opruiming

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

50% korting op de 
wintercollectie

, BBBusus 44444 49999999

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

OPRUIMING

 

 

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

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

 

Diverse Vitrine kasten
 
Op Voorraad!!
 
In blank of donker eiken
 

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a. 

meubels – witgoed – 
bankstellen – enz.

Tevens kunt ons ook 
bellen voor: verhuizingen & 

huisontruimingen
Openingstijden: 

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

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

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

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



Eén van de oplossingen die binnen-
kwam, was van een Britse ‘tramgek’ in 
Chatham: Llew Griffith. Ik durf Llew 
geen Engelsman te noemen, zijn naam 
is te Wales’. Deze inzender kan geen 
Nederlands schrijven, maar liet zijn 
computer met Google zijn Engelstalige 
brief vertalen en dit was het resultaat: 
“Sorry, maar ik kan niet schrijven in het 
Nederlands, dus ik zal gebruik maken 
van Google Translate! Het antwoord op 
“waar was dat nu” 133 is 1e Schansstraat, 
kruising met de Spanjaardstraat. Heeft u 
of iemand anders weten of de tramrails 
stopte achter tram 1601 of uitgeoefend 
om de hoek aan de rechterkant achter de 
tram? Ik ben geïnteresseerd in waar de 
oude tramrails worden gebruikt om te 
draaien in Rotterdam.” Ik denk, dat Llew 
zijn vertaalmachine weer gaat gebruiken, 
want in de volgende oplossingen staan 
de antwoorden op zijn vragen. Nu moet 
hij alleen Google laten werken van het 
Nederlands naar het Engels. 

Franz Ongering (Voorburg): “Zonder 
twijfel de Eerste Schansstraat 1983-84, 
toen de Schiedamseweg door de metro-
tunnelbouw in beslag was genomen. Ik 
kwam daar vaak kijken (de liefde voor 
Rotterdam zit wel diep bij deze Haaglan-
der. In 1943 tekende hij als  twaalfjarige 
de Regentessebrug, in de jaren ’80 komt 
hij naar de metrobouw kijken. AvdS).” 

J. Krijgsman: “Dit is in de 1e Schans-
straat. De tijdelijke driehoek van lijn 6 
gedurende de aanleg van de metro op de 
Schiedamseweg. Door de metrobouw 
zouden de tramlijnen uit de stad ingekort 
worden tot Heemraadsplein, respectieve-
lijk Hudsonplein. Heel oud Delfshaven 
zou dan zonder goed bereikbaar openbaar 
vervoer zitten, want een vervangende 
bus kon nergens rijden. De loopafstan-
den naar Heemraadsplein, Hudsonplein, 
Marconiplein of Mathenesserplein 
zouden erg groot worden. Ergens (binnen 
de organisatie van RET of Gemeente-
werken of de deelgemeente?) zat een 
slim iemand die bedacht dat een keerlus 
niet de enige oplossing is om een tram te 
laten keren. Een ‘keerdriehoek’ (achteruit 
de straat in en dan vooruit er weer uit 
in de goede richting voor de terugreis) 
betekende dat je lijn 6 kon laten rijden tot 

de hoek Spanjaardstraat/Schiedamseweg 
en driehoeken via de 1e Schansstraat. 
Er bleef dus openbaar vervoer tot aan de 
plek, waar in het hart van Delfshaven het 
nieuwe metrostation zou komen. Deze 
slimme oplossing heeft de Delfshavena-
ren en hun bezoekers heel veel ongemak 
bespaard,  omdat het duizenden tramrei-
zigers per dag honderden meters lopen 
scheelde.” 

 Stef Stolk (Valkenswaard): “Als tram-
liefhebber trekken foto’s waarop een tram 
staat afgebeeld altijd mijn bijzondere 
aandacht. Tramlijn 6 deed dienst tussen 
de eindpunten Kleiweg (Hillegersberg) en 
de Spartastraat (Spangen). Maar vanwege 
de metrobouw naar het Marconiplein was 
de Schiedamseweg in de jaren 1983-1985 
niet meer toegankelijk. De route van 
tramlijn 6 werd toen tijdelijk ingekort, 
waarbij de lijn een kopeindpunt kreeg 
aan het einde van de Spanjaardstraat bij 
de Schiedamseweg. Aangezien het hier 
éénrichtingstrams betrof en er geen plaats 
was voor een keerlus, moest het tramstel 
‘gedriehoekt’ worden door achteruit 
rijdend een stukje van de Eerste Schans-
straat in te rijden, voordat de rit naar de 
Kleiweg kon worden aangevangen. 
Het betreft hier een dubbelgelede (achtas-
ser) motorwagen 1601 met als bijnaam 
Düwag. Deze motorwagen uit de serie 
1601-1635 was een zogenaamde reno-
vatietram en ontstond uit de enkelgelede 
601 (producent Werkspoor onder licentie 
van Düwag, Düsseldorfer Wagonfabrik) 
en een middenbak uit motorrijtuig 324 
(producent Düwag). 

A.van Ooij (Terneuzen (Z.Vl.)): “Het is 
niet zo moeilijk de afgebeelde straat in 
één oogopslag te herkennen, als je vanaf 
medio 1944 met je ouders “in Delfsha-
ven om de hoek” (in de Watergeusstraat 
dus) hebt gewoond! Maar voor iemand, 
die nogal veel weet van de tramroutes 
in de Maasstad, is de afgebeelde situatie 
toch ook wel snel gevonden. Op de foto 
staat Duewagwagen 1601 op het tijdelijk 
kopeindpunt van lijn 6 (ex lijn 10)  in een 
zijstraat van de Spanjaardstraat. Links is 
de Bingleystraat net zichtbaar, op de ach-
tergrond zijn de panden van de Catharina 
Beersmansstraat nog juist te onderschei-
den. Deze situatie duurde van 8 maart 

1983 tot en met 31 mei 1985, doordat 
de normale route via de Schiedamseweg 
naar Spangen versperd was. Overigens 
was dit een unieke situatie, omdat de 
ruimte voor een keerlus ontbrak, zodat 
de eenrichtingwagens door middel van 
een keerdriehoek van rijrichting moesten 
veranderen. Hierbij reed de wagen 
achteruit vanuit de Spanjaardstraat de 1e 
Schansstraat in, om dan vooruit weer naar 
de Kleiweg te kunnen wegrijden. Op de 
voorgrond van de foto zijn de beide ‘be-
nen’ van de driehoek duidelijk zichtbaar. 
Leuke foto!” 

Ine Buitenhuis-de Jong (Vlaardingen): 
“Volgens mij  is het de Heemraadstraat 
waar de tram door rijdt (Dus niet! 
AvdS).” 

Bep Brans (Puttershoek): “Bij het zien 
van de foto dacht ik direct de 1e Schans-
straat te herkennen, met aan het eind (of 
begin) de Catharina Beersmanstraat met 
op de linkerhoek de afgebroken Dr. J. 
Woltjerschool en op de rechterhoek de 
Westerhouthandel van Van Boxtel. Verder 
zie je links de Corverstraat en rechts en 
links de Bingleystraat. Een buurtje waar 
ik op school ging, dus er liggen heel veel 
herinneringen. Maar toch...... die tram 
zegt mij niet zo veel. Zou ik het dan toch 
bij het verkeerde eind hebben? Ik ben 
reuze benieuwd (Haalde je jouw toverbal-
len of dropveters bij Schele Piet of ging 
je naar de Toko? AvdS).” 

Chris Hunefeld (Naaldwijk): “Waar was 
dát nou? Als oud trambestuurder (1978-
1995) zou ik daar best zelf ook wel eens 
gereden kunnen hebben. Zeer opvallend 
zijn de uitlopende tramsporen vóór de 
tram, naar links en naar rechts. Waar 
kwam de tram eigenlijk vandaan? Rechts 
achter de tram een smal zijstraatje. Als 
de tram daar uit zou komen had hij een 
ruime bocht gemaakt en was aan de 
andere kant van de straat uitgekomen. En 
achter de tram: een rij geparkeerde auto’s, 
daar kwam hij dus ook niet vandaan. 
Het is de 1e Schansstraat. Heeft daar 
dan ooit een tram gereden? Ja! Niet zo 
heel lang en niet zo heel ver, maar toch, 
ja, er heeft een tram gereden. Lijn 6 was 
ingekort tot het einde van de Spanjaard-
straat vlak voor de Schiedamseweg. Als 
de tram het eindpunt naderde liep hij 
via een zogenaamd klapwissel over naar 
het linker spoor. De bestuurder liep naar 
de achterzijde van de tram om vanaf 
de B-controller rechtsaf de 1e Schans-
straat in  te rijden. Daar liep hij weer 
naar de voorzijde van de tram, pakte zijn 

spullen weer uit en reed dan rechtsaf de 
Spanjaardstraat weer in om zijn route te 
vervolgen richting Kleiweg.” 

Mevrouw N.M. van der Brugge, Kleine 
Beer 379, 3067 ZW Rotterdam: “Als 
dochter van melkboer Van der Brugge, 
op de hoek van de Bingleystraat en 1e 
Schansstraat, herken ik deze WWDN-
foto zonder problemen. Mijn vader begon 
in 1926 zijn winkel in ‘zuivelproducten 
en kruidenierswaren’. De start was veel-
belovend, maar de beurscrash van 1929 
en de daarop volgende crisis gooiden heel 
wat roet in het eten. Veel van onze klan-
ten, werkzaam in de haven, bij scheeps-
werf Wilton of bij de Rotterdamse Lloyd, 
werden massaal ontslagen. Ook al ben ik 
nu 84 jaar, ik herinner me alles nog. In 
de zeventiger jaren hield onze winkel op 
te bestaan. Er kwam een werkplaats voor 
een technisch bedrijf in. Langzamerhand 

verpauperde de buurt; huizenonderhoud 
was er niet meer bij. In 1992 werden ‘de 
winkel’ en de woning, waar ik van 1926 
tot 1959 had gewoond, gesloopt.

De attentie gaat naar de Kleine Beer.
WWDN@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 133” 

Ruim 65 jaren oud is deze foto, die Jan Weda uit Maassluis in het fotoarchief (de 
welbekende schoenendoos) van zijn moeder vond. Het zijn Rotterdamse gezinnen, die 
de bevrijding in 1945 op straat vieren. Ook al zijn we meer dan een halve eeuw verder, 
de huizen in de straat zijn weliswaar gerenoveerd, maar hebben toch nog veel van toen. 
Al herken je de straat niet, misschien staat er dan toch een bekende op.

Waar was dat nou?
Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl 
of www.deoudrotterdammer.nl .

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 24 januari  2010  per post zenden aan 

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

Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet.  
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

NUTOEN

Voor de allereerste keer sinds ik deze rubriek samenstel, ben ik 
beticht van het gebruik van Paint Shop Pro. Een ‘deskundige’, met 35 
jaar ervaring als trambestuurder bij de RET, vertelde mij telefonisch, 
dat hij in Rotterdam en randgemeenten overal met de tram gereden 
had waar tramrails liggen of gelegen hebben. De nu gevraagde straat 
had hij echter nog nooit bereden! Ik antwoordde, dat er door mij nooit 
‘gefotoshopd’ wordt, maar dit bestreed hij. Heel lang geleden had ik 
een vierasser van lijn 10 in een Amsterdamse straat geprojecteerd en 
deze als WWDN-foto gepresenteerd. Ik schoot in de lach en herinnerde 
de WWDN-foto 25; deze foto was 100% in de Amsterdamse Admiraal 
de Ruyterweg gemaakt. Toen ik de ‘deskundige’ verklapte waar foto 
133 was genomen, verschoot zelfs mijn telefoon van kleur. Ik heb hem 
beloofd nooit en aan niemand zijn ‘misverstand’ te vertellen; zelfs niet 
aan zijn (oud)-collega’s bij RoMeO.

Nieuwe opgave no. 135
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05   OF   06 - 51 17 34 26

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

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

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

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

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

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

Venrooy Tandtechniek

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam

Tel. 010 - 270 90 09

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

WWW.JANBEHANG.NLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.JJJJJJJJJJAAAAAAAAAANNNNNNNNNNBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNGGGGGGGGGG.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLLSTOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

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

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

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

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

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

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

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

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

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

De ouders zijn vaak een voorbeeld. 
Zelfs bij riskante gewoonten als roken 
en alcoholgebruik speelt erfelijke 
aanleg een rol. In het onderwijs sprak 
het lange tijd vanzelf dat de kinderen 
het verder brachten dan hun ouders. Dat 
begint nu veel minder vanzelfsprekend 
te worden. Niettemin blijven ouders 
optimistisch over de onderwijskansen 
van hun kinderen.
Vooral de lager en middelbaar opgeleide 
ouders verwachten dat hun kinderen het 
in het onderwijs verder zullen brengen 
dan zij zelf. Qua opleidingen hebben de 
vrouwen vanaf de geboortejaren 1970 
de mannen ingehaald en hen soms zelfs 
voorbijgestreefd. Met name de tweede 
generatie niet-westerse migranten 
presteert in het onderwijs en op de ar-
beidsmarkt een stuk beter dan de eerste 
generatie. Op de woningmarkt zie je aan 
het gedrag van kinderen vaak dat zij de 
ouders volgen. De kloof op de woning-
markt tussen kinderen van woningeige-
naren en kinderen van huurders neemt 
toe. Ouders die zelf in een koophuis 
wonen steunen hun kinderen twee keer 
zo vaak bij de aankoop van een huis als 
ouders met een huurhuis (14 procent 

respectievelijk 7 procent).

Thuis wonen
Het thuis blijven wonen van kinderen 
neemt wel af. Kinderen verlaten over 
het algemeen vanaf hun  18de jaar 
het ouderlijk huis. Zijn zij 25 jaar dan 
woont gemiddeld 1 op de 3 zonen en 1 
op de 6 dochters nog thuis.
Lager opgeleiden blijven dichter in de 
buurt van hun ouders wonen dan hoger 
opgeleiden. Marokkaanse of Turkse 
Nederlanders hechten veel belang aan 
de familie in de buurt. Soms keren ‘uit-
gevlogen’ kinderen weer enige tijd terug 
op het ouderlijk nest als hun relatie is 
verbroken of de opleiding is beëindigd. 
Financiële kwesties en het vinden van 
woonruimte spelen hierbij ook een rol.
Ouders geven hun jongvolwassen 
kinderen (18-34 jaar) heel vaak emo-
tionele steun (70 tot 80 procent) maar 
ook advies, huishoudelijke, praktische 
en fi nanciële steun (20 tot 30 procent). 
Andersom gaat het als de kinderen de 
middelbare leeftijd hebben bereikt. 
Opvallend is ook de conclusie dat 
wanneer ouders scheiden vaders vaak 
minder steun krijgen van de kinderen. 

Worden vaders als de schuldige van de 
echtscheiding gezien?
Wat betreft erfrecht is er ook een ver-
andering. Tussen 1981 en 2005 daalde 
de waarde van de gemiddelde erfenis 
per overledene. Dit komt onder meer 
doordat het percentage overledenen 
dat een vermogen naliet, afnam. Een 
meerderheid van de ouders schenkt 
tijdens het leven geen bedragen aan de 
kinderen. Van de ouders geeft 61 pro-
cent tegenwoordig ook aan liever zelf 
van hun vermogen te willen genieten. 
Dat betekent overigens dat 39 procent 
wél vermogen voor de kinderen of voor 
anderen bestemt.

Babyboomers
Eerder hebben we op deze pagina 
aandacht besteed aan de vraag of baby-
boomers (geboren tussen 1945 en 1955) 
méér profi teren van de samenleving dan 
de jongere generaties. De conclusie van 
het Centraal Planbureau (het belang-
rijkste adviesorgaan van de regering) is 
dat dit juist andersom is. Over de hele 
levensloop bezien hebben babyboomers 
minder profi jt gehad van overheidsvoor-
zieningen, zoals onderwijs, dan degenen 

van de latere geboortejaargangen.
Een rol hierbij speelt natuurlijk ook 
het onterechte gevoel dat onderwijs 
en andere overheidsvoorzieningen het 
individu niets kosten. Alleen op de 
eigenwoningmarkt hebben de baby-
boomers misschien tot nu toe wat meer 
geprofi teerd van de grotere prijsstijgin-
gen in het verleden.
De solidariteit in het pensioenstelsel 
staat volgens de studie onder grote druk. 
Van de werkenden is thans 67 procent 
niet bereid af te zien van een verho-
ging van hun inkomen om anderen te 
ontzien. Van de gepensioneerden denkt 
62 procent er net zo over. Blijkbaar 
vindt men de inkomenspositie van de 
andere groepen niet dusdanig zwak 
dat een uitbreiding van de solidariteit 

noodzakelijk is, stelt het SCP vast. In 
het verlengde hiervan ligt het ook voor 
de hand dat het opschuiven van de 
AOW-leeftijd – uit bezuinigingsoog-
punt - geen grote weerstand tot gevolg 
heeft. De overlast  van jongeren in de 
maatschappij is sinds 2002 niet meer 
toegenomen, is een andere conclusie. 
Gevoelens van onveiligheid zijn zelfs 
sinds 1999 gedaald. Opmerkelijk is wel 
dat het vooral jongeren zelf zijn die 
zich het meest onveilig voelen in de 
buurten die het meeste last hebben van 
(andere) jongeren.
Het rapport en boek ‘Wisseling van de 
wacht: generaties in Nederland’ is te 
koop in de boekhandel of te bestellen 
bij het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(www.scp.nl).

