
Boos legde ik haar uit dat die ene 
man van die andere VENT niet in 
z’n mooie zandauto mocht stappen. 
Ik keek weer naar de mannen en zag 
ze naast elkaar naar ons kijken. De 
VENT had een hand op een schouder 
van de man gelegd. M’n moeder zei 
lachend dat die mannen vrienden 
waren en dat ze gingen koffi edrinken. 
Ze zwaaide naar de mannen en die 
zwaaiden terug. Sinds die dag werd er 
‘altijd’ naar me gezwaaid en zwaaide 
ik terug. Allemaal vrienden van me, 
die mannen met hun zandauto’s.

Foto
Sinds ik in 2007 voor het eerst De 
Oud-Rotterdammer onder ogen kreeg, 
knalt elke keer de reclamefoto van 
verhuisbedrijf Vos bij me naar binnen. 
Die foto is recht voor de garage op nr. 
19a genomen. Tegen de auto geleund 
staat Johan, de grappenmaker, met 
de vuilnisbak is Henk en naast/achter 
hem staat Jaap. De gebroeders Vos. 
De twee andere mannen (her)ken ik 
niet. Vos had toen drie wagens: een 
Commer, een Diamond en, later, 
een International. Waarschijnlijk 
verbouwde legerwagens. Vooraan 
staat de International, op de achter-
grond de Diamond. Twee wagens 

pasten precies in de garage en stallen 
gebeurde altijd achteruit. Daarvoor 
moest op straat eerst wel gemanoeu-
vreerd worden, maar dat kon je met 
een gerust hart aan de jonge Vossen 
(ze waren inderdaad rekels, vol 
grappen) overlaten. Tussen straat en 
garage lag een drempel. Wanneer de 
achterwielen daar overheen reden, 
was er tussen wagens en plafond 
ongeveer twee centimeter ruimte. Als 
zes-/zevenjarig knulletje vond ik het 
fantastisch dat het elke keer lukte die 
wagens binnen te krijgen zonder dat 
het plafond gesloopt werd of de auto 
een open laadbak kreeg. Héél vaak 
mocht ik ‘helpen’ de wagens te stallen 
door vanuit de auto te kijken of het al-
lemaal wel goed ging. Eén keer ging 
het bijna niet goed.

“Stop!” riep ik keihard. Henk remde 
direct. “Tisser?” vroeg hij geschrok-
ken. Ik vertelde hem dat er een fi ets 
achter de wagen stond. We gingen 

kijken en zagen dat Japies fi ets op een 
haar na geplet was. Japie kreeg van 
Henk voor zeven stuivers mondeling 
op z’n falie en ik kreeg van Japie een 
dubbeltje voor wat lekkers. Dat lek-
kers kocht ik bij waterstoker Domenie 
(hefbrugzegels) die eerst wilde weten 
hoe ik aan een dubbeltje kwam. 
Daarna zei hij dat ik voor een stuiver 
mocht kopen en de rest in m’n spaar-
pot moest doen. Het eerste gebeurde, 
maar het tweede wilde niet lukken. 
De gelukstoffees van de drogist bij 
school waren té verleidelijk.

Pilletje
Op de achtergrond is de Gerrit Jan 
Mulderstraat te zien en in het pand 
waar we tegen aankijken woonde een 
jongen die luisterde naar de naam 
Pippie. Van Langkous hadden we nog 
niet gehoord. Op een dag, ik zal zo’n 
zeven jaar geweest zijn, stapte ik de 
garage van Vos binnen en trof Jaap en 
Koosje Pil, die erboven woonde, aan. 

“Hallo Jaap, hallo Pilletje,” groette ik. 
Jaap werd een beetje boos en ik kan 
nu nog, zestig jaar later, letterlijk her-
halen wat hij tegen me zei. “Koosje 
heet Koosje en geen Pilletje. Ik noem 
jou toch ook geen Schollevis?” Tja, 
dat kwam hard aan. Sindsdien hou ik 
niet van naamgrappen.

Tussen de twee verhuiswagens is 
(vaag) nog een auto te zien. Dat 
is de Austin-bestelauto van Van ‘t 
Riet, een haardenreparatiebedrijf op 
nr. 1a, waar zo’n man of zes, zeven 
werkten. Meneer Van ‘t  Riet zelf 
woonde boven z’n bedrijf, was ‘dus’ 
m’n buurman en ook met hem mocht 
ik wel eens meerijden. Op een keer 
reden mijn buurman Van ‘t Riet 
en ik - op de Nieuwe Binnenweg, 
net voorbij de Heemraadssingel ter 
hoogte van bioscoop Capitol, toen 
er plotseling een jongeman voor de 
rijdende auto stond. Meneer Van ‘t 
Riet remde keihard. Ik vloog van m’n 

stoel af, stootte m’n hoofd tegen het 
dashboard, maar was op tijd terug 
om te zien dat de jongeman met wijd 
opengesperde ogen op de motorkap 
lag, er vanaf rolde en maakte dat hij 
wegkwam. In die tijd waren er geen 
autogordels.

Meneer Van ‘t Riet pakte m’n hoofd 
en informeerde of ik pijn had. 
Nee, had ik niet. Hij keek niet naar 
eventuele schade aan z’n auto, maar 
nodigde me uit om van de schrik 
bij te komen. Dat deden we bij café 
(ook) Capitol op het terrasje aan de 
Heemraadssingel. Lekker deftig; 
fl esje steenkoude limonade, maar niet 
met een rietje, nee, met een glas erbij. 
De Amersfoortse Kei, die zich later 
op m’n voorhoofd ontwikkelde, vond 
ik ook wel interessant staan. Kon ik 
over ‘het grote ongeluk’ opscheppen.
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Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten

Dorpsweg 74a, Rotterdam
T 010-4803001  Open: di. t/m za. 09.00-17.00 u.
www.goudwisselkantoor.nl         

        

DOR12

1912 - 2012

Het beste wat ú nog 
kunt geven!         

Lol met Vos in de Opzoomerstraat
Bijna de gehele jaren vijftig 
heb ik in de Opzoomerstraat 
gewoond. Op 3a, tweehoog-
achter. Aan de keuken hing 
een grote veranda, waar 
vandaan ik een prima uitzicht 
had op een terrein van ge-
meentewerken. Daar krioelde 
het soms van de zandauto’s 
en er kwam ook een kar met 
paard. Als vijfjarige vond ik 
dat prachtig. Op een dag, 
echter, zag ik dat een man in 
z’n zandauto wilde stappen, 
maar door een andere man 
aan z’n been getrokken werd. 
Het instappen lukte daardoor 
niet. Dat vond ik zó gemeen 
dat ik een schreeuw gaf. De 
mannen keken naar me en 
mijn moeder kwam geschrok-
ken de veranda op.
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Uw eigen leven blijven 
leiden met de juiste zorg

www.aafje.nl  
088 8 233 233

Alles naar wens

Uw eigen leven blijven 
leiden met de juiste zorg

www.aafje.nl  
088 8 233 233

Alles naar wens

- In de Opzoomerstraat in de jaren vijftig  -
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Cruise IJsselmeer / Texel
Vertrek 20 sept. / In- en ontschepen Rotterdam. Boek nu / op=op!

3 persoons B-caBine ca. 15m2

2 persoons a-caBine met prive 
Badkamer en inrijddouche 
ca. 20m2

2 persoons a-caBine ca. 11m2

2 persoons B-caBine ca. 12m2

1 persoons a-caBine ca. 11m2

massage, -Welness en Beauty 
ruimte

sky lounge

liften

Zonnedek

hal

travel
desk receptie

restaurant salon

hal

promenade dek

Bovendek

hoofddek

253

254

205     207     209     211

127      129    131     133

126      128    130      132

115      117    119      121       123

114     116     118      120       122

204     206     208     210

231      233    235    237

232     234     236     238

221     223     225     227

220     222     224     226 

247     249    251

248     250     252

3 persoonshut ca. 15 m2

2 persoons luxe hut ca. 20 m2

(rolstoeltoegankelijk) 

2 persoonshut ca. 11 m2

2 persoonshut ca. 12 m2

1 persoonshut ca. 11 m2

Sky Lounge

Liften

receptie

bibliotheek

MS Alegria

Een afwisselende vaartocht met het MS Alegria
over het IJsselmeer met een bezoek aan het prachtige 

Waddeneiland Texel. Maar ook onze hoofdstad 
Amsterdam, het mooie Volendam, Hoorn en Enkhuizen 

staan op het programma.

IJselmeer / Texel

- Niet inbegrepen, €15 reserveringskosten, verzekeringen/drankjes en 
excursies. Korting geldig  voor boekingen vanaf 4 september 2012, alleen 
op deze reis. Minimum deelname 70 personen.

Speciale lezersaanbieding
Gratis waardecheque
twv 25 euro pp voor uw
volgende boeking bij Adelle Cruises.volgende boeking bij Adelle Cruises.

NR.1004

Waardecheque€25,00 p.p.Alleen geldig mits volledig ingevuld.
Adelle Cruises B.V. Veldoven 4C, 3342 GR, Hendrik Ido Ambacht

info@adelle.nl www.adelle.nl 078-681 6055

Achternaam: Voorletters:  Straat: Postcode: Plaats: 
Telefoonnummer:

Voor info en boekingen bel of mail 
naar Adelle Cruises;

078-6816055
info@adelle.nl

De Veldoven 4C, 3342 GR
Hendrik Ido Ambacht

Inclusief* 6 nachten cruise* alle maaltijden aan boord* Afscheidscocktail op laatste dag
* Spetterend Captain’s Diner 
* Avondsnacks * Live entertainment aan boord   

* Cabine service 

MS Alegria / 7 dagen / volpension
van 20 t/m 26 september 2012

Rotterdam – Schoonhoven – Amsterdam –
Enkhuizen – Oudeschild – Hoorn –

Volendam – Rotterdam 

Vertrek 20 sept. / In- en ontschepen Rotterdam. Boek nu / op=op!

Let op!!!!! Nu of nooit!!

Deze cruise nu

150 EURO korting p.p.

op genoemde reissom.

Een afwisselende vaartocht met het MS Alegria

korting p.p.

Een afwisselende vaartocht met het MS Alegria

korting p.p.
€659pp

Bovendek

standaard 2p hut

Oud Rdam aug 2012 - 20 septV2.indd   3 8/28/2012   12:21:09 PM

 

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

De Lairessestraat 13a

2923 CG 

Krimpen a/d IJssel

Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a

3035 AX Rotterdam

Tel.: (010) 4666603

ledig of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullen-

de verzekering of de eventuele tandartsverze-

kering. Het zogeheten ‘klikgebit’ wordt, inclu-

sief de implantaten, op 180 euro na helemaal

vergoed. En ook deze bijdrage kan ten laste

komen van uw aanvullende verzekering!

Reparaties en aanpassingen worden overigens

voor de volle 100% vergoed.

Wat is een ‘klikgebit’?
Veel mensen

stappen over

op het ‘klik-

gebit’,

omdat een

‘gewone’

onderprothese vaak los of

niet lekker zit. In principe

komt iedere volwassene die

een volledig kunstgebit heeft

hiervoor in aanmerking. Bij een ‘klikgebit’

worden in de onderkaak twee implantaten

geplaatst. Op deze implantaten wordt een

metalen staa�e in de kaak verankerd,

waarop het nieuwe kunstgebit vast geklikt

wordt. Vandaar de term ‘klikgebit’. Uiteraard

kunt u het kunstgebit zelf uitnemen en terug-

plaatsen om deze te reinigen. Over het alge-

meen is het na een periode van acht tot twaalf

weken mogelijk het nieuwe ‘klikgebit’ op de

implantaten te plaatsen. Tot die tijd kunt u uw

vert, dan regelt hij vervolgens de

hele aanvraagprocedure bij uw

zorgverzekering. Na toestem-

ming van de zorgverzekering

brengt de implantoloog de

implantaten in uw kaak aan. Dat

gebeurt tegenwoordig op een zeer

patiëntvriendelijke manier met

een plaatselijke verdoving. U

hoeft dus bij het implanteren geen hinder te

ervaren. In een later stadium wordt de nieuwe

prothese (het ‘klikgebit’) aangemeten. Deze

hele procedure – de foto, de aanvraag, het

implanteren en het maken van het nieu-

we ‘klikgebit’ – vindt plaats in onze

praktijk aan de Lairessestraat in Krim-

pen aan den IJssel of in de Zwart Jans-

traat in Rotterdam. 

Resultaat: 

probleemloos lachen,

eten en drinken met een

vastzittend gebit

Dus waarom zou u nog langer tob-

ben met een loszittend kunstgebit? Dit pro-

bleem kan nu definitief verleden tijd zijn met

een door “Hagen” vervaardigd ‘klikgebit’. En

of het nu gaat om een ‘gewoon’ kunstgebit, het

‘klikgebit’ of reparaties en aanpassingen: bij

“Hagen” krijgt u alle aandacht en een per-

soonlijk advies. Uiteraard wordt er daarbij

rekening gehouden met al uw individuele wen-

sen.

Laat u eens informeren en maak telefonisch

een gratis en geheel vrijblijvende afspraak bij

één van onze onderstaande praktijken.

Graag tot ziens!

Het vertrouwde adres voor 
een perfect kunstgebit

Kunstgebitten en reparaties

• Vrijblijvend advies

• Behandeling volgens afspraak

• Vergoeding zorgverzekeraar

De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die
uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk
overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het

Het vertrouwde adres voor 
een perfect kunstgebit

Het vertrouwde adres voor 
een perfect kunstgebit

Kunstgebitten en reparaties

• Vrijblijvend advies

• Behandeling volgens afspraak

• Vergoeding zorgverzekeraar

De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die
uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk
overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het
kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de
eerste aanblik. U moet er mee kunnen lachen en kauwen.
Zònder een centje pijn. Bijna altijd lukt het onze tand-
protheticus zo’n optimale prothese te vervaardigen. 

Het vertrouwde adres voor 
een perfect kunstgebit

• Vrijblijvend advies

• Behandeling volgens afspraak

• Vergoeding zorgverzekeraar
0082267.pdf   1 3-5-2012   12:10:16

En ook
voor een

stralende
lach komt

u naar
"Hagen"

Tandprothetische Praktijk "Hagen" BV
Het vertrouwde adres voor een perfect kunstgebit 
en ‘klikgebit’ op implantaten
In de bruisende winkelstraat van het Oude Noorden is Tandprothetische 
Praktijk "Hagen"BV gevestigd waar gediplomeerde specialisten ervoor 
kunnen zorgen dat u weer vol zelfvertrouwen uw lach aan de wereld kunt 
tonen. "Hagen" doet dat al jaren en heeft daarmee een grote reputatie 
opgebouwd. Mensen uit alle uithoeken van Nederland weten de weg naar 
de vestiging in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel te vinden. Dat kan 
zijn voor een kunstgebit maar ook voor een ‘klikgebit’ op implantaten.

Kunstgebitten en reparaties
De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen 
tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen 
zijn erg belangrijk bij het kauwen en het spreken, maar ook voor uw 
uiterlijk. U moet er mee kunnen lachen en kauwen. Zonder een centje 
pijn. Bijna altijd lukt het onze tandprotheticus zo’n optimale prothese te 
vervaardigen. Heeft u al een prothese, dan kunt u uiteraard bij ons terecht 
voor reparaties, zoals breuk/scheur, tand los of tand verloren en voor 
aanpassingen, zoals het opvullen van de prothese, als deze los zit in uw 
mond.

‘Klikgebit’ op implantaten
Veel mensen stappen over op het ‘klikgebit’, omdat 
een ‘gewone’ onderprothese vaak los of niet lekker 
zit. Bij een ‘klikgebit’ worden in de onderkaak twee 
of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten 
wordt een metalen staafje in de kaak verankerd, 
waarop het nieuwe 
kunstgebit vastgeklikt 
wordt.

Rotterdam:
Zwart Janstraat 122a
Tel. 010 - 4666603
www.tpphagen.nl

Krimpen aan den IJssel:
Burgemeester Aalberslaan 43
Tel. 0180 - 550431
info@tpphagen.nl

“Behandelingen vinden plaats op afspraak en behandelingen 
worden veelal vergoed door uw zorgverzekeraar.
Bel ons gerust voor een vrijblijvend advies”

"Hagen" garandeerd altijd de laagste tarieven. Ergens anders 
een lagere begroting gekregen? Laat deze aan ons zien en wij 
gaan mee in de prijs. Want ook u verdient de beste kwaliteit!

Voordelen ‘klikgebit’ op implantaten?
Met implantaten behoren onzekerheden, over een loszittend gebit, 
tot het verleden. Implantaten geven u een prothese die comfortabel 
zit en natuurlijk aanvoelt. U heeft geen uitgaves meer aan kleef-
pasta’s. Met een prothese gedragen op implantaten gaat het eten 
weer zonder problemen.
Met implantaten zit uw gebit weer rotsvast in uw mond.
Uw tanden functioneren en voelen weer als uw natuurlijke tanden.
De implantaatbehandeling is een veilige en betrouwbare behande-
lingsmethode. U wordt er echt weer vrolijk van!

Organisatie van 
Nederlandse
Tandprothetici Lid 281 J. Hagen, Tandprotheticus

ISO/HKZ
gecertifi ceerd
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Op een dag deden we tikkertje rond 
de International van Vos. Ik rende 
aan de voorkant, wilde de bum-
perpaal vastpakken om me op die 
manier ‘de bocht om te slingeren’ 
zonder vaart te minderen, miste de 
paal volkomen, stoof daardoor recht-
door en kwam frontaal in aanraking 
met een rijdende bakkersbakfi ets. 
Schade mijnerzijds waren een 
bloedneus en afgetikt zijn. Van de 
geschrokken broodbezorger kreeg 
ik een krentenbol en de goede raad 
voortaan niet zo wild te doen.
Op de hoek met de ‘Gerrit Jan’ was 
aan de oneven kant groenteboer 
Tanis. Daar kreeg ik wel eens een 
‘stekkie’ (fruit met een plekje of 
een wormgaatje). Aan de even kant 
was schoenmaker Van der Poel, 
wiens vrouw eens een emmer water 
over ons knikkerpotje gooide. Ik 
heb nooit begrepen waarom ze dat 
deed, temeer daar haar dochtertje 
Elsje meeknikkerde. Waterstoker 
Domenie, op nr. 3b, had twee kinde-
ren: Elsje en Jantje. Elsje, even oud 
als ik, zou met me trouwen. Stond 
hartstikke vast, had ik niks over te 
zeggen. Gaf niet, want ik wilde ook 
wel met Elsje trouwen. Dat het niet 

is gebeurd, is een ander verhaal.

Achterklep
Halverwege de straat, aan de even 
kant, kwam wel eens een bestelwa-
gen van garniturenbedrijf Peitsman. 
De chauffeur ging aan het lossen en 
liet dan de achterklep openstaan. Wij 
gingen daar op zitten. De chauf-
feur kwam terug, deed alsof hij ons 
niet zag, reed heel zachtjes naar de 
Hooidrift, ‘joeg’ ons er daar vanaf en 
sloot de wagen. Voordat hij wegreed, 
zwaaide hij altijd en wij zwaaiden 
terug.
Tussen Vos en de Hooidrift was 
de melkwinkel van Voges. Daar 
had ik niets ‘bijzonders’ mee, maar 
Voges vertrok en in zijn plaats 
werd die winkel een atelier waar 
bioscoopplaten werden gemaakt 
(geschilderd?). Hiermee bedoel ik 
de grote buitenplaten die boven de 
ingang van een bioscoop hingen en 
lieten zien wat voor geweldige fi lm 
er gedraaid werd. Er tegenover was 
een soort pakhuis waar wel eens los, 
vers hooi werd opgeslagen. Dat werd 
vanaf een vrachtwagen met een riek 
daar naar binnen gebracht en dat 
stuk stoep lag na verloop van tijd vol 

(lekker ruikend) hooi. Op een keer 
kwam er een kikker tevoorschijn en 
uiteraard probeerde ik die te vangen. 
Is me niet gelukt.

Luchtig gekleed
Op een hoek met de Hooidrift was 
de melkwinkel van Lindeboom of 
Lindeman of Linde ... Had ik niks 
mee. Op de andere hoek was de 
winkel van bakker Steens. De bak-
kerij zelf was in de Opzoomerstraat. 
Daarvan stonden de deuren vaak 

open, waardoor gezien kon worden 
dat de bakker in z’n blote bast liep 
of een interlockje aan had. ‘Luchtig’ 
gekleed bovenlichaam in elk geval. 
Logisch, want er kwam me een 
warmte naar buiten, maar ik vond 
het toch een raar gezicht. Iemand die 
op die manier z’n werk deed.
Naast de fi etsenstalling van Den 
Held woonde een jongetje dat 
Kareltje heette. Niks bijzonders zou 
je zeggen, maar z’n achternaam was 
..... van Rotterdam. Pas toen ik het 

naamplaatje bij z’n deur kon lezen, 
geloofde ik dat hij zo heette. Ach 
ja, die Opzoomerstraat. Een heel 
gewone straat.

Ik heb geen behoefte aan een reünie 
of herkennismaking. We hebben el-
kaar zo ongeveer 55 jaar niet gezien 
en ieder ons eigen leven geleefd. 
Laat dat maar zo blijven.

P. J. Scholten
Puttershoek

Vervolg van voorpagina
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Cox Column

De krant WAS “een meneer”

Ik lees de Volkskrant, die hadden we 
vroeger thuis al, dus ik denk zo’n 
dikke zestig jaar. Het is absoluut 
voor mij de beste ochtendkrant, 
maar ik neem hem dikwijls 
tandenknarsend door, want als 
wij hier in Nederland al te maken 
hebben met de steeds verder 
toenemende vermokumming van de 
media, heeft dit proces zich bij de 
Volkskrant al voor de volle honderd 
procent voltrokken. Voor dat blad is 
Mokum de hele wereld en de hele 
wereld dus Mokum. Hun universum 
houdt werkelijk op aan het einde van 
de Overtoom. Ze hebben geen fl auw 
benul van wat er verder in Nederland 
te koop is, of het moet wel heel 
bijzonder wezen.
Als er honderdduizend mensen op de 
Coolsingel staan met de Roparun zul 
je daar geen jota of stipje van lezen; 
varen er tien bootjes met versierde 
nichten door de grachtengordel, 
dan is dat voorpaginanieuws. Van 
de topografi e van ons land: geen 
enkel benul. Je leest bijvoorbeeld: 

‘Het dorpje (sic) Oud-Beijerland in 
de Alblasserwaard’. Nee, dit verzin 
ik niet. Vorig jaar januari was er 
een sportverslaggever van hen, 
uitgeput van de verre reis, bij Sparta-
Feyenoord verzeild geraakt, volgens 
hem “een wedstrijd om des keizers 
baard.” Dat het hier ging om een 
aardig initiatief, namelijk de aloude 
competitie om De Zilveren Bal weer 
nieuw leven in te blazen (waarom is 
dit weer gestaakt?) wist ie natuurlijk 
niet, want daar hebben ze in Mokum 
nog nooit van gehoord, dus bestaat 
het niet. Ik weet niet of u het nog 
weet, maar toen had in Moerdijk 
die explosie plaats gevonden, dus 
wist voornoemde verslaggever te 
melden “dat DE MAASVLAKTE” 
in brand stond. Nee, ook dit verzin 
ik niet.. (Coen Moulijn was toen 
net overleden en de scribent wist 
ook nog te melden dat iedereen het 
daar over had, wat hem betreft “een 
overdosis Coen.” Op zich al een 
onbeschofte opmerking over het 
oprechte verdriet dat in deze regio 

heerste, maar bovendien: hoe lang 
denkt hij dat wij hier al zuchten 
onder een overdosis Cruijff?).
Maar daar gaat het allemaal niet om, 
ik had het AD in de bus. Kennelijk 
heeft zo’n besteller voor elk wat wils 
bij zich. (Dat was wel anders toen ik 
in de jaren vijftig driehonderd maal 
Het Nieuwe Dagblad rond bracht 
in de buurt achter het Colosseum, 
en daar zat echt niet één Vrije Volk 
tussen.) Ik ga het AD niet beledigen, 
ze noemen zich zelfs in de onderkop 
‘Het Rotterdams Dagblad’, er zit een 
katern ‘De Hoeksche Waard’ in, echt 
die mensen doen hun best, maar mijn 
krant is het niet, jammer.
Dan ga je dus bellen om te 
proberen alsnog de goede krant 
te bemachtigen. Nou, dan weet je 
het wel hè. Je krijgt een juffrouw 
op een bandje. Dan moet je iets in 
toetsen, en dan vraagt de juffrouw 
op het bandje naar je postcode. 
Die moet je inspreken, waarna 
zij de postcode herhaalt en vraagt 
of dat goed is. “Ja!”, roep je dan 

tegen de telefoonhoorn. Hetzelfde 
met je huisnummer, en weer roep 
je “Ja!” in het luchtledige. Het is 
voor mij een Kafka- of George 
Orwell-achtige beleving. Dan zegt 
het bandje dat ze het weet, fi jn zo, 
en dat ze niet wil dat ik van het 
nieuws verstoken blijf, dus of ik 
dit via SMS, als ik het goed heb 
verstaan, wil krijgen. “Nee!” roep je 
wanhopig, “Ik wil een krant!” Dat 
laatste hoort ze kennelijk niet, in 
plaats daarvan belooft ze ruimhartig 
“dat uw abonnement met één dag is 
verlengd!”
Wat is dit voor hemeltergende 
fl auwe kul? Denkt ze dat ik dat aan 
het einde van het kwartaal in de 
gaten ga zitten houden?
Een levend iemand aan de 
telefoon, van wie je begrijpt dat 
je boodschap is over gekomen, 
en een jongen op de fi ets die nog 
even de krant nabrengt, zou dat niet 
veel menselijker, praktischer, en 
klantvriendelijker zijn?
En zou dat nou zó veel duurder 
wezen?

