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Mooie etalages voor de Sint
en smullen van zijn pepernoten
Sinterklaas is weer in het
land. De media hebben
volop aandacht geschonken aan zijn komst. In de
jaren vijftig was dat stukken minder. Als kind werd
je erop attent gemaakt als
de etalages in de winkelstraten een Sint en Pietmetamorfose ondergingen.
In mijn geval was dat de
winkelpromenade Boulevard-Zuid (Beijerlandselaan
en Groene Hilledijk), waar
ik in de buurt woonde.

Al op mijn zesde trok het op hoogtijdagen prachtig versierde en verlichte
koopcentrum me aan, zoals een magneet een oude spijker. Dat was ook zo
in het centrum van de stad, met de uit
het oorlogsdal krabbelende warenhuizen. Hun etalages, in het bijzonder
die van V&D en De Bijenkorf, waren
extra mooi ingericht. Kinderen, onder
wie ik, vergaapten zich met hun neus
platgedrukt tegen de etalageruit aan
al dat schitterende speelgoed. Zou
Sinterklaas dan toch……?
Je bleef hopen dat Zwarte Piet juist
die mooie dingen in jouw schoorsteen
zou laten zakken. In de kerk deed ik er
een extra weesgegroetje voor. Wat zou

het immers prachtig zijn te kunnen
spelen met een mooie brandweerauto
of dat treintje met drie wagons, dat na
opwinden met een sleuteltje rondjes
reed. Als kind droomde ik ervan en
daarbij geloofde ik heilig in Sinterklaas.

- De stoomboot van Sinterklaas in de Koningshaven, onderweg naar de Leuvehaven op 17
november 1979 Foto Henk Hartog/Arnoud Voet -

Spannend
Voor mij waren het spannende weken
tot aan strooiavond op 5 december. Na
aankomst van de stoomboot zette ik
elke avond mijn schoen bij de schoorsteen en zong een liedje. Sporadisch
trof ik er ’s morgens een suikerbeestje
in aan. Wel was steeds het schoteltje
water voor de schimmel leeg.
Natuurlijk deed ik extra mijn best, was
ik braaf, want volgens moeder zag
Zwarte Piet állés en noteerde hij het
allemaal in het grote boek van de Sint.
Bij de bakkerij van J. Jansse Wz. aan
de Maashaven stopte ik de kleurplaten
van mijn oudere zus Miep en mezelf
in de brievenbus. De winnaar van de
wedstrijd zou van Sinterklaas een ets
krijgen. Nou, die tweewieler wilden

- Burgemeester Gerard van Walsum van Rotterdam ontving Sinterklaas op 16 november 1963 op het Stadhuisplein Foto Henk Hartog/Arnoud Voet -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

we wel. Een paar avonden achtereen
klom ik op de vensterbank van de
bakkerij om te kijken of de jury om de
tafel zat. Die heb ik nooit aan het werk
gezien en de ets ging naar een ander.
Wat een teleurstelling!
In de Riederlaan mocht je in de
boekhandel van M. Spoorendonk bij
de Sint cadeauwensen kenbaar maken.
Natuurlijk ging ik er heen met een
keurig briefje voor een brandweerauto
en een treintje. Van de Sint kreeg ik
een hand en een aai over mijn bol en
hij stopte mijn briefje in zijn boek bij

Andere Sint
Wat me opviel was dat de Sint van de
Coöperatie een andere was dan die in
de boekwinkel. Zijn mijter had een
andere kleur en zijn ring ook. Vader
werkte als bakker bij de Co-op in de
Janne Bouwensstraat. De kinderen
van alle bakkers mochten naar het
Sintfeest in de feestzaal van Eversteyn aan de West-Varkenoordseweg.
Natuurlijk waren mijn zus en ik van

- De Groene Hilledijk, samen met de Beijerlandselaan de winkelboulevard Zuid vormend, was vanaf de
komst van Sinterklaas tot na Kerstmis altijd prachtig versierd en verlicht Foto collectie Rein Wolters -

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

TUINCORRECT HOVENIERS
Bel nu voor GRATIS prijsopgave

010 – 4373770 of 0181 - 669606

Kunstgebitten en reparaties
Avond- en Weekendservice
Behandeling bij u thuis mogelijk
Vergoeding door uw Zorgverzekeraar
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur

Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl

de andere die hij had vergaard. Zou
Sinterklaas dan toch….?

Zie ook onze advertentie op pagina 27

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

de partij en we vonden het prachtig.
Vooraf fantaseerden we over het feest
en de mooie cadeaus die we natuurlijk
zouden krijgen. Ook maakten we
elkaar wijs dat daarnet de Sint aan de
overkant op zijn schimmel over het
dak had gereden. Zelf gezien!
Het feest was mooi met een goochelaar en een leuke clown. De Sint
was vriendelijk en ik werd door hem
geroepen. Hij zei van Piet te hebben
gehoord dat ik een goede leerling was,
maar wel erg veel op straat rondzwierf
en dat moeder dan erg bezorgd was.
Jaren later vertelde moeder dat zij dat
op een briefje had gezet. Overigens
mocht de reprimande niet baten,
want ik bleef vrolijk doorgaan met
rondzwerven. De Sint beloonde ons
allemaal met snoep en een kleurplaat,
maar die kon ik niet inkleuren, want
de van een buurjongen geleende
kleurpotloden waren alweer teruggeven. Natuurlijk kwam de Sint
ook op school. Dat was weer een
andere verschijning en die man leek
verdacht veel, ook zijn stem, op die
van de meester van de tweede klas.
Voor allemaal had hij een vriendelijk
woord, maar ook nu bleef het ‘grote
geschenk’ uit. Verder dan een handje
pepernoten kwam het niet, maar die
waren lekker en ik smikkelde ze gulzig naar binnen. Thuis kwam de Sint
(een op de deur bonkende buurman)
langs met cadeautjes die verpakt waren in een sinaasappelkist. De pakjes
waren klein en stelden niet veel voor
vergeleken met de cadeaus die andere
kinderen in de straat kregen. Dat begreep ik nou niet. Waarom zij wel en
wij weer niet…..! Kennelijk mochten
Sint en Piet ons niet zo graag als andere kinderen. Dat in ons kinderrijke
gezin de huishoudportemonnee erg
dun was, besefte ik toen nog niet.
Dit verhaal draag ik op aan mijn
64 jaar geworden zuster Maria Ida
(Miep) Jansen-Wolters. Vorige week
dinsdag 19 november overleed ze en
gisteren was haar uitvaart.
Rein Wolters
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BESTELLIJST
Naam

Oud ijzer is GOUD bij
Leo van Leeuwen Metaalrecycling

Adres
Telefoon

- Ruim veertig jaar een
begrip in Rotterdam
- Altijd de scherpste prijzen
en een snelle afwikkeling
- Milieugetoetste en
gecerticeerde verwerking
- Makkelijk bereikbaar aan de
Waalhaven oostzijde 20
- Van Leeuwen Metaalrecycling
voor bedrijven én particulieren
(bij aeveren legitimatie verplicht)

- Geopend maandag t/m vrijdag
07.30-17.00 uur en zaterdag
07.30-12.00 uur

Bij vooruitbetaling is thuisbezorging mogelijk

Waalhaven Oostzijde 20
tel. 010-2839400 - fax: 010-2839401
e-mail: leo@leovanleeuwengroep.nl
internet: www.leovanleeuwengroep.nl