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
lijken  opvattingen en gedrag van kinderen grotendeels nog steeds op die van ouders. ,,Kin-
deren hebben veelal eenzelfde stijl van opvoeden als hun ouders, stemmen vaak op dezelfde 
partij als hun ouders, zijn net zo maatschappelijk actief als hun ouders en lijken ook in hun 
vrijetijdsbesteding (museumbezoek, sport, kunstbeoefening, lidmaatschap van vrijetijdsver-
enigingen) op hun ouders,’’ schrijft het SCP.

Géén generatiekloof tussen ouders en kinderen

Over hoe ouderen over jongeren denken – en andersom - kun je pagina’s volschrijven. In het recente Sociaal Cultureel Rapport 2010 komt dit objectief, gebaseerd op statistie-
ken, aan de orde. Opvallend daarin is dat er tegen alle vermoedens in geen generatiekloof is. Een uittreksel uit dit rapport.

Erf- en schenkingsrecht 

Geen vordering meer op 
stiefmoeder
Mijn vader is in 1969 als 70-jarige 
weduwnaar hertrouwd met een 45-ja-
rige kinderloze vrouw. Mijn vader had 
vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. 
Bij het overlijden van mijn  vader in 
1981 is aan de kinderen gevraagd of 
zij hun kindsdeel wilden afstaan ten 
behoeve van zijn tweede vrouw omdat 
zij geen pensioen van hem zou kunnen 
ontvangen. Wij allen hebben hierin 
toegestemd,  maar er is niets schrifte-
lijk vastgelegd. Zijn tweede vrouw is er 
thans slecht aan toe, is nooit hertrouwd 
en heeft ook geen eigen kinderen. Valt 
haar eventuele nalatenschap toe aan 
ons, de kinderen van mijn vader uit zijn 
eerste huwelijk? 

Uw vader is al in 1981 (onder het oude 
erfrecht) overleden. Dat was het mo-
ment geweest om vast te leggen in een 
akte dat u en de andere kinderen even-
tuele belangen behouden ten opzichte 
van de langstlevende, in dit geval zijn 
tweede vrouw. Dat is dus niet gebeurd 
en dus kunt u ook nu geen rechten 
meer doen gelden. De wettelijke 

erfgenamen van deze tweede vrouw 
zijn haar familieleden tenzij zij in een 
testament anders heeft bepaald. Sinds 
het nieuwe erfrecht in 2003 krijgen de 
kinderen automatisch een vordering 
op de langstlevende ouder en worden 
regelingen getroffen bij hertrouwen. 
Dus in principe zullen de vier kinderen 
van uw al lang overleden vader niks 
meer erven. Tenzij zijn tweede vrouw 
de kinderen van uw vader met naam 
en toenaam in een testament heeft 
benoemd.

Anderen mogen testament 
niet opvragen
Mijn gescheiden broer wil zijn oudste 
zoon onterven. Zijn zoon heeft zich na-
melijk laten ombouwen tot vrouw. Mijn 
broer wil niets meer met haar te maken 
hebben. Hierachter zit ook nog veel 
oud zeer. Is het mogelijk, om erachter 
te komen, of mijn broer een testament 
heeft laten maken? Bestaat dan de 
mogelijkheid dit in te zien?

Niemand anders kan het testament 
inzien dan de betreffende testateur. 
Overigens kan een ouder niet helemaal 
zijn kind onterven. Het kind kan een 
beroep doen - bij het overlijden van de 

langstlevende ouder - op zijn minimale 
rechten (de zogenoemde legitieme 
portie). Dat vergt echter wel enige 
handelingen van het kind. Hij of zij 
kan zich ook neerleggen bij de wil van 
de ouders.

Financiële zaken

Betalingsverkeer bij 
vriend en partner
Een vriend van ons is al een paar 
jaar bedlegerig en niet meer in staat 
zijn administratie te doen. Dat doe ik 
nu voor hem. De meeste betalingen 
worden automatisch afgeschreven van 
de gezamenlijke bankrekening. Deze 
extra betalingsopdrachten worden nu 
door zijn vrouw ondertekend. Echter, 
zij heeft de afgelopen maanden een 
paar keer een lichte hersenbloeding 
gehad en daardoor ben ik mij zorgen 
gaan maken over hoe ik de rekeningen 
kan laten betalen als ook zij niet meer 
in staat is deze te ondertekenen. Ban-
kieren via internet is geen optie, omdat 
de bescheiden hiervoor persoonlijk 
op het postkantoor moeten worden 
afgehaald. Daar zijn beiden (86 jr.) 
niet meer toe in staat. Weet u hier een 
oplossing voor?

Ze kunnen u ook een machtiging geven 
via de bank of samen met u een en/
of-rekening openen. Neem daar-
over contact op met hen en de bank. 
Overigens zijn wij geen voorstander 
van een en/en of en/of rekening met 
een derde – hoe bevriend ook - omdat 
hiermee nogal makkelijk gesjoemeld 
kan worden. Als de vrouw van de 
gezamenlijke rekening niet meer in 
staat is handtekeningen te plaatsen 
(dat is pas aan de orde als zij helemaal 
niets meer kan doen, dus in feite onder 
curatele gesteld moet worden) dan is 
het vroeg genoeg om verdere stappen 
te ondernemen. Wij kennen maar heel 
weinig mensen die niet meer in staat 
zijn om zelfs maar een krabbel onder 
een betalingsopdracht te zetten en zich 
toch erg bewust zijn van wat er met 
hun rekening gebeurt. Voor mensen die 
met een pc en internet kunnen omgaan 
is bankzaken regelen via internet  vrij 
simpel en erg aan te raden.

Samenlevingskwesties

Boete geseponeerd, 
later gehalveerd
Ik heb enige maanden geleden een 
bekeuring gehad die ik heb aangevoch-

ten. Ik hoefde toen – het ging om een 
boete van 60 euro - niet te betalen. 
Enige tijd later kreeg ik voor dezelfde 
overtreding wederom een bekeuring, 
waarbij ik de hele procedure weer 
moest  volgen. Tot mijn verbazing 
werd ik nu wel opgeroepen om voor de 
kantonrechter te komen. Daar eiste de 
offi cier van Justitie vrijspraak maar 
de kantonrechter besloot de boete te 
verlagen tot 30 euro. Mijn rechtsgevoel 
is door de verschillende straf danig 
aangetast. Hoe kan dat?

Moeilijk te beoordelen kwestie. Of 
boetezaken voor de kantonrechter 
komen, hangt van de offi cier van Jus-
titie af. Per rechtszaak zal de rechter 
bepalen wat hij moet uitspreken. Dus 
in principe kunnen wel verschillende 
straffen c.q. boetes worden opgelegd 
voor vrijwel dezelfde soort overtre-
ding. Alles hangt namelijk af van de 
(wisselende?) omstandigheden. U kunt 
ook altijd in hoger beroep gaan, maar 
dat lijkt ons niet zo verstandig gezien 
de hoogte van de boete en de hoge 
kosten die daarmee zijn gemoeid.
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  T    24 000 24 - 010

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

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Bleken van tanden;

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

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

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

* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

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

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

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

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

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

aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

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

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

 

 



Het trieste aan die brieven is - overi-
gens wat hebben de vrouwen er hun 
best op gedaan! - dat ze nooit bij de 
geadresseerden zijn aangekomen. De 
schepen waarop de echtgenoten voe-
ren, werden tijdens de met Engeland 
in die tijd gevoerde oorlogen namelijk 
in beslag genomen, inclusief de brie-
ven. Als dit op de heenreis gebeurde, 
kreeg de man ze dus niet te lezen. 
Was dit op de thuisreis, dan betrof het 
brieven die hij in zijn scheepskist had 
bewaard en die hij moest afstaan.

De Engelsen zijn er trouwens wél 
voorzichtig mee omgegaan, want al 
die 38.000 afgenomen brieven bevin-
den zich in The National Archives in 
Kew (bij Londen). Zo´n dertig jaar 
geleden werden ze daar door een Ne-
derlandse onderzoeker aangetroffen. 
Hij realiseerde zich dat er met deze 
brievencollectie een waardevolle schat 
boven water was gehaald. Onder lei-

ding van de Koninklijke Bibliotheek 
besloot een aantal organisaties een 
gedeelte van de brieven in boekvorm 
te gaan uitgegeven - als Sailing Let-
ters. Het gaat in het derde journaal om 
zeven brieven van zowel Hendrikje 
ten Broeke als van Meymerigje Kley-
nhens aan hun respectievelijke man-
nen Christiaan de Cerff en Coenraad 
Buyk; zij voeren in diverse functies 
voor de VOC-Kamers van Delft en 
Enkhuizen. Hun vrouwen woonden in 
Amsterdam en Enkhuizen. De onderti-
tel van dit journaal luidt: Openhartige 
brieven aan geliefden op zee.

En dat klopt helemaal, want beide 
dames hadden - óf zelf óf met behulp 
van iemand die de brieven namens 
hen schreef - heel wat te vertellen 
over het dagelijkse leven thuis. Ze 
noemden de kostwinnners van hun 
gezin ´Seer eerwaarde en liefhebbende 
man´ of ´Mijn waarde en tedergeliefde 

man´. Dat waren mooie en liefdevolle 
benamingen, die toen overigens heel 
normaal waren. De brieven zijn een 
spiegel van het alledaagse bestaan 
van vrouwen die soms jaren hun 
echtgenoten niet zagen, niets van hen 
afwisten en die zich dagelijks zorgen 
over hun mannen maakten. Het waren 
zware tijden, waarin af en toe de dood 
moest worden gemeld van één of meer 
ouders en soms ook wel van de dood 
van één of meer kinderen. Cerf en 
Buyk kwamen beiden na een aantal 
jaren thuis en hoorden toen pas wat 
hun vrouwen eerder aan hen op papier 
hadden gezet!

De voortvarende zeemansvrouw 
(waarin van een aantal brieven een 
foto is opgenomen) wordt vooraf 
gegaan door hoofdstukken van drie 
maritieme deskundigen ( Jaap Bruijn, 
Annette de Wit en Marijke van der 
Wal) over de plaats van stuurlieden 

bij de VOC, over zeemansvrouwen 
aan het roer en over de waarde van 
dit soort brieven voor taalkundigen. 
Hun teksten en de veertien brieven 
van de twee zeemansvrouwen (dat 
wil zeggen: de originele teksten en de 
in hedendaags Nederlands omgezette 
inhoud van de brieven) vormen met 
elkaar een maritiem document van 
grote waarde.

Bram Oosterwijk

De voortvarende zeemansvrouw is 
een uitgave van Walburg Pers. Het 
gebonden boek telt 160 pagina´s en 
kost19,95 euro. 

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 11 januari 2011 pagina 9

De voortvarende 
zeemansvrouw
Onder de titel ‘De Voortvarende Zeemansvrouw’ is in de reeks Sailing Letters het derde journaal 
verschenen. Het gaat in dit boek opnieuw om brieven die - ditmaal - twee vrouwen van zeelieden 
van de Vereenigde Oostindische Compagnie aan het eind van de achttiende eeuw hebben geschre-
ven aan hun geliefden op zee of ergens ver weg in een haven. 

Ik ontwaarde hem meestal op de 
Coolsingel, meestal in de buurt 
van het postkantoor, hoek Meent. 
Ik vergeet nooit zijn duidelijke 
kreten ‘Jahhh, jahhh…’, waarbij zijn 
bovenlijf áltijd een ongecontroleerde 
beweging schuin naar voren en dan 
weer naar achteren maakte. Tussen 
zijn vingers ontdekte ik meestal een 
nog net brandend sjekkie. Heinz had 
in zijn handen ook wel een kammetje. 
Waarom weet ik niet, want hij was be-
slist geen type die zijn haren zo nodig 
wilde kammen. Mij werd eind jaren 
’80 verteld dat Heinz een gefl ipte 
Duitser was. 
Hij zou als Duits soldaat een shell-
shock hebben opgelopen. Dat leek 
mij toen al sterk, want zó oud kwam 
Heinz niet over. Journalist Hugo Borst 
bevestigde mijn wantrouwen. Hugo 
schreef 10-09-‘09 in zijn AD-column 
aardige woorden over Heinz en ont-
hulde zelfs zijn identiteit. Zijn naam? 
Theo van der Hoogen. Het bleek om 
een oer-Rotterdammer te gaan. Hij 
bleek een zenuwzieke man te zijn, 
die stemmen in zijn hoofd hoorde, en 
(ik citeer Hugo) ‘daar opgewekt een 
dialoog mee aanging’.

Van Speyk
Hugo meldde in zijn column óók 
Heinz’ leeftijd: 72 jaar en het tehuis 
waar de zwerver verbleef: De Leeu-
wenhoek aan de West-Kruiskade. 
Heinz bleek ook vele jaren een vaste 
klant te zijn geweest bij Van Speyk, 
het bekende opvangtehuis voor dak- 
en thuislozen. Wij zijn, na de onthul-
lingen van Hugo Borst, inmiddels 
ruim 16 maanden verder en ik hoop 
oprecht dat het goed gaat met Heinz. 
Hij was gedurende decennia één van 
Rotterdams bekendste straatzwervers. 
Een man die opviel, maar niemand 
enig kwaad berokkende.
Onlangs ontdekte ik in mijn eigen 
Rotterdam-archief bij toeval een 
publicatie van Gemeentebestuur Rot-
terdam, september 1989. In het krantje 
wordt de Sociale Zorg behandeld en 
er wordt kort geschreven over Rot-
terdamse daklozen. Laat bij het artikel 
nu net een foto bij staan waarop Heinz  
fi gureert. Jawel, deze treffende foto 
zegt absoluut méér dan mijn 350 
woorden!  

Joris Boddaert 
(jorisboddaert@gmail.com)

Velen kenden zwerver Heinz
Het maakte mij zo’n soort van blij toen niet zo lang geleden in 
De Oud-Rotterdammer zwerver Heinz weer eens via de brieven-
rubriek ‘in the picture’ kwam. Heinz heeft op mij gedurende de 
jaren ’80 en ’90 een onuitwisbare indruk gemaakt

De cineast en fotograaf Pim Korver geldt 
als dè deskundige op het gebied van 
maritieme reportages. Hij kwam tegemoet 
aan het verzoek van het museum om mee 
te werken aan een tentoonstelling over zijn 
werk vanaf 1959 tot heden. Duizenden ne-
gatieven, dia’s, foto’s en knipsels mochten 
worden bekeken om daaruit een keuze te 
maken. Dat resulteerde in een expositie van 
meer dan honderd foto’s.

Korver sleepte met zijn fi lms en foto’s 
talrijke internationale prijzen in de wacht. 
De tastbare bewijzen van die prijzen zijn 
eveneens te bewonderen. Curiosa verkregen 
tijdens zijn vele reizen werden tijdelijk 
aan het museum afgestaan. De staf van het 
museum zorgde voor passende scheepsmo-
dellen bij de in beeld gebrachte gebeurte-
nissen. Dat betekent dat er modellen van 
zowel zee-, haven- en kustslepers te zien 
zijn, evenals van bergings- en bevoor-
radingsvaartuigen. De op DVD gedigitali-
seerde fi lms van Korver worden vertoond. 
Daarbij is sprake van een première. De fi lm 
‘Mudfi ght in Lyme Bay’ over de technisch 
ingewikkelde berging in 2009 van het 
achterschip van de containercarrier ‘MSC 
Napoli’ aan de Engelse Zuidkust, werd niet 
eerder openbaar vertoond. Ook bekroonde 
oudere fi lms als die over de indrukwek-
kende en met veel emoties gepaard gaande 
berging van de bij Zeebrugge in 1987 
gekapseisde veerboot ‘Herald of Free En-
terprise’ zijn in de fi lmzaal van het museum 
te zien. De expositie is tot en met 1 mei 
dagelijks (behalve maandag) van 14.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen in het museum 
aan de Hoogstraat 1-3 te Maassluis. Voor 
informatie 010-5912474/010-4709564 of 
www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

 

Expositie ‘Ooggetuige 
door cameralenzen 
van Pim Korver’ 
in Sleepvaartmuseum

Klaas Reinigert heeft zaterdag 8 
januari onder grote belangstel-
ling in het Nationaal Sleepvaart 
Museum in Maassluis de wissel-
expositie ‘Ooggetuige’ geopend. 
Deze heeft als ondertitel ‘Sleep-
vaart en berging bezien door de 
lenzen van Pim Korver’. Reinigert 
is oud-directielid van Smit Tak, 
Rotterdams Havenman van het 
jaar 1994, bergingsdeskundige 
en oud-voorzitter van de Raad 
van Toezicht en Advies van het 
museum in Maassluis.

- De voorbereidingen op de Noordzee voor het 
bergen van de ‘Anna Broere’ in 1988. Foto’s Pim 

Korver -
- De voortvarende zeemansvrouw is een uit-
gave van Walburg Pers. Het gebonden boek 

telt 160 pagina´s en kost19,95 euro -

- Zwerver Heinz anno 1989, met tussen de vingers een sjekkie…-

- De voortvarende zeemansvrouw is een uit-
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Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk - Bolnes
Tel. 0180 - 480870

www.meubelcentrumridderkerk.nl

     

  
  

VERBOUWINGSOPRUIMING
>>>> ALLES MOET WEG <<<<

BANKSTELLEN
RELAXFAUTEUILS 
STA-OP FAUTEUILS 

SALONTAFELS 
EETKAMERTAFELS 

EETKAMERSTOELEN 

DRESSOIRS 
VITRINEKASTEN 

TV MEUBELS 

SFEERHAARDEN 
KLEINMEUBELEN 
VLOERKLEDEN

DIV COMPLETE 
BOXSPRINGS 
EASTBORN

ALLEEN
GELDIG IN

RIDDERKERK

GRATIS
PARKEREN

DESKUNDIG
ADVIES

PERFECTE
SERVICE

EN GARANTIE

EN NA DE VERBOUWING..... KOMT DE NIEUWE COLLECTIE BINNEN!!