Vandaag was het weer eens zover. Ik had de verkeerde krant in de bus. Ik weet niet of kranten-
mensen zich realiseren hoe erg of dat dat is. Je zit ‘s morgens in een bepaald ritme. Je staat op, zet 
half slapend een kop koffie, en loopt er mee met je hond een rondje door de tuin, en bij de laatste 
slok ben je bij je hek, dat je opent om naar de brievenbus te gaan. Wat een schok als daar dan niet 
je vertrouwde krant in zit. Dat is te vergelijken met dat je een afspraak hebt met je vriendin, en die 
heeft ineens een totaal verkeerde jurk aan, zodat je denkt “Moet ik hier de hele avond mee verder…”
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Wilhelm Tellplaats 18 -32  Openingstijden:   Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!!  

Wijk Oudeland, Hoogvliet   Dinsdag t/m  Zaterdag  Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes   

3194 HT, 010- 438 12 22   10:00 tot 17:00 uur    thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een   

www.tmgcentrumhoogvliet.nl      afspraak: 010-  438 12 22      
              
Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal 
met bijzondere  afwerkingen in het leer en stof etc.        *indien voorradig  

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels
- Relax/opsta fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
  verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
  sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

  
   

 
 

 
 

  
 

   
 

 
   
   
   

 

Ziet u er ook zo tegen op??
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

 

Al bijna 34 jaar
uw senioren specialist!!

De koffie staat altijd
voor u klaar

www.smileclinic.nl

T A N D P R O T H E T I E K

Het beste
voor uw gebit

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

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

Locatie Gouda Lekkenburg 2-01
2804 XC Gouda T 0182 - 555 010

(KLIK) GebIt
wOrdtVerGOed

VanuIt het

basIspaKKet

Voor de behandeling Na de behandeling

Locatie Vlaardingen Reigerlaan 36
3136 JK Vlaardingen T 010 47 522 78

Kom vrijblijvend naar onze informatiedag!
Wanneer:  Zaterdag 22 september
Hoe laat:  10.00 tot 15.00 uur!
Waar:  Alle locaties

* Bij aflevering en betaling van een volledige prothese of implantaat gedragen prothese
 Aktie is geldig tot en met 30 september 2012

naJaarsaKtIe
Nu € 100,- retour op uw rekening*

Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit en hygiëne. Zie de kwaliteitskeurmerken op onze website.

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven.

Bijvoorbeeld:
Cremeren Concept ‘Basis’

€ 2.475,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:
www.conceptuitvaart.nl

Telefoon: 010 - 419 08 72

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringdocumenten.

Concept Uitvaart

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank voor

 

 775,--
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.

"Ook kunt u bij ons terecht voor 
al uw stoffeerwerkzaamheden". 

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 

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

Modepresentatiedagen 

Najaar

Iedere klant 

ontvangt 

een leuke 

attentie!

Vrijdag 7 en 
zaterdag 8 
September



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 4 september 2012 pagina 5

EEN ROTTERDAMS FAMIL IEBEDRIJF  S INDS 1888

Kwaliteit, Zekerheid en Keuzevrijheid, zoals ú het wilt

Begrafenis - Crematie

010 - 447 99 00      www.vanderspekuitvaart.nl

Ken je dit nog?(12) 

“Ik heb ook zo’n trui gehad en speelde heel dikwijls 
cowboytje in de bosjes rond het Lisplein”, bekent 
Wallast. “Het zou toch wel heel toevallig zijn als 
er nog iemand met diezelfde trui rondliep die ook 
precies daar cowboytje speelde. Rond het oude 
houten kerkje op het Lisplein kon je heerlijk spelen. 
De bosjes waren talrijk, maar niet zo dat ze ondoor-
dringbaar waren, dus je kon je er lekker verschuilen, 
maar ook bewegen. Ik vergeet nooit een wat vreem-
de jongen die zich op een gegeven moment met ons 
spel kwam bemoeien. Hij noemde zich Tjipke uit de 
Ackersdijkstraat en kwam, zoals hij zei, uit Canada. 
Daar had hij echte indianen gekend en hij zou ons 
wel eens leren sluipen als een echte indiaan. Ik weet 
niet of het veel geholpen heeft, maar het heeft ons 
spel in ieder geval niet bedorven en we hebben ons 
nog lang aan zijn goede tips gehouden.”

P.L.J. de Koster uit Spijkenisse heeft het met zijn 
uitgebreide reactie meteen helemaal goed: “Volgens 
mij is dit hoek Lisplein/Bergselaan. Ik ben hier 
geboren en getogen tot mijn 23e en heb gewoond op 
de Bergselaan no. 42a 2-hoog.
De tram die je ziet is lijn 11, die reed van het Lis-
plein naar het Mathenesserplein vlakbij het Sparta-
stadion. Er was geen wissel. De tram reed een grote 
bocht om weer naar het Mathenesserplein te gaan en 
een geliefde bezigheid was om trammetje te wippen 
(op de treeplank van de gesloten deur meerijden) 
er natuurlijk voor zorgend dat de conducteur je niet 

zag. Ook leuk was om klappertjes op de tramrails te 
leggen, die knalden als de tram eroverheen reed.
Ik heb op de jongensschool in de Delfgaauwstraat 
gezeten. Ik weet nog goed dat ik bij het uitgaan van 
de school met schotsje wippen op het Lisplein door 
het ijs zakte en tot aan mijn middel in het water 
stond. Verder herinner ik mij het tussendoorpad 
van het Lisplein naar de Bergselaan (pal achter de 
huizen van de Gordelweg). Dit was een geliefde 
plek als er verstoppertje werd gespeeld. Tevens staat 
mij bij dat de toen bestaande (houten?) kerk op het 
Lisplein werd gesloopt en er een nieuwe kerk werd 
gebouwd waar op zaterdagavond diverse festivitei-
ten voor de jeugd werden georganiseerd.
Ik weet nog veel meer, maar dan zou u er een aparte 
editie aan kunnen wijden, zoals appeltjes jatten uit 
de tuinen van de huizen aan de Gordelweg. Je kwam 
in deze tuinen via de grote tuin van het Bergweg-
ziekenhuis met o.a. een ingang aan de Bergselaan, 
hoek St.Agathastraat.”

Sylvia Stapelkamp-van Wijk vermoedt dat ze beken-
den ziet op de foto: “Dit is het eerste huis (of laatste) 
op het Lisplein met op de achtergrond lijn 11 op de 
Bergselaan. Mijn schoonouders hebben jaren inge-
woond bij de ouders van mijn schoonvader op het-
zelfde rijtje. Nu wonen ze al 50 jaar aan de overkant. 
Ik weet niet wanneer de foto precies is geschoten, 
maar als dat in de jaren 60 is, zou het misschien zelfs 
m’n man, broer of vrienden kunnen zijn.”

“Ik kan me uiteraard volledig vergissen (en dat 
klopt/red), maar volgens mij is deze foto genomen 
vanaf de Mathenesserdijk, kijkend in de richting van 
de Mathenesserweg”, schiet Bert Westerveld volko-
men mis, terwijl John Behrens de plek wel feilloos 
herkent: “Ik woonde in de Lisstraat en kan me nog 
herinneren dat we hier in die bak speelden op de 
hoek van het Lisplein en de Bergselaan. Misschien 
sta ik zelf wel op deze foto uit de jaren zestig.”

“Jazeker ken ik dit nog”, reageert ook Gerard 
Schaap verheugd. “Dit is het hoekje van de 
Bergselaan met het Lisplein in de wijk Bergpolder. 
Cowboytje spelen deed ik daar ook, eind jaren ‘50. 
Fred Wallast (hoofdredacteur) misschien ook wel, 
want die woonde toch in de Lisstraat (rechts buiten 
beeld)? Vierasser lijn 11 is te zien bij het eindpunt 
met keerlus en daarachter was het Bergweg Zie-
kenhuis. Voor de geestelijke bijstand ging men naar 
de Hervormde Lispleinkerk. Ik ben zelf geboren 
(1953) in de Delfgaauwstraat en heb daar gewoond 
tot mijn trouwen in 1977. De Delfgaauwstraat loopt 
van de Bergsingel tot aan het Lisplein. Ik heb ook 
veel gevoetbald op het nabij gelegen grasveld aan 
de Gordelweg. Ik heb heel veel leuke herinneringen 
aan deze buurt.”

“Volgens mij is deze foto genomen op de hoek van 
het Lisplein en de Bergselaan. Als meisje vond ik 
het altijd heel jammer, dat er geen bloemen in de 
bakken stonden. Ik had ze er zelf in willen zaaien, 
maar had daar natuurlijk geen geld voor. Op de ach-
tergrond zie ik lijn 11. Een prima verbinding naar 
een lieve tante, waar we graag op bezoek gingen”, 
zorgt Maria Kerkum voor de vrouwelijke noot.

In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 7 augustus 
herkent Jetje van der Leden het plaatje als het eind- 
of beginpunt van lijn 11 aan de Bergselaan: “De 
stoere cowboys liggen op de hoek van het Lisplein. 
Wij woonden in de St.Agathastraat 6 met om de 
hoek het Bergwegziekenhuis waar wij achter op 
uitkeken. Ik heb er tot mijn 19e gewoond en lijn 11 
was ons trammetje naar het Mathenesserplein. Leuk 
die oude tijd weer even te beleven, ik ben benieuwd 
of ik het bij het rechte eind heb.”

“Jawel, dit ken ik nog”, schrijft Kees Kooij. “Dat 
moet op het hoekje van het Lisplein in Rotjeknar-
Noord zijn. Het transport bestond uit RET tramlijn 
11. Als eind- dan wel beginpunt werd het Lisplein 
genoemd. Maar het echte Lisplein lag achter de 
stoere cowboy op de voorgrond. Op het Lisplein 
zelf was een vijver. Met op de hoek van deze vijver, 
aan de Gordelweg, het geestelijke, oftewel de kerk 
aan het Lisplein. Achter de tram is een rond plein 
waar de tram een rondje maakte naar het beginpunt, 
dat niet het echte Lisplein was, maar het einde van 
de Bergselaan. Bij het Lisplein eindigde ook de 
Berkelselaan. Op dat pleintje achter de tram was de 
ingang van het Bergweg ziekenhuis. Voor de fysie-
ke bijstand. Pakweg twee tramhaltes verder kwam 
je bij de Vrijenbansestraat en de Ackersdijkstraat 
(waar ik jaren heb gewoond) en de Rodenrijsel-
aan (waar ik nog op school heb gezeten - 5e en 
6e klas- 1950/1952). De genoemde Gordelweg en 
dan met name langs het (Noorder)kanaal beschikte 
in die tijd over voortreffelijke trapveldjes om te 
voetballen.”

“Wat een prachtige foto die bij mij veel mooie 
jeugdherinneringen naar boven brengt!”, schrijft 
Reindert van Dijk. “Dit moet de hoek Lisplein-
Bergselaan zijn, te herkennen aan de merkwaardige 
plantenbakken die het blok panden Lisplein siert 
en ook de bijzondere hoek, het huis van, toen al of 
misschien nog even niet, de familie Lippens. Mijn 
belevingswereld was toen het ongeveer driehoekige 
blok Gordelweg – Lisplein – Bergselaan. Je hoefde 
er namelijk niet voor over te steken! Rolschaatsen, 
steppen, fi etsen. En bij tijd en wijle cowboytje 
spelen. Met kinderen uit de buurt: broers Alexander 
en Klaas en zus Christine (jazeker, allemaal van de 
familie Van Dijk van Lisplein 26!), hadden we daar 
een geweldig speelgebied. Speelmaatjes herinner ik 
me nog Ronald en Rene van der Gaauw, Arjan op ‘t 
Land, de broertjes Stapelkamp. Vermoedelijk zijn 
de strijdmakkers van de foto niet van ons gezin (ik 
denk even toch mijn broertje Alex op de rug te zien; 
hij had ook zo’n trui uit die tijd en zo’n stoer jasje). 
Lijn 11 was vlakbij en bracht ons (zo af en toe met 
moeder naar de winkels) in de binnenstad. Is de foto 
van ongeveer 1966-1968? Leuk om ook van anderen 
uit die tijd terug te horen!”

De redactie van De Oud-Rotterdammer staat, na al die jaren, nog steeds verbaasd 
over het aantal mensen dat zelfs aan de hand van detailfoto’s kan bepalen waar 
die genomen is. De foto in Ken je dit nog 12? gaf toch slechts een detail te zien van 
de Bergselaan en het Lisplein, maar er waren weer heel veel lezers die het feilloos 
herkenden en hun herinneringen opstuurden. Opmerkelijk hoeveel mensen in de 
drie cowboys zichzelf dan wel hun broertje herkenden. Inclusief, inderdaad Gerard 
Schaap, hoofdredacteur Fred Wallast die er tamelijk zeker van is dat hij het achter-
ste cowboytje is, vanwege de trui die de jongen draagt onder zijn cowboyhesje.

Rotterdamser dan deze nieuwe opgave kan een foto bijna niet zijn. Die kranen, de kinderhoofdjes, ze zullen 
bekend voorkomen. Om u een beetje op weg te helpen, verklappen we dat deze straat in een wijk ligt met een 
roerig verleden, waarover veel te vertellen, dus ook te schrijven valt.

Stuur uw bijdrage voor woensdag 26 september op naar 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Nog veel makkelijker is natuurlijk uw oplossing per mail te sturen naar kenjeditnog@deoudrotterdammer.nl

Ken je dit nog? (14) 

Cowboytje spelen

- Foto uit boek Herman Romer - 
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BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 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,-

(Dhr/Mevr)

Adres

PC            

Plaats

Telefoon Afd24

Informeer mij vrijblijvend over de  buitentraplift
 traplift rechte trap  traplift met 1 of 2 bochten

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar: Stannah 
Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB Sassenheim.

www.stannah.nl - info@stannah.nl

Traplift huren?
Alleen bij de beste!

BEL GRATIS 0800-0228-700
 (toestel 2443)

De fiscus betaalt mee, ook bij huur!

’s Werelds meest gekozen en 
gewaardeerde traplift.

43

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 -> Scherp!
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 - 17.30, zaterdag: 9.30 - 17.00

helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het 

Sinds 
1996

MEUBELSTOFFEERDERIJ  

* Meubel reparatie
* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie
* Leder bewerking

 ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

Tel.: 010 - 41.45.808

STOELEN VLECHTERIJ Minimum leeftijd 55 jaar

Interesse? Neem dan voor meer informatie contact op met onze afdeling Klantenservice & 
Verhuur via nummer (0180) 39 12 22 of kijk op www.vestia.nl/zuidplas voor het actuele aanbod. 

Vestia Zuidplas, Ringvaartlaan 4, 2910 aa  Nieuwerkerk a/d IJssel

Direct beschikbaar in 
Nieuwerkerk a/d IJssel
 2-kamer seniorenwoningen in diverse complexen
(Valkendaal, Mezendaal, Reigerhof, Boslaan)
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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’.

De meeste politieke partijen hebben 
daarover in hun programma’s al stand-
punten ingenomen. Over het algemeen 
zijn daarover wel compromissen te be-
reiken. Alleen de partijen op de uiterste 
vleugels – SP aan de linkerkant en de 
PVV aan de rechterkant – zetten hoog 
in met radicale standpunten. Deels is 
dat ook het geval met 50PLUS, die zich 
vrijwel geheel op de ouderen richt, een 
zogenoemde ‘one-issue-partij’.
Nog afgezien van de vraag of je een poli-
tieke partij als 50PLUS moet oprichten 
- die zich geheel toelegt op de ouderen 
en die toevallig ook grotendeels overeen-
komt met onze lezersgroep – vinden wij 
dat ouderen niet in een ‘politiek hokje’ 
moeten worden geplaatst. Zij maken nu 
eenmaal deel uit van de gehele samenle-
ving, waarin onderlinge solidariteit een 
groot goed is.
Erg belangrijk in de verkiezingsstand-
punten wordt of het tekort op de over-
heidsbegroting in 2013 meer of minder 
dan 3 procent (de Europese norm) moet 
bedragen. Alle fi nancieringen hangen 
samen met dit hoofddoel. Hierover 
verschillen de meeste politieke partijen 

niet van mening. Alleen de SP en PVV 
denken daar anders over. De PVV: “Het 
dictaat van Brussel om de economie ka-
pot te bezuinigen kan de prullenbak in.” 
De SP: “Door nu te hard te bezuinigen, 
helpen we onze economie verder om 
zeep en dat is onverstandig.”

Zorg
Door het voornemen de uit de hand 
lopende kosten in de zorg te beteugelen, 
zijn er in die sector nogal wat voorne-
mens die oud en jong treffen. Oud méér 
dan jong, omdat men nu eenmaal bij het 
ouder worden méér gezondheidspro-
blemen krijgt. Zo bestaat er een plan de 
huisarts onder het eigen risico te laten 
vallen. SP, PVV, PvdA en 50PLUS zijn 
daar op tégen. De PvdA laat nog ruimte 
om in de coalitiebesprekingen daarin 
iets toe te geven als het iets anders bin-
nenhaalt.
Om in het algemeen het eigen risico te 
verhogen om de gezondheidszorg betaal-
baar te houden, lijkt na de verkiezingen 
een grote meerderheid in de Tweede 
Kamer te ontstaan. Alleen de PVV, de 
SP en de Partij voor de Dieren (PvdD) 

zijn het hier helemaal niet mee eens. 
Waziger zijn de standpunten als het gaat 
om méér concurrentie tussen zorginstel-
lingen (marktwerking). Het meest tégen 
is de SP: “De zorg is geen markt en 
marktwerking in de zorg heeft tot nu de 
prijzen alleen maar opgedreven.” Andere 
partijen denken daar anders over.
De verhoging van de AOW-leeftijd naar 
67 jaar lijkt al beklonken (koppeling aan 
de levensverwachting). De PVV is nog 
steeds pertinent: “Onze ouderen mogen 
niet de dupe worden van de eurocrisis.” 
De SP stelt dat ‘mensen onder de 65 jaar 
eerst aan werk moeten worden geholpen 
en gehouden’. 
Grappig is wel het eventuele pro-
grammapunt (het zal er wel niet van 
komen…) dat als ouderen na hun pen-
sionering willen blijven werken, zij een 
(extra) belastingvoordeel moeten krijgen. 
Alleen de PVV en D66 zijn het hier he-
lemaal mee eens. Ook twijfelachtig is het 
voorstel om de belastingen op erfenissen 
af te schaffen. Daarmee zijn alleen de 
VVD en 50PLUS het eens. Het CDA is 
het hiermee ‘helemaal oneens’.
Een herhaaldelijk in de afgelopen twaalf 

jaar terugkomende kwestie is of ouderen, 
die een goed inkomen (AOW+ pensioen) 
hebben, op termijn ook AOW-premie 
moeten betalen. De meeste partijen zijn 
het daarmee niet eens. Alleen de SGP 
meldt er wel wat in te 
zien. Let wel: dege-
nen die meer heb-
ben dan AOW 
alleen.

Openbaar vervoer
Een punt waarop deze krant zich onlangs 
heeft gericht is het stadsvervoer in 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een 
verkiezingsitem is of openbaar vervoer 
gratis moet worden voor 65-plussers, 
ongeacht hun inkomen (zoals in Rot-
terdam). De meeste politieke partijen 
wijzen dat af. Alleen 50PLUS is het 
daarmee eens. In alle hiervoor genoemde 
radicale standpunten moet worden 
betrokken dat als deze politieke partijen 
hun zin krijgen, dat altijd ten koste zal 
gaan van andersdenkenden. In oude-
renkwesties zijn het vaak de volgende 
generaties (zoals hun kinderen) die 
waarschijnlijk de rekening gepresenteerd 

krijgen. De geschiedenis heeft geleerd 
dat de meest radicale politieke partijen 
van enige omvang – thans de PVV op 
rechts en de SP op links – nog nooit in 
een regeringscoalitie zijn opgenomen, 
waarin toch compromissen moeten 
worden gevonden. Zal het nu anders 
worden? De citaten zijn afkomstig van 
de onafhankelijke www.stemwijzer.nl. 
Wil men een nadere stemindicatie, dan 
kan men ook terecht op www.kieskom-
pas.nl. Als men specifi ek wil ‘selecteren’ 
op ouderenzaken, kijk dan ook op www.
ouderenorganisaties.nl/programmaver-
gelijker-2012/. Daarbij krijgt men ook 
gratis de mening van de ouderenbonden.

Ouderenkwesties spelen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september ongetwijfeld een grote rol. In de nieuwe coalitie van waar-
schijnlijk minstens drie politieke partijen moeten besluiten worden genomen over onder meer de zorgkosten, de pensioenen (en AOW), belastin-
gen op erfenissen en wellicht ook over openbaar vervoer voor 65-plussers. Zaken die vooral ouderen treffen.

Onze grote kracht is onze onafhankelijkheid, dus verwacht, met de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september voor de deur, geen stemadvies van ons. In deze analyse zetten we wel verschil-
lende verkiezingsstandpunten op een rijtje. De partij van uw keuze zult u als lezer zelf moeten bepalen.

Compromissen nodig in ouderenkwesties

Erf- en schenkingsrecht

Interen op 
vermogen én toch schenken
Als gescheiden vrouw van 72 teer ik 
jaarlijks 5000 euro in op mijn vermogen, 
doordat ik van alleen de AOW en een 
heel klein pensioentje niet kan leven. Ik 
bezit een lastenvrij koopappartement en 
ongeveer 80.000 euro aan spaargeld. Ik 
heb zoals velen geen enkel idee hoe oud ik 
ga worden. Thans ben ik nog kerngezond. 
Is het verstandig mijn twee dochters een 
schenking te doen?

Lastig om u hierin te adviseren. Onze 
eerste gedachte is dat u gewoon door moet 
gaan met goed leven zoals u nu doet, dus 
met interen op uw vermogen. Bekijk van 
jaar tot jaar wat u kunt doen. Het is aan u 
om aan de hand van uw fi nanciële situatie 
en uw gezondheid te bepalen of u aan uw 
kinderen een fi scaalvrije schenking doet. 
Het lijkt ons wel mogelijk gezien uw 
vermogen. Maar wees er voorzichtig mee. 
U zou ook nog aan een fi scaalvriendelijke 
constructie kunnen denken door schenkin-
gen op papier te doen (maar u blijft erover 
beschikken), waardoor na uw overlijden 

de kinderen (deels) belastingvrij kunnen 
erven. Daaraan zijn wel notariskosten 
verbonden. Neem daarover contact op met 
een notaris voor verdere informatie.

Verrassing: 
overleden broer is getrouwd
Onze broer (van vier zussen) is in februari 
overleden. We hadden nauwelijks contact 
met hem. Een van ons beschikt over zijn 
polissen en weet dat er een spaarrekening 
is. Maar aan beide kunnen we niet komen 
om de uitvaartverzorger voor de crematie 
te betalen. In de overlijdensakte stond 
ineens dat hij als zeeman 40 jaar geleden 
was gehuwd in een ver land. Daarvan 
wisten we ook niks. Nu weten we het ook 
niet meer. Wat moeten we doen?

Een verrassing na het overlijden van 
uw broer! Het betekent namelijk dat hij 
gehuwd is en zijn echtgenote recht heeft 
op de wettelijke verdeling (en eventueel 
haar kinderen die door hem zijn verwekt). 
Het probleem is of zij nog op te sporen 
is en nog in leven is. Voor de kosten van 
zijn uitvaart hoeft u niet op te draaien. 
Die gaan af van de nalatenschap aan zijn 
wettelijke echtgenote als die nog mocht 

leven of aan de kinderen die hij had. Geef 
aan de uitvaartverzorger op wie de over-
lijdensverzekering of spaarrekening (van 
de bank?) beheert. Dan zullen daaruit zijn 
kosten worden vergoed. De zaak zit heel 
ingewikkeld en lastig in elkaar. Tenzij u 
heel eenvoudig zijn wettelijke erfgenaam 
kunt opsporen. Gaat het om veel geld, dan 
kunt u de nalatenschap in handen geven 
van een notaris. Als de echtgenote van uw 
overleden broer niet in het buitenland op 
te sporen is, dan is er mogelijk sprake van 
een ‘onbeheerde nalatenschap’. Daarvoor 
gelden een heleboel wettelijke regels. De 
voornaamste zijn:
•  De rechtbank moet een vereffenaar 

benoemen.
•  Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbe-

drijf houdt toezicht op de afwikkeling.
•  Als op lange termijn ook een wettelijke 

erfgenaam niet wordt gevonden, dan 
vervalt de nalatenschap na 20 jaar aan 
de Staat.