Burgeneester Baumannlaan 145-147, 3042 AC Rotterdam, Tel. 010-4371749, Fax 010-4150539
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Over
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Vanaf nu.
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voor slechts € 4,99

www.overvroeger.nu

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Vijftig jaar licht
in De Kuip
In Engeland speelden voetballers in de negentiende eeuw al
wedstrijden bij kunstlicht. In Nederland gebeurde dat heel
wat later. Zo kreeg het Amsterdamse Olympisch Stadion in
1934 een lichtinstallatie. Het Stadion Feijenoord zag in 1957
het licht. Het was in alle opzichten een enorme vooruitgang.
Vandaag de dag is voetbal zonder avondwedstrijden niet meer
voor te stellen.
In oktober en november 1957 gebeurde
er van alles in voetballend Rotterdam.
Sparta onderging de maand oktober
met gemengde gevoelens. Op de dertiende verrichtte de Amerikaanse lmster Jayne Manseld de aftrap voor de
wedstrijd Sparta-DOS. De Spartanen
waren hiervan kennelijk zo van streek
dat ze geen bal raakten, DOS won met
1-7. Later die maand moesten de Kasteelbewoners afscheid nemen van Bok
de Korver. De beroemdste Spartaan
ooit overleed op 22 oktober 1957.
Feestmaand
Bij Feyenoord was november een feestelijke maand. De club was blij dat het
in eigen stadion wedstrijden bij kunstlicht kon gaan spelen. Op woensdag
27 november werd de lichtinstallatie in
gebruik gesteld met de wedstrijd Feyenoord-Bolton Wanderers. Vooraf was
er een bijeenkomst voor genodigden

c foto burosolo.nl
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in de grote stadionzaal. Verschillende
sprekers stonden stil bij de nieuwe
lichtinstallatie, waarvan de bouw in
juni 1957 was begonnen. Stadiondirecteur B. van Krimpen vatte trots het
geheel samen: “Het is een complex
geworden dat er zijn mag en dat zijns
gelijke vermoedelijk in geheel Europa
niet kent. Het is het modernst geoutilleerde stadion van Nederland met zijn
192.000 Watt.”
Op de wedstrijd waren 55.000 mensen
afgekomen. De openingshandeling
was onvergetelijk. President-commissaris L.G. Versteege van Stadion
Feijenoord verzocht de toeschouwers
een lucifer of een aansteker te laten
branden. Dit schouwspel had veel
weg van een grote kerstboom. Daarna
werden de 192 schijnwerpers ontstoken en zag men in een zee van licht
de elftallen van Feyenoord en Bolton
Wanderers staan.

- De kranten waren enthousiast over de ingebruikname van de lichtinstallatie (l), De Kuip bij kunstlicht geeft altijd een aparte sfeer -

Belevenis
De wedstrijd zelf was zeker boeiend,
maar al snel bleek dat de Engelse
profs beter waren dan de Rotterdamse
semi-profs. De rust werd nog wel met
0-0 bereikt, maar in de tweede helft
sloegen de mannen uit Bolton toe.
Eindstand 0-3. Ook de uitblinkende
Feyenoorders Aad Bak en Hans van
der Hoek hadden die stand niet kunnen verhinderen. Toch was die eerste
lichtwedstrijd in de Kuip een belevenis
voor publiek en spelers. Zij die er bij
aanwezig waren, hoor je er nog over.
Het Feyenoord-elftal bestond die
avond uit: Keeper Teun van Pelt, Cor
Veldhoen, Jan Brilleman, Tinus Osterholt, Hans van der Hoek (aanvoerder),
Aad Bak, Pauke Meijers, Toon Meerman, Cor van der Gijp, Kees Rijvers

en Wim ‘Pingel’ de Kreek.
Nu vijftig jaar later is topvoetbal
zonder kunstlicht ondenkbaar.
Voetballen is door de lichtinstallaties
op alle denkbare avonden mogelijk
geworden en dat is gezien het huidige
(inter)nationale voetbalprogramma
ook wel nodig. Daardoor is de zondagmiddag ook niet meer de voetbalmiddag van weleer.
Middagwedstrijden
Die zondagmiddag roept nog wel nostalgische gevoelens op. Denk eens aan
de interlands, zoals Nederland-België,
die de voetballiefhebbers aan de radio
kluisterden. Ook in het begin van het
televisietijdperk waren er nauwelijks
lichtwedstrijden. Zelf herinner ik
mij de middagwedstrijd Duitsland-

Nederland op 14 maart 1956. Bij
ons in het dorp keek ik - met de neus
gedrukt tegen de etalageruit van een
elektrozaak – naar een televisie met
zwart-wit beelden. Nederland won met
1-2 en beide Oranjedoelpunten werden
gescoord door mijn idool Abe Lenstra.
Ook later werden belangrijke internationale wedstrijden bij gebrek aan
een lichtinstallatie vaak nog op de
middag gespeeld. Neem 30 september
1970, toen Feyenoord om 14.00 uur
in Roemenië moest aantreden tegen
UT Arad. Een ontmoeting zonder
kunstlicht, waar volgens mij geen
enkele Feyenoorder nog aan herinnerd
wil worden!
Cees Zevenbergen

“De nieuwe tijd, net wat u zegt…”
(uit Het Dorp, van Friso Wiegersma, gezongen door Wim Sonneveld)
We moeten natuurlijk nooit verzanden in de jammerklacht: “Vroeger was alles beter.” Ik denk namelijk niet dat vroeger alles beter
was. Eerder slechter. De levensomstandigheden voor iedereen
met een beetje verstand zijn vandaag de dag natuurlijk een stuk
idealer dan honderd jaar geleden. In Nederland dan. En verzuchtingen over de verdorvenheid van “de jeugd van tegenwoordig”
zijn van alle tijden.
Niets is erger dan ouwemannengelul.
Onze ouders begrepen af en toe ook
niet wat ons bezielde, als we vanaf
het abattoir met een vleeswagen van
Goedegebuur naar Parijs wilden,
waar we naar hun idee in een poel
van verderf zouden belanden. Als
we om een uur ’s nachts een beetje
aangeschoten thuis kwamen, omdat
we in café de Fles zes biertjes hadden gedronken, en de zesde alleen
omdat oom Tom met de hand over
het hart gestreken had en er niet de
gebruikelijke twee kwartjes voor
had gevraagd. “Denk je dat je zo
vooruit komt in de wereld, als je ’s
nachts niet eens meer op je benen
kan staan?” Goeie vraag, waar je zo
gauw het antwoord niet op wist. Mijn
vader vond de muziek die ik goed
vond verschrikkelijk (Pop tot en met
de Beatles, daarna heeft ie het gelukkig niet meer mee hoeven te maken)
of hij begreep het niet (Brassens,
Brel). Ik hoop niet dat ik het al eens
verteld heb, maar toen Jacques Brel

voor het eerst op de TV was geweest,
in het beroemde programma Domino
van de AVRO, met die heerlijke
Vlaamse presentatrice, hoe heette
ze ook al weer, en ik de andere dag
aan mijn vader vroeg of ie het gezien
had, zei hij dat ie naar bed was
gegaan. Ik zei verontwaardigd dat
als Jacques Brel op de TV was je dan
toch niet naar bed ging! Waarop mijn
vader antwoordde: “Als ik op de TV
ben gaat Jacques Brel ook naar bed.”
Geen speld tussen te krijgen. De tijden veranderen, er komt een andere
mode, ik weet het allemaal, en het
is niet meer dan normaal dat er een
zekere kloof komt tussen de generatie die is en die komt. En je moet
voorzichtig zijn met de veroordeling
van nieuwigheid, want het kan heel
goed voortkomen uit kortzichtigheid.
Aan de andere kant heb ik het altijd
een beetje te doen met ouderen die
krampachtig het nieuwe kritiekloos
blijven omhelzen om maar niet voor
“oud” te worden versleten. Wat is er

tegen oud? “Als je niet oud wordt, ga
je dood” heeft Toon ooit gezegd, en
gelijk had ie. “Oud” en “Ouwe lul”
mag ook gewoon als scheldwoord
worden gebruikt, dat vind ik ook
altijd zo eigenaardig. TV-programma’s worden gestopt, “want er kijken
alleen maar ouderen naar.” Ik heb
nog nooit gehoord dat er iets werd
gecanceld, omdat er “alleen maar
Marokkanen” naar keken, of “allen
maar negers” of “alleen maar havenbaronnen.” Freek de Jonge had laatst
de euvele moed om op TV te verklaren dat ie de Lama’s niet zo erg
leuk vond. Het was meteen “ouwe
lul hier” en “ouwe lul daar”, dat is
kennelijk een deugdelijk argument
om iemands oordeel te ontzenuwen.
Ik weet niet hoe leuk de Lama’s zijn,
ik kijk er in elk geval nooit naar, mag
ik, nou eigenlijk niet, want het is een
“jongerenprogramma” van die o zo
snelle “jongerenomroep” en daar
moet je bij willen horen.
En dat brengt mij op het motief van
dit stukje, dat ik, ondanks alles, toch
echt niet verzaligd kijk naar al het
nieuwe van deze tijd. Het komt misschien ook wel doordat je alles wel
’s al een keertje bezien of gehoord
hebt. Ik ben niet zo weg van wat
er op het toneel gebeurt, “to put it
mildly”, enkele uitzonderingen daar

gelaten. Hetzelfde geldt voor het
grootste deel van de hedendaagse
muziek; Michael Bubble vind ik
een godsgeschenk, maar Lange
Frans en Baas B. of die Marokkaan
met die pet op en dat onverstaanbare Mokumse accent, bespaar me dat
puberale gedoe. Dan ga je automatisch de vroegere tijd idealiseren,
toen je op de radio op zaterdag een
(1) uurtje “Tijd voor teenagers”
had en de rest van de week normale
muziek. En nu zijn er stakingen van
middelbare scholieren! Ondanks dat
ik weet dat het onderwijs de laatste
twintig jaar stelselmatig door het
Ministerie dienaangaande is verpest,
meestal door PvdA-jers, vooral
onder de grote staatsman Kok, denk
ik bij stakingen door middelbare
scholieren toch ogenblikkelijk:
“Houd je grote bek, grut! Ga terug
naar je klas, luister naar je leraar en
probeer wat te leren en een groot
mens te worden…”
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presenteert:
Maandmenu:

Vrijdag 30 november:
Ad Koorevaar (gezellige meezingers)
Zaterdag 1 december:
Jack Pattiwael (zang en gitaar, diner muziek)
Vrijdag 7 december:
Vilouca (rustige popmuziek)
Zaterdag 24 november:
Fulflavor (70-80’s muziek)



Voorgerecht:
Wintersalade met gerookte
kip en sinasappel dressing
Hoofdgerecht:
Varkenshaas medaillons
met gesmolten brie
Nagerecht:
Dessert du chef
en een kopje koffie

24,50 p.p.

Restaurant  Bar  Live Muziek  Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Het juiste adres voor
betaalbare fietsen.....
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Filiaal 1
Noordmolenstraat 41
3035 RE Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 456 96 10
Filiaal 2
Middellandplein 20a
3021 BV Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 478 05 35
Filiaal 3
Beijerlandselaan 161 - 163
3074 EG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 215 00 91
Fax: +31 (0)10 215 00 92
Filiaal 4
Schiedamseweg 77
3026 AD Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 476 46 68
Filiaal 5
Peppelweg 105
3053 GG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 422 78 64

Ado Bike wenst u fijne
feestdagen en een gezond
en sportief 2008 toe!
r t ook:
Sinds ko 16
an
Molenba apelle a/d IJssel
C
2908 LM 0)10 442 44 74
(
Tel.: +31 0)10 442 25 95
(
1
Fax: +3

www.ado-bike.com
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 52”
Als samensteller van ‘Waar was
dat nou’ zit ik er bij herhaling
naast. Denk ik een ‘gemakkelijke’ foto te plaatsen, blijft de
brievenbus angstig leeg. Ben
ik daarentegen van mening een
TOEN
‘tandenbijtertje’ in handen te
hebben, dan staat TNT Post met
extra vrachtwagens voor m’n deur! Nou ja, hier drijf ik een beetje
Geweldig, wat een prachtig ziekenhuis.
over. Bij de raadfoto van vier weken geleden, verwachtte ik wel
Kom daar nu eens om. Je was patiënt,
wat oplossingen. Maar ik had ook de gedachte, dat het Bethesdaje was klant en je was een vriend. Twijziekenhuis aan het einde van de Oostmaaslaan in Kralingen toch
fel was niet mogelijk. Dokter Brouwer
niet zó’n bekend gebouw was. Fout…fout…fout!
wist het. Een papierwinkel bestond nog
niet. De patiënt stond centraal en je had,
Theo Riemslag Baas (als hier geen
veel gespeeld. In de Oude Plantage,
naast diep respect, 100% vertrouwen
plaatsnaam…..): “Dit is het oude
waar je ook nog een theetuin had, was
in de medische staf. Jammer dat dit
Bethesda-ziekenhuis aan de Oostmaasaan de buitenkant een buitenzwembad
voorbij is. Wij hebben heimwee naar de
laan, vlak bij de Honingerdijk en het
afgebakend in de Maas, net als bij het
tijd dat het allemaal zo overzichtelijk
park Honingen. Nu staan er atgebouNoordereiland. Herberg In den Rustwas.”
wen op ongeveer dezelfde plaats waar
wat lag toentertijd in een put op de
P. Visscher (Papendrecht): “Het is het
eerst het ziekenhuis stond. Als je werd
Honingerdijk, tegenover Woudestein.
Bethesda. Mijn vader, J.Visscher, was
geopereerd, dan werd dat, zoals we het
Dit restaurant is nu verplaatst naar
hier circa 18 jaar (1957/75) portier
altijd noemden, gedaan in ‘de keuken’.”
beneden de dijk, tegen Trompenburg
samen met de collega’s Gorseman
Christien Remijn-Kruysix (Steenaan. De huidige situatie is heel anders
en Van der Werf. Het was een knus
wijk): “Direct zag ik dat dit het
met de drukke Maasboulevard, vroeger
ziekenhuis; iedereen kende elkaar. De
Bethesda ziekenhuis was, waar ik als
allemaal rangeerterrein van het Maasdirecteur/geneesheer was toentertijd
leerling-verpleegster begonnen ben.
station, met een directe verbinding naar
dr. Neuteboom. Rechts van de foto
Het was niet groot, 100 bedden, maar
Gouda en Utrecht. Dat rangeerterrein
was de tuin waar de patiënten mochten
de opleiding was heel goed. We kregen
was een heerlijke plek om te rotzooien.
komen (voor zover mogelijk). Naast
in de avond les in de “Kakelhof”, een
De huidige Rijckevorselweg, richting
het ziekenhuis stonden enkele kleine
huisje naast het ziekenhuis. DirecteurCapelle en Nieuwerkerk was toen de
huisjes, waarvan er een bewoond werd
Geneesheer was dr. Neuteboom en de
spoorlijn.”
door de familie Van der Werf. De andirectrice zuster Reyndorp, een ex-diaP. van Drunen: “Dit gebouw brengt
dere huisjes werden voor opslagruimte
cones. Zij gaf ons les in ethiek. Het was
veel herinneringen boven. Dit is het
benut. De grote kristallen hallamp, die
een hele leuke tijd!!!!”
Bethesdaziekenhuis aan de Oostmaasaan een lange koperen ketting hing, is
Henk den Hartog: “Dit gebouw stond
laan, vlak naast de Oude Plantage. In
nog als herinnering in mijn bezit. Tegen
aan de Oostmaaslaan en was het
mijn jeugd liepen wij daar altijd langs
de Kerst werden er nogal wat giften en
Bethesda Ziekenhuis; hier staat nu de
naar het strandje aan de Maas; daar lag
gaven voor de artsen afgeleverd.”
Volker Stevin Flat. Het was een klein
een oude zandschuit met een trechter er
C.J. van Tilburg: “Ik herinner mij dit
ziekenhuis, mijn broer heeft hier een
bovenop. Daar gingen wij dan zwemnog goed, daar mijn vader hier in het
aantal weken gelegen, evenals mijn
men in de Maas of naar de speeltuin in
ziekenhuis lag op de dag dat zijn club
vrouw. Zelf bracht ik hier vaak het
de Oude Plantage.“
Excelsior met 4-0 van Feijenoord won
brood. Het ziekenhuis is later samenPieter Stolker (Zoetermeer): “Ik bewaar
in de Kuip; het was de laatste wedstrijd
gegaan met het Diaconessenziekenhuis
héél goede herinneringen aan het
van Wim Jansen. Geweldig was het
en kreeg de naam Van Dam - Bethesda
Bethesda ziekenhuis. Dokter Brouwer
toen ik tijdens het avondbezoekuur
ziekenhuis.”
zwaaide daar als een echte geneesheerkwam vertellen over de wedstrijd, want
E.J. Agterhof (Spijkenisse): “Hoewel ik
directeur de scepter en deed alles,
ik was natuurlijk wel geweest.”
niet zo’n hele oude Rotterdammer ben
spataderen, vasectomie, bevallingen
G. Dorenboom: “Het Bethesda was een
(1961), ben ik hier honderden keren
en verzin het maar. Ik was ooit door
klein ziekenhuis van de Nederlands
langs gereden, was het niet in een van
mijn hond omver getrokken en had
Hervormde diaconie. Mijn vrouw,
Gogh-lijnbus, was het wel bij pa achter
veel pijn in mijn enkel. Strompelend
Nel Henneky, werkte er van 1957-59
in de auto. Het lag namelijk op de
kwam ik thuis. Mijn vrouw bracht mij
als hoofd operatiekamer met twee
route naar de opa’s en oma’s. Dit is het
naar de weekendarts die een verzwikverpleegkundigen. Een kleine staf
volgens mij het Bethesda ziekenhuis
king constateerde. De pijn bleef. ‘s
dus die alles moest doen. Het was
aan de Oostmaaslaan.”
Maandags naar de huisarts. Niet zo
nogal primitief, want de uitrusting was
Meta Buitenhuis: “De foto is ziekenkleinzerig, gaat vanzelf weer over hoor.
krap, terwijl er allerlei artsen kwamen
huis Bethesda op de Oostmaaslaan.
De pijn bleef en ik kon er niet op staan.
opereren, die alleen wat ‘losse bedden’
Vlakbij ligt het Arboretum. Vroeger had
Wel doorgewerkt uiteraard. Uiteinhadden. Je moest je telkens aanpassen
je daar in de buurt ook een speeltuin;
delijk vrijdags naar Bethesda. Dokter
aan hun gewoontes, de een wilde het
als het mooi weer was gingen we daar
Brouwer zat met enige zusters een
zus, de ander zo. Soms moest mijn
zaterdags vaak naar toe. Ik geloof dat
kop soep te drinken en ontving mij als
vrouw zelf narcose geven; met trillende
het de Oude Plantage heette.”
volgt: “Goedemorgen mijnheer Stolker,
handen, maar ze had de kunst zo goed
Aad Visser (Moordrecht): “Dit pand
buitenenkel gebroken zie ik. Gaat u
van de echte anesthesisten afgekeken
lag aan het eind van de Oostmaaslaan
maar even zitten dan geeft de zuster u
dat het altijd goed ging. Niet alleen
tegen de Oude Plantage aan en was het
een lekker kopje soep en dan zullen we
chirurgen, gynaecologen en orthopeden
Bethesda Ziekenhuis. Ik heb er als kind
daarna even dat enkeltje zetten.”
kwamen er, maar ook enkele KNO-arts-