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

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

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

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

  8mm Smalfilms op DVD 

  

Via professionele telecine techniek 
(geen muurprojectie) 

 € 1,50 per aangeleverde minuut en 

 € 7,50 instelkosten per spoel 

      Kom gerust eens langs 

 Dia’s op DVD 

 € 0,30 per dia 

 Korting op grotere aantallen 

 Minimumkosten € 10,00 

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

   WMpr 
  Lavasweg 19 
  Hoogvliet 

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

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

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

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

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen
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Jan Maliepaard senior heeft prachtige 
foto’s nagelaten van een periode 
die voltooid verleden tijd is. Op de 
oudste foto, uit vermoedelijk de jaren 
twintig, staat zijn vader Bertus met 
accordeon als helft van het komisch 
ogende Duo Harry Warry. Een lief-
hebberij. Bertus kreeg zes zoons van 
wie er vijf een instrument oppakten. 
Naast accordeon ook mondharmonica. 
Les kregen de jongens bij een accor-
deonvereniging in Rotterdam-West, 
waar het gezin woonde. Al in de jaren 
dertig begon Jan sr. met optreden. On-
der anderen met mede-accordeonist 
Jan Mastik. Op oude foto’s staan ze 
te midden van de gasten van feestjes 
die ze opluisterden. Het optreden 
combineerde Jan met allerlei baantjes, 
zoals fusten sjouwen bij drankenhan-
del De Kroon.

In 1941, bij zijn trouwen, werd Jan 
Maliepaard beroepsmuzikant. Jan 
speelde in z’n eentje en in allerlei 
combinaties, vooral in cafés. Vol-
gens zijn zoon heeft hij nog eens 
in het voorprogramma van Boyd 
Bachman gestaan. En er zijn aan-
doenlijke foto’s van Jan samen met 
Cor Schoemans als het accordeon-
duo The Agio’s. Maliepaard junior: 
“Ze stonden bijvoorbeeld in voor-
programma’s van bioscoopfi lms.”

Trianon
Vlak na de oorlog speelde Malie-
paard sr. samen met drummer Appie 
Brandwijk en de Dordtse saxofonist 
Chris Magnim in Café De Punt op 
Katendrecht. Vanaf juli 1948 was er 
een periode van meer dan een jaar 
in café ’t Trefpunt aan de Prins Hen-
drikkade op het Noordereiland. Na 
afl oop daarvan kreeg Maliepaard een 
getuigschrift mee van de café-uitbater 
met daarin, in hedendaagse spelling, 
de zinnen: “Wij hebben de heer Ma-
liepaard leren kennen niet alleen als 
een buitengewoon begaafde muzikant, 
maar ook als een harde werker voor 
wie nooit iets te veel is. Eerlijker 

jongen heb ik in mijn hele leven nog 
nooit ontmoet.”

 In 1949 brak een periode aan van 
spelen op de Nieuw-Amsterdam 
van de Holland Amerika Lijn. En in 
de jaren vijftig trad Jan toe tot het 
Rotterdamse gezelschap The Singing 
Musicians. Een gezelschap met, we-
derom, Ab Brandwijk (drums), Henk 
Anemaat (viool), en Ben Margraf 
(piano/accordeon). Eind jaren vijftig 
speelden ze in het befaamde café 
Trianon in Schiedam. Niet tot verdriet 
van Maliepaard junior zat er in het 
optreden van The Singing Musicians 
een show-element. Jan jr.: “Dat was 
wel leuk. Hadden ze een tijdje een act 
gedaan met cowboyhoeden. Was dat 

weer afgelopen, had ik vier cowboy-
hoeden thuis.”

Toos Endlich
Het grootste succes kwam ironisch 
genoeg pas in de jaren dat Jan 
genoodzaakt was om een ‘gewone’ 
baan te nemen. Zo rond 1963 werd 
hij gevraagd om mee te doen met De 
Galanti’s, tot dan toe een accordeon-
duo, van Nico Endlich (1931-1974), 
uit Den Haag, en diens vrouw Toos 
Endlich-Noordanus (1936), oorspron-
kelijk uit Haarlem.

Toos Endlich: “Toen we met De Ga-
lanti’s platen gingen maken, wilden 
we een wat voller geluid. Daarom 
hebben we Jan erbij gevraagd. Hij 
was een goede accordeonist.” Als trio 
hadden De Galanti’s een duidelijke 
taakverdeling: Toos speelde de volle 
melodie plus accoorden, Nico de 
tweede stem, en Jan improviseerde 

daar overheen, zoals Piet Koopmans 
bij de Jacksons deed. Toos: “Dat 
klonk goed. Wat wij deden klopte.”

In deze samenstelling hebben De 
Galanti’s een hele serie singletjes 
gemaakt, plus een gedeelde lp (met 
Johnny Meyer en de Medley-Players). 
Optreden hebben ze als trio niet heel 
veel gedaan. En met de dood van 
Nico kwam in 1974 een eind aan De 
Galanti’s. Jan heeft daarna nog vooral 
in huiselijk kring gespeeld, in z’n 
eentje, en samen met Toos. Zoon Jan 
koestert er dierbare herinneringen aan. 
Zoals ook de crematie van Jan Malie-
paard op 7 mei 1998 indrukwekkend 
was. In de aula klonken huiskamer-
opnames van Jan. Waarmee Jan 
Maliepaard feitelijk op zijn eigen 
crematie speelde. Zijn zoon: “Dat was 
heel ontroerend.”

Accordeonist Jan Maliepaard & De Galanti’s

“Eerlijker jongen heb ik in mijn hele leven nog nooit ontmoet”
Aan zijn spel heeft het niet gelegen, maar de Rotterdamse accordeonist Jan Maliepaard (1920-1998) had het 
misschien verder kunnen brengen in het vak als hij iets beter was geweest in wat wel ‘netwerken’ wordt 
genoemd. Dat denkt althans zijn zoon, Jan Maliepaard junior (1951). “Mijn vader kende bijvoorbeeld de leden 
van The Three Jacksons. Maar toen Piet Koopmans ziek werd, vroegen ze als vervanger niet mijn vader maar 
Jaap Valkhoff.” Met iets meer zelfpromotie had Jan Maliepaard sr. misschien beroeps kunnen blijven. Dan had 
hij niet halverwege de jaren zestig een baantje hoeven nemen als documentalist bij Nationale Nederlanden. 
Junior: “Hij vond dat niet zo leuk, dat werk. Hij was en voelde zich musicus. In het weekend leefde hij helemaal 
op, als hij in cafés kon spelen.”

Anneliese Donders (1935) komt uit 
Brabant. Na haar jeugd in Tilburg/
Goirle is ze westwaarts getrokken. Ze 
heeft vijf jaar in Amsterdam gewoond, 
waar ze in 1959 bij de eerste lichting 
hoorde van de cabaretschool van Bob 
Bouber, de voorloper van de Klein-
kunstacademie. Bij haar in het jaar 
zaten onder anderen Ronnie Bierman, 
Frans Halsema, Mary Michon en Rob 
de Nijs.

In 1963 streek Annelies in Rotterdam 
neer, samen met haar echtgenoot Bert 
de Vries, die plateninkoper werd bij 
Ter Meulen, en later initiatiefnemer 
was van platenmaatschappij Weton-
Wesgram. Van hem was het idee om 
een plaat met Edith Piaf-repertoire in 
te zingen. Anneliese: “Hij zocht de 
nummers uit. Hij kende de muziekwe-
reld.” De opnames voor de lp ‘La vie 
en rose’ werden gemaakt in de studio 

van Tony Dirne, in Breda. Die plaat 
is het enige dat ooit van Anneliese 
is uitgebracht. Ze trad ook helemaal 
niet op als zangeres. “Ja, als we met 
vrienden in een café waren, vroegen ze 
wel eens of ik wat wilde zingen, maar 
echt optreden deed ik niet. Ik hield wel 
erg van zingen.”

Haar lp is, mede dankzij de lage prijs, 
fl ink wat keren over de toonbank 
gegaan. Anneliese: “Er zijn er 100.000 
van verkocht.” Niet gek voor een zo 
goed als onbekende zangeres. Vorig 
jaar heeft Anneliese Donders Rot-
terdam weer verruild voor Brabant. 
Ze woont nu in Oosterhout. Waar 
oproepjes uit De Oud-Rotterdammer 
ook worden opgepikt

Soap 65
Het zoeken naar René Visser en zijn 
opnames van de Rotterdamse beatband 

Group 65 kan worden gestaakt. In de 
vorige krant stond een oproepje. René 
was in de jaren zestig aan de Groene 
Hilledijk op Zuid een buurjongen van 
Fred Sleutelaar van Group 65. En hij 
zou met zijn bandrecorder opnames 
hebben gemaakt van een repetitie van 
de band. Had hij de opnames nog?

Twee lezers van deze krant hebben mij 
op het spoor van René gezet, richting 
Oude Tonge, en daarna meldde René 
zichzelf. Per mail laat hij weten: “Ik 
ben de buurjongen met de bandrecor-
der. Ik heb destijds inderdaad opnames 
gemaakt  van de repetities van Group 
65. Maar helaas heb ik daar niets meer 
van.” Zijn naam was trouwens ook niet 
goed geschreven. Het moet zijn: René 
Vissers.

Inmiddels is er een ander spoor. Ene 
Simone, die werkte in platenzaak 

Dennis aan de Beijerlandselaan, heeft 
in het korte bestaan van Group 65, in 
1965, een auditie geregeld bij een pla-
tenmaatschappij. Bij die audities zijn 
opnames gemaakt. Fred: “Het ging er 
heel eenvoudig aan toe, met z’n allen 
in een cirkeltje rond één microfoon.” 
Maar toch. Zijn die opnames dan mis-
schien bewaard?

Wie zich intussen ook heeft gemeld: 
Ed Belder, de oorspronkelijke zanger 
van Group 65. Zoals Fred Sleutelaar 
al dacht, woont hij in Duitsland. Waar 

De Oud-Rotterdammer, zoals maar 
weer eens blijkt, ook wordt gelezen. 
Ed heeft me een heel epistel gemaild 
dat ik ga gebruiken voor het samenvat-
tende verhaal op internet over Group 
65. Hier in de krant houden we er nu 
over op. Anders wordt het echt een 
soap zonder end. Komende maanden 
wil ik ook weer even verder met ac-
cordeonisten en variété-artiesten.

Roland Vonk

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

Dat blijft toch een rare gewaarwording. Je schrijft in De Oud-Rotterdammer dat je op zoek bent naar zangeres Anneliese Donders die zo 
rond 1969 onder de naam Catherine Roussier een lp heeft volgezongen op het goedkope Sunderland-label, uit Rotterdam. Zo’n lp die voor 
3,98 gulden in de bakken van Ter Meulen stond. Twee dagen later gaat de telefoon: “Met Anneliese Donders.” Ongelofelijk!

Onbekende zangeres met 
100.000 verkochte platen

door Roland Vonk

- De lp van ‘Ca-
therine Roussier’ 

op het Rotterdam-
se Sunderland 

label -

- De Galanti’s met v.l.n.r. Nico Endlich, Toos Endlich, Wim Schooten en Jan Maliepaard -

- Jan Maliepaard in zijn jonge jaren -

- V.l.n.r. Jan Maliepaard, Ab Brandwijk 
en Nico van der Woude-



-- Er op uit! Kalender --
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Meezing gala van Staal
Op zondag 16 januari spetterende live artiesten in een onge-
dwongen sfeer in de mooiste zaal van Rotterdam, 
Zaal Staal.
 

Met zondag 16 januari:
Groot scala aan bekende en 
minder bekende artiesten 
Presentatie van Ellis Chicago 
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival) 

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

 

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT : 

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

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

WOII - voorbij maar 
niet vergeten

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

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

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

DES maakt zich op voor jubileumjaar
Op 1 april 2011 bestaat Christelijke muziekvereniging Door Eendracht Sterk (DES) uit Hoog-
vliet welgeteld een eeuw. Om dit jubileumjaar als onvergetelijk de boeken in te laten gaan, 
draait de vereniging op volle toeren met de organisatie van diverse muziekspektakels.  

Het drukke jaar wordt op 15 januari afgetrapt met een spetterend Nieuwjaarsconcert in de  Antwoordkerk in Hoog-
vliet. Iedereen kan hier genieten van een optreden in Weense stijl met ballroom dansparen. Dit is ook meteen de 
eerste keer dat de muzikanten op het podium verschijnen in een compleet nieuwe outfit; speciaal aangeschaft voor 
het feestjaar. Voor 26 maart staat er een reünie op het programma voor leden en oud leden waar het jubileumboek 
wordt overhandigd aan een aantal mensen die een bijzondere band met DES hebben. Het jaarlijkse voorjaars-
concert tovert DES in 2011 om tot een groot Jubileumconcert met verschillende solisten. In september is er een 
Play-Inn waar muzikanten van DES en andere verenigingen een op één dag ingestudeerd concert geven. En als 
passende afsluiting van het jubileumjaar geeft DES in december een sfeervol kerstconcert met het koor Rejoice.
Voor de ruim vijftig leden en dirigent staat er een spannend en uitdagend jaar voor de deur: “We zijn enorm 
trots dat we straks honderd jaar bestaan en de mogelijkheid hebben om een waanzinnig jubileum te vieren,” zegt 
voorzitter Bram Lems. “Om het groots aan te pakken, hebben we een speciale jubileumcommissie in het leven 
geroepen.” Deze commissie bestaat uit  Arie van de Giessen, Mark Tempelman, Franny Lems en Ronie Schouten. 
Alle vier enthousiaste leden en al jaren lid van DES. “Op de exacte jubileumdatum zijn we ruim een jaar bezig met 
de organisatie,” vertelt commissielid en concertmeester Arie van de Giessen. “Als kleine jongen was ik al lid en nu 
speel ik al zo’n veertig jaar klarinet. Daardoor voel ik me erg verbonden met de vereniging en bood ik me direct 
aan om plaats te nemen in de commissie,” aldus Arie. De hele vereniging wordt de komende maanden door de 
commissie gemobiliseerd om mensen uit te nodigen, geld in te zamelen of andere hand en span diensten te verrich-
ten en uiteraard hard te oefenen om de muziekstukken onder de knie te krijgen. DES roept familie, vrienden, buren 
en vooral mensen uit Hoogvliet en omgeving op om samen met DES dit heuglijke jaar te vieren. Meer informatie 
over het jubileumjaar is te vinden op: www.deshoogvliet.nl  

Fit &Vitaal dag voor 55-plussers
Op dinsdag 18 januari organiseert Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en 
participatie, in Recreatiecentrum De Zevenkampse Ring een leuke Fit & Vitaal dag 
voor 55-plussers. In workshops kunnen bezoekers onder meer kennismaken met 
nordic walking, badminton, salsadansen en Bollywooddansen. Maar ook kunnen ze 
een zwemworkshop volgen (zwemkleding mee!) en ontspannen met dru yoga.

Naast bewegingsworkshops is er een informatiemarkt met de diabetesvereniging, de zorgwinkel, de hart- 
en vaatgroep en andere organisaties die zich bezighouden met gezond leven. De dag vindt plaats van 12.00 
tot 16.00 uur in Recreatiecentrum De Zevenkampse Ring, Zevenkampse Ring 301 in Rotterdam-Prins 
Alexander. De entree is gratis. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met deelgemeente Prins 
Alexander en Sportfondsen. Het RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo ondersteunen de dag financieel.
Informatie: 010 – 467 17 11 (Pluspunt, Anja Nieuwpoort) of a.nieuwpoort@pluspuntrotterdam.nl

16 Januari

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

 15 januari

The Flamingo’s
Deze drie rasmuzikanten in roze pakken en groene schoenen zetten je constant op het 
verkeerde been en zijn je altijd een stap vooruit. met: Peter de Koning, Jan Smit en Ted 
Koninkx
Cabaretrestaurant Schellings. aanvang 18.30 uur.

 15 januari

Nieuwjaarsconcert Christelijke muziekvereniging DES
Antwoordkerk, Hoogvliet – 19.30 uur (zaal open 19.00 uur) – Entree gratis

 16 en 19 januari

Documentaire: Hulp aan de onderduikers
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

18 januari

Fit &Vitaal dag voor 55-plussers
Recreactiezentrum De Zevenkampse Ring, Zevenkampse Ring 301, Rotterdam 
(Zevenkamp) – 12.00-16.00 uur – Entree gratis

22 januari 

Benefietconcert bv ‘De scan van Bianca’, m.m.v. verschillende koren
Bethlehemkerk, v.d. Palmstraat, Papendrecht – 
14.00 uur (kerk open 13.30 uur) – Entree € 9,99

23 januari

Muziekmiddag: Crooners
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur

26 en 27 januari
Kaap Kat, met speciaal gastoptreden van Kees Korbijns
Theater Walhalla. Aanvang 21.00 uur.
Sumatraweg 9-11, 3072 ZP Rotterdam, 010 2152134

26 januari t/m 6 februari
40ste editie Rotterdams Film Festival
Diverse locaties in Rotterdam. Zie ook redactie op deze pagina.