Indien zijn wettelijke echtgenote al 
overleden is en er zijn geen kinderen uit 
zijn huwelijk, dan komen pas de andere 
wettelijke erfgenamen (zoals u) misschien 
aan de orde.

AOW en pensioen

Oudedagspensioen opschuiven 
naar 65
Ik ben nu 62 jaar. Wij leven nu van een 
soort lijfrente tot mijn 65ste waarvoor we 
vroeger hard hebben gespaard. Per 1 ja-
nuari 2013 gaat mijn originele oudedags-
pensioen vervroegd in. De komende twee 
jaren krijg ik dus dubbel uitbetaald. Ik wil 
de einddatum van mijn pensioen uitstellen 
totdat ik 65 jaar word. Dat, omdat ik meen 
dat ik beter af ben om mijn pensioen nog 
twee jaar verder op te bouwen en vanwege 
de lage rentestand. De verzekeringsmaat-
schappij stelt echter dat zij zich aan de 
pensioenswet houdt. En dat ik alleen maar 
uitstel van het oudedagspensioen kan krij-
gen, wanneer ik zou werken en nog premie 
betaal. Het ministerie van Sociale Zaken 
wil mij ook geen dispensatie geven. Ook 
de Nationale Ombudsman ziet er geen 
zaak in. Wat kan ik nog verder doen om dit 
probleem op te lossen?
De sleutel van uw vragen ligt in uw pen-
sioenreglement en dat kan per pensioen-
fonds verschillen. Uit uw mail begrijpen 
we dat u vermoedelijk een ‘vroegpensi-
oen’ zal krijgen of dat het pensioenregle-

ment de mogelijkheid biedt het eerder 
(dan 65 jaar) te laten ingaan. In beide 
gevallen - als dat bij u het geval is - heeft 
u al eerder gekozen het op 63 jaar te laten 
ingaan. Om dat weer terug te schroeven 
naar 65 jaar is lastig en hangt inderdaad af 
van de mogelijkheden die de pensioenre-
geling in het reglement biedt. Waaronder 
een hoog/laag-constructie. Het voert te 
ver hier nader op in te gaan. Wij vinden 
het niet erg verstandig met je pensioen te 
‘winkelen’, omdat de rente zich wellicht 
anders zal ontwikkelen. Wat je kunt bin-
nenhalen, haal dat binnen en zet het vast 
tegen een zo hoog mogelijke rente of - als 
je het risico wilt nemen - beleg het goed. 
Dan ben je vaak beter af dan met een 
‘collectieve pensioenregeling of -fonds’. 
Er zitten natuurlijk ook fi scale kantjes aan 
de kwestie, maar als het om hogere pensi-
oenuitkeringen gaat, maakt het niet zoveel 
uit als u dat pas na uw 65ste laat uitkeren 
(want dan krijg je ook AOW en zit je al 
gauw in de hogere schijventarieven). Dus 
met alle voorbehouden, wij denken dat het 
verstandig is gewoon het ‘vroegpensioen’ 
te laten uitkeren. Dan hebt u zelf alles in 
de hand en kunt u alleen uzelf verwijten 
als er iets verkeerd mocht gaan.

jaar terugkomende kwestie is of ouderen, 
die een goed inkomen (AOW+ pensioen) 

moeten betalen. De meeste partijen zijn 

Ouderenkwesties spelen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september ongetwijfeld een grote rol. In de nieuwe coalitie van waar-
schijnlijk minstens drie politieke partijen moeten besluiten worden genomen over onder meer de zorgkosten, de pensioenen (en AOW), belastin-
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SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur,  internet: www.lammersenvanoossanen.nl  

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

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

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

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

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

€ 379,00 gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00

eetkamertafels en stoelen als alles voor 

met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras  v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 

Lammers

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de kleine details.

Door aandacht en kennis van zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen van Van der Kraan

als geen ander, dat een uitvaart moet worden omringd met  

zorg en respect.

w i j  z i j n  e r  o m  u  t e  h e l p e n

De kleinste details

 José de Groot
u i t va a r t v e r zo r g s t e r

Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582 
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam 
telefoon (010) 47 95 488

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  

De grootste hulpmiddelen 
showroom van de regio 
Rotterdam-Rijnmond!
De koffie met wat lekkers staat voor u klaar.

Ook gebruikte 

rolstoelen en 

scootmobielen tegen 

bodempri jzen !

Al vanaf
€95,-

Showroom: 
Hoofdweg 20, Capelle aan den I Jssel, T. 088 - 000 94 94 
Openingsti jden: 
ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur 
Bezoek onze website: welzi jnswarenhuis.nl

Nu voor

€399,-
i.p.v. €499,-

€399,
i.p.v. €499,-

120183-01 Advertenties 60x181mm V1_zonder zaterdag.indd   2 31-08-12   14:20

Herstellen in een 
huiselijke omgeving? 
Kom dan naar logeerhuis De Buren!
Logeerhuis De Buren biedt uitkomst wanneer 
u na een ziekenhuisopname weliswaar naar 
huis mag,  maar  voor verdere steun bij herstel 
geen beroep kunt doen op familie of vrienden. 
Het logeerhuis kan die ondersteuning wel 
geven en is daarmee een aanvulling op de 
bestaande zorg. 

Bij De Buren kunt u maximaal zes weken 
zonder indicatie en in uw eigen tempo 
aansterken. In een huiselijke omgeving, die al 
heel snel vertrouwd zal aanvoelen. U krijgt 
ondersteuning van ervaren vrijwilligers.

Neem voor aanmelden of  inlichtingen tijdens 
kantooruren  contact op met Mia Bronder  
coördinator van logeerhuis De Buren

010-4666722  

of kijk op onze website 
www.logeerhuisdeburen.nl

Hulp nodig 
 na ziekenhuisopname?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Vestia Zuid Nederland via 0900 8055 (optie 2) of 
stuur een e-mail naar zuidnederland@vestia.nl. Neem ook eens een kijkje op onze website  
www.vestia.nl/zuidnederland.

Deze vrije sector appartementen worden met afgewerkte 
wanden en luxe keuken opgeleverd en bieden u veel voordelen:
–   Keuze uit verschillende woningtypes
–  Woonoppervlakte circa 72 m2 tot 84 m2

–  Twee slaapkamers
–  Ruime badkamer in lichte kleurstelling 
–  Balkon en inpandige berging
–  Restaurant, theater, kapsalon, fysiotherapie en winkel  

in hoofdgebouw 

‘Wij wonen hier heerlijk’

OPEN HUIS 
15 september 2012 
 10.00 tot 14.00 uur
Briggemandreef 67 in Rockanje
 
Huurprijs € 807,- inclusief  
luxe keuken, afgewerkte  
wanden en een eigen  
overdekte parkeerplaats!

speciale 
nazomer

aanbieding!

Bezoek onze sfeervol ingerichte modelwoning tijdens de open-huizen-dag en laat u 
inspireren. U ervaart hoe fijn het is om in Stuifakkers te wonen! Rockanje is voor jong en 
oud heerlijk wonen: centraal en vlakbij het strand! 

Rockanje en omgeving
–  Strand en diverse winkels op 

loopafstand
–  Vlakbij Brielle en Hellevoetsluis 
–  Huurprijs € 807,- inclusief  

eigen overdekte parkeerplaats. 
Exclusief servicekosten.

–  Minimaal belastbaar jaarinkomen  
€ 34.085,-. Huurtoeslag niet mogelijk.

directte huur

Prachtige gestoffeerde driekamerappartementen vlakbij het strand van Rockanje
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Jerry en ik kennen elkaar al jaren. 
Ooit zat ik als rechercheur aan zijn 
ziekbed in het Dijkzigtziekenhuis 
toen hij was neergestoken. Geen 
onaardige jongen, gebruikt nooit 
geweld, is verslaafd aan heroïne 
en ‘hosselt’ wat bij als lopertje. 
Hij spreekt junkies op ‘de kade’ 
aan, neemt een bestelling op, 
krijgt geld mee – meestal vijftig 
gulden – en haalt vervolgens een 
kwart gram heroïne op bij een 
dealer, die in de buurt woont. 
Een poosje later komt hij terug 
en levert ‘de smek’ af. Zo blijft 
de werkelijke dealer buiten schot. 
Het risico is voor Jerry. Als zijn 
klanten worden gearresteerd en 
hem als dealer aanwijzen, is hij 
de klos. Jerry doet dat natuurlijk 
niet voor niets. Van iedere poeder, 
die hij ophaalt, snoept hij iets. Zo 
kan hij zelf kosteloos gebruiken. 
Jerry behoorde in Suriname tot 
een vooraanstaande familie, emi-
greerde met de beste bedoelingen, 
maar raakte verslaafd. Hij komt 
een beetje intellectueel over.
In het verhoorkamertje is hij    
chagrijnig. Hij heeft dit keer ook 
niet te klagen over gebrek aan 
pech. Hij vertelt verontwaardigd 
zijn verhaal, dat ik uit het dag-
rapport al ken.
“Ik waarschuwde de politie dat er 
in mijn huis was ingebroken. Maar 
wat doet de kit? Die arresteert 

mij, omdat de rechercheurs die de 
inbraak kwamen opnemen, een 
paar gram smek vonden tussen de 
bekleding van een stoel. Voor mijn 
eigen gebruik. Waarom zo moei-
lijk doen met kerst? Grote kans 
trouwens, dat die inbrekers ook 
naar heroïne zochten, want verder 
ben ik niet veel kwijt. Maar die 
jongens van de recherche zochten 
beter. Of waren jullie getipt? Als 
ik nou maar naar huis mag. Het is 
eerste kerstdag man. Ik wil naar 
mijn familie.” 
Hij ratelt aan één stuk door.

Kruiskade
“Je hebt pech Jerry. Er liggen twee 
verklaringen tegen je van junks, 
die bij jou hebben gekocht. Als 
er nog eentje bij was gekomen, 
hadden we je toch een keertje 
opgehaald.” Hij schrikt van mijn 
woorden. Hij heeft genoeg erva-
ring om te weten, dat zijn verblijf 
wel eens wat langer kan duren.
“Jij weet heus wel dat ik niet echt 
deal. Ik heb het spul alleen maar 
voor die jongens opgehaald,” zegt 
hij verwijtend. “Ja Jerry, dat klopt, 
maar volgens de wet heb je wel 
harddrugs verkocht. Ik kan er niets 
aan doen, je blijft in voorarrest.”
Jerry is nu boos. “Je stelt me 
teleur. Je komt iedere dag op de 
Kruiskade, je kent ons allemaal. 
Waarom pak je die grote jongens 

niet? Jij weet even goed als ik wie 
dat zijn.” Een beetje gelijk heeft 
hij wel. Maar hij moet ook eens bij 
zichzelf te rade gaan.
“Als jij niet de boodschappenjon-
gen voor die dealer speelde, kon 
hij niet verkopen, je bent moreel 
medeplichtig. En als jij mij vertelt 
wie jou dat spul levert, dan haal ik 
hem nu nog op.” Jerry draait zich 
boos om. We lopen samen de trap 
op naar het arrestantenverblijf. Hij 
weigert verder met me te praten. 
Ik begrijp best dat hij de pest in 
heeft. In zijn ogen heeft hij niets 
fout gedaan. We staan voor de 
gepantserde deur van de arres-
tantenafdeling. Ik druk op de bel. 
Jerry draait zich razendsnel om en 
vliegt de trap af. De vrijheid ligt 
voor hem vier etages lager. Ik zet 
de achtervolging in, maar wordt 
gehinderd door een knieblessure. 
Jerry loopt langzaam uit. Hij heeft 
geluk dat het kerst is. Het grote 

Haagseveer is dun bevolkt. Hij 
kan onbelemmerd doorlopen. Op 
mijn geschreeuw komen enkele 
collega’s af, die snel op een van de 
alarmknoppen drukken, die door 
het hele hoofdbureau zijn aange-
bracht. Alle buitendeuren sluiten 
hierdoor binnen een seconde 
hermetisch behalve de garagedeur 
bij de verkeerspolitie. Die zakt 
langzaam.

Arrestatie
Jerry weet als oude bekende feil-
loos de weg door het doolhof van 
gangen en rent via de zakkende 
deur het parkeerterrein op. Ook ik 
zie nog kans de straat te bereiken. 
Ik voel steken in m’n knie, Jerry 
loopt uit. Maar een derde persoon 
mengt zich in de strijd. Een jonge 
agent heeft zich nog juist onder 
de zakkende garagedeur kun-
nen doorwringen. Zijn collega’s 
verdringen zich machteloos achter 

de gesloten glazen 
deuren. Ze zitten 
gevangen in hun eigen 
politiebureau. De jonge 
agent ziet de kans van 
zijn leven. Terwijl iedereen 
voor het raam staat te kijken, 
kan hij een ontsnapte arres-
tant pakken. Ik ben blij met de 
hulp, totdat ik in m’n rug wordt 
besprongen, voorover val en het 
koude metaal van een pistool 
tegen mijn huid voel, gepaard met 
de waarschuwing geen vin meer te 
verroeren. Het duurt even totdat ik 
hem duidelijk heb gemaakt dat het 
bespringen en bedreigen van een 
collega niet de aangewezen weg is 
om carrière te maken. Hij ziet zijn 
vergissing in. “Sorry”, zegt hij, “je 
lijkt ook niet op een politieman.” 
Jerry is uit het zicht verdwenen. 
Ik zoek hem op een verlaten 
bouwwerk op de Sint Jacobsplaats 
achter het hoofdbureau. Plotse-
ling staan we oog in oog. Hij 
doorbreekt de spanning en zegt 
grinnikend: “Maak je geen zorgen, 
ik zal je niet bespringen.”
Samen lopen we terug. De kerst 
brengt hij door in de cel, daarna 
wordt hij in afwachting van zijn 
proces vrijgelaten.

Dirk Mellema

Eerste kerstdag 1978, half negen ‘s morgens. De kerstnacht heeft voor de narcoticabrigade enkele arrestanten opgeleverd. Eén van 
hen is een oude bekende. Jerry is een Surinaamse jongen, die hele dagen op de West-Kruiskade rondhangt. Het is de tijd dat veel 
jongeren verslaafd zijn aan heroïne, een gevaarlijke, zeer verslavende drug.

- Drugs en geld wisselen van eigenaar op straat. Foto gva.be -

“Je lijkt niet op een politieman”

Na een korte tijd nam de toenma-
lig wethouder Hans Mentink het 
woord. Hij vertelde waarom dit zo’n 
bijzondere gebeurtenis was. In de 

koker zaten de namen van tientallen 
mensen die een wedstrijd hadden 
gewonnen. Waaruit bestond de prijs? 
Inderdaad….om je naam in de koker 
te hebben, die ingemetseld lange tijd 
bewaard zou blijven. Wie kregen 
die prijs? Zij die uit vier ontwerpen 
van de nieuwe Willemsbrug de juiste 
hadden gekozen, die uiteindelijk 
gebouwd zou worden. Makkelijk om 
te winnen! Ik koos gewoon het goed-
koopste ontwerp. De wedstrijd werd 
georganiseerd door het Rotterdams 
Nieuwsblad. Het was wel leutig 
daar aan mee te doen. In de koker 
zaten ook de namen van een andere 
wedstrijd die door de gemeente 
zelf georganiseerd werd. Ik meen 
me te herinneren dat uiteindelijk in 
deze ‘time capsule’ nog geen 200 
namen terecht kwamen. Niet op 
een prachtige oorkonde, maar alle 
krantenknipseltjes van de oorspron-

kelijke inzendingen waren zonder 
veel heisa in de capsule gestopt. 
Een gemeentemetselaar kwam met 
wat stenen en specie, het gat werd 
gedicht en de geschiedenis had zijn 
loop gevonden.

Waarheid
Toch al bij al een vreemde zaak. Het 
inmetselen gebeurde in de nog be-
staande oprit van de oude Willems-
brug. Ik dacht nog: “Ze zullen die 
ouwe oprit toch wel weghalen voor 
de mooie nieuwe brug.” Natuurlijk 
deed men dat, binnen een jaartje of 
zo. Niks time capsule, niks 100 jaar 
of zo. De onbekende inzenders van 
de wedstrijd zullen voor altijd onbe-
kend blijven. Is dat erg? Natuurlijk 
niet, het was slechts een grappig 
klein incidentje in de vaart van de 
geweldige vooruitgang van ons ge-
weldige Rotterdam. Echter, eerlijk is 

eerlijk, we zijn bij de neus genomen.
Rest mij de vraag: Waar is de koker 
gebleven? Wat is ermee gebeurd? Ik 
kan verschillende scenario’s verzin-
nen, maar misschien dat er ergens 

een Rotterdammer is, die ons de 
waarheid kan vertellen.

Jan Prinz
janprinz2010@gmail.com

Gefopt door het Rotterdams Nieuwsblad?
Op 21 mei 1977 werden mijn familie en ik uitgenodigd door de Gemeente Rotterdam om 
het inmetselen van een speciale koker bij te wonen. Op de kade langs de Nieuwe Maas, 
vlakbij de Willemsbrug, was een tent opgezet waarin wat versnaperingen konden worden 
genuttigd. Er was een betrekkelijke kleine groep mensen aanwezig.

- De koker wordt ingemetseld  -

- Uit het Rotterdams Nieuwsblad -- Uit het Rotterdams Nieuwsblad -
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        MASTENBROEK 
                UITVAARTVERZORGING 

 Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard 
 Voor een persoonlijke en betaalbare uitvaart in de regio Rotterdam 

Dag en nacht bereikbaar  0180 723204  
                       Voor informatie kijk op: www.ericmastenbroek.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem een driegangenmenu naar keuze

Ontdek de mystiek en symboliek in de haven

‘De-ga-er-in-de-herfst-
voordelig-op-uit-Pas.’

Stap op de bus voor een dagje Düsseldorf

Laat je rondleiden door het jarige Chabot museum

Geniet van klassieke koren begeleid door Jan Vayne 

Stap terug in het Hollywood van de jaren 20-50
€  9,-

€4,50

€  32,50

€15,-

€  27,50

€17,50

€  3,25

€ 0,-

€  5,-

€ 2,50

€  29,95

€15,-

* Geheel naar eigen wens 
Uitvaartverzorging: 

* Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar 
* Uw uitvaart vooraf regelen? Bel ons gerust 
 

* Familiekamers (bezoek 24 uur per dag mogelijk) 
Rouwcentrum Ommoord: 

* Mogelijkheid voor het houden van plechtigheden 
 (tot ruim 100 personen) 
 
Dag en nacht bereikbaar: 

(010) 420 88 84  (ook voor informatie en vragen) 
 
Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR  Rotterdam  
www.vanmourikuitvaart.nl 

 

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en

omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,

dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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Een heerlijke viswedstrijd

Dat betekende automatisch ‘De Toko’ 
van klandizie voorzien en daarna de 
markt op om voor een dubbeltje patat 
in een papieren puntzak te kopen. Voor 
‘met mayo’ kwam er nog vijf cent 
bij. Dat ‘met’ werd met een pollepel 
bovenop de patat gekwakt, waardoor 
de geachte clientèle van vette vingers 
verzekerd was. Bij mij gaf dat niet, ik 
had een broek aan.
Waarom weet ik niet meer, maar ik 
besloot niet onmiddellijk tot de aanschaf 
van allerlei lekkers over te gaan en ging 
eerst even naar de standwerkers kijken. 
Ah, de bananenboer was er! Lachen 
geblazen, want die kon kletsen, joh. 
Zoals gebruikelijk haalde hij een flinke 
kam uit een kist en bood die aan: “Niet 
voor drie gulden, niet voor twee, niet 
voor één, nee mensen, ook niet voor 
drie kwartjes, zelfs niet voor twee maar 
voor één….. “Ik”, riep ik. “Maar voor 
één knaak”, zei de bananenboer.

Beschadigd
“Nou ja”, riep een vrouw, een beetje 
boos op die kletsmajoor. De bananen-
boer vond dat gekocht gekocht was, 
dat zaken zaken waren en zo nog een 
riedeltje. Ik moest bij hem op het platje 
komen. Om een lang verhaal kort te 
maken: hij begreep ook wel dat ik geen 
knaak had en vroeg hoeveel ik dan 
wèl had. Dat vertelde ik hem en ... hij 
maakte den volke duidelijk dat hij die 
hele mooie, grote kam eerste kwaliteits-
bananen, ja, kijk, natuurlijk niet voor 
een kwartje kon verkopen. Hij scheurde 
er één vanaf, gooide die naar een meisje 
en zei toen: “Nou is tie beschadigd 
en nou maggie ‘m voor een kwartje 
hebben, maar, snotjong, je mot grote 
mensen wel effe uit laten praten, want 
nou verlies ik d’r op.”

De boze vrouw was ineens niet boos 
meer. Tenminste: ze stond keihard te 

lachen. Thuis ruilde ik de bananen 
tegen een kwartje in, maar was wel zo 
verstandig daarna eerst bij ‘De Toko’ en 
‘Piet Patat’ langs te gaan.

Ik heb ook een gruwelijke herinnering 
aan die markt. Een visboer haalde een 
levende paling uit een bak met een 
beetje water, liet het dier in een andere 
bak door zaagsel kronkelen en sneed 
daarna dat nog levende dier overlangs 
open. Getverdemme Ik werd me een 
partij giftig op die vent! Als beloning 
voor de nieuwe, kleurrijke, door mij ter 
plaatse verzonnen woorden, gaf hij me 
een draai om m’n oren.

Bleu of blue
Op de hoek van ‘mijn’ straat en de 
Bingleystraat, schuin tegenover ‘Schele 
Piet’, de snoepwinkel, was een soort 
café. Ik zeg met opzet soort, want er 
kwamen alleen maar mensen uit ‘Porto-

rieko’. Op een dag zagen we, vriendjes 
en ik, in onze straat in prachtige blauwe, 
goudomrande letters ‘Le ciel blue’ op 
de ruit van het café staan. We liepen 
de hoek om, de Bingleystraat in. Daar 
kwam juist een ‘Portoriekoman’ van z’n 
trapleer af. Ook op die ruit had hij van 
die prachtige letters aangebracht. ‘Le 
ciel bleu’ stond er. Hier klopte iets niet. 
Wij terug naar ‘onze’ ruit. Ja hoor! ‘Le 
ciel blue’ stond er. De e en u stonden 
andersom. In gebarentaal wezen we de 
man erop. Hij verstijfde, kwam weer 
tot leven en zei hartgrondig en pisnijdig 
zoiets als: “Kom Jo! Kom Jo! Naar de 

bios! Kom Jo!” Jo kwam niet. Jo wilde 
waarschijnlijk niet met zo’n boze vent 
naar de film. We gingen maar weg, ons 
met onze eigen zaken bemoeien. ‘Onze’ 
straat is jarenlang tweetalig gebleven. 
Intussen spreek ik een aardig mondje 
Spaans. Het was maar goed dat we hem 
niet verstonden. Was niet voor kindero-
ren bestemd.

P.J.Scholten
Rigel 5
3297 VH Puttershoek

En nu vroeg Hans Keimpema, een col-
lega waar ik privé ook wel mee omging, 
of ik mee ging vissen. Ik was wat 
aarzelend, en zei, dat ik daar dan toch 
maar voor Piet Snot bij al die fanatieke 
vissers zou zitten en niets zou vangen. 
Hij beloofde, dat, als ik me zou gaan 
vervelen, we dan een potje zouden gaan 
biljarten in dat café aan het water. Okay, 
we zien wel. Ik pakte m’n hengeltje, het 
snoertje en de dobber zaten er nog aan 
en reisde, zoals ik altijd al zo vaak deed, 
vanuit Rotterdam naar mijn werkgever 
in Den Haag.

Ik stond ‘s morgens vroeg al voor de 
deur van mijn werkgever: de Pensioen-
raad, waar een groot aantal collega’s in 
de bussen stond te wachten. Ze hadden 
allerlei foedralen met hengels, schepnet-
ten, tassen en kistjes met visgereed-
schap bij zich.