NU
en die ze moest helpen als kinderen de
amandelen geknipt werden. Je wist wel
wanneer je met het werk begon, maar
nooit wanneer het klaar was! Er moest
gesteriliseerd worden, de administratie
bijgehouden, bestellingen geplaatst.
Ze moest soms allerlei spoedklussen
doen, zoals een bevalling als de huisarts
ergens was opgehouden. Soms hielp ze
‘s nachts ook nog op een verpleegafdeling, hielp stervenden, luisterde naar
mensen met angst. Ook zuster Mieneke
Wolffensperger, hoofd interne afdeling,
werkte vaak over; ze hadden een goed
contact. Geneesheer-directeur was in
die tijd Dr. Neuteboom, de directrice
zuster Reyndorp. Het ziekenhuis is in
de jaren ‘70, kort na de aanleg van de
Maasboulevard, afgebroken.”
Fien Mom van Beek, Vechtstraat 164,
2987 CX Ridderkerk: “Ik heb van 1961
tot 1968 met veel plezier gewerkt in het
Bethesdaziekenhuis. Ik deed er de opleiding A verpleegkundige en woonde

intern, boven in het torenkamertje met
prachtig uitzicht op de Maas. Ik kreeg
in die tijd verkering met een jongen uit
Ridderkerk (waar ik zelf ook vandaan
kwam). Hij kwam met de bus en de
tram naar me toe, maar mocht niet verder dan de voordeur komen. Jongens
mochten toch niet bij een meisje op
de kamer!!! Hij heeft dus dat mooie
uitzicht op de Maas nooit gezien. We
gingen dan maar uren wandelen en
zaten op een bankje (soms in de vrieskou) op de Maasboulevard of gingen
met de tram in de stad een kopje kofe
drinken. Later had mijn, inmiddels,
verloofde een auto, een lelijke eend,
nou dan konden we daar tenminste
heerlijk in zitten. Hoewel het allemaal
heel anders was dan nu, denken wij (nu
al bijna 40 jaar mijn man en ik) er met
veel plezier aan terug!!!!” (De attentie
gaat deze keer naar Ridderkerk. AvdS).

Nieuwe opgave no. 54
De heer P. Slagboom (Gouda) raadt graag mee met de opgaven van Waar was dat
nou. Deze keer kan en mag hij niet meedoen, want hij stuurde zelf de raadfoto
van deze editie. Een foto die aan ‘de horizon’ bekende bouwwerken laat zien,
maar het gaat om het centrale thema op de foto.
Wanneer je in 2007 daar in de buurt bent en je vraagt naar de doktoren, verwijst
men je niet naar een huisartsenpraktijk.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen,
met herinneringen,
anecdotes of zomaar
gedachten gaarne
vóór
10 december 2007
per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is:
waarwasdatnou@
ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse
attentie wacht op de
winnaar
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www.huis-ontruiming.nl

Uitnodiging
v o o r h e t n i e u w e B u rc h t h u y s w o n e n
Klassiek
en chique

 Wij zijn gespecialiseerd
in woningontruiming.
 Tevens zijn wij ook gespecialiseerd
in verhuizingen van groot naar
klein met eventueel in- en
uitpakservice.

Van fraaie klassieke tot
actuele betaalbare meubelen.
Kom eens rustig genieten van het
vele moois en het vele voordeel.
Hartelijk welkom!

Fraaie twee en half zits bank
in vele stoffen leverbaar
Mooi kersenhout

3750,-

 De woning wordt in staat van
oplevering gebracht naar de
eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.
 Wij werken door het gehele land.

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

Boxspring

Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

compleet met matras en
tijdelijk gratis topper!

995-

Gezellige
2-zit bank

Receptie:

ook leverbaar als 3-zits

695,-

Berlagestraat 235
Rotterdam-Alexanderpolder
T 010 - 456 48 22

dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur - vrijdag koopavond

w w w . b u r c h t h u y s . n l

Droomvlucht Slaapcomfort;
dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte
Droomvlucht Slaapcomfort; omdat
vakkundig advies, optimale service en
persoonlijke benadering bij ons vanzelfsprekend zijn!

Witte de Withstraat 81 A Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
3012 BN ROTTERDAM Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90
www.homehotel.nl
info@homehotel.nl

Home Hotel is gevestigd in de Witte de
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

Al onze kamers zijn voorzien van douche /
toilet en kleurentelevisie.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden,
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een
kort of lang verblijf, van één overnachting
tot vele maanden.

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Zit & Méér Comfort;

Nu bij aanschaf van een
TEMPUR combimatras of
slaapsysteem:

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

GRATIS HOESLAKEN
en/of DEKBED*

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment
draai- en relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch
met eventueel sta-op bediening. Zelfs leverbaar met massage-unit
of stoelverwarming.
Meer dan 30 modellen direct leverbaar!

om uw
TEMPUR bed
compleet te maken!
*Bij aanschaf van een combimatras een GRATIS hoeslaken.
*Bij aanschaf van eenTEMPUR bedbodem i.c.m. combimatras een GRATIS hoeslaken en een GRATIS dekbed!

Met welke klacht gaat u slapen?
Orthopedische
hoofdkussens en
drukverlagende
matrassen
Wereldwijd aanbevolen door meer
dan 30.000 medisch specialisten.
TEMPUR® Matrassen en Hoofdkussens
hebben de eigenschap om rug- en nekproblemen
te verminderen en te voorkomen.
Changing the way the world sleeps.
HOOFDPIJN
STIJVE NEK
FIBROSITIS

HEUPPIJN
ISCHIAS

- incl. nachtkastjes
- Verkrijgbaar in 140/160/180 x 200 cm
- Beuken of essen
Normaal 2050,- incl. 2x electrisch verstelbare lattenbodems
NU
- 2x luxe pocketveermatrassen

1695,-

KNIEPIJN

Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen:

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
Volop parkeergelegenheid voor de deur.
PULLMAN

EXCLUSIEF
LUND DEALER

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

20%

t/m
korting

Extra
sta-op-hulp
van € 899,nu voor

PROBLEMEN
MET
BLOEDSOMLOOP

+ Gratis compleet textielpakket t.w.v. 109,-

Zevenhuizen:

Diverse
showroomils
u
relaxfaute

Openingstijden:
Ma
Di.,
wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
Zo.

M é é r Comfort bieden
wij met onze collectie:

Rusten

Zitkussens, Lendekussens, Reiskussens,
Beenkussens, Rolstoel zitkussens en zelfs
speciale ﬁetszadeldekjes.
Bloedcirculatie

Electrisch verstelbaar
rug + benen

RUGPIJN

Comfort(hoogte) Ledikant

Relaxen

Actieprijs:

ARMPIJN

4248

599,-

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Rechtstaan

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten

&

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
op de begane grond van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Openingstijden:
Ma
Di., wo., do.
Vr. Koopavond
Za.
Zo.