3 februari
Vertoning film ‘De stad die nooit rust’
Rotterdamse Schouwburg (Grote Zaal) – 20.00 uur 

t/m 20 februari
Ratten
Affiches met een waarschuwing.
Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam Centrum

t/m 30 april
De Rotterdamse snackcultuur, gezien door fotograaf Joris den Blaauwen.
De Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12, 3024 RM Rotterdam - Delfshaven

t/m 29 mei
Opa’s IPod
Hoe luisterde je opa in zijn jeugd naar muziek? Wat was het favoriete computerspelletje 
van je vader en kon je tante al sms´en?

Groot Benefietconcert tbv de scan van Bianca
Op zaterdagmiddag 22 januari 2011 zal er in de Bethlehemkerk te Papendrecht  (vd Palmstraat)
 een groot Benefietconcert  worden gehouden ten bate van de scan van Bianca. De grote wens van de 
overleden Bianca Baaijens was om een scanapparaat aan te schaffen om kwaadaardige tumoren beter 
te kunnen behandelen waardoor de levenskansen verdubbelen. Daarvoor is 1 miljoen euro nodig. 
Inmiddels is door diverse acties al ruim 200.000 euro binnengehaald. 
Zie voor meer info: www.walkingonadream.nl

40th International Film Festival Rotterdam
IFFR viert XL-jubileum
Het International Film Festival Rotterdam bestaat veertig jaar, blikt daarom terug, maar kijkt vooral 
naar actualiteit en toekomst. Onder het motto ‘XL’ omarmt een jubileumprogramma thuishaven 
Rotterdam op een veertigtal locaties waaronder het nieuwe LantarenVenster. Daarnaast maakt Frank 
Scheffer een documentaire naar aanleiding van veertig jaar IFFR, brengt het festival een jubileum 
DVD-box uit en belicht de festivalwebsite veertig momenten uit de festivalgeschiedenis. Het 40e IFFR 
opent op 26 januari 2011.
Op initiatief van de Rotterdamse Kunststichting organiseerde Huub Bals in 1972 de eerste editie van 
Film International, het latere IFFR. Bals’ kennis van en passie voor cinema maakten het festival tot 
pleisterplaats voor filmliefhebbers en filmmakers. Bals en degenen die in zijn voetsporen het festival 
tot stand brachten en brengen willen een band smeden tussen filmmakers en hun publiek. In veertig 
jaar is het festival uitgegroeid tot een van de grootste, populairste en bekendste culturele mani-
festaties van Nederland. Ook internationaal krijgt het festival veel waardering om het uitgesproken 
artistieke profiel en actieve steun aan filmmakers.
Festivaldirecteur Rutger Wolfson over de wijze waarop het IFFR het jubileum gaat vieren: “Het IFFR 
is altijd dynamisch, vooruitstrevend en trouw gebleven aan zijn eigen uitgangspunten. Nog steeds 
vertoont het festival vanuit verschillende perspectieven van de filmkunst wat er speelt in de wereld. 
Bezoekers en internationale gasten komen naar Rotterdam, omdat het festival zich richt op nieuwe 
ontwikkelingen, nieuwe films en de nieuwe inzichten die daarin zijn te vinden. Het IFFR bewijst al ja-
ren dat grootschaligheid te combineren is met een hoogwaardig en vooruitstrevend artistiek beleid en 
een naar buiten gerichte blik. Nu het IFFR veertig jaar bestaat, wil het zich ‘extra large’ manifesteren in 
de stad die het festival altijd heeft omarmd.”

Jubileumprogramma XL
XL staat tijdens het festival ook voor ‘extra locaties’. Via het jubileumprogramma XL is het IFFR met 
filmvertoningen, videoinstallaties en tentoonstellingen te vinden in een groot aantal instellingen en 
gebouwen in Rotterdam. Deelnemers zijn onder meer het nieuwe LantarenVenster op de Wilhelmin-
apier, Focuskliniek, Nationaal Onderwijsmuseum, het Groothandelsgebouw, het Maritiem Museum, 
het Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal. Een speciale XL-pas geeft tijdens het festival toegang 
tot alle locaties.

Online terugblikken uit de festivalgeschiedenis
Op de website www.filmfestivalrotterdam.com blikt het IFFR terug op veertig memorabele momen-
ten uit het festivalverleden aan de hand van archiefvondsten, persoonlijke anekdotes, interviews, 
foto’s en bewegend beeld. Vanaf veertig dagen voor de opening van IFFR 2011 wordt dagelijks een 
nieuw moment beschikbaar. Zo zullen onder meer fragmenten uit televisieverslaggeving, groot en 
klein nieuws uit de (dag)kranten, zeldzaam fotomateriaal, anekdotes van festivaldirecteuren en de 
inmiddels beroemde affiches de revue passeren. De VPRO verleent haar medewerking met bijzonder 
beeldmateriaal, zoals een interview met Roberto Benigni door Adriaan van Dis uit 1984 en beelden 
uit 1999 waarin een jonge Christopher Nolan zijn debuut en Tiger Award-winnaar Following introdu-
ceert. Verder onder meer de allereerste programmakrant, knipsels over het zogenaamde ‘striptease-
incident’ in 1979 en portretfoto’s van Charlotte Rampling en Peter Greenaway gemaakt door Pieter 
Vandermeer.
(met dank aan: VPRO, EYE Film Instituut Nederland, Pieter Vandermeer)

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

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

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

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

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

Restaurant “Johannahoeve”

Dagarrangementen,
theater & 
vakanties

LAURENS | UITBUREAU VOOR OUDEREN

Volledig verzorgd

Vervoer vanaf  
uw voordeur

Gastheer/-vrouw

Eersteklas kaarten

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

GAAT U ook mET oNS mEE?

   055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al
 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR International

Busreizen
Welkom bij BTR Internati onal excursiereizen ‘Alles Inclusief’. Aantrekkelijk geprijsde 
excursiereizen naar de meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’ 
verzorging in een BTR Senior Hotel.

Tijdens onze excursiereizen is het volgende alti jd inbegrepen bij de prijs:

5 DAGEN VALKENBURG           € 368,00 p.p.
Tijdens deze reis laten we u de mooiste 
plekjes van Zuid-Limburg zien. We bezoeken 
o.a. Maastricht,  het Drielandenpunt, en de 
mooie Duitse Eifel.
Vertrekdata: 9 mei, 25 juli, 10 oktober 2011

• reis per luxe touringcar
• alle excursies
• logies in 2-persoonskamer in *** of **** 
   hotel
• dagelijks uitgebreid ontbijtbuff et

• dagelijks gevarieerde lunch of   
   lunchpakket
• dagelijks uitstekend 3-gangendiner
• GRATIS: elke avond van 18.00 - 23.00 uur   
   drankjes in uw hotel.

Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u onbekommerd genieten van uw 
vakanti e! Vraag onze grati s brochure met al onze excursiereizen ‘Alles Inclusief’ aan. 
Opstapplaatsen:  Amsterdam,  Arnhem, Den Haag, Utrecht, Rott erdam

6 DAGEN HOCHSAUERLAND   € 474,00 p.p.
Prachti ge reis naar het ‘land der 1000 
bergen’ met heuvels, vakwerkhuisjes en 
blauwe meren. Excursies naar o.a. Willingen, 
Winterberg en Soest.
Vertrekdata: 15 mei, 26 juni, 31 juli 2011

7 DAGEN ZWARTE WOUD       € 612,00 p.p.
Mooie reis door het idyllische Zwarte Woud 
met bezoek aan o.a. de waterval van Triberg, 
de Titi see, Freiburg, Baden-Baden en de 
Mümmelsee.
Vertrekdata: 5 juni, 26 juni, 21 augustus 2011

10 DAGEN ZUID-TIROL             € 798,00 p.p.
Heerlijke reis met excursies naar de 
hoogtepunten van deze bijzondere streek in 
Italië zoals Vipiteno, Dolomietentour en het 
Gardameer.
Vertrekdata: 7 juli, 29 juli, 3 september 2011



Pagina 14 Dinsdag 11 januari 2011 De Oud-Rotterdammer  -  De krant voor de 50-plusser

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

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

 
 

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

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

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

Computervereniging oud Delfshaven

wenst u een leerzaam 2011
U bent altijd welkom op de oostkousdijk 14-18 te Rotterdam.

Telefoon 010-4767012.
De lessen kosten slechts 75 euro op jaarbasis.

Kom speciaal op de open dag 22 januari 2011 van 13.00 - 16.00 uur.
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rvereniging O
u
d

-d
e
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         Slaapkamerdump 2010  
                   i.v.m. reorganisatie  
                          ruimen wij op = op !!! 
                 (ook bankstellen en eethoeken) 

Bankstellen 
Wandkasten 
Dressoirs 
Eethoeken 
Salontafels 
Fauteuils 
Ledikanten 
Linnenkasten 
Lattenbodems 
Matrassen 
Enz. enz. 

Voor eiken, Klassiek tot Modern. 
Ruime sortering voor de senioren 

Tegen betaalbare prijzen! 

VERBREE   MEUBELEN  
v. Markenstraat 12b (industrieterrein)    Lekkerkerk     tel. 0180-661706 

                               Geopend:  dinsdag t/m vrijdag    9.30 – 17.00 uur 
                                                vrijdagkoopavond  18.30 – 20.30 uur 
  www.verbree-meubelen.nl           zaterdag    9.30 -- 16.30 uur 

 

 

 

40% 

)
4030% 

Nieuw jaar- nieuwe ideeën- nieuwe meubels 
((nnuu  llaaaattssttee  kkaannss  vvoooorr  ddee  ggooeeddkkooooppssttee  oopprruuiimmiinnggeenn!!!!!!))  

Elke dag op reis,

zonder autorijbewijs

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14

2941 EP  Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551

Brommobielcentrum Both
 

Bij ons heeft

u alle keus
 

Zowel nieuw, als gebruikt.

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

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

Uw senioren speciaalzaak

    

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

€ 349,00 
gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00 € 499,00

Uw senioren speciaalzaak

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

RELAX 
FAUTEUIL

BIJ ONS NU v.a.    

MET OPSTAHULP        
     

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

Compleet thuisbezorgd 
en gemonteerd          € 999,00

  

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

999,00

BOXSPRINGSET SIGFRIDSON

Nu vanaf 
€ 15,00 p/mtr 

gratis gemaakt 
en band en haken

        

DIVERSE SOORTEN 
GORDIJNSTOF  

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

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (77)

Sinds 23 mei 1981 is de Marathon Rotterdam 
niet meer weg te denken uit de stad. De wed-
strijd over de Olympische afstand van 42.195 
meter is wereldwijd een van de best bezochte 
marathons en het grootste marathonevenement 
van Nederland. Dit jaar worden de tienduizend 
lopers op 10 april weggeschoten en deze voert 
dan vanaf de Coolsingel natuurlijk weer via de 
Erasmusbrug naar Zuid en terug. De belangstel-
ling voor het loopevenement is door de jaren 
heen altijd enorm geweest. Bij goed weer staan 
de toeschouwers rijendik langs het parkoers om 
hun favorieten aan te moedigen. Dat is vooral 
het geval in de doorgaande straten van de deel-
gemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde 
die in de route zijn opgenomen.

Bijgaande foto is van 18 april 1987 en geno-
men bij een verzorgingspost naast het viaduct 
van metrostation Rijnhaven. In de man met 
nummer 361 menen we Ted Kop Jansen te 
herkennen, een verdienstelijk marathonloper en 
zoon van de helaas veel te jong gestorven Theo 
Kop Jansen van het destijds gelijknamige tuin-
centrum aan de Kromme Zandweg in Charlois.

De vraag van de samenstellers van ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1980-1990’ 
is: wie herkent de andere lopers en verzorgers 
op de foto en heeft bijzondere herinneringen 
aan editie 1987. Reageren via het e-mailadres: 
reinw@telfort.nl

Het is mogelijk te reserveren voor deel 2 van 
‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd’.

Marathon

Het is geen verrassing dat op de 
Jeugdlandfoto in de rubriek ‘Door de 
lens van Hartog’ in De Oud-Rotter-
dammer van 12 december 2010 tien-
tallen reacties zijn ontvangen. Vele 
duizenden Rotterdamse kinderen van 
6 tot 18 jaar hebben er immers vanaf 
1958 vakantievertier beleefd in hun 
‘grote’ schoolvakantie.

Onder hen Cees Geuze uit Noordwijk (cees.
geuze@cgid.nl):‘’Dat is nu alweer lang geleden, 
maar ik herinner me er nog wel het een en ander 
van. Dagen achtereen ging ik naar de Energiehal 
toe, want je kon er van alles doen en beleven. 
Wat ik zeker weet is dat je er poppenkastpoppen 
kon maken van (toilet)papier en stijfsel. Je begon 
met een stukje bezemsteel (rond stokje) en daar 
bouwde je dan de pop omheen. Het gat van de 
stok was later voor je vinger. Van alles was er om 
je pop ook mooi af te werken: verf, bont (voor 
haar) en stukjes stof om de kleding van te maken. 
Helaas heb ik die pop nooit mee naar huis kunnen 
nemen, want toen ik nog een plukje haar nodig 
had en mijn pop even onbeheerd achterliet, was hij 
ondanks snelle terugkeer gejat. Ook toen al moest 
je goed op je spullen letten…! En: Op Jeugdland 
heb ik Brinta leren eten. Je mocht zelf een bordje 
pakken en vullen met Brinta en koude melk. Ik 
ben nu bijna 62 jaar en al meer dan 50 jaar eet ik 
elke morgen Brinta als ontbijt. Het werkt dus wel, 
reclame richten op kinderen.’’

Cor Rietbergen uit Nieuwkoop(c.rietbergen@
ziggo.nl): “Nog net geen 14 jaar oud bezocht ik in 
1958 het eerste Jeugdland-gebeuren. Ik ben er twee 
dagen achter elkaar naar toe geweest, maar wat ik 
daar precies uitspookte, is me niet helder bijge-
bleven. Wel dat ik me er uitstekend heb vermaakt. 
Wat me nog helder voor ogen staat is dat er in een 
beker gratis soep werd uitgedeeld. Het was soep 
uit een pakje dat met heet water werd aangelengd, 
ik ben er wel vier keer op één dag voor terug 
geweest. Zo lekker.’’

Rotterdammer Léon Zuidam (anlezu@hetnet.
nl) heeft een wel héél bijzondere herinnering aan 
Jeugdland. “Ik heb in 1958 op precies mijn zesde 
verjaardag de ‘eerste steen’ voor Jeugdland gelegd 
door zaadjes te strooien in de bij Jeugdland aan te 
leggen tuin. Van deze officiële gebeurtenis koester 
ik de foto’s en krantenknipsels.”

Léon verrichtte de handeling in aanwezigheid van 
zijn moeder en zusje, voorzitter Koos van Driel 
van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, 
Jeugdlandbaas Jan van Zuijlen (bij de jeugd beter 
bekend als ‘dokter Lastpost’) en tuincentrum eige-

naar Dirk Turkenburg uit Bodegraven. Zijn bedrijf 
verzorgde de aanleg van de Jeugdlandtuin van 
vijfhonderd vierkante meter, natuurlijk met hulp 
van kinderen die er ook een tuinhuisje bouwden.

Aat Marree uit Zeewolde (mail@aat-marree.
nl): “Ik ben 63 jaar en destijds ben ik in verschil-
lende jaren naar Jeugdland geweest. Wat ik mij na 
een halve eeuw nog herinner is bijvoorbeeld de 
rolschaatsbaan. Daar mocht je heerlijk een tijdje 
rondjes rijden op mooie en goede rolschaatsen 
met rubberen wielen. Thuis reed ik op versleten 
rolschaatsen met ijzeren wielen. Niet te vergeten 
de Brinta. Je kreeg een bord met een paar scheppen 
Brinta, dan koude melk erover, roeren en smullen 
maar. Dat was wel even iets anders dan de gries-
meelpap thuis. Het polsbandje van de PTT was 
ook bijzonder. Na een uitleg over de postbezorging 
mocht je je pols in de machine houden, waarmee 
normaliter automatisch een stapel post door een 
touwtje bij elkaar werd gebonden. Zo kreeg je een 
touwtje als armband. Na wat oefenen op een type-
machine kreeg je een oorkonde als diploma die je 
trots aan vriendjes liet zien. Ik heb mij daar altijd 
kostelijk vermaakt en toen mijn dochter later vroeg 
of zij naar Jeugdland mocht met wat vriendinne-
tjes, had ik daar geen enkel bezwaar tegen.”

De 63-jarige Rotterdammer Theo van den Heuvel 
(th.vandenheuvel@wanadoo.nl) is verzamelaar van 
alles wat met DAF-auto’s te maken heeft. “In De 
Oud-Rotterdammer las ik in een stukje van Jeugd-
land over bouwdozen van DAF. Is er misschien 
iemand die mij daar aan kan helpen of mij kan 
vertellen wat die bouwdoos inhield. Waarschijnlijk 
een bouwplaat of zo?”
Uiteraard ook hartelijk dank voor de andere reac-
ties, die vrijwel allemaal een opsomming hadden 
als hierboven omschreven.

Op Jeugdland heeft menig 
kind Brinta leren eten

- Léon Zuidam opende op zijn zesde verjaardag op 12 
juli 1958 de eerste editie van Jeugdland door zaadjes 

uit te strooien in de tuin naast de Energiehal. Foto Léon 
Zuidam -

- Jeugdlandbaas Jan van Zuijlen ((tweede van links en ook dokter Lastpost genoemd) in de Energiehal
 in overleg met medewerkers van Jeugdland. Foto verzameling Theo Kessenich -

Tafeltennisvereniging Alexandria ´66 
biedt alle leeftijdscategorieën de 
mogelijkheid tafeltennis te spelen. 
Via De Oud-Rotterdammer willen we 
u graag kennis laten maken met de 
veteranen binnen Alexandria ’66.