Helemaal fout
Met een man of 40 (er waren ook een 
paar meisjes bij) gingen we op pad. Bij 
de Vlist werden we met een tussenruim-
te van een meter of vijf naast elkaar aan 
de waterkant gezet. Ik was gauw klaar, 

ik rolde het snoer van m’n hengeltje uit, 
ik schatte de waterdiepte op ruim een 
meter, zette m’n dobbertje daar op, deed 
een stukje brood aan het haakje en legde 
in. Dat was fout, helemaal fout. De por-
tier van de Pensioenraad, die de leiding 
had, had het gezien en commandeerde, 
dat ik moest wachten op het startsein. 
Enfin, toen iedereen na een kwartier 
met z’n visserijgereedschap ook zover 
was, klonk het startsein, waarna al 
gauw iemand een visje aan de haak had 
geslagen.
We zaten zo maar een poosje geintjes te 
maken, tot plotseling iemand naast me 
riep dat ik beet had. Ik had het zelf niet 
gezien. Maar nu ik keek, zag ik dat m’n 
dobber was verdwenen. Ik haalde op en 
ja hoor, er zat aan de andere kant een 

flinke vis aan m’n snoertje te trekken. 
Er sprongen een paar mannen op en 
riepen dat ik m’n schepnet moest pak-
ken, want het was een grote vis. Dat had 
ik natuurlijk niet.

Meetlat
Ze kwamen gelijk met hun schepnet 
aan, maar ik zei, ik doe het zo wel, en 
trok zo hard aan de hengel, dat ik de vis 
uit het water trok en over m’n hoofd 
heen achter me in het gras gooide. 
De portier kwam door het kabaal al 
aanlopen met z’n meetlat, waar hij de 
vis mee op mat. Let even op: hij was 
drieënveertig centimeter. Ik had in al 
m’n onbenulligheid de grootste vis 
gevangen, tenminste tot dat moment. 
Het bleek later in het café, waar de 

prijsuitreiking plaatsvond, dat niemand 
een grotere vis had gevangen. Dus ik 
had de eerste prijs.
Alle prijzen lagen op het biljart uitge-
stald. Ik mocht kiezen, maar ik had geen 
behoefte aan visgereedschap. Ik nam 
maar zo’n leefnet en gaf het later aan 
m’n schoonvader. De viswedstrijd was 
heel anders verlopen dan Hans en ik 
hadden voorgesteld.
Er werd nog een foto gemaakt van de 
hele troep.
Wie het visserslatijn vindt en het niet 
gelooft, bekijk de foto dan en aan-
schouw mij op de voorste rij, knielend, 
de tweede van rechts, met het leefnet.

Wim Sontag
wimdita@casema.nl- Het prachtige riviertje De Vlist -

Met veel plezier las ik het verhaal van Harm Jager over de markt in de Spanjaardstraat in De Oud-
Rotterdammer van 7 augustus. Vooral waar het de standwerkers betrof, de bananenboer in het 
bijzonder. We schrijven 1959, ik was dertien jaar en woonde in de Eerste Schansstraat, recht te-
genover ‘De Toko’, de kruidenierswinkel van Jaap Kubbe. Maar veel belangrijker, met een etalage 
vol snoep. Het was zaterdag en ik had m’n kwartje zakgeld ontvangen.

Een stel collega’s besloot een viswedstrijd te houden in het 
prachtige Zuidhollandse riviertje De Vlist bij Schoonhoven. Ik 
had ook wel eens gevist bij Stolwijk met mijn schoonvader. Ik 
had eigenlijk nooit zin in vissen, maar schoonpapa hield vol en 
hij had zo enthousiast een simpel hengeltje voor me in elkaar 
geprutst, dat ik toch mee deed. We gingen soms met de hele 
familie naar de vaart bij Stolwijk. Reuze gezellig.

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

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS HALEN EN
BRENGEN

LEVERING 
ONDER
3 JAAR 
GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

ontdek. 
Hoe u prettig thuis 
kan blijven wonen. 
Laurens, dé specialist in ouderenzorg, biedt 
u thuis alle benodigde zorg, verpleging en 
ondersteuning. Zo kunt u prettig thuis blijven 
wonen, ook als u veel zorg nodig heeft.  
 
Vanuit onze vele locaties in Rotterdam en 
omgeving zijn wij altijd bij u in de buurt. 

Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl 
voor meer informatie. 

meer dan zorg

Adv 255x181120830120115.indd   1 8/30/2012   3:01:04 PM
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Met Jan van der Pluym en Vera 
en Rob van den Berg kijken we 
terug op 75 jaar De Meeuwen. Ere-
voorzitter Jan mag zich met trots 
het oudste lid noemen. Hij is al 54 
jaar actief voor De Meeuwen en dat 
leverde hem enkele jaren geleden 
het ere-voorzitterschap op. Ook Rob 
ontving een paar jaar geleden deze 
‘onderscheiding’. Rob is 41 jaar lid 
en Vera vanaf haar elfde. Het tweetal 
ontmoette elkaar op het handbalveld 
en u mag één keer raden hoe dat 
afl iep! En ze zijn niet de enigen. 
Van tevoren hadden we van Vera het 
boek ‘Verboden Meeuwen te voeren’ 
(uitgebracht vanwege het vijftigja-
rig jubileum) ontvangen en daarin 
treffen we een lijst van ruim veertig 
‘Meeuwenhuwelijken’ aan. De 
afgelopen vijfentwintig jaar zijn daar 
vast nog de nodige bijgekomen.

Als we Jan vragen waaraan hij 
denkt, terugkijkend op zoveel 
jaren De Meeuwen, is zijn reactie: 
“De vriendschap. De gezelligheid 
onderling. Bestuur, begeleiders, er 
blijven altijd wel mensen hangen in 
de kantine. Voor mij stonden vroeger 
de weekenden altijd in het teken van 

handbal. Als jongen ging je niet stap-
pen, als je wist dat je de volgende 
dag moest spelen. Het was eerst 
spelen en daarna thuis je huiswerk 
maken. Voor De Meeuwen deed 
je alles. Ik heb het ook altijd met 
plezier gedaan. En nog steeds.’’

Energiehal
Het gesprek gaat over de jaren 
vijftig, toen in de winter werd 
begonnen met zaalhandbal in de 
Ahoyhal (waar nu Dijkzigt is). In 
1956 werd dat de nieuwgebouwde 
Energiehal. Getraind werd toen in 
gymnastieklokalen aan de Blokstraat 
en de Gashouderstraat. Rob vertelt, 
dat toen op de buitenvelden met een 
elftal en in de zaal met een zevental 
werd gespeeld. Tegenwoordig is dat 
alleen nog maar met zeventallen. 
De successen op hoofdklasseni-
veau bleven in die tijd niet uit. De 
handballers werden met een bus naar 
uitwedstrijden gebracht. Jan heeft 
met De Meeuwen in de eerste divisie 
gespeeld en werd zelfs gekozen 
voor het Nederlands herenteam. Dat 
was twee jaar voor de Olympische 
Spelen in 1970 in München. Het was 

de tijd van meedoen 
aan veel toernooien, onder andere 
in Duitsland. Naast het op hoog 
niveau spelen was Jan ook buiten de 
lijnen actief. Van 1976 tot 1983 was 
hij voorzitter, opgevolgd door Rob. 
Ook die heeft inmiddels het stokje 
overgedragen.

Locaties
De Meeuwen heeft in de loop 
der jaren op niet minder dan zes 
locaties gespeeld. De vereniging 
was een initiatief van het Kra-
lingse Volkshuis aan de Hofl aan. 
Een cultureel centrum, waar van 
alles werd georganiseerd. Er waren 
verschillende jongens- en meisjes-
clubs. De heer R. van der Ley was 
internationaal handbalscheidsrechter 
en begeleider van het nationale team 
en gaf gymnastiekles op één van die 
clubs. Op zijn initiatief werd in 1938 
begonnen met handbal op speelter-
rein het Perenhof aan de Honinger-
dijk. Gekozen werd voor de naam 
De Meeuwen, omdat het Volkshuis 
beschikte over een reddingsboot met 
de naam Zilvermeeuw. Daarmee 
roeide de jeugd op de Kralingse Plas. 

Het werd een wit tenue, omdat in die 
vooroorlogse jaren witte katoen het 
goedkoopst was.
Het eerste offi ciële speelveld was 
op het Nenijto-complex aan de Ben-
tincklaan. Daarna aan de Kromme 
Zandweg, vervolgens op het eiland 
van Brienenoord en aan het Lange 
Pad. Gespeeld werd op voetbal-
velden die met witte linten werden 
aangepast voor het handbal. Het 
voetbaldoel werd gewoon gebruikt 
bij elfhandbal. Later bij het nu 
gebruikelijke zevenhandbal werden 
de doelen twee bij drie meter. In de 
oorlog (1941) weken De Meeuwen 
uit naar Laag Zestienhoven. Er werd 
zoveel mogelijk doorgehandbald, 
hoewel fi etsen in beslag werden 
genomen, leden onderdoken of naar 
Duitsland moesten.

Zelf bouwen
Vanaf 1963 kreeg men een eigen 
veld aan de Argonautenweg in Schie-
broek. Sinds twee jaar hebben de 
handballers de beschikking over een 
verhard veld en een clubgebouw aan 
de Abeelweg. “Die kantine aan de 
Argonautenweg”, aldus Jan, “hebben 
we toen zelf gebouwd. Toen we daar 
weg moesten vanwege bouwplan-
nen en verhuisden naar de Abeelweg 
hebben we het koper in het gebouw 
eruit gesloopt en verkocht.”
De glorietijd wat ledenaantal betreft 
was in de jaren zeventig. Toen telde 
De Meeuwen 280 leden (nu 110). 
Het was de tijd dat je nog geen aspi-
ranten- en pupillenteams had en veel 
plezier beleefde aan de Pinksterkam-
pen elders in ons land.
Vera: “Ik weet nog goed dat we in 
oude legertenten sliepen. Dan was 
het wachten tot de leidster sliep 
en dan zachtjes onder het tentzeil 
doorkruipen en naar het dorpje toe-
lopen om lekker te feesten. Volgens 
mij was dat in Loon op Zand.” Er 
werd vroeger tijdens kampen zelfs 
in kippenhokken en koeienstallen 
geslapen. U kent het wel: zakken 

met stro op de grond. Tegenwoordig 
verblijven de spelers in kamphui-
zen. Overigens gaan de handballers 
ook dit jaar weer een weekend op 
pad. “Vroeger ging je op de fi ets, 
daarna met een bus en tegenwoordig 
worden de spelers met eigen auto’s 
gereden naar een teambuilding-
weekend.”

Toekomst
Kijkend naar de toekomst hebben 
Jan, Rob en Vera in ieder geval hun 
best gedaan de volgende generatie 
enthousiast te maken voor de hand-
balsport. Hun eigen kinderen en zelfs 
de kleinkinderen van Jan doen aan 
handbal. Rob en Vera zijn nog actief, 
net als Jan. Hij traint de damesrecre-
anten op de donderdagavond. “En ik 
fl uit nog op schooltoernooien.” Tot 
zijn teleurstelling heeft hij met zijn 
workshops handballen nog weinig 
kinderen van de scholen die hij 
bezocht warm kunnen maken voor 
deze sport. Ook het ophangen van 
fl yers heeft niet veel nieuwe jonge 
leden opgeleverd. Jammer, maar 
waar het drietal nu veel energie in 
wil steken, is het vieren van het 
75-jarig bestaan.
Vera: “Het wordt zondag 26 mei 
2013 een bescheiden feestje, omdat 
ook onze vereniging het, net als veel 
andere sportverenigingen, niet mak-
kelijk heeft. Alhoewel gemeenten en 
overheid het belang en de noodzaak 
van sporten voor jong en oud inzien 
en aanmoedigen, wordt het door 
bezuinigingen en het almaar duurder 
worden van sportaccommodaties 
steeds moeilijker het hoofd boven 
water te houden. Steeds meer komt 
neer op de schouders van minder 
vrijwilligers. Toch gaan wij er een 
gezellig feest van maken. De voor-
bereidingen zijn al in gang gezet.”

Aanmelden kan op: buizerd72@
hotmail.com of via www.rhvde-
meeuwen.nl.
Bab Riem Vis

‘De Meeuwen gaan nooit verloren’, ‘Wij geven elk de wind van voren’, ‘Wanneer 
het maar om handbal gaat’, ‘Dan zijn De Meeuwen steeds paraat’. Het is een 
viertal regels uit het clublied dat leden van handbalvereniging De Meeuwen voor 
de oorlog zongen. Vijfenzeventig jaar later is die strijdlust nog steeds aanwezig. 
Zo constateerden wij onlangs, toen we op het terras van het clubgebouw aan de 
Abeelweg in Schiebroek zagen hoe fanatiek het herenteam trainde! Een half uur-
tje later verloor ook het damesteam menig zweetdruppeltje.

De Meeuwen vernoemd 
naar een reddingsboot

Heeft u ook een vereniging met een leuk historisch verhaal, 
meld dat op info@deoudrotterdammer.nl. We komen graag eens langs.

Verenigingen met een verhaal

Handbalvereniging 75 jaar

aan veel toernooien, onder andere Het werd een wit tenue, omdat in die met stro op de grond. Tegenwoordig 

De Meeuwen vernoemd 

de weekenden altijd in het teken van 

- In het seizoen ´59-´60 speelde het herenteam in de eerste klasse -

- Het meisjes/pupillenteam werd in 1972 veldkampioen. -
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Lekker groen op Monumentendag
Open Monumentendag staat zaterdag 8 september in het teken van ‘Groen van Toen’. 
In tuindorp Vreewijk en villawijk Kralingen wordt een programma georganiseerd met 
wandeltochten en rondleidingen door monumentale panden,  
parken en verscholen tuinen. 

Het Arboretum is de startlocatie van het program-
ma in Kralingen en deze dag gratis te bezichtigen. 
Daarnaast openen 48 bijzondere monumenten 
verspreid door de stad hun deuren. Naast bekende 
topmonumenten, zoals de Van Nellefabriek, doen 
ook enkele monumenten voor de eerste keer mee, 
waaronder Villa Oud-Walenburg en het Hulstkamp-
gebouw. 
10.00 – 17.00 u, gratis. 
Zie: www.openmonumentendagrotterdam.nl

Dansen op de muziek van een echte Big Band!
Het is zover, de Bill Baker’s Big Band start zondag 16 september weer met de maande-
lijkse dansmiddag op het ss Rotterdam. Zij spelen de muziek waarmee u bent opge-
groeid en waarop u toen al danste. 

Na het succesvolle seizoen van vorig jaar beginnen we weer 
in de schitterende ambiance van de Queens Lounge, waar ooit 
Count Basie en Louis Armstrong speelden. Wij brengen u her-
kenbare Big Band muziek met een saluut aan de grote Big Band 
leiders als Glenn Miller, Harry James, Benny Goodman en Theo 
Uden Masman met zijn Ramblers. De aanvang is 16.00 uur en 
het optreden zal duren tot 19.00 uur. De zaal gaat om 15.00 
uur open. Het wordt weer gezellig in Rotterdam! De Band staat 
garant voor een swingende zondagmiddag. Reserveren op 
www.ssrotterdam.nl/uitgaan of per telefoon: 010 – 2056533. 
Toegangsprijs: € 15 p.p. Adres: 3e Katendrechtse Hoofd, Rot-
terdam. Informatie bij Bill Baker tel. 06 244 16950.

Prachtige film: De stad die nooit rust
Laat u meevoeren naar het dagelijks leven van 1928 in prachtig Rotterdam. Camera-
man en fotograaf Andor von Barsy geeft een fascinerende impressie van het leven in 
de havenstad in de jaren twintig. 

Met zijn dynamische cameravoering bracht hij Rotterdam in beeld als een bedrijvige stad, waar het leven zich 
concentreert rond de haven. De film bevat indrukwekkende opnamen - vaak vanuit de lucht - van verschillende 
Rotterdamse havens en havenuitbreidingen, die de stad moesten opstoten in de vaart der volkeren. Von Barsy 
richtte zijn camera ook op de historische binnenstad, met fraaie grachten, pakhuizen, bedrijvigheid op kaden en 
levendige winkelstraten. De stad die nooit rust, was oorspronkelijk een opdrachtfilm, bedoeld om investeerders 
te trekken. De opnamen werden op vele manieren ingezet. Op initiatief van het Gemeentearchief Rotterdam is de 
film gerestaureerd door EYE Film Instituut Nederland, na veel gepuzzel en speurwerk is nu nagenoeg de volle-
dige versie in ere hersteld. De zwijgende film werd bovendien van een perfecte soundtrack voorzien door Charly 
van Rest en Pierre Bastien. Op zaterdag 8 en zondag 9 september, 16.30 en 18.00, € 5,50 LantarenVenster Otto 
Reuchlinweg 996 (Wilhelminapier), 3072 MD Rotterdam - Kassa/info 010 277 22 77

Orchidee festival in Nieuwerkerk
Bij Tuincentrum De Geranium is weer een Orchidee Festival georganiseerd. Ditmaal hebben we de focus op kleur, 
mini en Vanda (de orchidee die zonder grond groeit!) allerlei prachtige soorten en variëteiten met de spannendste 
kleuren zijn aanwezig. De mini’s zijn dit keer heeeel aantrekkelijk geprijsd en altijd nog exclusief. We zijn op zondag 
gesloten en alle andere dagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A, 2911CA 
Nieuwerkerk a/d IJssel. Kijk voor meer informatie op www.orchideefestival.nl Toegang is vrij. Zie ook de adverten-
tie op deze pagina.

Donderdag 6 t/m zaterdag 15 september

Orchidee festival in tuincentrum

Bij Tuincentrum De Geranium is van donderdag 6 t/m 
zaterdag 15 september een Orchidee Festival. Toegang 
gratis. Zondag gesloten en alle andere dagen geopend 
van 9.00 uur tot 17.30 uur. Bermweg 16A, 2911CA Nieu-
werkerk a/d IJssel. Kijk voor meer informatie op www.
orchideefestival.nl en elders op deze pagina. Zie ook de 
advertentie op deze pagina.

Vrijdag 7 september

Exclusief zomerconcert in Breepleinkerk

Met panfluitist Liselotte Rokyta en de organisten Martin Mans en André Knevel. Aanvang 20.00 
uur. Toegang € 12,50. Kinderen t/m 11 jaar € 7,50. Bij reservering ontvangt u € 2,50 korting! 
Reserveren via www.martinmans.nl of via 06-25391903. Op de concertavond kaarten aan de deur 
vanaf 19.00 uur. Meer info elders op deze pagina.

Vrijdag 7 en zaterdag 9 september

Muziekbeurzen in de open lucht

Op vrijdag op het Eendrachtsplein een ‘muziekbeurs’in de open lucht. Alles is er CD’s, LP’s, 
singles, geen platen van een stoffige zolder, maar zeldzame exemplaren uit de jaren zestig, die 
de drank en drugs en rock&roll maar net hebben overleefd. De LP is bezig aan een glorieuze 
comeback. Er worden ook nieuwe geperst. Alles soorten muziek - van House tot klassiek en alles 
wat daar tussen zit - zijn voorradig. Kom kijken en schrik hoeveel er bewaard is gebleven. Toegang 
gratis. Van 10.00 tot 20.00 uur. Op zondag is er op de Blaak een soortgelijke beurs, maar dan ook 
met boeken, van 11.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 8 september

Open Monumentendag

Deze dag staat in het teken van ‘Groen van Toen’. Meer dan 50 Rotterdamse monumenten zijn van 
10.00-17.00 u gratis opengesteld. Uiteenlopende rondleidingen en lezingen, met extra aandacht 
voor tuindorp Vreewijk en villawijk Kralingen. Zie: www.openmonumentendagrotterdam.nl Meer 
info elders op deze pagina.

Kunstmarkt in Capelle

Bezoek tussen 10-16 uur aan de Kerklaan/Dorpsstraat in Capelle-Middelwatering (bij de oude 
kerk) de kunstmarkt met ruim 50 kunstenaars die allen hun diverse kunstuitingen aan u laten zien. 
Jong en oud, ook uw (klein)kinderen zijn welkom. Kinderactiviteiten gratis. Info: www.kunstking-
capelle.nl. Meer info elders op deze pagina

Peter Blanker met  
Shetlandse kunstenaars in Delfshaven

Opening expositie in Expo ‘T Zakkendragershuisje van 17.00 uur t/m 19.30 uur met een optreden 
van Da ShantYYellmen onder leiding van Peter Blanker. Het werk van de kunstenaars van Yell, 
Meilo So, Mike McDonell, Ron Sandford en Vicky van den Berge, is te zien t/m 28 september. 
Peter Blanker verruilde tien jaar geleden zijn geboorteplaats Delfshaven voor het Shetlandse 
eiland Yell. Nu keert hij terug voor een kort bezoek met zijn Shetlandse vrienden. Een groep van 
ongeveer dertig Shetlanders zullen in de week van 8 t/m 13 september oude banden aangaan met 
de Delfshavenaren. Historisch Delfshaven, Voorstraat 13. Meer info: www.expohetzakkendragers-
huisje.nl en 06- 22015724

Het oorlogsverleden
van Rotterdam

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!
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Exclusief zomerconcert op orgel en panfluit
Vrijdag 7 september 2012 geeft de getalenteerde panfluitist Liselotte Rokyta een 
concert in de Breepleinkerk tezamen met de organisten Martin Mans en André Kne-
vel. Liselotte woont en werkt in Tsjechië en is op tournee in Nederland. Organist An-
dré Knevel woont en werkt in Canada. Martin Mans is vaste organist in de Breeplein-
kerk en geeft overal ter wereld concerten. 

De drie internationaal bekende musici 
werken al decennia samen. Liselotte is zeer 
vaardig op haar verschillende panfluiten. Ze 
is gespecialiseerd in Roemeense volks-
muziek, die virtuoos en meeslepend is en 
afwijkende maatsoorten kent. Martin Mans 
en André Knevel bespelen op deze avond 
het orgel van de Breepleinkerk dat over 
twee speeltafels beschikt. Zij begeleiden 
om beurten de panfluitist. Ook geestelijk 
repertoire komt aan bod. Het concert begint 
om 20.00 uur. Toegang € 12,50. Kinderen 
t/m 11 jaar € 7,50. Reserveren is aan te 
bevelen. Bij reservering ontvangt u € 2,50 korting! Reserveren kan op www.martinmans.nl of via de reserveer-
lijn (06-25391903. Op de concertavond kaarten aan de deur vanaf 19.00 uur.

Feest in ‘t Klooster voor 50plus
Wijkcentrum ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein 7 is geopend op 1 juli 1987 en beleeft nu haar 25-jarig jubi-
leum. In 2002 werd ‘t Klooster het eerste volwaardige LCC (Lokaal Cultuur Centrum) van Rotterdam. Dus viert 
‘t Klooster dit komende seizoen ook het 10-jarig jubileum als LCC. Dubbel feest dus en dat tot en met 30 juni 
volgend jaar. In het kader daarvan presenteert theater ‘t Klooster dit jaar tweemaal per maand een grandioze 
50plus middag. Zo speelt op maandagmiddag 17 september Fabienne Dallau, samen met collega zangeres 
Daniëlle Stam en pianist Hilmar Leujes haar voorstelling Triejoo. Waarom Triejoo? Ze zijn met z’n drieën. Twee 
voortreffelijke zangeressen en een briljante pianist nemen u mee in een muzikale reis door de tijd. Naast prach-
tige Nederlandse songs, zullen zij nummers ten gehore brengen uit uw jeugd. En hoe zit het met uw muzikale 
kennis? Zij zijn hier erg benieuwd naar. De entree voor deze verrassende voorstelling bedraagt slechts € 5,- in-
clusief kopje koffie in de pauze. De tickets zijn vanaf nu te koop aan de balie van LCC ‘t Klooster. Van maandag 
tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 23.00 uur, maandagavond gesloten. Reserveren kan natuurlijk ook via 
telefoonnummer (010) 4231616.

Traditionele 
Kunstmarkt Capelle
Zaterdag 8 september 2012 tussen 10.00 en 16.00 uur is 
weer de bekende en traditionele Kunstmarkt Capelle aan de 
Kerklaan bij de oude kerk en een stukje Dorpsstraat in de wijk 
Capelle-Middelwatering. Op de dijk (Dorpsstraat) kunt u gelijk 
het mooie Van Cappellenhuis bezoeken. Als opening van het 
nieuwe kunstseizoen start Capelle aan den IJssel altijd haar 
Cultuurmaand op deze tweede zaterdag in september, tegelijk 
met de Nationale Monumentendag. Met ruim 50 kramen laten wij u alle vormen en uitingen van kunst zien en 

bij diverse kramen worden demonstraties gegeven. Wellicht kunt u ook 
daadwerkelijk zelf nog actief kunst maken. In ieder geval kunt u geduren-
de de hele dag genieten van entertainment, muziek, een drankje en een 
hapje. Wij kijken uit naar úw komst en neem vooral uw familie, vrienden, 
kennissen en buren mee naar deze gezellige authentieke kunstmarkt, 
georganiseerd door leden/
vrijwilligers van Kunstkring 
Capelle. Tot zaterdag 8 sep-
tember 2012 van 10.00 tot 
16.00 uur. Meer informatie: 
Rolf Suchorski. Te bereiken 
via het email adres: kunst-
markt@kunstkringcapelle.nl 
of kijk verder op de website: 
www.kunstkringcapelle.nl

Vermeld uw evenement in deze 
ladder! Bel: 0180-820244

Zaterdag 8 en zondag 9 september

Historische film in LantaarnVenster

Film van Andor von Barsy, getiteld: De stad die nooit rust. 
Nostalgische film uit 1928 over het leven in Rotterdam. Toegang 
€ 5,50, Tijdstippen: 16.30 en 18.00 uur. Otto Reuchlinweg 996 
(Wilhelminapier), 3072 MD Rotterdam. Kassa/info 010-2772277. 
Meer info elders op deze pagina.