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten
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Hans
Roodenburg

Steeds meer ouderen kampen met overgewicht. Dat blijkt uit meerdere onderzoekingen van mensen die ervoor hebben gestudeerd. Moeten we ons zorgen maken? Een
relativerend advies. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Van wijntje, Trijntje en lekker eten houden!
Alle adviezen aan ouderen om te
matigen met wijntje, Trijntje en lekker
eten zijn natuurlijk goed bedoeld om
mensen zo gezond mogelijk te houden.
Maar we moeten er ook geen drama
van maken dat een deel van de ouderen
gemiddeld misschien wat dikker is dan
de jonge god die men vroeger was.
Ouderen worden steeds dikker en bij
ruim 14 procent is zelfs sprake van
ernstig overgewicht dat overigens wel
tot grote gezondheidsproblemen kan
leiden, blijkt uit weer een onderzoek
naar leven en bewegen van ouderen.

Prof.dr.ir. Marjolein Visser, hoogleraar
‘Gezond ouder worden’ aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, pleit voor
vroege signalering en tijdige behandeling om op latere leeftijd erger te
voorkomen. Een goed advies! Eerder
hebben we in De Oud-Rotterdammer
al een andere onderzoeker ruimte
gegeven over hetzelfde onderwerp.
De arts Annabelle Slingerland van
de afdeling cardiologie van het Leids
Universitair Medisch Centrum had uit
een studie naar de lichamelijke activiteiten tijdens het overgaan van werken
naar pensioneren geconcludeerd dat
een beetje meer bewegen (kom uit de
fauteuil!) voor ouderen prima is.
Dat bracht ons in De Oud Rotterdammer tot de volgende relativerende
opmerking: ,,Bent u ondanks dat u
luier, dikker en gemoedelijker bent
geworden tevreden over uw leven?
Zo houden! Pas als uw gezondheid in
gevaar begint te komen, is het zaak
om – niet te drastisch en fanatiek – uw
leven wat te veranderen. Het is echt
niet de bedoeling om de marathon
van Rotterdam te gaan lopen, maar
gewoon wat meer te bewegen, etsen
en wandelen, al is het naar een verder

afgelegen kroeg!’’
Prof.dr.ir. Marjolein Visser gaat wat
dieper op de gevaren in. De ouderen
met overgewicht hebben meer problemen met bijvoorbeeld mobiliteit,
hebben vaker depressieve klachten of
suikerziekte en zijn meer afhankelijk
van anderen.
Volgens haar onderzoek heeft momenteel 56,9 procent van alle 65-plussers
overgewicht en bij 14,4 procent is zelfs
sprake van ernstig overgewicht ofwel
obesitas. De jongere ouderen van nu
hebben zelfs veel vaker obesitas dan
tien jaar geleden. Door de toenemende
vergrijzing zal dat aantal nog verder
oplopen.
Volgens Visser is overgewicht bij
ouderen niet direct levensbedreigend,
maar wordt het wel te weinig als een
serieus probleem gezien. Overgewicht
kan tot een lagere kwaliteit van leven
leiden.
Uit onderzoek blijkt dat ouderen zelf
ook met overgewicht worstelen. Tweederde van de ouderen met overgewicht
let op het gewicht en probeert niet
aan te komen of af te vallen, ook de
65-plussers.

Slechts 10 procent van de ouderen die probeert af te vallen, bleek
professioneel te worden begeleid door
bijvoorbeeld een diëtist. Circa 40
procent van de ouderen kiest voor een
combinatie van veranderingen in het
voedingspatroon en meer lichaamsbeweging. Juist deze combinatie is van
groot belang om bij ouderen het verlies
aan botdichtheid en spiermassa bij het
afvallen te beperken. Meer begeleiding
en advies lijkt hier dus zeer nodig!
Volgens de hoogleraar wordt overgewicht bij ouderen nog te weinig in de
huisartsenpraktijk besproken. Slechts
bij één op de tien ouderen met ernstig
overgewicht die het afgelopen jaar
bij de huisarts kwam, nam de huisarts
zelf het initiatief om het gewicht te
bespreken.
We kunnen de lezers van deze krant
dan ook alleen maar adviseren dat als
men zich te dik voelt dit nadrukkelijk
voor te leggen aan de eigen huisarts.
En dan maar hopen dat men niet te
veel moet inleveren op wijntje, Trijntje
en lekker eten!
(Bron: Dienst Communicatie VU
Medisch Centrum).

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’.
Erf- en schenkingsrecht
Omvangrijk vermogen
en stiefkinderen
Een man trouwt voor de tweede keer.
Beide echtgenoten hebben kinderen
uit een eerder huwelijk. Het echtpaar
krijgt zelf ook een kind, maar voordat
het is geboren, pleegt de vader zelfmoord. Op dat moment was het echtpaar vrijwel failliet. De achtergebleven
ouder heeft inmiddels een omvangrijk
vermogen opgebouwd. Zij heeft een
testament opgemaakt. Welke kinderen
hebben recht op haar nalatenschap als
zij komt te overlijden
Dat hangt ervan af wat in het testament
is bepaald. In het algemeen zijn alleen
de eigen kinderen erfgenaam van de
erater. Het verwekte kind voor de zelfmoord van de vader is na de geboorte
ook een eigen kind. Stiefkinderen zijn
dus alleen erfgenaam als dat nadrukkelijk in een testament is opgenomen. We
nemen dan ook aan dat de nalatenschap
van de ouder die zelfmoord pleegde
toen is geregeld (volgens u was er toen
niks te verdelen). Als de overblijvende ouder inmiddels weer een aardig
vermogen heeft opgebouwd, dan zijn

waarschijnlijk de eigen kinderen straks
als zij is overleden de erfgenamen.
Tenzij, zoals al gesteld, in het testament
is opgenomen dat ook de stiefkinderen
meedelen.
Familierecht
AOW van ex-partner
korten op alimentatie
Ik betaal aan mijn ex-vrouw sinds 1984
alimentatie. Ik ben nu 67 jaar en betaal
haar nog steeds € 1750 per maand. In
februari 2008 wordt zij 65 jaar en krijgt
zij de volle AOW voor alleenstaanden.
Mag ik dat bedrag minderen op wat ik
haar moet betalen?
Uw partneralimentatie valt nog onder de
oude situatie van voor de inwerkingtreding van de Wet Limitering Alimentatie
per 1 juli 1994. U kunt dan na aoop
van een termijn van vijftien jaar beëindiging van de partneralimentatie vragen,
tenzij dat voor uw ex-vrouw zo ingrijpend is dat naar de juridische maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ dat
van haar niet kan worden gevergd.
De rechter zal hierbij in zijn oordeel
betrekken haar leeftijd, de duur van het
huwelijk, de vraag of daaruit kinderen

zijn geboren, haar inkomen en het eventuele recht van haar op een deel van uw
oudedagspensioen.
Daarnaast is van belang of de inkomensterugval van haar als gevolg van
uw vermindering of het stopzetten van
geringe aard is en of u nancieel gezien
in staat bent de alimentatie te blijven
betalen. Het eerste dat u kunt doen is in
overleg treden met uw ex-partner om te
bezien of in onderling overleg tot een
aanpassing van de alimentatie kan worden gekomen. Lukt dit niet, dan kan de
zaak aan de rechter worden voorgelegd.
Een lastig element kan nog zijn dat bij
het overeenkomen van de alimentatie
in 1984 door u middels een convenant
(een schriftelijke overeenkomst tussen
beiden) een niet-wijzigingsbeding is
overeengekomen. Dit beding is echter te
doorbreken indien er sprake is van een
zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat voortzetting van de alimentatie niet redelijk en billijk is.
We veronderstellen dat daarvan in uw
situatie sprake is, gelet op de lange
duur dat u al alimentatie betaalt en
dat zij AOW gaat ontvangen. Het lijkt
raadzaam dat u overlegt met een advocaat en alle feiten en omstandigheden
doorspreekt en zo laat beoordelen of en

op welke wijze uw alimentatieverplichting kan worden gewijzigd.
(M.m.v. mevr. A.M.M. Hompus, Van
den Herik & Veerhulst Advocaten).
Financiële kwesties
VvE mag niet meer
‘slapend’ bestaan
We wonen in een klein complex met
verschillende appartementeneigenaren. Onze VvE leidt een zeer slapend
bestaan. Moet er geverfd worden of
onderhoud worden gepleegd dan doet
een ieder netjes zijn eigen deel. Het
gaat zo goed en daarom willen we ook
geen actieve VvE. In hoeverre zijn we
daartoe wel verplicht?
In de wet is vastgelegd dat sinds 1 mei
2005 verenigingen van eigenaren (VvE)
feitelijk niet meer een slapend bestaan
mogen hebben. Dat is gedaan, omdat bij
slapende VvE’s voor (alle) appartementseigenaren hoge kosten en moeizame
juridische procedures kunnen ontstaan
als er plotseling gemeenschappelijke
eigendomszaken aan de orde zijn.
Voor de VvE’s die al bestonden op
1 mei 2005 bestaat de mogelijkheid
om tot 1 mei 2008 orde op zaken te