Veteranen vormen binnen Alexandria ´66 een 
bijzondere groep. Alle veteranen zijn ouder dan 
57, de oudste zelfs 91 jaar. Twee keer per week 
tafeltennissen zij met elkaar. Ze spelen onderlinge 
partijen gespeeld en trainen onder leiding van een 
gediplomeerde trainer. Iedere veteraan kiest zelf 
hoe vaak en hoe lang er gespeeld wordt. Op zater-
dagochtend en dinsdagmiddag is er gelegenheid 
tot tafeltennissen en voor het onderhouden van 
onderlinge contacten of bijvoorbeeld klaverjas-
sen.
Sommigen veteranen spelen nog competitie, 
anderen alleen recreatief (ook beginnende spelers 
zijn welkom). Het niveau waarop gespeeld wordt 
maakt niet uit, de gezelligheid in de groep en de 
broodnodige beweging staan centraal. Veteranen-
voorzitter Aad Weber: “De veteranen vormen een 

hele hechte groep binnen de vereniging, iedere 
veteraan heeft het erg naar zijn of haar zin. De 
combinatie tussen het samenzijn en de sportieve 
activiteit is uniek.”
De veteranen spelen in de zaal aan de Tattistraat 
23-25 in Rotterdam-Alexander. Voor meer 
informatie over tafeltennis bij de veteranen, kunt 
u contact opnemen met de voorzitter van de vete-
ranencommissie Aad Weber, tel. 010-4203757 of 
via aadweber@ttv-alexandria.nl. Meer informatie 
op www.ttv-alexandria.nl.

Veteranen tafeltennisvereniging 
Alexandria ’66  blijven actief
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Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp, 
glas, kunst, RVS

 en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten, 
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  

D. van Vianen VOF

Voor info:  

010-414 86 43 of  

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

email: info@huis-ontruiming.nl

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

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

● U krijgt bij ons altijd volledige 
 garantie tot oplevering 

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

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   
 brengen wij terug in originele staat

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

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

●  Onze betalingen geschieden altijd   
 achteraf na tevredenheid cliënten

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

www.huis-ontruiming.nl

OUD ROTTERDAMMERTJES

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Liefhebbers zoeken 
oude bromfietsen 

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

* Boek online via www.dfds.nl/rotterdammer 
* Bel DFDS Seaways via 0255-54 6666 
 o.v.v. boekingscode DOR11

Lezersaanbieding 
3-Daagse Minicruise Newcastle
van 69 nu v.a. 49 euro!
Januari  = MEGA uitverkoop
Januari is dé tijd van het jaar om een 
bezoekje te brengen aan winkelstad 
Newcastle! Na de feestdagen worden 
de kerstversieringen ingewisseld voor 
rekken vol met koopjes. Kortingen tij-
dens deze uitverkoop kunnen oplopen 
tot wel 70%! 
Daarnaast profi teert u dubbel, want 
de koers van het Britse pond staat 
nog steeds erg laag.

Februari 
Nu de uitverkoop voorbij is, liggen de 
winkels vol met de nieuwste collecties 
voorjaars- en zomermode. Newcastle 
barst van de typisch Engelse winkels 
waar u voordelig de leukste outfi ts 
kunt kopen. Zit het weer nog niet zo 
mee? Bezoek het MetroCentre, Eu-

ropa’s grootste winkelcentrum, of het 
overdekte winkelcentrum op Eldon 
Square. Daarnaast is een MiniCruise 
een ideaal cadeau om uw Valentijn 
mee te verrassen. 

Newcastle
Newcastle heeft zich de laatste 
jaren ontwikkeld tot dé stad van 
Noord-Engeland. Met een enorm 
winkelaanbod, veel (gratis) musea 
en een prachtig historisch centrum is 
een bezoekje aan Newcastle zeker de 
moeite waard. Daarnaast liggen veel 
bezienswaardigheden in Newcastle 
dicht bij elkaar, waardoor alles prima 
te belopen is.

  Programma

Dag 1: 
17.30 uur  Vertrek uit IJmuiden

Dag 2:  
09.00 uur Aankomst in Newcastle.  
 Bustransfer naar het 
 centrum. 
 Dag ter vrije besteding
  
15.45 uur Bustransfer naar de 
 terminal
17.00 uur Vertrek uit Newcastle

Dag 3: 
09.30 uur Aankomst in IJmuiden

Flexibele tarieven
Voor deze aanbieding zijn fl exibele 
tarieven van toepassing, gebaseerd op 
vraag en aanbod. Hoe eerder u boekt, 
hoe goedkoper u reist. Boek daarom 
vandaag nog!

Vertrek
1 t/m 14 januari:  
dagelijks vertrek van maandag 
tot en met donderdag
15 januari t/m 19 februari :  
vertrek om de dag*

20 februari t/m 31 maart  : 
dagelijks vertrek van maandag tot 
en met donderdag

*vertrek om de dag i.v.m. met de 
dokperiodes van de schepen. 
                      
Inbegrepen 
• Twee nachten aan boord in een  
 2-pers. binnenhut met bedden   
 boven elkaar, douche en toilet
• Bustransfer terminal – Centraal  
 Station Newcastle v.v. 
• Reisinformatie en boekje over   
 Newcastle

Optionele extra’s
• Bustransfer Amsterdam CS – 
 terminal IJmuiden v.v. 16,- p.p.

• Halfpension aan boord, 2x diner-  
 en 2x ontbijtbuffet, 84,90 p.p.
• Parkeerplaats op afgesloten terrein  
 naast de terminal in IJmuiden 14,-  
 per auto 
• Luxueuzere hut aan boord vanaf 
 6,- p.p. per enkele reis

Info
• ANVR voorwaarden van toepassing
• Informatie en tarieven onder voor 
 behoud van omissies en drukfouten
• Het is niet mogelijk deze reis te  
 verlengen
• Reserveringskosten 15,- per 
 boeking  (deze vervallen bij online 
 reservering)

Reserveren
• Boek online op 
 www.dfds.nl/rotterdammer
• Bel DFDS Seaways via 
 0255-54 6666 
 o.v.v. boekingscode DOR11

Dé krant  voor  de  50 -p lusser

Oplage: 105.000 ex.

Dinsdag 8 januari 2008 - Jaargang 4, nr. 1

De OudDe Oud

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812

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

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

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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

PEDICURE



“Mijn ouders kregen in 1946 een 
huis in de ‘hoge’ Beverstraat 30b 
(tussen Slaghekstraat en West-Var-
kenoordseweg) in Hillesluis, omdat 
moeder niet meer mocht varen. 
Ze was in verwachting van een 
tweeling. Mijn ouders hadden een 
rijnaak. Moeder kwam uit Croos-
wijk en haar hele familie vroeg of 
ze gek was geworden om naar Zuid 
te verhuizen. Wie uit ‘de stad’ ging 
nou over de brug bij ‘die boeren’ 
wonen? In de Beverstraat waren 
ze aanvankelijk ook niet blij dat 
moeder als ‘stadse’ hun buurvrouw 
werd. Na één jaar was dat vooroor-
deel afgezwakt en ze is er meer dan 
50 jaar gebleven. Toen we er kwa-
men wonen was de benedenbuur 
groenteboer Cor Luijendijk, die met 

zijn kar in de buurt klanten aan huis 
van zijn producten voorzag.”

Klaverjasen
Annie vervolgt: “De bewoners van 
de Beverstraat hadden een klaverjas-
clubje en legden hun kaartje in het 
café van Rein Kokken op de hoek 
Slaghekstraat/Blokweg. Als jong 
meisje mocht ik met vader mee als 
hij daar ging klaverjassen. Vooral 
met Kerstmis en Pasen was het extra 
gezellig in de zaak. Er werd gekaart 
om kleine cadeautjes. Doorgaans 
gingen de mannen als eerste naar het 
café voor een indrinkpilsje en niet 
veel later kwamen de vrouwen voor 
een imitatie (citroengazeuse met een 
kraagje bierschuim) om alle rod-
dels uit de buurt te bepraten. Mijn 
broer speelde met Jaap Plugers, 
later bekend als de zanger Jackie 
van Dam van songs als: ‘Ik ben 
Japie de portier’ en ‘Hand in hand 
kameraden’. Hij woonde met zijn 
moeder Annie schuin boven ons. 
Twee deuren verder woonde op 34a 
bloemenboer W(im). D. Verdick jr. 
van ‘De Anjelier’, die op het trottoir 
van de kruising Slaghekstraat en 
Beijerlandselaan een bloemenstand-
plaats had. Op 26 was de schoenma-

kerij van Rook Meeberg en daar was 
ook een pakhuis van verhuisbedrijf 
P. Broekhuizen en Zoon.

Voorts was er het Speciaalhuis in 
granen, zaden en duivensportartike-
len van Piet Butter aan de Slagheks-
traat 57. Daarnaast op 59 en 61 was 
de kelderwinkel van J. van de Polder 
in glas, verf, autolakken en verfar-
tikelen. Hij had sinds 1961 ook een 
fi liaal aan de Sliedrechtstraat 81a in 
de nieuwbouwwijk Pendrecht. Hil-
lesluis, en zeker de omgeving van de 
‘hoge’ Beverstraat, was toen nog een 
echte volkswijk, waar iedereen alles 
van elkaar wist, ook natuurlijk van-
wege het klaverjassen en roddelen 
bij Rein Kokken.”

Voorverkoop
Tot zover de bijdrage van Annie 

Somberg-de Wit, die al vijftig jaar 
in Hoogvliet woont en dat was van 
1972 tot 1990 ook mijn woonwijk. 
Het stukje Beverstraat waar ze over 
schrijft was inderdaad een heerlijk 
brokje volksbuurt waar de vis- en 
snackwinkel van H. Brinkman aan 
de Slaghekstraat 55 een centrale 
plaats innam. Schuin aan de over-
kant was op 36 de sigarenwinkel van 
C. Milot, tevens voorverkoopadres 
voor kaartjes voor wedstrijden 
van Feyenoord. Op zondagmorgen 
kocht ik er graag mijn kaartje voor 
de wedstrijd ’s middags, want dat 
scheelde bij de Kuip in de rij staan 
bij een van de lokethokken. Naast 
Milot, op 34a, was het kruideniers-
winkeltje van A(rie).P. Stok. Menig 
buurtbewoner kocht bij hem bood-
schappen op de pof en naar verluidt 
is hij daar behoorlijk mee ‘in het 
schip’ gegaan.

Het was een buurt waar ik graag 
kwam, mede door mijn vriendin-
netje Tinie Risse, waar ik als knaap 
van vijftien behoorlijk ‘smoor’ 
op was. Ze woonde in een van de 
arbeidershuisjes van de Laantjes 
aan de westkant van de Beverstraat. 
Op woensdagavond pikten we een 

Beijerlandselaantje. Dan haalde ik 
haar thuis op en slenterden we langs 
de winkeletalages van de Beijer-
landselaan en Groene Hilledijk, 
nu bekend onder de naam winkel-
boulevard-Zuid. Meestal eindigden 
we (als ze vrij waren) met een 
afscheidszit op een van de bankjes 
naast de bloemenkraam van Verdick. 
Daarvandaan hadden we uitzicht op 
de etalages van woninginrichter en 
betimmeringsbedrijf H.H. de Klerk 
& Zn. (Beijerlandselaan 72-78) en 
scooterhandel Vespa NV (52) en op 
een fi liaal van grootgrutter Piet de 
Gruyter (47) en de winkel in dame-
sonderkleding van de NV Manufac-
turenhandel en Handelsmaatschappij 
De Kroon (59). Het met dreunen 
en knarsende wielen passeren van 
tramlijn 3 en het gieren van tramlijn 
9 door de bocht van de Hilledijk 
naar de Polderlaan maakte het er 
allemaal niet echt verstaanbaar op. 
Ik zorgde strikt dat Tinie zich om 
half tien bij haar moeder meldde. 
Een horloge had ik nog niet, maar 
de grote gevelklok van apotheek van 
dr. P.F. van Senus aan de Beijerland-
selaan 112 was een puik hulpmiddel. 

Annie de Wit-Somberg (e-mailadres: johnsomberg@hetnet) reageerde op mijn Zuidhoekje 
‘Biljarten en een biertje drinken in café Rein Kokken’ in DOR van 19 oktober. Ze gaf een leuke 
opsomming van namen en andere gegevens, die ik graag gebruik voor deze aflevering van 
RW’s mijmerZUIDhoekje. Een en ander is aangevuld met eigen gegevens en herinneringen.
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Wie uit ‘de stad’

 gaat nou bij die 
boeren op Zuid wonen’

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

World Ship Society

Rotterdam Branch - Foto: Cees de Keijzer 
vanwww.worldshipsocietyrotterdam.nl -

De uitgaande sleephopperzuiger RIJNDELTA – vol-
gezogen met slib uit de havens -  is al een halve eeuw 
oud. Het baggerbedrijf van Van der Kamp in Zwolle 
onderhoudt en moderniseert het schip voortdurend. 
Fiscaal technisch levert het misschien niet zoveel 
voordeel meer op omdat de RIJNDELTA natuurlijk al 
lang ‘afgeschreven’ is. Maar waarom zou je een schip 
afstoten als het nog heel goed zijn werk kan doen en het 
er perfect uitziet? Het schip houdt continu vaarwegen en 
havenbekkens op diepte en vaart nadat het is gevuld met 
maximaal 3599 kubieke meter slib naar de Noordzee. 
Daar mag buiten de vaarroutes, op zo’n vijf tot zes mijl 
uit de kust, op speciale losplaatsen hoogstens licht ver-
ontreinigd slib worden geloosd. Op de terugvaart neemt 
de RIJNDELTA regelmatig bouwzand mee. De THIALF  
is een van de grootste diepwater-constructiewerkschepen 

ter wereld van Heerema Marine Contractors in Leiden. 
Het werkschip ligt vaak in Rotterdam voor onderhoud. In 
2010 heeft het daar ook heel lang ‘geparkeerd’ gelegen 
bij gebrek aan orders. Als het werkeiland ergens in de 
wereld betrokken is bij grote offshoreprojecten kan het 
maximaal 736 ‘koppen’ aan boord accommoderen. De 
ruim 200 meter lange drijvende werkplaats – in 1985 
door het Amerikaanse offshorebedrijf J. Ray McDermott 
in Japan laten bouwen - heeft kranen aan boord die als 
tandem 14.200 ton kunnen heffen. Gewichten die in de 
offshore vaak aan de orde zijn. THIALF, in de Noorse 
mythologie de dienaar van Thor – het werkschip kreeg 
die naam toen het in 1997 door Heerema werd overge-
nomen – is ook in staat zichzelf te verplaatsen met een 
snelheid van zes knopen.

Het levert altijd weer spectaculaire foto’s op: het werkschip THIALF dat hier in het Calandkanaal ligt en de vaak heen 
en weer varende RIJNDELTA op de Nieuwe Waterweg nabij Maassluis.

De dienaar van Thor en een baggeraarDe dienaar van Thor en een baggeraarS

CHIP
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- De bocht van de Hilledijk waar tramlijn 9 doorheen gierde naar de Polderlaan. 
Naast Magazijn De Hal op de hoek van de Beijerlandselaan kruidenier De 

Gruyter. Foto’s Arnoud Voet/Jan Roovers deel 2 boekenreeks ‘blik Op Zuid’ -

- De Beijerlandselaan met op de hoek 
van de Slaghekstraat woninginrichter De 
Klerk. Links onderin nog juist een stukje 

bloemenkraam van Wim Verdick -

- De ‘hoge’ Beverstraat in de richting van 
de West-Varkenoordseweg met links het 
Speciaalhuis in granen en rechts de vis- 

en snackwinkel van H. Brinkman -
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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

Dus grote of kleine mensen kunnen nu goed zitten, relaxen en opstaan.
Leverbaar in echt leer in verschillende kleuren. Opruimprijs:

 

€ 790,-

 
Relaxfauteuil met Opstap mogelijkheid in verschillende maten.

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

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

en dat voor die prijs!

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

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

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

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

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

Kortingsbon 
en voorwaarden 
op aanvraag 
verkrijgbaar

Beleef de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

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

 

groepsreizen en individuele 
vakantie op maat

vraag naar de vele

 

mogelijkheden

vroegboekkorting opde 8-daagse vakantiereis

voor diner, familiefeest
of overnachting
kijk op onze site

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

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

vanaf € 200,- p.p.*
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VROEGBOEKKORTING

in 2011

Aan de Vaart
Hotel

Voor informatie of reservering

 “Compleet verzorgd” 

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

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

Vakantie in het         van Brabant

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

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

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

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

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

Vakantie in het         van Brabant

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

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

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

Alle kamers begane grond met eigen terras, 
douche, toilet, tv, telefoon, 
u hoeft geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!!!

 
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaats: Zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht. 

Paasvakantie-arrangement 
van 22 tot 26 april 2011 voor e 378,-

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 590,00 incl. busretour/
4 bustochtjes en toeristenbelasting, 

met gezellige avonden. 