Zaterdag 8 en zondag 9 september

Festival Opera aan de Schie

Ook dit jaar is Schiedam twee dagen in de ban van solisten en operakoren. Openluchtpodia, 
bijzondere locaties als Havenkerk en Monopole en woonkamers van diverse herenhuizen fungeren 
als tijdelijke concertzaal. De optredens zijn gratis. Bekende (internationale) solisten en talent van 
eigen bodem treden op. In totaal 36 solisten, 12 pianisten en 5 koren op 12 verschillende locaties. 
Voor de exacte programmering zie www.opera-aandeschie.nl

Zaterdag 15 september

Boekenmarkt in Schiedam

In de historische binnenstad de elfde Schiedamse Boekenmarkt. Vooral tweedehands boeken, 
strips, thrillers, kunstboeken, biografieën, kookboeken, geschiedenisboeken, (streek)romans, 
wetenschap, fantasy, boeken over de regio, enz. Boekverkopers uit het hele land hebben zich 
aangemeld. Zowel voor verzamelaars als voor koopjesjagers is er volop keuze. Ook is er een 
culinaire markt.

Zondag 16 september

Dansen op het ss Rotterdam

De Bill Baker’s Big Band start weer met de maandelijkse dansmiddag op het ss Rotterdam. 
Aanvang 16.00 uur. Zaal open 15.00 uur. Reserveren op www.ssrotterdam.nl/uitgaan of 010–
2056533. Toegang: € 15 p.p. Adres: 3e Katendrechtse Hoofd, Rotterdam. Info 06 244 16950. 
Meer info elders op deze pagina.

Maandag 17 september

Voorstelling  
voor 50plus in ‘t Klooster

Wijkcentrum ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein 7 jubileert. 
Deze maandagmiddag een voorstelling van Fabienne Dallau, 
samen met collega zangeres Daniëlle Stam en pianist Hilmar 
Leujes. Entree € 5,- inclusief kopje koffie. Tickets aan de 
balie van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 23.00 
uur, maandagavond gesloten. Reserveren kan ook via (010) 
4231616. Meer info elders op deze pagina.

Vana f  donderdag  6  t /m za te rdag  15  sep tember 
wordt er in Nieuwerkerk a/d IJssel weer een prachtig Orchideeën 
Festival georganiseerd. Er is keus uit honderden bekende en minder 
bekende soorten, direct van de kwekerijen naar de consument. 
 

ORCHIDEE FESTIVAL

D e  t o e g a n g  i s  v r i j .
Dit vindt plaats in de kassen bij
Kwekerij De Geranium, Bermweg 16A, 
2911 CA Nieuwerkerk a/d IJssel.
Kijk voor openingstijden en route info op 
WWW.ORCHIDEEFESTIVAL.NL

De 
originele

 mini 

phaleanopsis 
met 1 tak 

voor maar

€3,95
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O U D  R O T T E R D A M M E R T J E S

Wilt u ook in deze  rubriek 
staan, tel. 0180 - 82 02 44

Engels of Frans leren
Individueel of groeples

Tel: 06 478 407 44
Web: www.karenijzerman.nl

HET AARDAPPELPAKHUIS
Anno 1932

De meest speciale aardappelwinkels van Nederland
Specialist in Hoeksche Waardse EIGENHEIMERS
1e Pijnackerstraat 107, Rotterdam
Geopend: vrijdag en zaterdag 10 tot 17 uur

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.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

www.drentoptiek.nl

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen: 
  

 
Specialisatie: badkamers/toilet, kleine verbouwingen, 

sier- en stucwerk, alle wandafwerkingen  

•   Wilt u zelf bepalen wie wat van u erft
•   Wilt u dat uw wensen na uw overlijden
 nauwgezet worden uitgevoerd
Dan zult u een testament moeten maken en
een executeur benoemen.

Heeft u alles 
al goed geregeld?
Door de vergrijzing 
komt het steeds vaker
voor dat de al 
benoemde executeur 
zijn taak niet meer wil 
of kan vervullen. De 
hoeveelheid werk en 
organisatie vormen een grote fysieke
en emotionele belasting.

U bent executeur en is het te veel voor u?
Wij kunnen van u (een deel van) de werk-
zaamheden overnemen en u bijstaan met het
uitvoeren van uw taken.
Katerina Jirka (ruim 15 jaar actief in de Boedel-
ZorgDrager) en mr. Willemien Stoop (v/h
kandidaat-notaris) hebben jarenlange prakti-
scheervaring. Samen zorgen wij voor een
onberispelijke uitvoering van uw laatste wil.

Goed geregeld 
en naar uw 
wens uitgevoerd
Door een deskundige 
buitenstaander als
executeur te benoe-
men kiest u voor 
een onpartijdige en 
zekere oplossing.

Wilt u hierover meer weten, wilt u een
onafhankelijk advies bel of mail ons:
070 3061696 010 484 0 999
020 419 24 29 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl
info@boedelzorgdrager.nl

Tijdig nalatenschap regelen
Nadenken over de eigen nalatenschap doet 
niemand graag. Maar u bent wel iemand die 
alles goed geregeld wilt achterlaten en onenig-
heid wilt voorkomen.

mr. Willemien Stoop

Katerina Jirka

De BoedelZorgDrager
Executeurschap, kleine verhuizing, ontruiming woning

Voor U geregeld  
Administratieve & 

Praktische ondersteuning

Ik kan u helpen met het organiseren van 
uw administratie of verhuizing.

Na het overlijden van uw dierbare kan ik alle 
administratieve & praktische zorg uit handen 
nemen, zodat u het verdriet kunt verwerken.

Neemt u vrijblijvend contact op met : 
Voor U geregeld, 0181-764153 

www.voor-u-geregeld.nl.

Wij zijn er 
voor u als u 
ons nodig 
heeft.
Monuta
Rijnmond.

We zijn 24 uur per dag 
bereikbaar. Ook als u niet 
bij ons verzekerd bent.

Monuta Memoriam
Langenhorst 100
010-293 04 22.

Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333
010-202 14 33.

www.monuta.nl

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

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

Venrooy Tandtechniek

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

Oudedijk	140
Rotterdam
Tel.	010	-	41178704117870

Goed bereikbaar 
met Metro halte
Voorschoterlaan 
of Gerdesiaweg

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.

timmerman natuursteen

Vierbannenstraat 1
nieuwerkerk
telefoon (0111)  641798

RijkssTRaaTweg 35  -  hellevoeTsluis 
Telefoon (0181)  33  73  95

nieuwe cRooswijkseweg 66B
RoTTeRdam -  Telefoon (010)  4136910

www.timmerman-natuursteen.nl

Behandeling 
Pijnklachten

of kijk op
www.aanenneuroloog.nl

bel 06-12407311

 POSTZEGELHANDEL 1840 
vraagt te koop: 
Postzegels, Nederland,
Buitenland, Brieven,
Aanzichtkaarten en munten.
Dringend China gezocht. 
Tel. 010-4298920 / 0618477358 

  

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

*	Afvoer	restboedel	in	eigen	beheer.
*	Verwijderen	alle	denkbare	
	 stoffering	inclusief	lijmresten.

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de woningontruimer

Plavuizen verwijderen,

Rob de woningontruimer
Gratis
Offerte

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

Oppassen in woningen
iets voor u?

0578 - 614 235
www.iwbepe.nl

T
I

IWB in Epe
zorgvuldig en vertrouwd
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1949 - 2012 
Dag, Peter van der Steenhoven

Nog steeds tot de verbeelding spre-
kende namen als de gebroeders Bep, 
Piet en Wim van Klaveren, (resp. 
1907-1992, 1930-2008 en 1930-
2008), Luc van Dam (1920-1976), 
Job Roos (1922-2003), Jan de Bruin 
en Leen Jansen poseerden van top 
tot teen in de bokshouding voor 
zijn camera. Het was zoon en ook 
fotograaf Peter Molkenboer (1943-
2011) die het boksarchief van zijn 
vader voor de galerie en het publiek 
opende.
De nieuwe generatie boksers, waar-
onder Jan Lefeber, Lucas van Gef-
fen, Kid Taylor en Cor Eversteijn 
(1949-1983), werd in opdracht van 
boksschoolhouder en promotor Aad 
Westerlaken ‘from the waist up’ 

gefotografeerd door Peter van der 
Steenhoven, niet helemaal toevallig 
een leerling van Kees Molkenboer! 
Met beide mannen was het direct 
aangenaam werken, ook buiten de 
galerie. De foto’s waren weliswaar 
al gemaakt, maar dat weerhield 
vooral Steenhoven niet mij rond 
te leiden langs de boksscholen 
die Rotterdam rijk is. Zo leerde ik 
hem ietsje persoonlijker kennen, 
een hardwerkende fotograaf in de 
reclamesector met veelal sport in 
het vaandel. “Ik moet daar en daar 
naar toe, effi es voor Adidas een paar 
platen maken van Gullit.”
Als honkballer heeft Peter zelf een 
sportief verleden en het Kasteel van 
RV & AV Sparta was zijn tweede 

huis. Verder de bokssport waar hij 
bij wedstrijden in Odeon, de Riviè-
rahal, Schuttersveld, Palace, Ahoy 
en het Topsportcentrum Rotterdam 
te vinden was.

Het mooie voor Peter van der Steen-
hoven was dat zijn zwart-wit foto’s 
van boksers Kid Taylor en Rexford 
Kortram werden opgenomen in de 
catalogus ‘Fotografi e in Rotterdam-
se Galeries’ die ter gelegenheid van 
de eerste Rotterdamse Fotobiennale 
werd uitgegeven. Dat maakte Van 
der Steenhoven en de plaatselijke 
beoefenaars van de ‘Noble Art of 
Self Defence’, tot dan gezien als een 
obscure vorm van sport, in één klap 
tot een behoorlijke brok Rotterdam-

se cultuur. Tot in lengte van jaren 
hebben Steenhoven en ik van dit feit 
genoten. Dag fotoman Peter van der 
Steenhoven. De bel heeft voor jou 
geklonken. ‘Helpers weg, laatste 
ronde’…. Weer een Rotterdamse 
kanjer pleit heine.

Wim de Boek

Peter is zaterdag 18 augustus 
2012 begraven op Begraafplaats 
Crooswijk.

Voor de eerste Rotterdamse Fotobiennale in 1988 opperde ik bij de oprichter van Galerie 
De Lachende Koe, Jaap Zwier (1952-1990), het idee een expositie te houden met werk van 
twee Rotterdamse fotografen, die ieder een generatie profboksers op de gevoelige plaat 
vastlegden. De een was Kees Molkenboer (1907-1987), die in opdracht van toenmalig boks-
schoolhouder, trainer en promotor Theo Huizenaar (1900-1993), zijn pugilisten van voor en 
na de oorlog fotografeerde. De ander de onlangs overleden Peter van der Steenhoven.

    

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 270 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 Door Cees de Keijzer en fotograaf Jan de Jonge
van www.worldshipsocietyrotterdam.nl

    

S

CHIP

H
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Containerschepen: Dozenboten
Wereldwijd wordt 90 procent van alle goederen over zee vervoerd. Het merendeel daarvan is natte en droge bulk, zoals ruwe 
olie, olieproducten, ertsen, kolen en agribulk. Daarnaast allerhande goederen in verpakte vorm, hetzij in dozen, kisten of 
kratten dan wel in vaten of zakken, soms op pallets, maar ook los. Vroeger waren dat zogeheten ‘koopmansgoederen’, die 
als stukgoed voor verscheping werden aangeleverd. Het lossen en laden daarvan was arbeidsintensief en schade- en dief-
stalgevoelig en daar is de container voor bedacht.

Bedenker en ‘vader’ van de container is de Amerikaan 
Malcolm McLean en als allereerste containerschip kwam 
in 1955 de CLIFFORD J. ROGERS in de vaart. Die voer 
tussen Vancouver en Skagway in Alaska, was 102 meter 
lang, 14 meter breed, en kon 600 containers laden. Met 
name door de voordelen van standaardisatie en het zonder 
uitladen overzetten op spoor of wegtransport heeft contai-
nervervoer een grote vlucht genomen. 

Over enige tijd komen er zelfs schepen in de vaart van 
400 meter lang en 59 breed, die 18.000 van die ‘dozen’ 
kunnen laden, want de ware ‘shiplover’ vindt ze niet mooi 
en noemt ze daarom denigrerend ‘dozenboten’.

De uitvarende EMMA MAERSK is met 398 bij 56,5 
meter net een maatje kleiner. Ze is sinds 2006 in de vaart 
en heeft zeven zusterschepen. Eigenaar is het Deense 
APM (A.P. Møller-Maersk), de grootste containerrederij 
ter wereld. Inkomend de MSC ALESSIA, varend voor 
Zwitserse concurrent MSC (Mediterranean Shipping 
Company), de op een na grootste. Zij is weliswaar 100 
meter korter en ‘slechts’ 40 meter breed, maar mag er ook 
best zijn. Frappant genoeg is de derde rederij in grootte 
ook Europees, dat is het Franse CMA CGM. Voor alle 
drie is QTA – Quick Turn Around – van groot belang. 
Een snelle omlooptijd in de haven dus, want ‘dozenboten’ 
varen in strakke schema’s.

Gratis 
vermaak op 
Noordereiland
Het Noordereiland is een bijzon-
der stukje Rotterdam met een 
eigen cultuur, sfeer en geschie-
denis. Het is die historie die 
zaterdag 8 september centraal 
staat tijdens ‘Expeditie Noor-
dereiland’. Met name de rol 
die het Noordereiland heeft 
gespeeld in de ontwikkeling 
van de Rotterdamse havens en 
de scheepvaart staat deze dag 
centraal. 

De Expeditie biedt een uitgebreid pro-
gramma voor jong en oud gevuld met 
tentoonstellingen, optredens, een culturele 
wandeling, een opera en veel meer. De dag 
wordt georganiseerd in samenwerking met 
de Wereldhavendagen, het Boekenfestival 
Noordereiland en Open monumentendag.
Het eiland is gevuld met zichtbaar en 
verborgen cultureel erfgoed, kunst in de 
buitenruimte en diverse werken en vormen 
van kunst afkomstig van lokale kunstenaars.
Het thema van dit jaar is scheepvaart, met 
speciale aandacht voor de binnenvaart 
die een hoofdrol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van het eiland. Er wordt een 
scheepsopera opgevoerd die speciaal voor 
dit evenement is geschreven.
Er is een boekenmarkt, een wandeling over 
het eiland met een gids en de monumenten 
Hulstkampgebouw en het kantoor van 
Ooms Makelaars zijn te bezichtigen. Voor 
de kleinsten is er een kindertheatervoorstel-
ling, een speurtocht over het eiland en een 
workshop bootjes bouwen.
De festiviteiten zijn van 10.00 tot 18.00 
uur in het Hulstkampgebouw en op de 
Maaskade. Alles gratis, uitgezonderd de 
boottochten. Meer info op 
www.expeditienoordereiland.com

Deze krant heeft de afgelopen tijd aandacht besteed aan de historische brom-
fi ets de Puch. Veel lezers hebben hierop gereageerd. Zo ook lezer Ton Kleppe, 
ongetwijfeld een Puch-liefhebber. 

Hij stuurde ons een opmerkelijke foto toe: Elvis op een Puch. De foto is 
genomen in april 1958, vermoedelijk in Duitsland. Elvis - destijds op het 
hoogtepunt van zijn roem – moest zijn dienstplicht in Duitsland vervullen. 
Ton Kleppe: “Kijk, Elvis had elke brommer kunnen kiezen, maar hij koos 
voor Puch, De cultbrommer van de jaren zestig en zeventig.”
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Dorpsweg 152c, 
3083 LK Rotterdam
Tel: (010) 480 34 71 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Telefoonnummer: 

035 820 03 48
www.suikvastgoed.nl

Riant netjes onderhouden en direct te 
betrekken gestoffeerd 3-kamer appartement 

op de 4e verdieping met ruim balkon op 
zonzijde en berging, gelegen in het 

55+ Humanitas complex Gerard Goosenflat 
te Rotterdam.

Prijs: In overleg

Lengweg 80, Hoogvliet  Ma–Vrij 9-17u.
Telefoon 010-216 2258   www.fairdent.nl

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent 
bent u verzekerd van een perfecte prothese. 
Op maat en met optimaal gebruikscomfort.

Ook behandeling aan huis mogelijk.

’n goed kunstgebit?
Voor FairDent 

geen kunst!

Riviercruises NEDERLAND & BELGIË

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm

of ga naar de dichtstbi jzi jnde Vakantiewinkel van             of
Pr i jzen z i jn  per persoon tenz i j  anders vermeld.  Pr i jzen z i jn  exclus ief  reserver ingskosten en Calamite i tenfonds.

Compleet verzorgde 8-daagse riviercruises per MS Diana***

ALTIJD COMPLEET VERZORGD: inclusief ALLE MAALTIJDEN!

INCLUSIEF

✔ 7 nachten cruise
✔ alle maaltijden
 aan boord
✔ havengelden

vanaf

399

Antwerpen MS Diana

Laat u eens verrassen door bijzondere steden aan de 
Nederlandse en Belgische wateren! KRAS.NL biedt dit naseizoen 
nog 2 routes aan met het intieme MS Diana. En u kunt al boeken 
vanaf slechts € 399! De boekingen voor de laatste afvaarten van 
dit seizoen stromen al volop binnen.  Aarzel niet langer en maak snel 
uw keuze uit onderstaande afvaarten. VOL=VOL!

MS Diana***
Dit intieme schip beschikt over een sfeervol restaurant, een salon 
met een bar, een lounge en een zonnedek.

8 dgn NEDERLAND & BELGIË v.a. € 399
Vertrekdatum: alléén 13/10
Wegens groot succes wederom in ons programma! Het 
comfortabele MS Diana vertrekt in oktober vanuit Rotterdam en 
vaart via vestingstad Willemstad naar o.a. bruisend Antwerpen, 
Hasselt en Luik in België. Vervolgens zet het schip koers naar 
bourgondisch Maastricht, Roermond en Keizer Karelstad 
Nijmegen. Ontscheping in Rotterdam.

8 dgn ZUID-NEDERLAND & BELGIË v.a. € 459
Vertrekdata: 6/10 en 20/10 
Cruisen over de Hollandse en Belgische wateren: dat wordt genieten! 
Vanuit Rotterdam varen we via Dordrecht, door Brabant naar 
bruisend Antwerpen, schilderachtig Brugge en historisch Gent. 
Via sfeervol Middelburg in Zeeland en vestingstadje Willemstad 
varen we weer terug naar Rotterdam. Populaire vaarroute dus 
boek snel!

Zie www.kras.nl/32657Zie www.kras.nl/32656

Vertrek vanuit Rotterdam!

Juist bij een overlijden heeft u een uitvaartverzorger nodig die  

met een enkel woord begrijpt wat de wensen zijn. Die kan  

bogen op een jarenlange ervaring. Die weet dat juist de kleinste  

details zo belangrijk zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

w i j  z i j n  e r  o m  u  t e  h e l p e n

Juist dan...
Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582 
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam 
telefoon (010) 47 95 488

ROUWCENTRUM 
DE PALM

Openhaarden & Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157, 3061 VR  Rotterdam

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

Openhaarden & Kachelcentrum

1st-hulp
De hulp voor onze digitale wereld
1st-hulp voor:
l Trainingen iPad, iPod, iPhone, iTunes, PC
l Dataherstel (het terughalen van verloren data van 

harde schijven, usb sticks, etc.)
l Verhelpen van problemen met PC, laptops, tablets, 

audio & video, multimedia apparatuur
l Huisautomatisering

1st-hulp (Stephan Groot) 
 www.1st-hulp.nl

06 – 81 83 50 63
info@1st-hulp.nl

www.cineramabios.nl

FILM:     
TOUS LES SOLEILS

AANVANG:  
14:00 UUR

www.cineramabios.nl

NIEUW PROGRAMMANIEUW PROGRAMMA

Op 6 september start het 

nieuwe CinePlus programma

bij Wolff Cinerama! 

Haal het programmaboekje 

in de bioscoop! 

Maar wij gaan verder
en zoeken voor

iedere single in het
Noorden een partner!

Tel: 050-2308191
www.40plusrelatie.nl

40Plus
Relatie

Boer zoekt Vrouw
is leuk!Maar wij gaan verder

en zoeken voor
iedere single in het
Noorden een partner!

Tel: 050-2308191
www.40plusrelatie.nl

40Plus
Relatie

Boer zoekt Vrouw
is leuk!

   

Brengt singles samen

gezocht:
single mannen

uit het Noorden

het wordt steeds leuker!
www.40PlusRelatie.nl

of Bel 0512-200206
voor een gratis 

kennismakingsgesprek

Samen de Zomer verlengen..?
Brengt singles samen

Bel 015 - 88 94 807 voor een gratis 
kennismakingsgesprek

www.40plusrelatie.nl 
Het wordt steeds leuker!
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Natuurvaren door  
Biesbosch in wandeltempo

Dijkzigt zal een begrip blijven

‘Buiten in Charlois’

Het schip voer van Rotterdam via 
de havens op Zuid naar Dordrecht 
en daarna door de Dordtse Kil en 
het Hollands Diep naar Drimmelen. 
En dat met een DOR-korting van 25 
procent op de vaste prijs van 53,85 
euro, ze betaalden 40,40 euro per 
persoon.
“Schitterend dat onze krant telkens 
zulke leuke en voordelige reisjes 
aanbiedt. We maken er regelmatig 
gebruik van,” vertelt Jan Vermaas 
op het zonovergoten dek onder het 
genot van een pilsje. “Natuurlijk 
gaat Sjaan, mijn vrouw, altijd mee.” 
De Crooswijkse toost met een glas 
witte wijn en een knipoog. Ook het 
Pernisser echtpaar Joke en Wim Vo-
gel geniet volop. Ze zijn aan boord 
met hun buurvrouwen Ellie Schop 
en Loes Ruizeveld-de Winter. “Wij 
zijn de directie en redactie van DOR 
dankbaar, niet alleen voor de fijne 
krant, maar ook voor de regelmatig 
terugkerende kortingen op reizen 

en andere uitstapjes. Dat houdt ons 
leven toch leuk in deze financieel 
zware tijd.”
Gerrit Verstappen uit IJsselmonde: 
“Elke twee weken genieten mijn 
vriendin Jannie en ik van De Oud-
Rotterdammer, die we tot de laatste 
punt lezen. Toen de krant vijf jaar 
bestond hebben we, met vijfduizend 
anderen, meegedaan aan de jubile-
umvaartocht met de Spido. Ook dat 

was toen geweldig georganiseerd en 
we hielden er ook nog een fraai boek 
over 90 jaar Spido aan over. In onze 
omgeving horen we niets dan goeds 
over DOR. Blijf zo doorgaan.”
De vaartocht zelf was perfect, mede 
door de boeiend vertellende kapitein/
spraakwaterval Ger Habersen en de 
diensters Maria en Monique. Niets 
was hen teveel om hun ruim honderd 
gasten in de watten te leggen. Bij-
zonder was het stapvoets varen door 
de afgeschermde kreken in volle 
natuurpracht. Echter geen blik op de 
tweehonderd bevers die er wonen. 
“Die gaan pas ‘s avonds en ‘s nacht 
leven,” legt Ger Habers uit.
Vanuit Drimmelen werden de passa-
giers na hun zonovergoten vaartocht 
met een luxe touringcar van Ringel-
berg door chauffeur Arthur in een 
half uur tijd terug gereden naar hun 
opstapplaats in Kralingen. Het eind 
van een fantastische trip.

Monique Dammers (alimomo1@
gmail.com) meldt naar aanleiding van 
de foto van Dijkzigt in ‘Door de lens 
van Hartog’ van 21 augustus: “Als 
46-jarige ben ik nog een jonkie ver-
geleken bij de meeste lezers, maar ik 
lees De Oud-Rotterdammer altijd met 
veel plezier. Als klein meisje hing ik 
aan de lippen van mijn vader als hij 
over ‘vroeger’ vertelde en ik (her)
ken dus veel van de verhalen alsof 
ik ze zelf heb meegemaakt. Ik ben 
in Dijkzigt geboren en het blijft een 
grappig verhaal dat mijn ouders in de 
nacht van 29 op 30 maart 1966 bij het 
ziekenhuis aankwamen tegelijk met 
nog drie aanstaande ouders. 