Opheldering
over
belastingen
Indien mensen 65 jaar worden,
verandert er nogal wat in de
inkomstenbelasting. Het heeft gevolgen voor het belastingtarief (inclusief sociale premies) en vooral
bij de buitengewone uitgaven kan
het heel interessant zijn belasting
terug te vragen als het om de totale
ziektekosten gaat.
Daarover houden de ouderenbonden, gezamenlijk georganiseerd in
Cosbo Rotterdam, op donderdag
13 december van 10.15 tot 13.00
uur in de bibliotheek aan de
Hoogstraat in Rotterdam een informatiebijeenkomst. Alle senioren
zijn welkom. Men moet zich wel
van tevoren aanmelden bij Cosbo
Rotterdam (010-4112132).
De voorlichting wordt gegeven
door deskundigen (hulp bij
aangifte) van de Belastingdienst in
Rotterdam.

Hans
Roodenburg

stellen. Zo worden ze verplicht om een
reservefonds (dat kan op vele manieren!) aan te leggen voor de grotere,
niet jaarlijks terugkerende uitgaven,
zoals groot onderhoud. Zodra er één
appartement wordt verkocht, zijn deze
zaken al direct aan de orde, omdat de
verkoper ook moet opgeven hoeveel
hij verschuldigd is aan de VVE en
hoe groot het fonds is. Aan slapende
VvE’s wordt dan ook aangeraden een
meerjarenonderhoudsplan op te stellen
aan de hand waarvan de bijdrage van de
eigenaren wordt bepaald.
Slapende VvE’s, die zich niet aan de
wetgeving houden, zullen zeker nog
niet rechtstreeks aangepakt worden,
maar staan dan juridisch zeer zwak.
Zodra er bijvoorbeeld een appartement
wordt verkocht of er groot onderhoud
moet worden gepleegd, kunnen er
onderling enorme conicten ontstaan
met soms alle juridische gevolgen en
extra kosten van dien!
We raden u en de andere eigenaren aan
zich goed op de hoogte te stellen van
de wettelijke verplichtingen. Kijk daarvoor op www.vvebelang.nl of vraag
informatie bij de Vereniging Eigen Huis
(www.eigenhuis.nl). Van deze verenigingen kun je ook lid worden.
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J.D. (Joke) Dubbelt

J.D. Dubbelt
Uitvaartverzorging
Voor een waardig afscheid.

U heeft de keuze uit
diverse rouwcentra
U kunt van onze diensten
gebruik maken, ongeacht waar
of op welke wijze u verzekerd bent
Wij verzorgen uitvaarten
in de gehele regio

Audi TDI 130pk Sedan
Clima,leer,navi autom A4 2004
Audi 4.2 228kW Quattro Sean
Aut5 Tiptronic A8
2004
BMW 318IS Coupé Executive
Airco & nieuwe APK3 2001
BMW 530D Touring Stationwagon
Executive Aut5 5 serie 1999
BMW 740I Executive Sedan
Automatic 7 serie
1998
Chrysler 3.3I MPV
7 pers. SE V6 Aut4
2002

10.500,=

Daihatsu 1300 EFI Sedan Charade
SG Nw APK
1994
1.750,=
Daihatsu 1000 EFI Hatchback Cuore
3 drs Rti-12V twin-cam 2000
5.250,=
Daihatsu 1.3 MPV
5drs XTI, airco nw APK -YRV 2003 9.650,=
Mercedes-Benz 450 SEL Sedan
6.9, 400-serie
1976 13.500,=
Mercedes-Benz A150 Hatchback
5 drs autom., airco, A-kl. 2006 25.950,=

14.500,=

Mercedes-Benz E300 Stationwagon
Turbo diesel kombi Aut4 1995
7.500,=

28.750,=
36.000,=
15.450,=
11.500,=

Mercedes-Benz ML320 Terreinwagen
Aut5,leer,airco,navi M-kl. 2000 20.000,=
Mercedes-Benz S320 Sedan
1e eig,leer,xenon-navi,S-kl. 2000 19.750,=
Opel X2.0Dti Omega Stationwagon
16V Statw. Diamond
1998
4.450,=
Renault 1.9 DCI Espace MPV
88kW Expression
2003 13.900,=
Renault Dynamique 2.0 Laguna Stationwagon
16V Grand Tour
2004 16.950,=
Skoda 1.9 TDI Octavia Hatchback
66kW, Ambiente
2004 12.900,=
Volkswagen 2.8 Passat Sedan
V6 142kW Comfort. aut5 1999 13.500,=
Volkswagen 2.5TDI Touareg terreinwagen
Aut6, clima,leer,xenon 2005 51.500,=

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484, E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Kosteloos en vrijblijvend hulp
bij het vastleggen van uw wensen
op papier (Wilsbeschikking)

Knippen

Zeer persoonlijke begeleiding

Onze prijslijst voor thuisbehandelingen:
Watergolven norm. € 15,00 nu
Föhnen norm. € 15,00 nu
Deelpermanent nu

voor maar

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
Gespecialiseerd in:
Het verzorgen van
kinderuitvaarten
Het begeleiden van kinderen
tijdens een uitvaart
Stervensbegeleiding

€ 9,95

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge),
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320






Kantooradres: Kringdans 115,
2907 RL Capelle aan den IJssel
Kantooradres: Bergweg 160,
3036 BK Rotterdam
010 4651120
 06 51606587  06 41247482

WWW.INBOEDEL.NU

€ 12,50
€ 10,00
€ 35,00

Dames en
heren kapsalon

Bent u nieuwsgierig naar onze brochure?
Even bellen,
dan sturen wij u dit geheel vrijblijvend toe.

Mode per meter
De nieuwe herfststoffen zijn binnen!
7 dagen per
week open

MEER INFO BEL OF KIJK OP
WWW.JACQUES-STOFFEN.NL
73*+&/53&105%&7*+'8&3&-%%&-&/
143055&3%".5&-

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

DECO-VLOER

- Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen.
- De woning wordt in de staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de familie, makelaar en / of woningstichting.
- Wij werken door het hele land.
- Tevens doen wij inkoop van gebruikte meubelen / antiek.
Oudedijk 221, 3061 AG Rotterdam; KvK nr 24371993
Gelijk contact 06-29103430 - 010-8424225 - 010-4148630
Email: bontes-huisontruiming@hotmail.com

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

PLAVUIZEN
GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Proﬁteer
van onze
WEKELIJKSE
AANBIEDINGEN

JOEVTUSJFUFSSFJO1S"MFYBOEFS
BDIUFSEFCSBOEXFFSLB[FSOF

(53PUUFSEBN
5FM


,BUUFTUBBSU

●
●

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

KUNSTGEBITTEN
●

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

XXXEFDPWMPFSOM

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

111BQFOESFDIU
5FM


Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Al bijna 28 jaar uw senioren specialist!!
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
In blank en donker eiken

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

OPENINGSTIJDEN:
Maandag:
Dinsdag t/m vrijdag:
Koopavond:
Zaterdag:

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

- Senioren ledikanten
evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien
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ROK voor 41ste keer in De Doelen met
nieuwjaarsconcert
Wie weet het nog?
Van Nelle had in 1940 en de jaren daarna
een groot mannenkoor. Behalve zingen
wilden de heren Kappers en Schenk
van het koor ook eens een toneelstuk
opvoeren.
Dit was het begin van een 25-jarig
bestaan van de toneelvereniging NAO
(Na arbeid ontspanning). Met nog enige
belangstellenden erbij, zoals W.van Biljouw, Lenie Schenk en Corrie Tuijtjens
werd met veel succes de klucht Pension
de Duinroos opgevoerd.
Zo ontstond de toneelvereniging NAO.
Er kwam een bestuur met W. van
Biljouw als voorzitter, W. Brus als secretaris en F. Bakker als penningmeester.
Per seizoen werden in de recreatiezaal
van Van Nelle twee toneeluitvoeringen
gespeeld met na aoop een tombola en
een gezellig bal, waarbij de muziek werd
verzorgd door de Sonny Boys.
Voor 25 cent per maand kon men
donateur worden. Het liep zo goed dat
we spoedig een bestand hadden van
800 tot 900 donateurs. Enige leden
haalden maandelijks de donatie op en
droegen het geld af aan penningmeester
Frans Bakker. Onder de leiding van een
beroepsregisseur, waarvan Aart van Eck
wel de bekendste was, werden bekende toneelstukken, zoals Op hoop van
Zegen, met veel succes gespeeld. Adrie
Rutteman was de vaste soufeur.
Na 25 jaar liep de belangstelling terug
door de invloed van de televisie en het
ouder worden van de leden. Wellicht zijn
er nog mensen, die zich NAO herinneren.
Frans Bakker, Veghel
frabakk@hotmail.com

Kerstconcert Kruisvindingkerk
Stichting Vrienden van de Kruisvindingkerk organiseert vrijdag 21 december
2007 in de mooie Kruisvindingkerk aan
de Beukendaal 2 een Kerstconcert met
medewerking van drie koren van de parochie de Heilige Drie-Eenheid. Dat zijn
Rhythm to the Lord Lex Grem, Power
of love onder leiding van Mcintosh Richardson en All for Jesus onder leiding
van Greydon Heiland. Het zal een mooie
avond worden met veel samenzang.
De entreeprijs bedraagt € 2,50, waarvoor
u bij binnenkomst ook nog een heerlijk
kopje kofe krijgt.
Aanvang 20.00 uur Kerk open om 19.30
uur.
Kaarten kunt u kopen aan het parochiesecretariaat op Beukendaal 6 van
dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00u
en 12.00u.
De kerk is goed te bereiken met tramlijn
25 halte Randweg.
Voor vervoer op maat, einde concert
ongeveer 10.30 uur.

Plezier, vriendschap en sociale betrokkenheid. Bij het in 1923
opgerichte Rotterdams Opera Koor, kortweg ROK, is de gedrevenheid groot. Met plezier komen de 98 vrouwen en 38 mannen
(‘we lopen bijna één op drie, er kunnen best mannen bij’) elke
donderdagavond naar wijkgebouw Romeynshof in Ommoord.
“Niet alleen om te repeteren, maar bovenal vanwege vriendschap en gezelligheid”, vertelt voorzitter Gerard Saarberg. “Er
zijn koorleden die de vereniging al meer dan veertig jaar trouw
zijn”, vult secretaris Wil Buijs aan. Saarberg weer: “En ze komen
overal vandaan.”
Tussen neus en lippen vertelt de zestig
jaar geleden in Delfshaven geboren en
daarna getogen preses dat hij al een
jaar of vijftien in Tilburg woont en in
Eindhoven werkt als commercieel manager bij een staalbouwbedrijf. “Elke
week rij ik met plezier tweehonderd
kilometer op en neer.”
De 67-jarige Wil Buijs vertelt: “Tien
jaar geleden kwam ik bij toeval bij het
koor. Ik was lid van een vrouwenkoor,
maar dat was niet zo leuk meer. Met
een vriendin ben ik een keertje bij
ROK gaan luisteren en daarna waren
we verkocht door het moois dat we

hoorden. Zeven jaar terug nam ik het
secretariaat over.”
Tweede tenor Joop Brands (63) zingt
21 jaar bij ROK, waar hij bij toeval
bij betrokken raakte. “Destijds had
ik een bloemenpakhuis in de Van der
Sluysstraat met de gezusters Snijders
van het ROK-secretariaat als bovenburen. Zij kwamen vragen of ik de
podiumaankleding voor hun jaarlijkse
Nieuwjaarsconcerten wilde verzorgen
en sponsoren. Het Aalsmeer’s Bloemenhuis van de Witte de Withstraat
was daarmee gestopt.”

- Drie weken geleden werd in De Doelen deze statiefoto gemaakt van het niet geheel voltallige koor
Foto Jan Evert Zondag. -

- De dagelijkse gang van zaken bij ROK wordt geregeld door vlnr. Gerard Saarberg (voorzitter),
Rieneke van Oudenaarde (pr), Ton Kats (technisch coördinator), Jannie Toppen-Van der Meer (2e
voorzitter), Hamelijnck (bibliothecaris), Wil Buijs (secretaris) en Jan Hartendorp (penningmeester).
Aan de vleugel dirigent Ago Verdonschot Foto Ellie Schop -

Zanglontje
Joop’s zanglontje ging branden toen
hij tijdens de generale repetitie in De
Doelen bezig was met optuigen van
het podium. “Die was me toch prachtig
en een half jaar later werd ik lid. Sindsdien beleef ik veel plezier op het koor.”
Het Rotterdams Opera Koor geniet
enorme bekendheid en waardering,
juist vanwege de Nieuwjaarconcerten
in De Doelen, zoals op dinsdag 1 en
woensdag 2 januari om 20.15 uur. “Dat
doen we al voor het 41ste jaar en geheel voor eigen rekening. De begroting
is 85.000 euro”, klapt Saarberg uit de
school. “Tot op heden lukt het nog
steeds, al wordt het wel moeilijker de
zaal vol te krijgen”, vult Buijs aan.
Sociale gedrevenheid staat bij ROK
hoog in het vaandel. Saarberg: “Geregeld zet het koor zich in voor goede
doelen. Voor bijvoorbeeld de CliniClowns is 23.500 euro bijeen gezongen
en voor de Children Foundation
hebben we in Engeland twee concerten
gegeven.”

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Omvang
De omvang van het koor is een
probleem bij het vinden van geschikte
concertzalen. Toch wil het koor graag
uittreden en daarom worden openbare
repetities gehouden in seniorencentra.
“Dit jaar waren die in Hoppesteyn,
Antonius en Akropolis Humanitas”,
vertelt Brands. “Dat zijn héél leuke
bijeenkomsten met het karakter van
een concert.”
Aan de nieuwjaarsconcerten 2008
doen, naast het 54-koppige Leids
Studenten Orkest, als solisten mee
sopraan Janice Dixon, bas Zolutes
Edmund Toliver en bariton Nanco de
Vries. Het geheel staat onder leiding
van dirigent Ago Verdonschot.
De toegangsprijs varieert van 20 tot
30 euro, houders van Rotterdampas,
65+ en CJP krijgen hierop een korting.
Kaarten zijn te bestellen via 0135721375. Zie ook www.rokoor.nl
Het ROK zoekt nieuwe leden, jong en
senior. Informatie bij Wil Buijs: 0104112772 of info@rokoor.nl

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

Oplossing foto 13 november
Vrijwel iedereen zal het hebben gezien. Op deze foto gaat het om korfbal. Het eerste twaalftal
van korfbalvereniging Het Zuiden is hier op 26 maart 1950 vastgelegd na het behalen van het
kampioenschap van Zuid-Holland. Verantwoordelijk voor deze prestatie waren de dames v.l.n.r.:
Henriëtte Merk-Schuiten, Corrie van Aalst, Bep Schuiten, Jo Bezemer, Frieda Kindt en Ans Flier.
Voorts de heren v.l.n.r.: Joop Bezemer, Wim Kindt, Gerard ‘t Hart, Rienus Schoemaker, Jan van
Herk en aanvoerder Wim den Hartigh.
Nadat korfbal in 1902 door een Amsterdamse onderwijzer was bedacht, schreef ook Rotterdam
al snel korfbalgeschiedenis. In 1904 en 1906 werden respectievelijk OSCR en Velox opgericht.
Zij waren daarmee de oudste Rotterdamse verenigingen. Daarna kwamen Spartaan (1912),
Rozenburg (1913) en Voorwaarts (1919). Het Zuiden stamt uit 1920 en was binnen niet al
te lange tijd succesrijk met nationale titels in 1927, 1928 en 1930. Naoorlogs behaalden de
Zuiderlingen het landskampioenschap in 1955 en waren zij in 1960 de beste van het land in
het microkorfbal. In 1997 werd gefuseerd met de Overkanters, waarna OZC (Overkanters
Zuiden Combinatie) ontstond. De club heeft het speelterrein en clubhuis aan de Enk in Rotterdam-Zuid.