NIEUWE VESTIGING
Geopend per 10 januari 2011

Tulin Naai Center 
Marinus Bolkplein 14 

winkelcentrum Laagland 
3037 AK Rotteredam

Telefoon 010-2239917
www.tulin.info

In de SpaCapsule® wordt je hele lichaam van 
top tot teen gemasseerd. Ondertussen hoor je 
rustgevende muziek en ruik je een ontspannend 
aroma. Het eigenlijke masseren gebeurt d.m.v. 
van 28 pulserende waterjets, die over je hele 
lichaam gaan. Hierdoor wordt je bloedsomloop 
gestimuleerd en kun je je volledig ontspannen.
De SpaCapsule® wordt ook de menselijke 
oplader genoemd en zorgt dat de gebruiker 
opgeladen en vitaal de wereld weer fris tegemoet 
gaat. Doordat de gebruiker zijn kleding aanhoudt 
kan hij/zij op elk willekeurig moment een massage 
ondergaan. 
De essentie is dat je in korte tijd een heerlijke 
massage krijgt, waarbij je de kleding gewoon kunt 
aanhouden, je niet nat wordt, er geen olie gebruikt 
wordt en je lichaam niet wordt aangeraakt door 
vreemde handen. In principe kan iedereen dus van 
dit concept genieten, ongeacht geslacht, leeftijd of 
(culturele) achtergrond. 

QuickSpa is geopend op maandag tot en met za-
terdag van 10.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 
van 12.00 tot 18.00 uur. Je kunt online een sessie 
boeken via onze website, telefonisch reserveren 
of zomaar binnenlopen.

Voor de 65+ is er nu een unieke actie waarbij je 
leeftijd je korting bepaalt. Stel je bent 72 jaar, dan 
krijg je op vertoon van je id-pas € 7,20 korting 
op de prijs van € 22,50 voor de 20 minuten 
(alleen geldig tussen 14:00 – 17:00 uur en niet 
geldig bij andere acties). 

Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat 
massage o.a. de volgende positieve effecten op 
de gezondheid heeft:

1. Vermindert stresshormonen
2. Verlicht symptomen van depressiviteit
3. Vermindert pijn
4. Verbetert het immuunsysteem
5. Verhoogt de alertheid
6. Zorgt voor een betere doorbloeding
7. Spieren worden gestimuleerd 
8. Afvalstoffen worden geactiveerd

Een ontspannen tussendoortje 
met 65+ korting
Een snelle massage zonder je uit te 
kleden. Bij QuickSpa word je in ses-
sies van 20 minuten gemasseerd in de 
ultramoderne SpaCapsule®. Weldadig 

- advertorial -
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
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door Aad van der Struijs

Let op: Legionella-
bacterie geconstateerd
Dit was schrikken voor de ruim 100 bewoners van een 55+ appartementengebouw in 
Rotterdam, toen deze mededeling in de zomermaanden van 2010 in hun brievenbus viel. 
Buiten deze mededeling kregen de bewoners ook een opgave te lezen van alle zaken, 
die binnen 24 uur te gebeuren stonden. De beheerder van het gebouw moest wel heel 
snel tot actie overgaan, want iedereen weet dat legionella niet niets is. Dat de maatre-
gelen midden in de vakantieperiode vielen, kan je niemand kwalijk nemen. Maar dat, 
weliswaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, jouw huisdeur wordt open ge-
broken, om aan waterleidingen te kunnen werken, gaat al tegen het randje.

Ná de werkzaamheden, die van 8 
tot 16 uur gepland stonden, zou een 
opengebroken deur van een nieuw 
slot worden voorzien. De toezicht 
houdende gerechtsdeurwaarder 
was toen allang naar huis. Hij had 
toezicht gehouden bij het openbre-
ken; zijn taak was afgelopen. Dat 
een legertje loodgieters belast was 
met de te verrichten werkzaamheden, 
betekent niet dat deze werknemers 
‘criminele’ gedachten hadden. Ik durf 
zelfs te stellen, dat deze mensen wel 
eens eerlijker kunnen zijn dan mijn 
persoontje. Maar het idee, dat buiten 
jouw eigen aanwezigheid ‘vreemden’ 
in jouw huis zijn, gaat voor een wel-
denkend mens toch iets te ver.

De ‘thuisblijvers’ werden geconfron-
teerd met een urenlang afgesloten 
waterleiding. Dankzij ‘de waar-
schuwing’ waren waterkokers en 
koffiezetapparaten de avond vóór 
dé dag gevuld. De geplande komst 
van thuisverzorgers of werksters had 
weinig zin, want zonder water is er 
weinig schoon te maken. Rond 17 uur 
stroomde het water weer als te voren. 
Alleen in de badkamer was alles nog 
niet 100%; aan de doucheslang was 
voor een week of drie een speciale 
‘legionella-douchekop’ gemonteerd.
De bewoners die de volgende dagen/
weken terugkwamen van vakantie, 
werden met een huisdeur geconfron-
teerd, waar hun sleutel niet op paste. 
Ik hoorde van een ouder echtpaar, dat 
’s avonds om half tien thuis kwam en 
het eigen huis niet in kon. Een vrien-
delijke buurman vertelde hen over de 
legionella-bacterie. Ook omschreef 
hij wat er in hun woning gebeurd 
was. Via buurmans telefoon belde 
de mannelijke vakantievierder de 
beheerder van het gebouw. De reactie 
was heel duidelijk: “Morgen kunt u 
op ons kantoor de nieuwe huissleutels 
komen ophalen”. De vakantievierder 
(+ 80 jaar) kreeg bijna een hartstil-
stand; de vriendelijke buurman nam 
de telefoon en vroeg ‘dringend maar 
beslist’ of de huissleutel binnen 15 
minuten gebracht kon worden, anders 
…..

De sleutel was er binnen een half 
uur; de vakantievierders konden hun 
eigen huis in. Op de salontafel in 
hun woonkamer lag een brief van de 
beheerder: Als u na 18 uur thuiskomt, 
dient u dit 06-nummer te bellen. 

Uw nieuwe sleutel wordt dan direct 
gebracht.

Even zeer duidelijk!
Uiteraard ben ik niet tegen maatrege-
len, die voorkomen dat personen met 
de gevolgen van een legionellabe-
smetting te maken kunnen krijgen. 
Wij herinneren ons allemaal nog 
de besmetting op die bloementen-
toonstelling in Bovenkarspel: Van 
19 tot 28 februari 1999 stond in 
hal 3 van de Westfriese Flora een 
bubbelbad ten toon gesteld. Het 
bad was gevuld met water uit een 
brandslang die al in geen tijden 
gebruikt was. In dit stilstaande 
water had zich een zeer agressieve 
vorm van de legionellabacterie 
gevestigd. 32 mensen overleden (in 
2001 overleed nog een slachtof-
fer na een jarenlang ziekbed), 206 
mensen werden ernstig ziek. Zoiets 
wil geen enkel mens nog een keer, 
maar of nu medio 2010 dit ‘hak- en 
breekwerk’ nodig was, kan ik niet 
beantwoorden.

Eind september 2010 ontvingen de 
bewoners van het appartementen-
gebouw weer een gelijkluidende 
waarschuwingsbrief.  Weer was de 
legionellabacterie aangetroffen in het 
waterleidingnet van ‘hun’ gebouw. 
En weer moest de volgende dag 
alles en iedereen klaar staan om de 
loodgieters hun werk te laten doen. 
Ook in september 2010 stond een ge-
rechtsdeurwaarder erbij, wanneer een 
niet thuis zijnde bewoner ‘de deur 
niet opende’. De gang van zaken in 
september was gelijk aan die van de 
zomermaand. Alleen de loodgieters 
liepen nu te mopperen: Als de beheer-
der niet iets gaat veranderen aan het 
leidingennet, staan we hier over 2-3 
maanden weer. Deze loodgieters 
kunnen in hun vrije tijd op de kermis 
gaan staan als waarzegger. Medio 
december, net voor de feestdagen, 
kregen de bewoners weer een waar-
schuwingsbrief.
Het hele circus draaide weer 

hetzelfde programma af. En de 
loodgieters waren nu absoluut zeker 
van hun zaak. Bij het weggaan namen 
ze afscheid van de bewoners met een 
‘Tot ziens over een week of acht.’’ 
Nogmaals, ik bestrijd de maatregelen 
niet. Maar is het nu langzamerhand 
niet beter de oorzaak weg te halen 
en niet de gevolgen aan te pakken. 
Iedere loodgieter, die in het gebouw 
heeft gewerkt, weet de zwakke 
plekken in het leidingennet aan te 
wijzen. Maar wellicht is reparatie aan 
dit netwerk té kostbaar en komt een 
directiebonus in gevaar.

Coen Moulijn
Iedere Rotterdammer, wel dan 
niet een voetballiefhebber zijnde, 
reageerde verleden week op zijn 
eigen manier op het overlijden van 
‘Coentje’. Nationale, regionale en 
lokale kranten hebben het nodige 
over dribbelaar Coen vermeld. Ik ben 
te weinig ‘voetjesbalgek’ om iets over 
de voetbalkwaliteiten van Moulijn 
te kunnen zeggen. Wel weet ik, dat 
Coen Moulijn een goede gebraden 
kippetje naar waarde wist te schatten. 
Hij was daarin niet de enige (oud)
Feyenoorder, getuige een Stadsradio-
programma van 10 december 1995. 
In dit programma stond Kiprestaurant 
Zuid op de Wolphaertsbocht centraal. 
De verslaggever ter plekke sprak met 
verschillende klanten, waaronder 
Coen Moulijn, Henk Schouten en 
Piet Steenbergen. Hoewel in deze ge-
sprekken niet vergeten werd om over 
‘die club op zuid’ te praten, werd ook 
door de geïnterviewden gesproken 
over verschillende soorten ‘kip-
petjes’. De gebraden versie van een 
kippetje had bij Coen, op bepaalde 

tijdstippen, duidelijk de voorkeur.
Ook weet ik van de huldiging van 
de voetballer Coen Moulijn ter 
gelegenheid van zijn 50ste verjaardag 
op 15 februari 1987. De volgende 
dag, de 16e, werd er feest gevierd 
in de Burgerzaal van het Stadhuis. 
Sportjournalist Jan D. Swart had het 
feest georganiseerd, burgemeester 
André van der Louw had graag ‘zijn’ 
Burgerzaal ter beschikking gesteld. 
En weer is het een burgemeester, die 
Coen Moulijn ‘in het zonnetje’ zet. 
Verleden week las ik: De Rotter-
damse burgemeester Aboutaleb gaat 

met de familie van Coen Moulijn  
overleggen over het vernoemen 
van een straat of plein. Moulijn 
staat volgens hem symbool voor 
het Rotterdamse motto ‘geen 
woorden maar daden’.
Ik zou Spionneur niet zijn, als ik 
nu niet de Straatnaamcommissie 
Rotterdam naar voren zou du-
wen. Deze commissie geeft bin-
dende adviezen aan het College 
van B&W rond de tenaamstel-
ling van Rotterdamse openbare 
straten, pleinen, wegen, singels, 
dijken en paden (alsmede alles 
waar een huisnummer geplaatst 
kan worden). In deze commissie 
zitten vijf gemeente-ambtenaren 
en vijf ‘gewone’ Rotterdammers. 

De voorzitter van de commissie is de 
Gemeentearchivaris van Rotterdam, 
dus nu Jantje Steenhuis. Ik ben ervan 
overtuigd, dat de Straatnaamcom-
missie het idee van Aboutaleb warm 
zal begroeten. Ik gok erop, dat er 
iets vernoemd gaat worden in de 
wijk Verande (het voormalige Piet 
Smitterrein) aan de Olympiaweg. 
Coen is dan weer terug bij die andere 
Feyenoordgrootheden als Adriaan 
Koonings, Kees Pijl, Richard Dombi, 
Ernst Happel, Cor Kieboom, Johan 
Weber en Jan Linssen. Naar hen is 
al een straat vernoemd in deze wijk-

Kerstrecepties
“t Is alweer verleden jaar, dat ik naar 
twee Kerstrecepties ben geweest. Er 
was er eentje georganiseerd door de 
uitgever van deze 14daagse courant; 
uitgenodigd waren zij, die min of 
meer tweewekelijks voor de totale 
inhoud van De Oud-Rotterdammer 
zorgen. Er gaan maanden voorbij, dat 
wij elkaar, ‘werkend’ in de redactie 
of  bij de commerciële tak van De 
Oud-Rotterdammer, niet zien. De 
meeste contacten verlopen via de 
telefoon of internet. Nu zagen wij 
elkaar weer eens; wij konden elkaar 
zelfs aanraken. Deze receptie was een 
groot succes!

De tweede receptie was iets minder 
persoonlijk, maar verdiende toch 
een 9,5 met een griffel. De kus aan 
de voorzitter van de Véreniging van 
Eigenaren was dan ook gemeend. 
Verleden jaar op 23 december 
organiseerde de ‘VvE  Witte de 
With-Aert van Nes, in restaurant De 
Zingende Zeeleeuw op de Mullerpier 
een kerstborrel voor alle bewoners 
en gebruikers van de twee gebouwen 
‘Witte de With’ en ‘Aert van Nes’.
In dit complex bevinden zich 
naast woningen ook bedrijfsmatig 
gebruikte ruimten. Zo is er niet al-
leen een fysiotherapiepraktijk, een 
kinderdagverblijf, een school en een 
thuiszorgorganisatie gevestigd, maar 
ook een restaurant en een Health 
Center met zwembad. Kortom: diver-
siteit  is kenmerkend en de filosofie 
van een van de initiatiefnemers van 
deze woon leefwijze, Hans Becker, 
is duidelijk waarneembaar.  Het 
initiatief leverde positieve reacties 
op; de organisatoren hopen dat de 
ontstane positieve energie in 2011 zal 
doorklinken!

- Vereniging van eigenaren bijeen -

- Moulijn in volle glorie -

- Westfriese Flora in Bovenkarspel -
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Waarom zou ik een testament willen
maken?
Nadenken over je eigen nalatenschap
doet niemand graag. Velen denken dat
het van zelf goed zal gaan. Niemand
houdt van tevoren rekening met de
emoties van de erfgenamen, met hun
verschillende wensen waardoor regel-
matig geschillen en soms ruzies ont-
staan. Dat komt zelfs in de beste
families voor. Wilt u dat uw wensen
onberispelijk uitgevoerd worden na uw
overlijden, wilt u bepalen wie - wat
van u erft? Dan zult u een testament
moeten maken.

De taken van een executeur
De afwikkeling van een nalatenschap
vergt in de regel veel tijd, organisatie
en brengt m.a.w. veel 
beslommeringen met zich mee. 
Alle privé en zakelijke contacten moe-
ten op de hoogte worden gesteld. Denk
b.v. aan het regelen van de bankzaken,
het opzeggen van abonnementen, con-
tracten, lidmaatschappen, nutsbedrij-
ven berichten, de woning ontruimen,
opleveren  aan de koper of aan de wo-
ningbouw. De belangrijkste taak: tus-
sen gerechtigden alles eerlijk verdelen.
Ook moet nog met de fiscus worden
afgerekend. Kortom werk dat vele
maanden kan duren.

Op zoek naar een executeur?
De BoedelZorgDrager treedt al vele
jaren als executeur op. Senioren die

geen (goede) mogelijkheid hebben een
executeur te benoemen vanuit hun
thuissituatie zijn bij ons aan het goede
adres. Dit verantwoordelijke werk 
voeren wij uit met behulp van een 
advocaat en een notaris.

Wilt u hierover meer weten of  heeft
u specifieke vragen, bel of mail ons
gerust.

Mevr. Katerina Jirka
Tel: 035 - 538 66 66 / 070 - 306 1 696 

020 - 419 24 29 / 010 - 484 0 999
www.boedelzorgdrager.nl 
info@boedelzorgdrager.nl

Goed geregeld en naar uw wens uitgevoerd

Katerina Jirka

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben 

een executeur te benoemen zijn bij ons aan

het goede adres. Met behulp van een 

advocaat en een notaris regelen 

wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 

vragen bel of mail ons gerust. 

Mevr Katerina Jirka

070 - 306 16 96

020 - 419 24 29  

010 - 484 0 999

035 - 538 66 66  

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L I  I N F O @ B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L
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Kroontjespen
Een tijdje geleden is mijn kleindochter 
met haar school naar het Schoolmuseum 
geweest en zag daar hoe wij op school 
zaten. Natuurlijk kwamen er vragen. 
Over het schrijven met de kroontjespen, 
het zitten in de schoolbank, te veel om 
op te noemen. Het idee voor de Sint was 
toen snel geboren. Een kroontjespen, een 
houder om de kroontjespen in te doen, 
een inktpotje en een inktlap.