Wat een drukte gaf dat, toen er niet 
genoeg verloskamers bleken te zijn, 
waardoor mijn ouders naar de badka-
mer van de achtste verdieping werden 
gebracht. Daar zijn ze alle uren 
gebleven totdat ik uiteindelijk besloot 
op 30 maart, om 15.30 uur, maar 
eens uit mijn moeders buik te komen. 
Na mijn geboorte werd ik geplaatst 
op kamer/zaal 804 op diezelfde 
verdieping en moest daar, samen met 
moeder, zoals vroeger gewoon was, 
tien dagen blijven voordat we naar 
ons huis aan de Van Meekerenstraat 
in Crooswijk mochten. Zoals terecht 
is geschreven blijft de naam Dijkzigt 
altijd een begrip en zeker bij mij.”

In de nieuwe tentoonstelling ‘Buiten 
in Charlois’ besteedt de Oudheid-
kamer aandacht aan ‘Historische 
Buitenplaatsen’ en ‘Groen van toen’. 
Vanuit de oude kern van Charlois 
voert de fotografische route langs 
mooie buiten- en groenplekken aan 
de Zuidhoek en het Spui, de Schulp-
weg, Kromme Zandweg, Charloisse 
Lagedijk en Dordtsestraatweg. De 
foto’s tonen werkende mensen op het 
land en in de tuinbouw, de boerde-
rijen van toen tot nu, boerenfamilies 
voor hun stee en fraaie natuur tot op 
de dag van vandaag.
Het zijn deels de mooie plekken 
beschreven in het boekje: ‘Het 
Voormalige Charlois En Katendrecht 

Alsmede Het Verdwijnend Landelijk 
Schoon In En Om Den Charloisschen 
Polder Te Rotterdam’ van J.(dzn)
Verheul. Tot december is de tentoon-
stelling op zaterdag en zondag te 
bezichtigen in de Oudheidkamer in 
de vroegere Charloische Apotheek 
aan de Wolphaertsbocht 105. Open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang 
gratis. Informatie 010-4806618 of 
www.historisch-charlois.nl

Je kunt op tal van manieren genieten van de pracht en rust van Nationaal Park de Brabant-
se Biesbosch. Dat kan wandelend, fietsend en varend. Vele tientallen lezers van De Oud-
Rotterdammer maakten onlangs dankbaar gebruik van de mogelijkheid die de krant bood 
voor een gecombineerde en compleet verzorgde vaartocht met het luxe passagiersschip 
Catharinaplaat van rederij Zilvermeeuw.

- Inschepen op de Catharinaplaat langs de Plantageweg in Kralingen Foto’s Rein Wolters -

- Het stapvoets varen door de smalle en ondiepe kreken is een geweldige beleving  
in een decor van groen en rust -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (120)

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 ‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bij-
zondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 is vorig jaar op 23 april verschenen 
en het laatste deel (1980-1990) van de trilogie verschijnt dit jaar. Er kan al op worden ingetekend.

Vergane glorie, verleden tijd. Met deze vier woorden 
kan deze op 2 juni 1986 in Hillesluis gemaakte foto 
als afgedaan in het archief worden opgeborgen. 
Eerlijk zou dat niet zijn, want er schuilt een fikse 
brok historie van ruim één eeuw achter de plaat. De 
foto is gemaakt vanaf ‘t Sluissie, de grote rotonde 
aan de kop van Beijerlandselaan, West-Varkenoord-
seweg (rechts), Varkenoordsebocht en –kade en 2de 
Rosestraat. Op de achtergrond is nog net een van de 
kranen zichtbaar van scheepswerf en machinefabriek 
Piet Smit jr. aan de Stadionweg en ook de oplopende 
dijkweg naar de Varkenoordsebrug. Deze brug 
over het rangeeremplacement West-IJsselmonde is 
verdwenen en dat geldt ook voor de tramlijnen 2, 3, 
9 en 12 die tot 1968 de verschillende wijken op Zuid 
verbonden met het stadscentrum. 
Over de grote rotonde reden niet alleen de trams, 
maar ook de locomotieven en dieseltrekkers van de 

Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij (RTM). Van de RTM-lijnen 
ging de een naar Oostvoorne en de andere naar Nu-
mansdorp. Het was er altijd een drukte van belang, 
doordat er ook veel auto- en fietsverkeer passeerde.

De woningen behoorden tot de oudste van Hillesluis; 
ze werden omstreeks 1890 gebouwd voor gezin-
nen van landarbeiders die hun geluk in Rotterdam 
zochten en dat gold ook voor de zogeheten (zes) 
Laantjes, die links van de hoek van de Beverstraat 
waren gebouwd. Het waren kleine huisjes waar vaak 
grote gezinnen woonden. In de jaren zeventig zijn 
ze afgebroken. Dat gold trouwens ook voor de Be-
verstraat, die daarna ook voor een deel is afgebroken 
en/of gerenoveerd. Het was een heerlijke volksbuurt 
direct achter de drukke Beijerlandselaan. 
Reacties: reinw@telfort.nl

Varkenoordsebocht
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Bredeweg 62,     Open: 

2752 AB Zevenhuizen - Moerkapelle

T. 079-593 52 10    

www.orchids-and-so.com    

donderdag 9:00 - 17:00 uur

vrijdag 9.00 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Beleef en ervaar op 15 september de open dag van
Orchids & SO...

De winkel van de grootste orchideeënkweker ter wereld!

Kijk voor het programma of aanmelden op www.orchids-and-so.com

 

     WIJ BETALEN HET MAXIMALE VOOR UW GOUD

Of het nu gaat om sieraden, tandgoud (nieuw 

en oud), munten, enz, enz, bij ons krijgt u direct 

de hoogste prijs contant uitbetaald. Kom gauw 

langs, ook zonder afspraak.

MAXGOUD 
HOOFDFILIAAL
Beijerlandselaan 182a
3074 ES Rotterdam

MAXGOUD V&D
ROTTERDAMCENTRUM
Juwelier Elegantino, 2e etage
Hoogstraat 1223
3011 PM Rotterdam

EXTRA 

€10,00 
tegen inlevering 

van deze bon

Kijk op www.maxgoud.nl voor de actuele koers.

Een goedzittend
kunstgebit is niet

vanzelfsprekend, daar is
vakmanschap en kennis voor nodig.

Al 25 jaar zijn wij gespecialiseerd in het
maken van kunstgebitten

en kunstgebitten op implantaten.

Vergoeding door alle
zorgverzekeringen
mogelijk.

Voor informatie en advies 010-4721458

Wilhelminakade 36-40 • 3072 AR Rotterdam

Reparaties 
klaar terwijl 

u wacht!
Ralph van der Reijden
Tandprothetische Praktijk

Kijk op onze nieuwe website

www.ralphvanderreijden.nl

Cruise dit najaar nog voordelig met het ms Rotterdam vanaf de Wilhelminakade

GEEN BOEKINGSKOSTEN – PERSOONLIJKE SERVICE – GRATIS TELEFOONNUMMER – WWW.DOCKC.NL
www.dockc.nl

www.dockc.nl

www.dockc.nl

Arnhemseweg 10
3817 CH Amersfoort
Tel. 033 - 462 12 00

Alle genoemde prijzen zijn per persoon in een 2-persoosnhut, inclusief de havengelden en verblijf op basis van volpension. Onder voorbehoud 
van beschikbaarheid en wijzigingen. De genoemde buitenhutten in deze aanbiedingen kunnen een belemmerd uitzicht hebben.

“Bij Dock C is onze 
droom uitgekomen”

22 december 20122 november 2012

19-daagse kerst en 
nieuwjaarscruise 
Canarische Eilanden
Binnenhut*  vanaf  €  1648 p.p.
Buitenhut*  vanaf  €  1698 p.p.
Balkonhut*  vanaf  €  2998 p.p.

29 september 2012

18-daagse cruise 
naar de Middellandse Zee

Binnenhut  vanaf  €  898 p.p.
Buitenhut  vanaf  €  998 p.p.
Lanaihut  vanaf  €  1598 p.p.
Balkonhut  vanaf  €  1798 p.p. 

35-daagse cruise 
naar het Caribisch gebied 
incl. Aruba, Bonaire, Curacao
Binnenhut  vanaf  €  2198 p.p.
Buitenhut  vanaf  €  2398 p.p.
Lanaihut  vanaf  €  3698 p.p.
Balkonhut  vanaf  €  3898 p.p. 

16 oktober 2012

15-daagse cruise naar 
de Canarische Eilanden

Binnenhut* vanaf  €  1038 p.p.
Buitenhut*  vanaf  €  1198 p.p.
Lanaihut  vanaf  €  1598 p.p. 
Balkonhut  vanaf  €  1798 p.p. 

19-daagse
cruise van 
Rotterdam 
naar Aruba 
(hotelverblijf op Aruba is mogelijk) 
20 november 2012 
17-daagse cruise 
van Aruba naar Rotterdam 
Binnenhut  vanaf  €  1628 p.p.
Buitenhut  vanaf  €  1728 p.p.
Balkonhut  vanaf  €  2628 p.p.

Inclusief vliegreis.    Prijs is gebaseerd op 20 november. 

2 november 20122 november 201216 oktober 2012

SPECIALE AANBIEDING:

Bij elke boeking ontvangt u een fl es wijn in uw hut.

Bij boeking van een buitenhut ontvangt u US$ 100 boordtegoed.

Bij boeking van een balkonhut ontvangt u US$ 200 boordtegoed.

GROEPSREIS
       MET REISLEIDIN G

Bij de met * gemerkte categorieën ontvangt u op 

16 oktober een bartegoed van US$ 150 per hut en 

op 22 december US$ 250 per hut.

OOK TE BOEKEN
MET ZORG-BEGELEIDING

Een persoonlijke uitvaart voor 
iedereen. Ook als u niet bij DELA 
verzekerd bent.

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld 
over onze locaties in Rotterdam en 
Rhoon? Bel dan 010 280 52 80 of 
kijk op goetzeedela.nl.

Ik wil graag dat 
je helemaal geen
zorgen hebt...

Ik wil dat je 
altijd bij me 

blijft...

• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Vervaardiging van kunstgebitten,

partiële protheses en frames
• Wij maken eerst pas-ontwerpen
• Thuisbezoek is mogelijk
• i.s.m. Tandarts

Vergoeding
van alle ziektekostenverzekeraars

Geopend:
ma./di./do.: 09.00 - 12.00 uur

13.30 - 16.30 uur
wo. en vr.: 09.00 - 12.00 uur

Telefoon: 010-421 58 91 / 06-249 148 26
Hanespoordoorn 28, Rotterdam - Ommoord
Email: info@benisi.nl, website: www.benisi.nl
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Toen de huisarts op vakantie was, 
rook mama haar kans. De vervan-
ger liet me testen. Al snel was er 
geen twijfel mogelijk. Ik had TBC, 
nog wel in een beginstadium, maar 
toch. Van alle commotie hierom 
herinner ik me niks meer. Wel dat 
ik onmiddellijk moest rusten. En 
hoewel ik nog maar klein was, 
kan ik me die dag wél herinneren. 
Dolgelukkig was ik, omdat ik 
met knuffel in mijn bedje mocht 
liggen. Om aan te sterken moest ik 
levertraan slikken. Bah, de lucht 
alleen al stond me zo tegen. Als 
mama de fles pakte, begon ik al 
te kokhalzen. Of ze me nou lief, 
boos, of quasi zoetsappig behan-
delde, niets kon me overhalen dat 
smerige spul in te nemen. Daar 
begreep de huisarts helemaal niets 
van. Had moeder dan helemaal 
geen gezag?

Tegendraads
Ik moest naar het Kinderzieken-
huis aan de Gordelweg. Daar 
zouden ze wel raad weten met zo’n 
klein tegendraads mormeltje. De 
eerste avond meteen na het eten 
(dat ik natuurlijk had laten staan) 
stond de zuster opeens voor me. 
Ik herinner me vaag een groot 
stijf wit schort over een enorme 
boezem, een ernstig gezicht en een 
sonore basstem.
“Zo, nu nog even een lepeltje 
levertraan!” De lepel kwam met 
vaste hand richting mijn mond. 
Ik klemde mijn lippen op elkaar 
en was absoluut niet van plan ook 
maar een druppel van dat vunzige 
goedje tot me te nemen. Maar ja, 
zuster had daarmee wel ervaring. 
Met haar vrije hand kneep ze 
hardhandig mijn neus dicht. Al 
snel kreeg ik het benauwd, moest 
wel even naar adem happen. Dat 
was het moment waarop de zuster 
had gewacht. 
Behendig schoof ze de lepel in 
mijn mond en liet mijn neus los. 
“En nou meteen doorslikken!”, 

gebood ze streng. Met alle boos-
heid van een opstandige driejarige 
spoog ik met kracht de levertraan 
weer uit. Recht in haar gezicht. 
Spetters vettige troep dropen over 
haar schort en de ranzige lucht 
kwam in mijn neus. Ik kokhalsde 
en walgde van de vettige smaak in 
mijn mond.

Hopeloos geval
Resoluut draaide de zuster zich 
om. Het was de eerste, maar ook 
de laatste keer dat ik levertraan te 
slikken kreeg. Al op de eerste dag 
was ik veroordeeld tot een hope-
loos geval. Voortaan kreeg ik vita-
mine A-D druppels. Die smaakten 
ook niet lekker, maar dat waren er 
maar een paar. Niet de moeite om 
ze uit te spugen. En later, toen ik 
weer thuis was, maakte moeder 
het zich gemakkelijk en deed ze 
levertraan op een lepeltje suiker. 
Dat nam ik zonder tegenstribbelen. 
Ik moet aan de Gordelweg op een 
zaal op de begane grond gelegen 
hebben. Want elke avond stond 
voor het raam de schoonvader van 
mijn zus en zwaaide naar me. Hij 
kwam op zijn Solex-brommertje, 
met zijn leren jas aan, altijd even 
kijken hoe zijn oogappeltje het 
maakte

Drie maanden later werd ik door 
mijn moeder opgehaald. Niet om 
naar huis te gaan, maar om naar 
het Zeehospitium in Katwijk te 
worden gebracht. Maar dat is een 
heel ander verhaal, dat ik al eens 
heb gepubliceerd op mijn blog: 
www.knutzels.nl (zoek naar: 
Katwijk)

Els Hengstmengel-van der Graaf
els@knutzels.nl, 

Zie ook Tante Post voor meer 
reacties op het Sophia Kinderzie-
kenhuis, dat volgend jaar 150 jaar 
bestaat.

Internist dr. V.d. Elst heeft daarop contact 
gezocht met de collega’s van Sophia: dr. 
Zanen en dr. Haas. Ik bleek ook voor deze 
heren een moeilijk geval. Aan de zes we-
ken in Sophia aan de Gordelweg bewaar 
ik goede herinneringen. Je bent met alleen 
kinderen bij elkaar en de verpleegsters 
waren altijd vrolijk en namen alle tijd 
voor je. Ik had een plekje bij het raam. 

Volgens een bewaard kaartje was dat zaal 
1 van afdeling Intern. Mijn hoekje had ik 
gezellig gemaakt met posters en plantjes. 
Ik kreeg zelfs toestemming om een vissen-
kom met een goudvis op mijn nachtkastje 
te zetten. Het waren goede weken, want 
wat doe je als je als familie op bezoek 
gaat bij een kind: je neemt een cadeautje 
mee. Ik was voor mijn gevoel ge-

woon zes weken jarig! De twee tantes 
Adri en Adri smokkelden elke maandag 
een frikadel speciaal het ziekenhuis in.

Spannend
Ik kan me ook een heel spannende dag 
herinneren. De jongen die tegenover mij 
lag was heel erg ziek. Hij had leukemie 
en was kaal. Het bleek ineens een stuk 
minder te gaan en hij is die avond ook 
gestorven. Kinderen vergeten snel en de 
volgende dag was het weer een gewone 
dag en het lege bed had weer een nieuw 
maatje. 
Gelukkig zijn ze er ook achter gekomen 
wat bij mij de blauwe plekken veroorzaak-
te: ik stootte op een of andere manier mijn 
eigen weefsel af. Een stevige Prednison 
kuur was de oplossing. Thuis gekomen 
was het wel even wennen. Voor m’n lieve 
moeder (pas 93 jaar geworden) was echt 
niets teveel, maar iedere dag cadeautjes 
was toen toch echt over.

Albert Snoei
Nieuwerkerk aan den IJssel
albert.snoei@kpnmail.nl

Vanaf het eindpunt Lisplein was het maar 
een stukje lopen naar de Gordelweg. Het 
medisch team onder leiding van Dr. Vervat 
had al vastgesteld dat Keesje, ik was 
negen jaar, wildvlees in zijn blaas had, dat 
verwijderd moest worden. 

De hedendaagse voorlichting staat haaks 
op de informatie die toen aan de patiënten 
verteld werd. In mijn beleving was een 
operatie zoiets als een blinde darm wegha-
len. Daar had ik een familielid al diverse 
keren verhalen over horen vertellen. Met 
visserslatijn gebaren probeerde hij zijn 
familie duidelijk te maken wat voor ‘jaap’ 
hij dan wel niet over zijn buik had lopen. 
Ik ging er van uit: ik heb straks een snee in 
mijn buik, dat wordt een litteken en klaar 
is (heel toepasselijk) Kees.

Narcose
De werkelijkheid was anders. Ik moest 

twee keer per week geholpen worden en 
dit drie weken achter elkaar. De behan-
delingen hielden in dat met het inbrengen 
van een instrumentje via de plasser het 
wildvlees werd weggebrand. Mijn ouders 
lieten mij achter in de vertrouwde handen 
van het verplegend personeel. Eenmaal op 
de zaal nam ik met gemengde gevoelens 
bezit van het mij toegewezen bed en 
begon aan een dagje acclimatiseren, on-
derzoek, bloed afnemen, de naalden leken 
in mijn optiek centimeters dik en ik moest 
nuchter blijven, want de volgende dag 
ging ik al onder het mes. De dienstdoende 
zuster hoefde mij niet wakker te maken: 
ik had de slaap niet kunnen vatten. Na 
een stevige wasbeurt liet ik mij gelaten 
naar de operatiekamer vervoeren. Van die 
gelatenheid was geen sprake meer toen 
het kapje (narcose) op mijn neus werd 
gedrukt, ik raakte in paniek. Mij werd 
verteld dat ik gewoon door de neus moest 

blijven ademen, maar eigenwijs als ik was 
ging ik schreeuwen en gillen. Dat had dan 
weer z’n negatieve invloed bij het uit de 
narcose komen, de spuwbakjes waren niet 
aan te slepen. 
Na elke behandeling stond een verpleeg-
ster aan het voeteind, Keesje, Keesje, 
Keeeeeesje wakker worden, je moet een 
´plasje´ doen en dat was een verschrik-
kelijk branderige aangelegenheid. Maar 
dr. Vervat verzachtte al dat leed door op 
zijn zaalrondes de harlekijn uit te hangen. 
Hoeveel pijn je ook had, hij wist altijd een 
glimlach op je gezicht te toveren. Jaren 
later heeft dr. Vervat de voorpagina’s van 
de dagbladen nog gehaald. Hij moest 
een chimpansee opereren uit diergaarde 
Blijdorp.

A.C. van Dijk
a.dijk122@upcmail.nl
06 18395805

Een frikadel in Sophia

Dr. Vervat 
verzachtte al het leed

In 1952, ik was drie, werd ik opgenomen in het Sophia 
Kinderziekenhuis aan de Gordelweg. Mijn moeder dacht 
al lang dat ik iets onder de leden had, maar de dokter 
vond dat ze zich zorgen om niets maakte. “Dit is een 
tenger poppetje, niet die stevige andere dochter van u”, 
gaf hij te kennen. Nou was mijn enige zus achttien jaar 
ouder en dat is nogal een verschil. Tja, daar stak die 
magere driejarige schriel bij af.

Na de lagere school ging ik, zoals zoveel jongens die het met hun 
handen moesten gaan verdienen, naar de LTS. Nog maar net een 
maand op deze school kreeg ik overal op mijn lijf grote blauwe 
plekken. Via de huisarts kwam ik eerst in het Ikazia ziekenhuis, 
waar ze dachten dat ik thuis werd mishandeld. Tijdens de opname 
bleek dat ze gewoon spontaan kwamen. Ik heb negen weken in het 
Ikazia gelegen en daar allerlei onderzoeken ondergaan, maar de 
oorzaak konden ze niet vinden.

Op een dag in maart 1949 moest ik mijn zondagse kleren aan en hoorde ik van mijn ouders dat dit de 
dag was van mijn opname in het Sophia Kinderziekenhuis. Bepakt met een tasje waarin een pyjamaa
tje en ondergoed, liepen wij van de Multatulistraat naar het Mathenesserplein, vanwaar tramlijn 11 
ons naar het Lisplein vervoerde. De tramkaartjes, twee retourtjes en een kinderenkeltje van 0,6 cent, 
werden door de conducteur verstrekt. De wereldreis naar Rotterdam Noord kon aanvangen.

- “Ik had in 1973 met posters en bloemen een gezellig hoekje gemaakt” -

- ‘Receptionist’ in Sophia -

Nog even een 
lepeltje levertraan
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 Groot bereik: 70 km
 Top snelheid: 22 km/u
 Beste wielvering
 Luxe kapiteinstoel
 25 modellen

    

Vaste Scootmobielen v.a. € 2.495,-
Vouw Scootmobielen v.a. € 395,-
Occassions v.a. € 500,-

luggie
vouwscootmobiel

Lichtste 
vouwscoot
ter wereld

TESTWINNAAR
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2

 
 

Cijfer 8.8S
C
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OBIELEN

QWIC Trend3: 
Testwinnaar!

“De bediening is uitstekend en hij zit heerlijk. 
Prettig stuur. Goede remmen.  Fijne fiets. 
Testers zijn unaniem enthousiast over de 
QWIC Trend 3 - Plus Magazine”

“Voor het eerst weer een echt Nederlands 
kwaliteitsproduct. De Delftse ingenieurs van Qwic 
hebben hun best gedaan!”

* Het prijswinnende elektrische systeem zit
   ook op de Tour en de Urban3.

 Groot bereik: 120 km

 Krachtige motor

 Makkelijk uitneembare accu

 Functioneel display

Vanaf € 1.749,-

Lion 4 King:  
De kampioen!De kampioen!

TESTWINNAAR
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Elektrische scooters: 
Al vanaf 1.299,- !

90 km bereik,
NU met gratis 
windscherm!

Opvouwbare
e-step

Bel 0800-40 44 550 of ga naar www.mango4you.nl

Bezoek onze winkel in RotteRdam:

 mango Rotterdam Laagjes 4,
 3076 BJ Rotterdam 
 (zijkant Ardea Auto, ingang shop Laagjesweg)

❑ Scootmobielen   ❑ elektrische fietsen   ❑ elektrische scooters

Naam:                                                       ❑ Dhr.   ❑ Mevr.

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon:

E-mail:

zonder postzegel opsturen naar:  mango mobility B.V., antwoordnummer 26, 3740 VB, Baarn. 

Ja, stuur miJ snel de gratis brochure

OR-09-12*) Actie geldig t/m 15 september 2012

ZOMERVOORDEEL: korting tot 30%!*

Mango-oudrotterdammer-09-12.Links.indd   1 30-08-12   13:25



Met het voormalige schiereiland 
Katendrecht hebben ze een nadruk-
kelijke band. Hun oma en opa, Anna 
Johanna Trees en Reinier van Wijk, 
woonden er. Moeder Reina werd in 
1923 in het ouderlijk huis geboren 
en haar zoon Rein(ier) in 1946 door 
een toevalligheid ook. De andere 
Woltertjes zijn geboren in de Pant-
serstraat in Hillesluis, waar ze ook 
opgroeiden.
Eén ding hadden ze gemeen in hun 
jeugd. Op zondagmorgen wandelden 
ze trouw naar de kerk en ‘s middags 
naar opoe Bootjes, zoals ze oma Van 
Wijk noemden, omdat ze bij de boten 
woonde. Nadat ze in 1964 overleed, 
was het gedaan met dat loopje, trou-
wens ook met het kerkbezoek.

Happening
Begin dit jaar kwam de stichting 
‘Kaap op de Kaart’ van de grond met 
als ludieke activiteit een nostalgische 
rondleiding door de buurt en langs 
het water. Jack Kerklaan van Radio 
Rijnmond is er niet alleen mede-
initiatiefnemer van, maar gaat als 
gids voorop en toont in anderhalf 
uur Katendrecht op zijn breedst. Met 

hem als gastheer dwaalden de zussen 
en broers zaterdag 11 augustus door 
de straten van hun jeugd. Het werd 
een nostalgische happening vol 
wetenswaardigheden tegen een front 
van eigen herinneringen. De bekende 
radiojournalist liet er een anekdoti-
sche spraakwaterval op los, die de 
zeven senioren aan zijn lippen deed 
kleven als de zeven dwergen aan de 
rok van Sneeuwwitje.

Sleeplijn
Aan het begin van de wandeling 
ketende Jack zijn gasten aan de 

sleeplijn van een auto en riep streng: 
“Blijven vasthouden, dan raak ik 
jullie zeker niet meer kwijt.” Het gaf 
een sfeer van kinderen vol verwach-
ting op schoolreis met als verrassing 
het bewandelen van de vorig jaar 
gebouwde Rijnhavenbrug tussen de 
Kaap en de Kop van Zuid. Kerklaan 
vertelde er over plannen voor verdere 
invulling van de Rijnhaven en dat 
burgemeester Ahmed Aboutaleb in 
torenfl at Montevideo woont. En ook 
dat Willem Holleeder er regelmatig 
wordt gesignaleerd en er op grote 
hoogte zijn wekelijks column schrijft 
voor een roddelblad.
Via het Deliplein en de Veerlaan ging 
de voettocht vervolgens naar de plek 
waar tot 1968 het Heen-en-Weertje 
voer tussen de Veerhaven, Koningin-
nehoofd en Willemskade. “Hier stap-
ten we altijd op het bootje naar het 
museum voor Land en Volkenkunde 
(nu Wereldmuseum) aan de overkant, 
waar de toegang gratis was”, vertelde 
broer Peter. “Daarna wandelden we 
naar huis door de Maastunnel of 
over de Maasbruggen”, vulde broer 
Frans aan.

Verhalen
Ondertussen gingen ook verhalen 
over chinezen, prostitutie, de vele ca-
fés en de rellen in de jaren zeventig, 
bordelen, danssalons, agenten van 
bureau Linker Veerdam, havenar-

beiders, stadsvernieuwing en andere 
Katendrechtse zaken over de tong. 
De sfeer aan de deur met melkboer 
Theo Timmermans van de Recht-
huislaan, bakker Marius Schumacher 
van de Atjehstraat en de olie- en 
zeepman Piet van de Veerlaan was 
in gedachten even terug. Ook hoorde 
de groep met een beetje inbeelding 
weer de herrie die bootwerkers van 
Thomsen’s Havenbedrijf en oud-
ijzerverwerker Simons Katendrecht 
aan de Tolhuislaan en 1e Katen-
drechtse Haven produceerden. Om 
van de stinklucht van huidenover-
slagbedrijf Kaufmann aan het begin 
van de Kaap maar te zwijgen.

Genieten
Bij het beeld van Ketelbinkie werd 
natuurlijk geposeerd en uit volle 
borst achtstemmig het ‘Toen wij 
uit Rotterdam vertrokken’ over de 
Nieuwe Maas geschald. Het klonk 
alsof ze er allemaal werkelijk bij 
zijn geweest. Uiteraard werd ook het 
voormalig cruiseschip Rotterdam 
bezocht, waar de toegang tot het 
promenadedek – weinigen weten 
het – gratis is. De zeven genoten er 
niet alleen van een sanitaire stop, 
maar nog meer van het panorama 
over de Nieuwe Maas. Op het laatste 
deel van de route naar de vertrek-
basis, café Nieuw Katendrecht van 
Marina Peters op de hoek van Brede 
Hilledijk en Veerlaan, werd bewust 
gelopen over de Tolhuislaan. “Daar 
woonde op 49 in het benedenhuis 
(het huisnummer is nu 219) onze 
oma Bootjes. Ik ben er als tweede 
van ons gezin geboren”, vertelde 
Rein. In café Nieuw Katendrecht 
werden aansluitend onder applaus de 
schalen bruine bonen, kapucijners 
met spek, rijst en zuurkool met worst 
alle eer aangedaan. Voor het eerst 
na ruim vijftig jaar zaten de zeven 
weer gezamenlijk aan de eettafel. Na 
afl oop besloten ze dat het zeker niet 
voor het laatst was. De wandeling 
van bijna twee uur en de aanslui-
tend ouderwetse maaltijd (koffi e en 
appeltaart bij de start) is een heuse 
aanrader. Sinds deze bestaat zijn al 
bijna duizend mensen rondgeleid. 

Negen kinderen telde ons gezin Wolters in de jaren vijftig. Vader, moeder en de jongste 
telg zijn al geruime tijd overleden en intussen ook de oudste. De overgebleven twee mei-
den en vijf knullen hadden zaterdag 11 augustus de gezamenlijke leeftijd van 433 jaar 
bereikt. Daar wilden ze op Katendrecht best even bij stilstaan met een rondwandeling 
en deze besluiten met een etentje en drankjes.
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Na halve 
eeuw samen 
aan tafel bij 

‘Tour de Kaap’

Na halve 

 - Geketend aan een sleepkabel op de Rijnhavenbrug met op de achtergrond 
woontoren Montevideo Foto Rein Wolters -

- De kleinkinderen bij het voormalige woonhuis van hun oma en opa Van Wijk 
aan de Tolhuislaan 49, nu 219. Foto Richard Oranje -

- De zeven van Wolters bij het 
beeld van Ketelbinkie: vlnr. Peter 

(60), Ab (56), Rein (66), Ruud (63) en 
zittend Hennie (62), Joke (65) en gastheer/

gids Jack Kerklaan (52). Foto Richard Oranje -

Help een kind 
opvoeden
Home-Start is een programma van Humanitas 
dat (opvoedings)ondersteuning, praktische hulp 
en vriendschap biedt aan ouders met tenminste 
één kind van zes jaar of jonger. De vrijwilligers 
van Home-Start gaan wekelijks bij ‘hun’ gezin 
op bezoek om emotionele en praktische steun 
te bieden. Home-Start vrijwilligers hebben op-
voedervaring, zijn positief ingesteld en vinden 
het leuk om iets voor een ander gezin te bete-
kenen. Vrijwilligers krijgen vooraf een training 
en reiskosten worden vergoed. Interesse? Bel 
dan voor informatie naar 010-265 39 30 (Rot-
terdam Noord) of 010-419 61 93 (Rotterdam 
Zuid) of kijk op www.home-start.nl of www.
humanitasjeugdhulpverlening.nl.

Lekker bewegen
Op maandag 24 september van 9:00 – 9:45 uur 
start ‘Vitaal 50, 60, 70, 80+’ in het clubhuis 
van Speeltuin de Torteltuin in Schiebroek. 
Iedereen heeft baat bij regelmatig sportief be-
wegen! Niet alleen de conditie van het lichaam 
verbetert; de geest krijgt ook een oppepper. 
Energie alom!! Wat doen we? Oefeningen om 
gewrichten soepeler te maken. Aandacht voor 
inspanning en ontspanning. Coördinatie- en 
balanstraining. Dit alles in een rustig tempo.
Plezier? Vinden we heeeeel belangrijk! Na-
tuurlijk wordt er ook gelachen en staat plezier 
voorop.Iedereen kan meedoen want de oefenin-
gen worden staand of zittend op een matje of 
een stoel gedaan. Probeer een keer een gratis 
proefl es op maandag 10 september van 9:00 tot 
9:45 uur en u bent meteen ‘verkocht’! U kunt 
telefonisch inschrijven op tel. 010 – 2518988 
en via de website www.curzusenzo.nl

Schrijfcurus
Op donderdag 6 september van 10.00 – 12.00 
uur start de acht-delige schrijfcursus ‘Je leven 
geschreven’ in Buurthuis Alexanderpolder, 
Lage Land, gericht op de 50 plusser die 
interesse heeft in het schrijven van (delen van) 
het eigen levensverhaal. Vanaf donderdag 13 
september bent u van 10.00 – 12.00 uur van 
harte welkom op de cursus Schrijfcafé – Korte 
verhalen schrijven’ Loopt u al jaren met een 
spannend verhaal rond en zou u dit graag op 
papier willen zetten? Dan is deze cursus ideaal.
Informatie en inschrijven kan via tel. 010-251 
89 88 of op werkdagen tussen 09.00-16.30 uur 
bij de balie van Buurthuis Alexanderpolder, 
Remmet Millplaats 15, 3067 AN Rotterdam.

TE KOOP

Steigerdijk 11 – 
Ooltgensplaat Bungalow 13
€ 157.500,- k.k. Prachtige recreatiebun-
galow. Gemeubileerd, fraaie tuin met 4 
terrassen,  395 m2 eigen grond. Oprijlaan 
met gravel voor 4 auto’s en berging. UNIEK 
gelegen aan de rand van het  park. C.V. 
en geheel voorzien van kunststof kozijnen. 
Hal/Entree. Woonkamer met drempelloze 
betegelde vloer. Keuken met inbouwapp. 
Slaapkamer beneden en badkamer met 
douche/toilet. 1e verdieping 
met 2 grote slaapkamers, berging en toilet. 
Eventueel te huur. Tel. 010 4531818
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- Advertorial -

Speciaal Feestbuffet 
bij Rasa Sayang
Oosterse restaurants zijn er genoeg 
maar waar eet je al 30 jaar écht 
Indonesisch? Bij Rasa Sayang in 
Capelle aan den IJssel natuurlijk.  
Rasa Sayang heeft een écht 
Javaans buffet en is bekend 
vanwege haar specialiteiten. 
Op 7 september a.s word dit 
uitbundig gevierd met live muziek 
en een spannende loterij met mooie 
prijzen. Daarnaast ontvangt u alleen 
deze dag 10% extra korting op het 
lopend buffet.
Reserveer snel, en ontvang een 
leuke attentie bij aankomst.

Meer over het buffet dat wij u van harte aanbe-
velen: bij de lange tafels lijkt geen eind te komen 
aan het aanbod van verschillende gerechten: soep, 
vis, kip, diverse vleesgerechten en groentesoorten, 
vers fruit, salades, van de door de kok zelf bereide 
spekkoek kunt u zoveel nemen als u wilt. 

U betaalt altijd dezelfde prijs: van maandag tot en 
met donderdag slechts €17,50 (65-plussers 
€ 15,20). Vrijdag, zaterdag en zondag betaalt u 
iets meer: €19,50, maar dan is de keus (uit zo’n 
vijftig gerechten) ook iets groter.
Een hele avond genieten in een prettige sfeer, 
onder leiding van de altijd lachende eigenaresse 
mevrouw Hu. De Indonesisch Javaanse gerechten 
worden grotendeels op de originele wijze bereid, 

met hier en daar 
een concessie 
aan de Hollandse voorkeur. 
Thuis genieten kan ook: dagelijks kunt u vanaf 
16.00 uur terecht aan de afhaalbalie.

Rasa Sayang verzorgt ook complete buffetten 
bij u thuis. Heeft u een feestje te vieren privé of 
zakelijk? Informeer dan naar onze aparte zaal.

Indonesisch restaurant Rasa Sayang, 
Springersdiep 3,  Capelle aan den IJssel
tel. 4516088.  www.rasasayang.nl

Geopend: maandag t/m donderdag 16.00 – 22.00 
uur, vrijdag t/m zondag 15.00 – 23.00 uur.   

Speciaal Feestbuffet 
30 jaar

7 september
Live muziek 

en loterij

De Nationale Taptoe 26-30 sept. 2012 in Ahoy Rotterdam

De Nationale Taptoe staat dit jaar mede in het teken van de Olympische gedachte met sport, show en muziek 
uit alle windstreken en met een gastoptreden van zangeres Do!
Ruim 100 gymnasten verzorgen in Ahoy een spectaculaire opening van de Nationale Taptoe 2012. Samen met optredens van 
Nederlandse en buitenlandse militaire toporkesten uit Rusland en Frankrijk brengt de Nationale Taptoe dit jaar een bijzonder 
sfeervol en vernieuwend programma. Boeiend van de eerste tot de laatste seconde.

Bent u ook bij dit unieke spektakel?
U kunt dit muziekspektakel al meemaken voor een toegangsprijs vanaf 28 Euro. Kijk voor meer informatie over prijzen en het 
bestellen van kaarten op www.nationaletaptoe.nl. De Nationale Taptoe combineren met een bezoek aan Rotterdam? 
Er zijn onder andere arrangementen te boeken bij het SS Rotterdam en hotel Van der Valk Ridderkerk. Zie onze website.

Streetparade
Vrijdag 28 september geven de Nederlandse militaire orkesten vanaf 14.00 uur op de Coolsingel een voorproefje. 
Kom ook kijken, u bent van harte welkom!

Bestel nu uw kaarten online op www.nationaletaptoe.nl
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Stuipen in Sophia
Ik leed aan epileptische aanvallen. 
Toen mijn zoon in 1958 werd geboren, 
was ik van mijn aanvallen af. Dat had 
de nageboorte meegenomen werd mij 
gezegd. Maar daarna kreeg mijn zoon 
zware aanvallen. De huisarts zei dat 
hij hele zware stuipen had, maar dat 
geloofde ik niet. Ik viel vijftien kilo af 
in een maand tijd. Weer terug naar de 
dokter. Hij verwees mij naar het Sophia 
Kinderziekenhuis. Onze zoon onderging 
allerlei onderzoeken. Wij moesten een 
paar uur wachten. Toen kwam de dokter 
met onze zoon in zijn armen. Hij legde 
mijn zoon op mijn schoot en zei: “Hier 
is je vis.” Ik keek hem raar aan: “Mijn 
vis”, vroeg ik. “Ja uw zoontje is zo 
gezond als een vis. Het zijn inderdaad 
hele zware stuipen.” Toen moest ik het 
wel geloven. Mijn zoon is een grote 
flinke kerel geworden. Het personeel in 
het ziekenhuis verdient een pluim voor 
het goede werk.

Gerdien Muller-Beek
gbeek38@live.nl

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

Amandelen  
knippen in Sophia
In het Sophia Kinderziekenuis werden 
in een grijs verleden mijn keelaman-
delen geknipt. Het zal in de zomer van 
1938/1939 geweest zijn – ik was toen 
vier à vijf jaar – dat deze voor een kind 
enorme ingreep plaatsgevond. Mijn 
moeder was toen bedlegerig. Mijn tante 
(Marie van der Sijs) nam mij onder haar 
hoede. In het ziekenhuis gingen we naar 
een grote zaal met veel kinderen, die 
heel gespannen en lawaaierig waren. 
Vooral de jongens hadden praats. Ik 
wachtte timide in een hoekje op mijn 
beurt. Af en toe kwam er een geknipt 
kind hard huilend terug uit de OK. Van 
stoerheid was geen sprake meer. In de 
operatiekamer werd ik door een zuster 
op haar schoot gehesen, kreeg een 
schort omgeknoopt en moest daarna 
enkele malen heel diep in een soort buis 
ademen. Steeds diep inademen en weer 
uitademen hoorde ik een stem in de 
verte en daarna verdween ik doezelig 
in de ruimte. Ik voelde geen pijn bij het 
knippen, maar had wel in de gaten dat 
er iemand met een schaar bezig was 
in mijn keel te porren. Het voelde niet 
prettig. Terug in de wachtkamer merkte 
ik dat ik één van de weinigen was, die 
niet huilde. Koste wat kost wilde ik 
mij groothouden en dat lukte. Hoe we 
thuisgekomen zijn, weet ik niet meer zo 
precies. Ik denk lopend, want vroeger 
waren ze niet zo kinderachtig. Wat ik 
me nog goed herinner is, dat ik in het 
grote bed van mijn ouders mocht liggen, 
wat een feest was en dat ik regelmatig 
ijsjes kreeg om de keel zo koud moge-
lijk te houden.

Kees van der Sijs
Korenbloem 29
2992 CH Barendrecht
sijs@planet.nl

Nogmaals  
amandelen in Sophia
Ik herinner mij nog dat ik als jongetje 
van ongeveer vijf jaar aan mijn amande-
len geholpen moest worden. Wij noem-
den dat onze ‘mangelen’. Ik ging niets 
vermoedend met mijn moeder mee, met 
tramlijn 14 naar de Bergweg,en vandaar 
liepen we naar het ziekenhuis op de 
Gordelweg. Toen ik na de ingreep uit de 
verdoving bijkwam (ik had gedroomd 
dat er een heipaal in mijn mond gedrukt 
werd, waardoor ik bijna stikte) werden 
we zo snel mogelijk weggestuurd en 
gingen we met een taxi weer naar Delfs-
haven, waar we woonden. Thuis was ik 
zo ziek als een hond en werd gelijk in 
bed gestopt. Ik had afschuwelijke dorst, 
maar mijn moeder had de opdracht ge-
kregen, dat ik de eerste halve dag niets 
mocht drinken of eten. Ik probeerde met 
alle geweld uit bed te komen bij een 
kraan, maar werd tegen gehouden. Even 
later moest ik overgeven en kwam er 
een heleboel bloed over de lakens heen, 
waar mijn moeder niet blij mee was. 
Waarschijnlijk was dit de reden dat we 
zo gauw mogelijk het Sophia moesten 
verlaten, want men had geen behoefte 
aan een kind dat overgaf, waardoor er 
schone lakens bevuild zouden worden. 
Toen ik ‘s middags eindelijk wat mocht 
drinken, ging het weer beter. Na een 
paar dagen was ik opgeknapt en kon ik 

weer naar school. De eerste kennis-
making met het Sophia was dus geen 
succes. Het is me jarenlang bijgebleven. 
Ik ben inmiddels 72, maar dit alles kan 
ik me nog herinneren als de dag van 
gisteren.

Bouke Savert
bpsavert@gmail.com

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

Gered in Sophia
Mijn herinnering aan het Sophia 
Kinderziekenhuis gaat terug naar 1967. 
Onze zoon was bijna twee jaar en kreeg 
hoge koorts. Het was Paasweekend en 
onze huisarts was er niet. Er kwam na 
lang aandringen een vervanger. Hij vond 
het niet nodig een ziekenauto te laten 
komen. Inmiddels waren zijn oma en 
opa gekomen, want daar had onze zoon 
om gevraagd. De koorts was opgelopen 
tot 41,5 en hij had stuipen. Opa vond dat 
dit niet langer kon. Hij was zelf chauf-
feur op een ziekenwagen geweest en 
belde de ambulance. In het ziekenhuis 
aangekomen was hij al bewusteloos. We 
werden door de geneesheer directeur 
dr. Pieters opgevangen. Hij consta-
teerde hersenvlies- en longontsteking 
in ernstige mate. We liepen huilend 
met zijn dekentje over de arm op de 
Gordelweg om het aan de familie te 

vertellen. We vreesden een fatale afloop. 
Zes weken lang gingen we elke dag op 
bezoek. Hij lag in quarantaine. Allemaal 
lange smalle kamertjes van glas. Daar 
kreeg hij elke dag veel injecties in zijn 
benen. Hij werd liefdevol verzorgd door 
de zusters. Maar één naam is me altijd 
bijgebleven: Zuster Mies. Toen hij mee 
naar huis mocht, begon hij te huilen en 
wou niet mee. Inmiddels is hij 47 jaar 
en hij heeft er niets aan overgehouden, 
dankzij de goede zorgen van alle artsen 
en verpleegsters. Hij heeft nog een 
dik plakboek met wel 100 kaarten van 
alle familie en vrienden die hem een 
kaart hebben gestuurd, het beeldje van 
Sophietje staat altijd in onze kamer en 
mag niet weg.

Simon en Trudy Kroon
simon.kroon@versatel.nl

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

Fout Zeehospitium
Leuk dat stukje in De Oud-Rotterdam-
mer van Joke Mylonopoulos-Blok over 
het Zeehospitium in Hoek van Holland. 
Laat dat nou toevallig mijn zusje zijn. 
Alles wat zij daarin beschrijft, klopt van 
de eerste tot de laatste letter. Ik ben na-
melijk dat oudere broertje, waarover zij 
schrijft. Ik heb daar ook mogen logeren. 
Wat een kamp was dat, liegen, bedrie-

gen en bedreigen door verpleegsters, 
met name toenmalig hoofd mevrouw 
Brauwer, wat een ellendig mens was dat 
en niet te vergeten zuster Boertje, die ‘s 
avonds achter het gordijn bij de wasta-
fels zich liet ...ken, door de zaaloudste. 
Als niet gelovige werd je behandeld als 
een melaatse. Mond houden en luiste-
ren. Wat ik niet zal vergeten, is dat daar 
al mijn dure speelgoed is verdwenen, 
ik had daar heel veel mecanodozen. 
Alles weg, fruit dat je kreeg met bezoek 
weg, alles naar de grote keuken. Mijn 
vrouw heeft daar ook gelegen en moest 
zelfs haar eigen overgeefsel opeten. Je 
haalde het niet in je hoofd om dat tegen 
je ouders te zeggen, want de wraak was 
zoet. Eenzame opsluiting in de badka-
mer. Koud of niet, je bleef daar de hele 
nacht zitten. Dit Zeehospitium had beter 
gevangenkamp St. Jozef kunnen heten.

Jan Blok
janblok0@gmailco

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

Doodgeschoten
Wij vierden de bevrijding op 6 mei 1945 
op de Oudedijk in Kralingen. Het was 
er zwart van de mensen en wat waren 
wij blij. Eindelijk bevrijd. Ik was er 
met mijn vriendinnetje. Onze vreugde 
werd wreed verstoord door een open 
vrachtauto vol met SS’ers, die de Oude-
dijk kwam oprijden. Het noodlot sloeg 
hard toe. Op die open wagen stonden de 
Duitsers in het wilde weg te schieten op 
onze mensen. Iedereen was in doods-
angst. De mensen vluchtten gillend de 
winkels binnen. Mijn vriendin werd 
dodelijk getroffen. Ik zal haar nooit 
vergeten. We waren beiden achttien jaar. 
Haar vader kwam aan lopen en vol van 
verdriet riep hij: “Waarom Jij?” Zijn 
vrouw was enige tijd daarvoor overle-
den. Er was nog een meisje gedood. In 
het gemeentearchief stond geschreven: 
“Twee meisjes gedood.” Hun namen 
werden niet gemeld.

A. Lanting
Mr. Kesperweg 137
2982 RM Ridderkerk

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

Oliehaven
In het boekje “Rotterdam als petro-
leumhaven in de negentiende eeuw” 
geschreven door dr. J.G. Loohuis en 
uitgegeven door Het Historisch Genoot-
schap Roterodamum lees ik: “Op 30 
juni 1862 werden 300 kisten steenolie 
(petroleum) en 101 houten vaten aan-
gevoerd door een Amerikaans schip en 
opgeslagen in ‘s Rijks Entrepot aan de 
Boompjes. Van de laatste partij zouden 
43 vaten naar het buitenland verzonden 
zijn, zodat nog 58 min of meer lekkende 
vaten overbleven. In feite dus het begin 
van Rotterdam als oliehaven 150 jaar 
geleden.

P. Happee
p.happee@kpnplanet.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

Door de foto van De Steilwand in ‘Door de lens van Hartog’ in De Oud-Rotterdammer van 7 augustus kwamen bij mij mooie herinne-
ringen boven. Deze prachtige muurschildering op de Oude Wal was een bezienswaardigheid. Vaak heb ik mensen van buiten af uitge-
legd dat dit een schildering was en geen kermisattractie. Ik kom nog vaak op de Oude Wal bij supermarkt Hoogvliet met het moderne 
flatgebouw ongeveer op die plek. De echte attractie heb ik wel meegemaakt als er kermis was in Rotterdam. Stoere motorrijders reden 
rondjes tegen de steile wand en als er meisjes bovenin stonden, werden ze door hen uitgenodigd een ritje voorop mee te maken. Nou, 
dat was gillen geblazen door die meisjes. Ik vond het een opkikker dit weer eens terug te zien. Dankjewel, redactie.

Annie Ras
 Hoogvliet
erasmus32@online.nl

De Steilwand
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Drankenhandel Pollen
Weet iemand iets te melden over 
een drankenhandel Pollen. Ben in de 
familiegeschiedenis gedoken en in een 
boek dat gaat over oorlogsslachtoffers 
in Haren (Gr.) staat een stuk over mijn 
oom Reinieres Jansen. Vanuit Gronin-
gen is hij gaan werken in Rotterdam bij 
de firma Pollen. Na het bombardement 
is hij teruggegaan naar Groningen. Op 
4 februari 1944 is hij om onduidelijke 
redenen op straat doodgeschoten door 
de Duitsers. Ben nu op zoek waar hij 
gewerkt en gewoond heeft.

R.Jansen, Brielle, jansenrw@kpnmail.nl

Muzikanten voor Stuurloos
Shantykoor Stuurloos zoekt enthou-
siaste accordeonisten, gitarist(en) en 
een bassist. Tevens zoeken wij zangers 
om onze gelederen te versterken. 
Stuurloos oefent iedere dinsdagavond 
in Schiedam. Shantykoor Stuurloos 
treedt gemiddeld 20-25 keer per jaar op. 
Website: www.ssk-stuurloos.nl Heeft u 
interesse, neem dan contact op.