De pieten moesten lang zoeken voordat 
ze het gevonden hadden. De inktlap werd 
even uitgesteld, want de pieten hadden 
geen tijd die in elkaar te naaien. Om de 
inkt te drogen is vloeipapier nodig, want 
een inktvlek is zo gemaakt. Dus op naar 
een winkel. In de boekwinkel die ook 
sigaretten verkocht, dacht de winkel-
juffrouw dat het om vloe ging om een 
shaggie te draaien, maar na de duidelijke 
uitleg van de pieten en de hulp van een 
mevrouw van onze leeftijd (63) viel het 
kwartje. Iemand bedacht toen dat er in het 
centrum een winkel zat voor kantoorar-
tikelen en luxe schrijfwaren en hebbes 
vloeipapier. De pieten sprongen bijna een 

gat in de lucht. De Sint en pieten zijn al 
een tijdje in Spanje en als ik dit schrijf 
genieten we van de Kerst, maar ik wilde 
toch graag reageren op het stukje van de 
Kroontjespen, de inktpot en de inktlap.
 Corrie Gorissen
 a.gorissen66@upcmail.nl
---------------------------------------------------
Jeugdland
Naar aanleiding van de laatste De Oud-
Rotterdammer stuur ik hierbij twee foto’s 
van Jeugdland 1977. Van 1976 tot 1986 
werkte ik bij de afdeling verkeersvoor-
lichting van de gemeentepolitie Rot-
terdam. Deze afdeling was verantwoor-
delijk voor de bekende verkeerstuin in 
Jeugdland. De dienst Sport en Recreatie 
organiseerde met veel inzet en plezier 
deze jaarlijkse vakantie-jeugdactiviteit. 
Voor de verkeerstuin werd nauw samen 
gewerkt met diverse gemeentelijke dien-
sten zoals, de RET, drinkwaterleiding, 
havenbedrijf, GEB en Roteb. Ieder jaar 
werden een nieuw parcours en inrichting 
bedacht voor zowel de binnen- als de 
buitentuin. Gemeentewerken leverde 
leerling-straatmakers, die gedurende de 
Jeugdlandperiode kinderen leerden straten 

rondom de verkeerstuin. De gemeen-
telijke diensten leverden eind jaren 70 
speciale voertuigen, zoals veegfietsen en 
een tram, zoals te zien in De Oud-Rotter-
dammer. In 1977 hadden leerlingen van 
bedrijfsschool Piet Smit, de scheepswerf, 
op verzoek van de verkeersvoorlichting 
de afgebeelde mini-politieauto gebouwd, 
als tegenprestatie voor de jarenlange 
voorlichting op die bedrijfsschool.

Op de tweede foto controleren onderge-
tekende met collega Hinke de Boer op de 
bagagedrager de buitentuin. Duizenden 
kinderen genoten van Jeugdland en in het 
bijzonder de verkeerstuin. Wachttijden 
van een uur om een kwartiertje te mogen 
fietsen of met een skelter te mogen rijden 
waren niet bijzonder. Het team van Ver-
keersvoorlichting begeleidde de vele stu-
denten die toezicht hielden en de kinderen 
een beetje verkeersinzicht bij brachten. 
Verkeersborden, verkeerslichten en ver-
keersbrigadiers leidden de kinderen over 
het parcours van de verkeerstuin en bij 
weinig knipjes in het ‘rijbewijs’ wachtte 
een kleine verrassing aan de finish! Met 
veel plezier denk ik terug aan mijn mooie 
tijd bij de politie en in het bijzonder die 
bij de afdeling Verkeersvoorlichting.
 Arnold van der Heijde
 Viswant 8
 3192 MB Hoogvliet Rt 
 010-4166901
---------------------------------------------------
Klassieke oliebollen
De laatste oliebollen en appelflappen van 
dit jaar zijn weer opgegeten en als vanzelf 
ga je terug in de tijd. Voor mij vanaf 
1947. Oud en nieuw vieren bij oma en 
opa. Met de hele familie, want er waren 
veel ooms, tantes, neefjes en nichtjes, dus 
er moesten heel veel oliebollen worden 
gebakken. Emmers vol. De voorbereiding 
was een uitdaging op zich, want eerst 
moest het deeg rijzen. Dus als je bij oma 
en opa langs kwam als dat proces bezig 
was, moest je op je tenen door het huis, 
want anders zakte de hele boel in. Nou, 
dan waren de rapen gaar. Dus je keek wel 
uit. En dan het spannende moment: het 
bakken van die heerlijke oliebollen. Het 
hele huis rook er naar.

Alle tantes waren in de weer en onder het 

zingen van de mooiste liedjes lagen de 
oliebollen in de pan lekker bruin te wor-
den. Je hoopte dat er wat lekkere kaantjes 
overbleven, die dan werden verdeeld. 
Nou, met al die oliebollen had je best 
geluk. En ja hoor, na al dat bakken kon 
het oude jaar worden uitgeluid. Er waren 
niet zoveel stoelen met zo’n grote familie, 
maar met een wasplank was dat zo op-
gelost. Dus het feest kon beginnen. Nou 
waren er natuurlijk niet alleen oliebollen, 
er was ook voor het doorspoelen van 
het lekkers gezorgd. Boerenjongens op 
brandewijn, een citroentje met suiker, een 
biertje en niet te vergeten een advocaatje. 
Ook de kinderen werden niet vergeten. 
Er werden ook toneelstukjes opgevoerd 
en wat mij nog het meest is bijgebleven 
is een operatie. Er werd van alles uit een 
slachtoffer gehaald en het leek net echt. 
Mijn oma deed ook iets met een stoffer 
en blik en zong dan ‘sla boem sla boem’. 
Het lied ‘drie maal drie is negen’ was ook 
een topper en ‘hoeper de poep’ zat op de 
stoep.

Na om twaalf uur iedereen een gelukkig 
nieuw jaar te hebben gewenst, gingen 
we op naar de zolder waar je de schepen 
hoorde loeien en de klokken hoorde lui-
den. Het blijven heerlijke herinneringen. 
Het huis van onze oma en opa op de Oude 
Binnenweg is helaas al jaren afgebroken. 
Er staat nu een ander pand en hondje 
Fikkie zit op de stoep. Het is helaas lang 
geleden, maar met oud en nieuw denken 
we nog vaak terug aan een geweldige tijd. 
Voor iedereen een gelukkig en gezond 
2011.
 Corrie Gorissen
---------------------------------------------------
Vredehofstraat
Met heel veel genoegen heb ik de verha-
len over de Vredehofstraat gelezen. Ik ken 
de schrijvers ook allemaal. Zelf ben ik er 
geboren (1926) en getogen. Het verhaal 
van C. de Mooi roept bij mij nog een 
herinnering op.

Nu is het zo dat mijn vader, broer en ik 
bij de vrijwillige brandweer waren en 
ook een paar jongens uit straat, zoals 
Kees Loendersloot, een vriend van mij 
van jongsaf aan, en Cor en Aat Kooi 
en Overbeke. Zo kon het gebeuren dat 

op een oudejaarsdag, er lag een flink 
pak sneeuw, de kerstbomen al werden 
opgestapeld. Tot een van hen zei: “zo die 
gaan lekker de fik in vannacht.” Waarop 
mijn broer antwoordde: “dan komen wij 
het met de brandweer blussen.”

En zo gebeurde. ‘s Avonds om twaalf uur 
ging de fik er in en om vijf over twaalf 
waren wij met de brandweer aanwezig. 
Wat wij verwacht hadden gebeurde. 
Met een waar sneeuwbal bombardement 
werden wij ontvangen en dat ging door 
tijdens het blussen en ook daarna. Nadat 
alles achter de rug was, wensten we 
elkaar een gelukkig nieuwjaar.  Alles is 
gegaan in vreedzame sferen. Zoals C. de 
Mooi het zei: in saamhorigheid. Ik doe 
alle vrienden van de Vredehofstraat de 
hartelijke groeten. Het was een prettige 
tijd      
 A.van Us
 Homerusplein 103
 3076 LZ Rotterdam
 a.us@chello.nl
--------------------------------------------------
Coen Moulijn
Wars van kapsones, 
Rotterdam,
 werd hij in Noord geboren
maar zou als grote kleine man
 op Zuid zijn punten scoren.
Werd legendarisch, club-icoon,
zou nooit die woorden schrijven
want “onze” Coen verkoos voorgoed
de volksjongen te blijven.
Zijn plaats was op de achtergrond,
de inbreng slechts bescheiden
maar eenmaal op de groene mat
trok hij voorop ten strijde.
Zijn dribbels waren ongekend.
Clubliefde, grote klasse
want 17 seizoenen lang
zou Coentje niet verkassen.
Verloren van teveel verdriet
als ridder van Oranje
verliet hij Feijenoord,
ZIJN club, die jongen zonder franje.
 Wim de Kievit  (oud-Rotterdammer)
 wdkievit@kpnmail.nl

 

 

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

Gasfabriek
In De Oud-Rotterdammer van 14-12 schreef Jan van’t Hof aan het eind van zijn 
artikel ‘gasfabriek’ over de gaspenningen. Ik herinner me dat wij in de gang van ons 
benedenhuis een laaggeplaatst deurtje hadden, waarachter de gasmeter stond en ik 
mocht van moeder steeds een penning in de gleuf stoppen. Ik fantaseerde dan dat 
het mijn spaarpot was, alleen vulde deze spaarpot wat vlugger dan de mijne. Soms 
kwam de gasman als ik net uit school was. Hij ging dan na het leegmaken van de 
penningenbak aan onze tafel zitten, legde een stapeltje vierkante papiertjes neer, 
nam een handje penningen, schudde ze even heen en weer in zijn hand en maakte 
daarna een keurig rolletje. Supersnel deed hij dat. Als hij weer weg was, wilde ik 
dat kunstje ook weleens uitproberen. Het doosje met de losse centen voor het 31en 
kwam er aan te pas en ook papiertjes, maar mij lukte het echt niet. Jammer dan. Dit 
handigheidje was niet geschikt voor kleine kinderhanden !
 Suus Driessen
 Suusdriessen@zeelandnet.nl
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- De muntjes gingen in de 
gasmeter -

- Een Rotterdamse gasmunt -

Zuid 
va n  b i n n e n u it

RotteRdam-Zuid familiealbum 
1902-1978

Historisch Museum Rotterdam presenteert 
een fotografische ontdekkingstocht door familiealbums 

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

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

nog tot 5 febRuaRi te Zien
w w w. g e m a a l o p z u i d . n l  -  w w w. h i s t o r i s c h m u s e u m ro t t e rd a m . n l

Bij deze tentoonstelling is een boek verschenen met veel foto- en filmmateriaal. 
Het is verkrijgbaar in het Gemaal en bij elke boekhandel te bestellen.



Hans en Gre Bakker
Ik zoek mijn oude schoolkameraad van 
de LTS aan de Gordelweg in Rotter-
dam. Hij was ook mijn dienstmakker; 
lichting 60-03 Technische Troepen TD 
4e Divisie Generaal Bonds Kazerne in 
Ermelo. Zijn vrouw was Gre Bakker en 
zij woonden aan de Bergse Linker Rot-
tekade 243. Ik ben ze na mijn verhuizing 
naar Duitsland (maart 2010) uit het oog 
verloren. Waarschijnlijk zijn ze zelf 
ook verhuisd, want ik krijg op hun oude 
telefoonnummer geen gehoor meer of 
misschien zijn ze ons verhuisbericht 
kwijt geraakt? Als iemand deze oproep 
leest en weet waar Hans en Gre Bakker 
wonen, kunnen zij contact met mij 
opnemen.
 J.M. Johan Hooghuis
 Wacholderweg 21
 49779 Niederlangen  (Emsland)
 Bundesrepubliek Duitsland
 0049 5933 6468633  
 johan.hooghuis@ewetel.net
-------------------------------------------------

Dr. H. Piersonschool 
Frits Bielefeld, Peter de Jong, Peter 
Vermeulen, Jan Bouman en Bert Har-
don,  Annemarie Redert, Marian van 
Rij,  Anja Meijer, Toos Peereboom en 
Lenie Benée. Deze klas 5 van schooljaar 
1961/1962 van de Dr. H. Piersonsschool 
komt in april 2011 na 50 jaar weer bij 
elkaar voor een bijzondere reünie. De 
reünie wordt in dit lokaal gehouden, 
want na al die jaren staat de school 
er nog steeds in de Sonmanstraat in 
Rotterdam-Blijdorp. Wie helpt ons aan 
(email)adressen van de leerlingen die we 
nog zoeken. Het zou zo leuk zijn de klas 
grotendeels compleet te hebben. Ook 
de leerkracht dr. F. Ferdinand is op de 

hoogte en heeft beloofd te komen. Wie 
helpt ons verder?
 lingeleeuw@cs.com
-------------------------------------------------

Dortsmondstraat/Hordijk
Ik ben geboren in 1929 in Rotterdam-
Zuid Bloemhof, Dortsmondstraat 4 
en woonde daar tot mijn 26ste. Naast 
ons op nummer 2 woonde de familie 
Groeneweg(en) tot net voor de oorlog 
in 1940. Vader Groeneweg(en) werkte 
bij de HAV-bank te Schiedam. Zonen 
Jan en Luppo waren ouder dan ik, maar 
de jongste zoon Piet was ongeveer even 
oud en daardoor mijn speelkameraadje. 
De familie Groeneweg(en) verhuisde 
naar de Hordijk (oud-IJsselmonde) naar 
een soort dijkwoning, met grote kelder-
ruimte en een aflopende tuin naar de 
achterliggende sloot. Één van de oudere 
broers van Piet werkte bij de olieraffina-
derij Shell te Pernis. Door de verhuizing 
en de afstand tussen de Dortsmondstraat 
en de Hordijk stokte het wederzijdse 
contact. Graag zou ik weer in contact 
komen met Piet Groeneweg(en) als hij 
tenminste nog hier is of via via van hem 
iets te horen krijgen.
 Piet Gebraad
 R. Voshoeve 32, Waddinxveen
 0182-618107
 p.gebraad@ziggo.nl
-------------------------------------------------
Franse School
Ik heb in de oorlog op een Franse school 
gezeten. Ecole de Wallonne aan de 
Baan/Schiedamse Vest. zat in de Waalse 
kerk, die nu nog steeds bestaat. Ik zou 
het leuk vinden om nog eens in contact 
te komen, met jongens of meisjes die 
misschien nog in leven zijn. Ik kan mij 
nog wat namen herinneren uit die tijd. 
De hoofdonderwijzer, was mijnheer de 
Boeff. De onderwijzer Frans was de heer 
van Brakel. Leerlingen uit de klas: Simi 
Kappers, Koos en Beppie Platje, van 
Spanjersberg, Hans en Sonja Schmidt, 
Johan Verboom, Nico Verboom, Etiënne 
Verboom, Margje Verboom en een jon-
gen van wie de vader, als conciërge bij 
Furness in de Calandstraat werkte.

 Johann Stiehl
 johannstiehl@planet.nl
 06-55345415
-------------------------------------------------

Oproep getuige
In editie nummer 22 (2 november j.l.) 
plaatste u voor mij een oproepje ‘getuige 
gezocht’. Dit had te maken met mijn 
valpartij met fiets langs de Kralingse 
Plas op maandag 4 oktober omstreeks 
13.30 uur. Daarbij kregen we geweldige 
EHBO hulp van een man, die alles voor 
zijn ogen zag gebeuren. En jawel : we 
werden na enige tijd gebeld door ene 
Henk. Maar helaas werd het gesprek al 
gauw verstoord, er belde iemand aan 
zijn deur en hij moest snel ophangen. 
Hij beloofde om later terug te bellen, 
maar dat is niet gebeurd. Is Henk ons 
telefoonnummer kwijt misschien ?  Er 
ligt nog steeds een cadeautje voor hem 
klaar !
 Anneke van der Meulen
 Waddenring 111, Barendrecht
 0180 - 621 480
-------------------------------------------------
Boek
Ik ben een geboren en getogen Rot-
terdammer, thans wonend in Noord 
Brabant . Ik verzamel documentatie en 
militaria uit de Tweede Wereldoorlog. 
Na het bombardement van mei 1940 
woonde ik  in Rotterdam Noord. Ik 
ben op zoek naar het boek, Herinner de 
Dagen. Het is een episode uit de bezet-
tingsjaren zoals zij werden gezien door 
Joop van den Broek en Stijn Hoogenbos. 
In het boek zijn veel herkenbare situaties 
voor mij. Het boek is uitgegeven in 
1945. Ook andere documentatie en/of 
militaria  zijn van harte welkom onver-
schillig wat. Een redelijke vergoeding 
kan worden gegeven.
 Lex Rouss
 Lage Zwaluwe
 0168 484306
 alexander.rouss @gmail.com
-------------------------------------------------
Brandweer
In verband met mijn documentatie, 
collectie en onderzoek over historische 

(vooral Rotterdamse) brandweervoertui-
gen ben ik op zoek naar (of familieleden 
van) Henk Spek, Simon Ouwerkerk 
en Koos Don. Alle drie heren waren 
werkzaam bij het beroepscorps van de 
Rotterdamse Brandweer, eerst als chauf-
feur van Ahrens Fox autospuiten (jaren 
1930/’40), later werkzaam bij de materi-
eeldienst van de Brandweer Rotterdam. 
H. Spek is op 10 mei 1940 nog uitgerukt 
met een Ahrens Fox vanaf de garage 
Brielselaan naar vliegveld Waalhaven, 
waar het voertuig door het bombarde-
ment onherstelbaar werd vernield. Met 
de brandmeesters Henk Spek en Simon 
Ouwerkerk heb ik in de jaren vijftig/
zestig vaak contact gehad. Met name H. 
Spek woonde toen in Rotterdam-Zuid 
(vermoedelijk Goereesestraat) en is later 
verhuisd naar Mijdrecht.
 Johann H. Hofmann (Rotterdam)
 joh.hofmann@hetnet.nl
 010-420 20 50
------------------------------------------------

Kuikstra
Ik zoek mijn jeugdvriend Joop Kuik-
stra, door zijn familie ook wel Broer 
genoemd. Hij komt uit een groot Rot-

terdams gezin dat eind jaren 50 op de 
Heerjansweg in Rotterdam-Zuid woon-
de. Sedert begin jaren 80 ben ik hem 
uit het oog verloren. Zijn laatste, mij 
bekende, woonplaats was Amsterdam of 
Zaandam. Hij moet thans ongeveer 75 
jaar oud zijn. Ik ben benieuwd hoe het 
hem en zijn familie is vergaan. Iedere 
informatie hieromtrent is mij welkom.
 Hans Hoogendoorn
 s-Gravelandseweg 892
 3119 NH  Schiedam
 joh.hoogendoorn@online.nl
 0654355979
------------------------------------------------

Van Bekkum
De opa van mijn vrouw had een bouw-
bedrijf; bouwbedrijf Van Bekkum. De 
flat op de kop van het Noordereiland is 
door hem gebouwd, en ze hebben er zelf 
jaren gewoond. Het enige wat zij heeft 
is een 8 mm filmpje waar hij op staat, 
ook het vliegdekschip van Nederland 
staat er nog op. Is er iemand die meer 
weet over het bouwbedrijf?