Koos Strik
010-4704624
jstrik@kabelfoon.nl

Kaartje
Mijn moeder, Lenie Warrenaar-Val uit 
De la Reijstraat 40B op Rotterdam Zuid, 
wordt 15 september 97 jaar. Ze zou het 
erg leuk vinden als ze felicitatiekaarten 
kreeg van oude bekenden. Haar huidige 
adres is:

L. Warrenaar-Val
Lange Horst 429
3085 HK Rotterdam
010-4818531

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

Planta-affaire
Het geschiedenisprogramma Andere 
Tijden is met spoed op zoek naar oud-
werknemers van het Rotterdamse bedrijf 
Van den Bergh en Jurgens (Unilever) die 
in 1960 betrokken waren bij de Planta-
affaire. Er kwam vernieuwde Planta-
margarine op de markt , waar meer dan 
100.000 mensen, soms zeer ernstig ziek 
van zijn geworden. Wij zijn benieuwd 
naar verhalen vanuit het bedrijf zelf en 
vanaf de werkvloer. Reacties graag naar 
mirjam.gulmans@ntr.nl

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

Reünie Rehobothschool  
klas 5 en 6, jaar 1965/1966
Op 13 oktober 2012 organiseren we 
tussen 14.00 en 17.00 uur een reünie 
voor oud-leerlingen van deze klas 
in de Credokerk, Scherpenhoek 5 te 
Rotterdam-Zuidwijk. Er hebben zich al 
heel wat mensen aangemeld; meester 
Slings, Sjaak van der Stoel, Johan Mac-
kenbach, Cees Vis, Arjen van der Wild, 
Joop Grimm, Greet Dijkgraaf, Dirk-Jan 
Modderman, Toos van Beveren, Cor 
van der Hoeven, Arie Barendrecht, Paul 
Groeneweg en Rien Dijkstra. Een aantal 
anderen hebben we wel getraceerd, 
maar deze hebben nog geen bericht 
gestuurd. We missen ook nog steeds 
klasgenoten, onder meer: Jikkemien 
Hordijk, Tineke Duiverman, Olga van 
Driel, Ria Brouwer, Henri Dijkstra, 

Remco van Kapel, Reggie Mulder, 
Ronald ???, Ineke en Henk Postma en 
Arie van der Steen. Herken je een van 
deze namen en weet je hoe en waar 
die persoon bereikt kan worden of sta 
je er zelf bij, reageer dan naar een van 
onderstaande e-mail adressen. Ook als 
je niet aanwezig kunt of wilt zijn graag 
even een berichtje.

inamail@planet.nl (Ina Molendijk)
irenestout@gmail.com (Irene Nuijs)

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

Toine de Brouwer
Ik ben op zoek naar Toine de Brouwer, 
geboren in 1947. De familie De Brou-
wer heeft in de Voorschoterlaan, naast 
dokter Buurs gewoond. Toine en ik heb-
ben samen op de Horecavakschool aan 
de Molenwaterweg gezeten en daarna 
bij café-restaurant Engels gewerkt tot 

1967. Ik weet dat hij bij Verstegen 
Specerijen heeft gewerkt en daarna 
kwaliteitscontroles op vleeskoeien heeft 
gedaan. Toine heeft een aantal broers en 
twee zusjes (tweeling) waarvan er één 
Lotte heet. 
Als er iemand is die hem kent en weet 
waar hij nu woont, zou ik dat graag 
horen.

Kees Vloemans,
keesvloemans31@alsatis.net

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

Nico Meijer
Wie kan mij helpen aan gegevens van 
Nico Meijer, wonende in de Van Ha-
renstraat in Spangen en Riet de Koning 
wonende op de Spaansebocht.

Pieter Hennekes
phennekes@ziggo.nl

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.

Op bijgaande foto staat een groep personen naar alle waarschijnlijkheid voor 
een kerk in Rotterdam. De derde persoon (staand v.l.n.r.), is mijn grootvader Jan 
van Dulken, geboren 1 oktober 1893 te Arnhem en overleden 29 maart 1949 te 
Rotterdam. Naar mijn schatting is mijn grootvader op de foto omstreeks 30 jaar 
oud. Hij woonde in de jaren 1924 - 1940 in de volgende straten: Wolphaertsbocht, 
Tarwestraat, Burg. Hoffmanplein, Groepstraat, Katendrechtse Lagedijk, Millinx-
straat en Boudewijnstraat. Hij was weduwnaar van Popkje Smeenk en gehuwd met 
Cornelia van Gent. De laatste jaren van zijn leven woonde hij aan de Riederlaan 
in Rotterdam. Mijn grootouders waren kerkelijk (NH) zeer meelevend. Mijn 
grootmoeder, Cornelia van Gent, was vele jaren wijksecretaresse van de kerk in 
Rotterdam-Zuid (Maranathakerk?). Wellicht herkennen lezers van uw blad op de 
foto afgebeelde personen. Misschien zijn er lezers die zich mijn grootouders herin-
neren of weet men voor welke kerk het gezelschap is gefotografeerd. Reacties zie 
ik met belangstelling tegemoet.

George Hoogenberg
george.hoogenberg@casema.nl

Pas hadden wij een jaarlijkse familiereünie van mijn moeders kant. Daar bracht een 
familielid een oude schoolfoto mee waar haar moeder en drie tantes op stonden. 
Niemand kwam eruit wie die andere personen waren, welke school en waar in Rot-
terdam en welk jaar precies enzovoort. Bijna allen zijn trouwe lezers van uw krant 
en er werd geopperd een oproepje te plaatsen. Zijn er mensen die meer over de foto 
weten? De drie zussen heten Paula, Jeanne en Frederika van Keulen. De foto is 
genomen rond 1914-1915 in de omgeving de Rosier Faassenstraat in Rotterdam.

B.van Zijderveld
Binnenpad 195, 3263 RJ  Oud-Bijerland

Jan van Dulken

Oude foto

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. C
o
l
o
f
o
n

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Redactie: 
Hans Roodenburg, Nico Tempelman, 
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters. 

Adverteren:
Sylvia Blom, 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Tel: 0180 – 82 02 70 
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Dirk Mellema
Email: dirk@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. kindervoertuig;  7. bijlage bij een testament; 12. nagerecht; 13. het is in orde; 14. gewicht; 15 par-
keerverbod (afk.); 17. uitwerpsel; 19. ontkenning; 21. lidwoord; 22. schenkgerei; 24. bezinksel van 
getrokken koffie; 27. lijmachtige stof; 28. berggeel; 30. Engelse lengtemaat; 31. zijn kans beproe-
ven; 32. snaarinstrument; 33. veerkracht; 35. kleurling; 37. laagte tussen twee bergen; 38. geding 
(rechtzaak); 41. muzieknoot; 42. land in Noord-Amerika; 44. huidverharding; 46. zwemvogel; 47. 
door koorts verward spreken; 48. aan alle kanten ingesloten; 49. deel van gelaat; 50. laagje vuil; 52. 
proefopname van muziek; 54. onderwijsinstelling; 56. Nederlandse luchtvaartmaatschappij (afk.); 58. 
stierenvechter; 61. voorvoegsel; 62. huidblaasje; 64. ratelpopulier; 65. opspringend vochtdeeltje; 67. 
projectieplaatje; 68. oude lap; 70. tapkast (bar); 72. zangstem; 73. plaats in Noord-Holland; 76. blad-
groente; 77. Gas Unie (afk.); 78. wijnsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. boomsoort; 82. gesloten; 83. 
plaats in Friesland; 84. troefkaart; 86. uitbarsting van een vulkaan; 87. naaktloperij.

Verticaal
1. het gekochte; 2. communicatiemiddel; 3. oud (Engels); 4. wandelplaats; 5. walvisachtig zoogdier; 
6. bepaalde vrucht; 7. grote roofvogel; 8. schilderslinnen; 9. rivier in Oostenrijk; 10. centraal station 
(afk.); 11. Chinees-Indisch gerecht (snack); 16. kostuum; 18. familielid; 20. boomsoort; 21. kaal en 
droog; 23. wreed Romeins heerser; 25. verpakking voor vloeistof; 26. insecteneter; 27. hoffeest; 29. 
deskundige inzake beoordelingen; 32. belachelijk persoon (clown); 34. koelhok op vissersboot; 36. 
mensaap; 37. judograad; 39. autowedstrijd; 40. traag (futloos); 42. militair in opleiding; 43. avond-
maaltijd; 45. The Music Factory (afk.); 46. gemeentelijke geneeskundige dienst (afk.); 51. houterig 
stijf meisje; 53. afgemat; 54. Italiaans gerecht; 55. korte herenjas; 56. ruwe schets of opstel; 57. soort 
onderwijs (afk.); 59. heldendicht; 60. hoogtepunt van de seksuele gevoelens; 62. aardappelsoort; 
63. aardappelen oogsten; 66. paraplu (afk.); 67. mannetjesbij; 69. titel (afk.); 71. Spaanse uitroep; 73. 
aangenaam van smaak; 74. rap (snel); 75. deel van gebit; 78. meisjesspeelgoed; 80. koor(dans); 82. 
technische universiteit (afk.); 85. den lezer heil (Lat. afk.).

Met Berlijn als voorbeeld verzonnen wij dit keer de ‘puzzelspreuk’. In de Duitse hoofdstad zijn heel veel tafeltjes 
en stoeltjes in normale woonstraten. Het verhoogt de gezelligheid (sociale controle), de veiligheid en de bewoners 
leren elkaar beter kennen. Rotterdammers zijn ‘kletsmajoren´, dus is het ze ook op het lijf geschreven. Daarom 
luidt de oplossing van de puzzel dit keer:

Rotterdam behoeft meer terrasjes.
We toverden weer vijf winnaars uit de hoge hoed, die het mooie boek Rotterdam 1941 in hun brievenbus kunnen 
verwachten. De winnaars zijn: J.B. Heitman-Wielaard uit Bergschenhoek, C.M. de Groot uit Berkel en Rodenrijs, 
I. Westerbeeke uit Oud-Beijerland, T.G. van Sorge-De Sterke uit Ridderkerk en B. Otten uit Rotterdam.

Voor vijf winnaars van de puzzel in deze uitgave hebben we een bijzondere prijs. 
Zij krijgen twee kaartjes ter waarde van  €60 voor de Nationale Taptoe in Ahoy op zondag-
middag 30 september met toporkesten uit binnen- en buitenland. Een waar spektakel met 
sport, show en muziek.
U kunt uw oplossing voor woensdag 12 september opsturen naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Of nog eenvoudiger, stuur uw oplossing 
in via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Oud militairen/veteranen
Ik zoek twee dienstmaten uit Crooswijk. 
We hebben in 1959 in Ossendrecht 
gediend, hun namen zijn Meeuwissen en 
Vrolijk. Ik zou graag in contact komen 
en wil ook graag contact met Rotterdam-
mers, die, net als ik, uitgezonden zijn 
geweest naar Nieuw-Guinea, het gaat om 
de periode 1958 -1961.

Alex Bezemer 
010-4565058
alexbezemer@hetnet.nl
------------------------------------------------

Stamboom
Voor de stamboom Lewang(h), 
Leeuwang(h). Jidden Leeuwangh 
1918/1937 Alphen a/d Rijn. Jolanda 
Leeuwangh 1960 Ridderkerk. Op dit 
moment zijn 1070 namen bekend. Ook 
andere gegevens zijn welkom.

Martin Leeuwangh
010-4524309
mjleeuwangh@live.nl
------------------------------------------------

Excursie NEH 1967
Na afl oop van het kandidaatscollege 
Interne Organisatie 1966/67 maakten we 
onder leiding van professor Bezemer be-
drijfsexcursies naar de broodfabriek van 
Van der Meer & Schoep in de Spaanse 
Polder en een tuinderij/kwekerij? Tot 
de deelnemers aan die laatste excur-

sie behoorden Theo de Loos en mijn 
persoon. Wie kan mij de naam en plaats 
van vestiging van die tuinderij/kwekerij? 
vertellen?

R. de Jong
010-4220320
romkedejong@zonnet.nl
------------------------------------------------

Excuses Zeehospitium
Bij deze wil ik een oproep doen aan alle 
oud-patiënten van Zeehospitium Sint Jo-
zef in Hoek van Holland, die, net als ik, 
traumatische ervaringen hebben opge-
daan tijdens het verblijf daar, jongens en 
meisjes. Ik wil dan kijken of we alsnog 
een sorry te horen krijgen, voor wat ze 
ons toen aangedaan hebben.

Joke Mylonopoulos-Blok
joke@take13.net
------------------------------------------------

Jan Woudenberg
Ik ben al een tijd op zoek naar Jan 
Woudenberg, wonende rond 1962 in de 
Pijperstraat te Rotterdam. Jarenlang was 
hij mijn vriend, gingen samen naar de 
Willem de Zwijgerschool op de Pom-
penburg. Vader van Jan heette Toon en 
moeder Annie Woudenberg. 
Vader was chauffeur op het slachthuis in 
die tijd. Jan is verhuisd naar Groningen 
of Friesland. Ik weet dat er een nichtje, 
een zekere Ria Rot? of De Rot? was, 

die ook in de Pijperstraat woonde. Ook 
daar geen spoor van. Ik zou het zo leuk 
vinden als iemand mij hierbij verder kan 
helpen

ben.klaassen@live.nl
------------------------------------------------

Bestuurder en conducteur
Mijn vraag gaat over tramlijn 5 in de 
jaren zestig, vanaf de Schieweg naar de 
Willemskade. Ik werkte bij Van Omme-
ren en later het Diaconessenhuis. 

De tram stopte, als ik later was, toch 
altijd even, met aan boord altijd de twee 
(ik denk uit Indonesië) mannen, de 
bestuurder lang met bril, de conducteur 
gezetter met veel brylcream. Leven de 
mannen nog?

Els Baan
egun@live.nl
------------------------------------------------

Oene Lugtigheid
Ik wil graag aan vroegere werknemers 
van de Spido vragen of ze foto’s bezitten 
van mijn vader Oene Lugtigheid. 
Hij was een lange slanke vriendelijke 
man. In de uitgave van juli heb ik ook 
al een oproep geplaatst en heb daardoor 
een broer van mijn vader gevonden.

A.P.J.Boon-Lugtigheid
Jeannette.boon@online.nl

Directie en medewerkers van De Oud-Rotterdammer wensen 
collega Ben Rietveldt, zijn kinderen en kleinkinderen 

sterkte bij het verwerken van het verlies van 
echtgenote, moeder en oma.

Je leefde elke minuut van je leven voor je gezin 
en gaf ons liefde en hoop,
Voor jou was er helaas niet te winnen 
van de tijd die verder sloop.
De rimpels in jouw voorhoofd waren het tastbare bewijs,
dat de fakkel langzaam uitdoofde, aan het einde van de reis.
Jouw gezin zal vol trots verder leven in de schaduw van jouw levenspracht. 
Jouw licht zal voor altijd op ons schijnen, rust in vrede, rust zacht…….. 
 

Zeer bedroefd, maar erg dankbaar voor de mooie en dierbare 
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van
 

    Elizabeth Catharina Rietveldt-van der Linden
  23 december 1939    -     31 augustus 2012 

      
                                                                                                      
Ben Rietveldt
John Rietveldt en Gilliane Palmer
Melchior Rietveldt en Annemiek Michilsen
Priscilla, Robin en Quinten Rietveldt

 
Correspondentieadres:
De Vijf Havens (afd. Wijnhaven), Zevenkampsering 40
3068 PZ Rotterdam                                                                                          
E-mail: bwr@kpnmail.nl
 
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op donderdag 6 september 2012
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 Stichting Humanitas 

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00
Email: info@stichtinghumanitas.nl 
Web: www.stichtinghumanitas.nl

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 woonmakelaars Coby Bosker of Ellen 
van den Heuvel 010 - 461 57 12 of over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67. Mailen kan ook: humanitas@bvow.nl

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas, 

Humanitasnieuws
Aan deze publicatie kunnen

geen rechten worden ontleend.

Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam

25 jaar Rotterdams Centrum voor theater 

RTCH en Humanitas bieden gratis 
voorstelling aan
Op 21 oktober 2012 viert het Rotterdams 
Centrum voor theater zijn 25-jarig bestaan en 
viert Paul Röttger zijn 25-jarig jubileum als 
directeur. Met het oog daarop werkt het RTCH 
aan een grote jubileumproductie: Naar 
vriendschap zulk een mateloos verlangen,  een 
Rotterdamse avond vol theater, dans en zang over vrijheid, af-
scheid, vriendschap, (homo)seksualiteit en verlangen. Humani-
tas en het RTCH slaan met deze productie de handen ineen om 
het onderwerp homo-ouderen op een aanspreekbare manier 
onder de aandacht te brengen.  

Comité van Aanbeveling ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen’

1. Kees Vrijdag: secretaris Kring van Kamers van Koophandel
2. Ronald Plasterk: minister in het kabinet-Balkenende-IV.
3. Fouad el Haji: gemeenteraadslid PvdA Rotterdam
4. Jacqueline de Jong: gemeenteraadslid PvdA Rotterdam  
5. Henk Krol: Directeur Gay Krant
6. Herman Meijer: voormalig politicus voor GroenLinks
7. Erwin Olaf: fotograaf
8. Hugo Bongers: Secretaris Rotterdamse Raad voor de Kunst en Cultuur 
9. Rick Grashoff: oud-Tweede Kamerlid GroenLinks en oud-wethouder participatie en cultuur Rotterdam.
10. Joke Ellenkamp: oud-PvdA-raadslid en directeur Stichting Pameijer. 
11. Marco Florijn: PvdA-wethouder van Werk, Inkomen en Zorg Rotterdam.
12. Korrie Louwes: D66-wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie Rotterdam. 

Wanneer?
Het stuk wordt gespeeld van 6 ok-
tober 2012 t/m 26 januari 2013 op 
verschillende zater-, zon- en 
woensdagen. Volledige speellijst 
en reserveren: www.rcth.nl.
Omdat iedereen deze voorstelling 
moet kunnen zien, is deze gratis! 
Het is wel nodig om tijdig te reser-

veren. Tijdens iedere voorstelling 
wordt er gekookt. Heeft u gere-
serveerd dan wordt u per email 
benaderd met meer informatie en 
de vraag of u mee wilt eten. Deze 
maaltijd van twee gangen kost 
€ 10,-.

Het thema
Ouderen in het algemeen hebben 
dikwijls al kans te vereenzamen of 
om in een isolement terecht te ko-
men. Uit onderzoek blijkt dat ho-
mo-ouderen meer kans hebben 
op isolement en depressie. Het is 
daarom belangrijk dat verzorgen-
den in zorgcentra worden ge-
schoold in bewustwording en 
herkennen van homoseksualiteit 
bij ouderen.
 

Humanitas-Bergweg
Humanitas-Bergweg heeft sinds 
mei 2010 Salon Humanitas. Hier 
komen homo-ouderen bij elkaar, 
onder meer voor ondersteuning. 

Bij Humanitas staat (van de werk-
vloer tot de Raad van Commissa-
rissen) homovriendelijk werken 
op de agenda. Humanitas werd 
hier als eerste Rotterdamse orga-
nisatie in mei 2011 voor beloond 
met het keurmerk de Roze loper.
 
RCTH
Het Rotterdams centrum voor 
Theater verzorgt naast   kaderop-
leidingen spel, regie en theater-
coach voor school en straat voor 
volwassenen en dramalessen op 
scholen in het speciaal en voort-
gezet onderwijs, voorstellingen 
en educatieve theatertrajecten 
voor scholen, bijzondere doel-

groepen en regulier publiek.  Het 
RCTH produceerde de laatste ja-
ren verschillende projecten om 
o.a. homoseksualiteit in Rotter-
dam onder de aandacht te bren-
gen. Voor één van deze projecten 
kreeg het in 2009 de Jos Brink 
aanmoedigingsprijs. 

Over de regisseur
Paul Röttger schuwt in zijn werk 
nooit onderwerpen waar een ta-
boe op rust en wil zo bijdragen 
aan een liefdevollere samenle-
ving waarbij eenieder in vrijheid 
kan zijn wie hij wil en hoe hij wil.

aan eenen jongen visscher 
Rozen zijn niet zoo schoon als uwe wangen, 

Tulpen niet als uw bloote voeten teer, 
En in geen oogen las ik immer meer 

Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen.  
Achter ons was de eeuwigheid van de zee, 

Boven ons bleekte grijs de eeuwige lucht, 
Aan ‘t eenzaam strand dwaalden alleen wij twee, 

Er was geen ander dan het zeegerucht.

Laatste dag samen, ik ging naar mijn Stad. 
Gij vaart en vischt tevreden, ik dwaal rond 
En vind in stad noch stiller landstreek wijk.  

Ik ben zóo moede, ik heb veel liefgehad. 
Vergeef mij veel, vraag niet wat ik weerstond 

En bid dat ik nooit voor uw schoon bezwijk.
Jacob Israël de Haan
(1881-1924)

“Naar vriendschap zulk een ma-
teloos verlangen”  is een dicht-
regel van Jacob Israel de Haan, 
een toepasselijke titel. Homo-
seksualiteit bespreekbaar ma-
ken hoort bij de visie van Hu-
manitas.  In Nederland wonen 
350.000 homoseksuele 50-plus-
sers, waarvan 20.000, vaak 70 

jaar en ouder,  in zorgcentra. Uit 
een enquête van het Tijdschrift 
voor Verzorgenden blijkt dat in-
stellingen de homoseksualiteit 
van ouderen negeren. Het con-
cept en de regie van de voor-
stelling zijn in handen van Paul 
Röttger, theatermaker en direc-
teur van het RCTH. Auteurs 
Anne Vegter en Erik-Ward Geer-
lings schrijven teksten op basis 
van interviews met oudere ho-
moseksuelen.   De revue met 
een lach en een traan is be-
doeld als steun in de rug voor 
homoseksuele ouderen in zorg-
centra. De voorstelling wordt 
dertig keer gespeeld. Ook zijn 
er workshops in diverse Huma-
nitasvestigingen.

Paul Röttger

Humanitas Rouwcafé van start
In het Rouwcafé, een initiatief van Humanitas Rotterdam,  
kunt u luisteren en praten over rouw en verlies aan de hand 
van een thema.  Vaak denken we bij rouw aan de dood van 
een dierbare, maar het begrip is ook van toepassing bij ver-
andering van vertrouwde omstandigheden, zoals een echt-
scheiding of verlies van werk of gezondheid.

Het Humanitas Rouwcafé vindt 
elke eerste donderdag van de 
maand plaats van 14.00 tot 16.00 
uur bij Humanitas-Bergweg, 

Bergwegplant-
soen 10, 3037 
SK Rotterdam. 
We starten 
donderdag 6 
september a.s. 

en onze eerste gastspreker is 
Marinus van den Berg, bekend 
schrijver op het gebied van 
rouw en verlies. U bent van 
harte welkom; gratis toegang!

Het Rouwcafé is mede mogelijk 
gemaakt door CVU Uitvaartzorg

Marinus van den Berg

Verrassingsbezoek André van Duin
aan Humanitas-Bergweg
Geheel onverwacht werd Humanitas-Bergweg donderdag 16 
augustus verrast door een bezoek van niemand minder dan de 
heer Wijdbeens (André van Duin) die een kijkje kwam nemen 
en bewoners voor de camera vragen kwam stellen.

Het is niet de eerste keer dat Hu-
manitasfan André van Duijn bij 
Humanitas op bezoek komt. Zo 
was hij al eerder bij Humanitas-
Akropolis voor TV-opnamen. Bij 
die gelegenheid maakte hij 
(gratis) een filmpje voor het 
toenmalige HumanitasTV, waar-
in hij op zijn eigen unieke wijze 
de Humanitasfilosofie uitlegde.

Deze keer maakte de heer Wijd-
beens kennis met onder ande-
ren de heer Mulder, die de koi-
karpers verzorgt in de enorme 
binnenvijver van Humanitas-
Akropolis.  Mulder werd stevig 
door ondervraagd over zijn er-
varingen met deze Bergweg-
vissen.

Eerlijk gezegd: helemáál onver-
wacht was het natuurlijk niet, 
Humanitas-Bergweg werkte 
mee aan een programma dat op 
een nog nader te bepalen tijd-
stip uitgezonden zal worden (de 
heer Mulder: ‘Wanneer wordt 
het uitgezonden?”, de heer Wijd-
beens: ‘Wanneer schikt het u?’) .
Een aantal bewoners was dus 

van tevoren al op 
de hoogte ge-
bracht zodat ze 
zich konden voor-
bereiden op inter-
views. Alsof je je op 
een gesprek met 
Van Duin kunt 
voorbereiden!
Ook de mensen die 
niet op de hoogte 
waren werden 

door Wijdbeens niet vergeten. 
Zijn bezoek aan de dementen-
hofjes was ontroerend (‘zouden 
ze mij herkennen?’ - nou, dat dé-
den ze!), hij had tijd voor ieder-
een die hem aansprak en was 
toch maar steeds weer bereid 
om zijn armen om iemand heen 
te slaan die graag met hem op 
de foto wilde.

Marco Florijn Henk Krol Korrie Louwes Ronald Plasterk
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