Ger Hilberink
Ratelaar 83, Apeldoorn
0558445750
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

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

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

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

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

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

Beste redactie
In het nummer van 28 december zag ik tot mijn verbazing een foto met drie zwem-
mers voor een schip. Volgens mij is het hetzelfde schip als op mijn schilderij dat 
ik thuis heb. Verleden jaar kocht ik dit mooie schilderij in Gouda, zelf woon ik in 
Moordrecht. Het is een olieverfschilderij op doek, geschilderd door de Rotterdam-
mer M. de Jong. Hij schilderde volgens de verkoper veel havengezichten. Mijn 
vraag: Wie weet waar dit is? Waarschijnlijk in de Maas? Weet iemand iets over het 
vrachtschip? In welk jaar zou het geschilderd zijn? Wie was M.de Jong? Leeft hij 
nog?
 Elly van Gelderen
 Oostringdijk 20 - 2841 LE Moordrecht - 018374839 - evangelderen@filternet.nl

- Lijkt dit schip op het schilderij? - - Is dit hetzelfde schip? -

- Iedereen kijkt naar de fotograaf -
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Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf 
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 19 JANUARI 2011 
opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

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

Het nieuwe jaar is weer begonnen. De feestdagen liggen achter ons, de sneeuw is verdwenen en de temperatuur 
omhoog. Na het gehaast van de afgelopen weken, kunnen we nu weer wat rustiger aan doen en onze bezig houden 
met onze goede voornemens, voor zover we die hebben. Ons goede voornemen is in ieder geval u net als vorig jaar 
De Oud-Rotterdammer  weer 26 keer te laten genieten van leuke leesbare De Oud-Rotterdammers met alles over 
de stad van toen, waar u met zoveel plezier over leest.
De oplossing van de vorige krant sloeg op de laatste feestdag van het jaar:

‘Oliebollen, appelfl appen en vuurwerk’
De volgende goede inzendingen worden beloond met een prijs:
W. Kamerling, Rotterdam
I. van Elburg, Rotterdam

A. Stokman, Hoogvliet
A.A.F. Ignatius, Rotterdam

A. Harreman Rotterdam

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

Horizontaal
1. richtingaanduiding; 7. Nederlandse schrijver; 12. katoentje in olielamp; 
13. draagbalk; 14. boomsoort; 15. loofboom; 17. wreed Romeins heerser; 
19. voorgerecht; 21. soort onderwijs (afk.); 22. sprookjes� guur; 24. plaats in 
Noord-Holland; 27. sprekende vogel; 28. Nederlandse omroepvereniging; 30. 
jongensnaam; 31. meisjesnaam; 32. windrichting; 33. gevangenis; 35. heil-
dronk; 37. bundeltje haar; 38. vensterspijl; 41. bierkraan; 42. onderwijzer; 44. 
inwendig orgaan; 46. deel van camera; 47. deel van been; 48. klap op het oor; 
49. plaats in Gelderland; 50. Engelse lengtemaat; 52. ver (in samenstelling); 
54. (term in een) verwensing; 56. tot nader bericht (afk.); 58. verslag (verhaal); 
61. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 62. neerslag in vaste vorm; 64. 
mager (dun); 65. hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg; 67. 
schrijfgerei; 68. U edele (afk.); 70. lekkernij; 72. klein riviervisje; 73. pasgebo-
rene; 76. plechtige belofte; 77. jong gesneden stier; 78. windrichting; 79. inwen-
dig orgaan; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. huid (schil); 83. verdieping; 
84. algemene inspectiedienst (afk.); 86. ruzie maken (kiften); 87. rondtrekkend 
volk.

Verticaal
1. visgerei; 2. niet parkeren (afk.); 3. deel van gelaat; 4. autoped; 5. scherm-
wapen; 6. boerenplaats; 7. Europese bizon; 8. verdriet; 9. hoen; 10. maanstand 
(afk.); 11. soort motor� ets; 16. droog (van wijn); 18. pulverig (los); 20. gewicht; 
21. onderricht; 23. na het genoemde of bedoelde; 25. schijf vis; 26. keukenge-
rei; 27. letter van het Griekse alfabet; 29. soort balsport; 32. krachtsport; 34. 
plaats in Brazilië (afk.); 36. begin (start); 37. naaldboom; 39. limonadesiroop; 
40. zeer groot (geweldig); 42. krijgsmacht; 43. stadion van Ajax; 45. de schep-
per; 46. Europeaan; 51. lokspijs; 53. soort dakbedekking; 54. punten- of cijfer-
lijst; 55. vruchtenbrij; 56. soort gereedschap; 57. hangman; 59. sierplant; 60. 
sportpark; 62. niet christen; 63. plaats in Zuid-Holland; 66. godin van de dage-
raad; 67. benedendeel van een gevel; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. vreemd 
(raar); 73. hoofdkaas; 74. plaats in Noord-Holland 75. gewicht; 78. telwoord; 80. 
meisjesnaam; 82. Voetbal International (afk.); 85. de dato (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

27 10 60 38 23 7 28 19 74 87

29 61 48 58 43 1 63 83

20 68 37 18 77 49 52 14 26 79 36 25 55 76 54 11

Hermes ulo
Wij zoeken nog een aantal oud-leerlingen op deze foto van 
de Hermes ulo in 1962 aan het Bospolderplein in Rotterdam. 
Tot nu toe kennen wij alleen Ciska, Marjan Block, Rina Nie-
meijer, Thelma de Roo, juffrouw H. van de Heide en mijzelf, 
Bep den Haan.
Mocht iemand zich herkennen gelieve mij of Rina Nieme-
ijer te informeren via email of telefoon. We zouden het leuk 
vinden om een reünie te organiseren.

Bep den Haan
denhaan-c@telfort.nl of noord534@planet.nl
0180318375 of 0611433069

CJMV Immanuel
In 1947 ben ik lid geworden van de CJMV Immanuel die 
op zaterdagavond bijeenkomsten hield in een zaaltje in de 
Berkelstraat te Kralingen. Ik herinner mij nog vaag deze club-
avonden en eveneens de wandelmarsen op zaterdagmiddagen 
en de zomerkampen in Leusden.  Andere leden van de club 
waren onder anderen: Ton Pontello, Henk de Wee, Piet Jonge-
ling, George Daniels en de gebroeders Van de Linde. Later 
is het een gemengde vereniging geworden en uit die periode 
herinner ik mij dat er toen een weekendje naar Oostvoorne is 
georganiseerd. Ik sluit een foto bij van de deelnemers aan dit 
weekend, die genomen is op het strand.
Heeft iemand van de lezers van De Oud-Rotterdammer een 
beter geheugen en kan die meer vertellen over deze CJMV 
club Immanuel uit Kralingen?

Hans Bontenbal
070 3909089
hbontenbal@hetnet.nl    
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

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

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

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

Humanitas Home-Start
Bij Humanitas Jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteu-
ning zetten maatschappelijk werkers en vrijwilligers zich in voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 24 jaar (en hun ouders). Voor 
Home-Start zijn wij op zoek naar

Ervaren opvoeders m/v (vrijwilligers)
om Rotterdamse ouders met jonge kinderen (0–6 jaar) te onder-
steunen.  Heeft u interesse in uitdagend vrijwilligerswerk? Bel dan 
010 - 265 39 30 (RotterdamNoord) of 010 - 419 61 93 (Rotterdam-
Zuid). Of email naar: home-start@stichtinghumanitas.nl.

2011Alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Humanitas
wensen u en elkaar een gelukkig nieuwjaar!

Nieuwjaarstoespraak nieuwe Raad van Bestuur

Meer dorpspleinen, meer 
kinderopvang
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van Humanitas werd 
deze keer voor het eerst gehouden in een nieuwe omgeving: de 
sfeervolle ambiance van de Gerard Goosenflat in Ommoord. Dat 
was niet de enige verandering: de nieuwe nieuwjaarsboodschap 
werd deze keer uitgesproken door de nieuwe Raad van Bestuur, 
drs. Rob van Damme en drs. Gijs Kempen. Reden voor ons om de 
toespraak deze keer integraal af te drukken.

In  Stuifakkers in Rockanje zijn nog 
enkele royale levensloopbestendige 
koop- en huurwoningen beschikbaar. 
Swinshoek is afgestemd op wensen en 
behoeften van bewoners met en zonder 
hulpvraag. Op loopafstand van cen-
trumvoorzieningen, duinen en strand. 

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a. 
een restaurant, bij NS- en metrostation en 
RET-buslijnen voor de deur, heeft nog en-
kele huur- rn koopappartementen vrij. 

Elke week Humanitas-TV!
Elke donderdag 19.00 -19.30 uur.

Elke vrijdag (herhaling) 11.00-11.30 uur.
Kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel

2011 is het jaar van het konijn, 
maar ook het jaar van de vrijwil-
liger. Het zal u niet verbazen dat 
Humanitas met 1550 vrijwilligers 
dit Nieuwjaar wil beginnen met 
aandacht te schenken aan al die 
vrijwilligers die veel mogelijk ma-
ken. Soms een paar uur per week, 
soms elke dag; wij kunnen op hen 
rekenen: van het bezoeken van 
gedetineerden, begeleiden van 
kinderen op vakantie bij gastge-
zinnen, maatje/buddy zijn, hel-
pen in restaurants, het begelei-
den en gezelschap houden van 
ouderen. Het is maar een greep 
uit alles wat vrijwilligers doen. De 
slagroom op onze kwaliteitstaart. 
De slagroom op de Prezo, de ISO 

van zorg, de zorgverzekeraars, zul-
len zich steeds meer laten (ver)
leiden door –zoals zij dat noemen- 
objectieve kwaliteitscriteria. En 
ook al snappen wij de betekenis 
er niet altijd van of vinden we de 
kwaliteitscriteria erg benauwend, 
we worden er op afgerekend. De 
organisatie moet links of rechts om 
meer zaken formaliseren. Het gaat 
anders handjes aan het bed kosten. 
En verwacht nog niets van de ‘meer 
handen aan bed’ van Wilders. Dat 
zijn vooralsnog louter beloften. En 
al die mooie beloften ten spijt, er 
komt minder geld voor de zorg be-
schikbaar en dat vereist inventivi-
teit om onze kwaliteit te behouden. 
Gemeenten én deelgemeenten krij-
gen in 2011 de eerste rekeningen 
gepresenteerd van de forse bezui-
nigingen van de centrale overheid. 
De uiteindelijke rekening wordt 
met name ook door uitvoerders be-
taald en dat zijn wij. Dat zullen we 
in de komende jaren steeds sterker 
gaan merken in de uitvoering van 
de WMO, dus bij onze maatschap-
pelijke dienstverlening. De Jeugd-
hulpverlening zal hiervan al in 2011 
de gevolgen van ondervinden, op-
lopend tot een reductie van meer-
dere arbeidsplaatsen in 2013.
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar is het gelukt om de politiek te 
overtuigen van de noodzaak HIV 
hulpverlening in stand te houden. 
Dat is een succes. Het geeft aan dat 
Rotterdam een beschaafde stad wil 
zijn. Die beschaving geldt ook de 
landelijke en gemeentelijke aan-
dacht voor bestrijding van de men-
senhandel. De opvang van slacht-
offers daarvan doet Humanitas en 
kunnen we uitstekend combineren 
met beschikbare ruimten in onze 
33 complexen. 

Echte dorpspleinen
We zullen proberen onze com-
plexen in de diverse deelgemeen-
ten (daar horen Hoek van Holland 
en Rozenburg ook bij) meer echte 
dorpspleinen te laten zijn.
 Sowieso realiseren we al in zo veel 

en de HKZ  zou ik willen zeggen. 
Prezo, de kwaliteitscertificering 
met geldswaarde, dat broodnodige 
kwaliteitscertificaat; dat  paste Hu-
manitas nog niet in 2010; Huma-
nitas moet wennen aan papier en 
schrijven, aan de cirkel Plan, Do, 
Control, Act. Bij de kinderopvang, 
de financiële hulpverlening en be-
drijfsmaatschappelijk werk zijn we 
gecertificeerd. In de ouderenzorg 
moeten we ons in 2011 tot het ui-
terste inspannen om het certificaat 
PREZO te behalen, want de boetes 
lopen dit jaar al hoog op.
Alle medewerkers zijn hard aan de 
slag met Prezo, maar we kunnen 
helaas niet anders dan vragen nog 
een tandje bij te zetten. Inkopers 

mogelijk complexen kinderopvang. 
Bij Humanitas-Bergweg is gestart 
en wordt dit jaar uitgebreid; de 
Jan Meertensflat volgt en plannen 
in IJsselmonde bij De Reigers en 
in Spijkenisse bij het Terras aan de 
Maas zijn in de maak. 
Dat zal meer recht doen aan de 
dorpspleingedachte. Veel reuring 
en activiteiten. Dat dorpsplein-
idee zal ook de basis worden voor 
het nieuw strategisch beleidsplan 
waarover Humanitas breed wordt 
nagedacht. De dorpspleinfunctie 
zal de zorg en dienstverlening nog 
meer naar buiten moeten doen 
stralen: wijkgericht denken en bou-
wen, openstaan voor allerhande  
wijkactiviteiten, het leveren van 
vele soorten maatschappelijk werk, 
het bieden 
van dagacti-
viteiten  tot 
intens ieve 
zorg aan 
toe;  zo’n 
dorpsplein-
i n v u l l i n g 
lijkt ons ide-
aal en moet 
aantrekkelijk zijn voor gemeenten 
en zorgverzekeraars. 
Humanitas zal in diverse zorggebie-
den met verschillende partners in-
vulling willen geven aan een goede 
ketenzorg dementie. De behoefte 
is groot en dat zien de zorgverzeke-
raars nu ook. Wellicht dat gemeen-
ten daarbij aansluiten.
 
Eigen sanitair
Het afgelopen jaar zijn we druk 
bezig geweest met de ingrijpende 
renovatie van het verpleeghuis 
Hannie Dekhuijzen in Charlois en 
de nieuwbouw van onze kleinscha-
lige zorgvoorziening De Berberis-
hof in Schiebroek. Bij nieuwbouw 
of renovatie maken wij niet alleen 
aparte kamers voor iedere bewo-
ner, maar ook krijgt iedereen een 
eigen sanitaire en douchevoorzie-
ning. U zult wellicht zeggen, is dat 
dan bijzonder? Maar ik kan u ver-
zekeren dat het tot op de dag van 
vandaag in verpleeghuizen nog 
bijzonder is als bewoners niet een 
toilet of douche hoeven te delen. 

Uitnodiging aan ontwikkelaars
Humanitas is ook doende met 
een aantal veelbelovende nieuwe 
bouwprojecten. Zo wordt er in 
IJsselmonde, in het complex De 
Reigers, een prachtige woonvoor-
ziening gebouwd voor ouderen, 
waarin Humanitas zorg en welzijn 
zal gaan leveren. Ook bouwen we 

mee in Spijkenisse, waar aan de 
Oude Maas schitterende oude-
renvoorzieningen en kinder-
opvang worden gerealiseerd.    
Verder zijn er projecten in Fe-
ijenoord en in het centrum van 
Rotterdam waar wij voor bena-
derd zijn. Humanitas blijft dus 
ook in 2011 bezig om haar unie-
ke dienstverleningsconcept uit 
te breiden en als ontwikkelaars 
dit samen met ons wil realiseren, 
zijn ze altijd van harte welkom. 
Humanitas Huisvesting beëin-
digde in juli 2010 de samen-
werking met woningcorporatie 
PWS en startte op basis van een 
gezamenlijke visie een hopelijk 
langdurige relatie met Bouwver-
eniging Onze Woning (Hillegers-

berg) . In 2011 en volgende jaren 
zal die relatie verder worden uit-
gebouwd.

De Stichting Humanitas en de 
Stichting Humanitas Huisves-
ting zijn vitaal en hebben de 
afgelopen jaren veel gereali-
seerd voor onze clienten, onze 
huurders en mensen in de wijk. 
Wij als Raad van Bestuur com-
plimenteren alle medewerkers 
en vrijwilligers voor hun inspan-
ningen; iedere dag weer ver-
richten zij grootse prestaties. 
Zoals geschetst zitten we ook 
voor 2011 boordevol plannen en 
ambities. Wij willen daarin niet 
zomaar eenhuisvester en  leve-
rancier van zorg en maatschap-
pelijke diensten zijn. Wij doen dit 
vanuit een aantal, zeker in deze 
tijd, belangrijke kernwaarden:

•nadruk op de eigen regie van 
mensen die wij zorg en dien-
sten verlenen

•iedereen is gelijkwaardig

•openheid van ons handelen
 open voor opbouwende kritiek  

en  voorstellen tot verbetering. 

Samen
Wij kunnen en willen dit in 2011 
niet alleen doen, maar samen 
met cliënten, familie, vrienden, 
kennissen, medewerkers en vrij-
willigers. Daar willen we met u 
een toost op uitbrengen!
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