Nieuwe foto
Sinterklaas op bezoek in Rotterdam in november 1959. Bij welke gelegenheid zou dit
zijn? En welke namen behoren bij deze coryfeeën van het groene laken?
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Mode in
maat 36-50
Vermaakservice!

DESCENDRE

bens
bens
bens
MODE

STOELENMATTERIJ

Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808

GERALDO Sports & Beauty

Wegens omstandigheden te koop:
In nieuwstaat verkerende Tourcaravan
merk: Eriba 491 type nova Bouwjaar
1994. Lengte: 6.34 mr. Breedte : 2.20 mr.
Rechte zithoek vóór - Vast bed – alle toebehoren. Koelkast-3pits gasstel, 2 gasfl.
(w.v.1 nieuw) Gas. Veel extra’s Voor tentrolzonwering-beveiligd slot. Staat momenteel in overdekte stalling- betaald tot
sept.2008

Vraagprijs : € 5950,-telefoon: 06 – 2366 2412

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 ● 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 ● Fax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

Dit najaar uitgebreide
collectie blouses.

Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Zowel feestelijk als sportief
o.a. Frank Walder, Taifun,
Bandolera

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling
Strevelsweg 852
3083 LV Rotterdam
Telefoon: 010 - 844 75 19
E-mail: g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl

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

Te Ko o p g ev r a a g d :
TOYOTA’S, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi,
met schade of defect geen bezwaar.
Ook andere merken met of zonder APK,
met RDW vrijwaring.

rotterdampas

Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

bestel nu de rotterdamse spreukenkalender 2008

U b e l t , w i j ko m e n l a n g s .
010-2762532 of 06-2516 0439
o o k
’ s - a v o n d s .

een bloc-kalender vol
rotterdamse humor,
rotterdamse dialect,
geschiedenis en
folklore.

www.lancar.nl
de goudsmid
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472
Opticien

366 dagen plezier!
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

koop hem bij de boekhandel
(oa. donner en bruna)
of bestel de kalender op:
www.uitgeverijvandeberg.nl

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

Belastinghulp voor iedereen!

Uitzendbureau

Voor alle functies geldt m/v, leeftijd vanaf
65 jaar.

plus
Uitvaartverzorging

DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
(OOK OP ZATERDAG EN ZONDAG)

TEL. 010 - 4855110
Voor het verzorgen van uitvaarten in
geheel Rotterdam en omstreken
en heel Nederland
Al 40 jaar een
begrip in uw regio

Is op zoek naar u…

Een sterfgeval brengt naast veel verdriet ook een zware
administratieve last met zich mee. Een last die veel mensen
zwaar valt. F-biljet en Successieaangifte vragen tijd en aandacht die u liever aan andere zaken geeft.
Fiscoop neemt deze zorgen graag van u over.

Uw successieaangifte verzorgen
wij vanaf 199,95
Kijk op www.ﬁscoop.nl of bel met 088 0700700

tel. 088 0700700
info@ﬁscoop.nl

Beukelsdijk 11B
3021 AA Rotterdam
T. 010 - 276 23 87
E. rotterdam@65plus.nl

•
•
•
•
•
•
•

Financiële experts;
Dynamische techneuten;
Project managers;
Chauffeur groot rijbewijs;
Vakmensen op allerlei gebied;
Handige klussers;
Engineers;

Kortom; alle 65plussers met zin in een
leuke baan nodigen wij uit zich bij ons in
te schrijven.

www.65plus.nl
kleurrijke mensen vergrijzen niet
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De Oud-Rotterdammer ruimt de rest van het jaar in
de krant een hoekje in ter gelegenheid van het Architectuurjaar. Deze ruimte wordt gevuld met korte
beschrijvingen en foto’s van markante Rotterdamse
gebouwen, afkomstig uit het boekje Rotterdamse
architectuur, per ets of boot.

Stichting RoMeO
raakt het spoor kwijt
(Foto: Lucy Craamer)

Kossel I en II
(Een deel van Kossel I is gemeentelijk monument)
Hortensiastraat, Hyacinthstraat, e.o.
Architect: J.A. Hulsebosch, W. van Tijen
en W. Greve
Realisatiedatum: 1921-1929
“Schnellbau Kossel” is een Duits beton-gietsysteem, dat in de jaren ’20 van de vorige eeuw
moest voorzien in snel en goedkoop bouwen. Het
systeem was gebaseerd op het principe: dat wanden, vloeren en daken ter plaatse worden gegoten.
Zowel de Stulemeyer als de Kossel zijn het
uitvloeisel van een experiment van de gemeente
Rotterdam. Systeembouwers werden verzocht een
plan in te dienen.
De Kossel I is gebouwd tussen 1921 en 1929. Als
architect werd J.A. Hulsebosch aangetrokken,
eigenlijk slechts een bouwkundig tekenaar. De
Kossel bestaat uit 70 eengezinswoningen en 170
etagewoningen. Kenmerkend is dat de eengezinswoningen een hellend dak hebben en de etagewoningen een plat dak. Zo verloopt de overgang naar
de aangrenzende buurt, ter plaatse bekend als “de
Blokken”, geleidelijker.
Al vrij snel ontstonden plannen voor uitbreiding.
Met enige vertraging werd er in 1927 begonnen
met de bouw van Kossel II. Dit deel van de buurt
vertoont grote verschillen met Kossel I. Hier kwamen namelijk geen hellende daken voor (dus geen
eengezinswoningen), de woningen zijn soberder
gedetailleerd en men koos voor strokenbebouwing.
Na de bouw van Kossel II bleef een restgebied
over.
Dit gebied mocht de architect W. van Tijen in
samenwerking met W. Greve verder invullen.
Dit blok bestaat uit 30 woningen, die wat betreft
architectuur goed aansluiten bij de andere Kosselwoningen.
Niet iedereen houdt van het betonuiterlijk: aan de
Lange Hilleweg is te zien dat er met steenstrips een
heel ander uiterlijk mogelijk is.

RoMeO staat voor Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en Exploitatie Oldtimers. RoMeO houdt zich
bezig met de exploitatie van de toeristische tramlijn 10
gedurende het zomerseizoen met bekende historische
Rotterdamse trams, alsmede de exploitatie van Blijdorp
Tramlijn 11 (Centraal Station - Diergaarde Blijdorp).
Ook rijden zij met vooraf besteld,
besloten groepsvervoer met
historische trams en restaureren zij museumtrams. Andere
activiteiten zijn het onderhoud
van historische trams in remise
Hillegersberg, restauratie en
onderhoud van bussen in de
RET-garage Sluisjesdijk en een
metrorijtuig, alsmede de inzet
van exploitatie-inkomsten voor
restauratie- en revisieprojecten,
grotendeels uitbesteed aan de
RET. Tot slot verricht RoMeO
museale activiteiten in de remise
Nieuwe Binnenweg (Trammuseum Rotterdam) en in metrostation Oostplein (Openbaar
Vervoer Museum).
Een maand geleden hebben honderden lezers van deze krant de
activiteiten van RoMeO aan den
lijve meegemaakt: twee historische RET-vierassertramstellen
waren beschikbaar om Jubileumtramritten voor de jarige De
Oud-Rotterdammer te rijden.
Jong en oud verwonderde zich
over en bewonderde de kwaliteit
en technische toestand van de
ruim 70 jaar oude trams. Op
sommige trajecten, zoals de Laan
op Zuid en de Burgemeester
Oudlaan, lieten de bestuurders
hun wagen ‘lopen’. Met een
kleine 60 km/uur daverden de
trams over de rails; in de wagens
werd geapplaudisseerd!
Einde
Reeds volgend jaar kunnen de
activiteiten van RoMeO tot een

einde komen. De deelgemeente
Hillegersberg/Schiebroek heeft
het oog laten vallen op de oude
RET-remise aan de Kootsekade.
Sinds daar de RET-diensttrams
geen onderdak meer hebben en
RoMeO de enige gebruiker is,
kan het gebouw wel weg.
De remise is een pand met een
entree die de noemer industrieel

Hij noemt de mogelijkheid dat
de stichting een deel van zijn
onderkomen kan behouden
’onwaarschijnlijk’.
Er staan nu 55 historische trams
in de remise; historische trams
waarmee de gemeente en de
gemeenschap graag pronkt. Het
verlovingsfeestje dat Maxima en
Willem-Alexander in Rotterdam
vierden, vond grotendeels plaats
in RETM-tramrijtuig 1 (1906).
De Snerttram stamt uit de zestiger jaren; een vierasser uit 1930
wordt graag en veel gebruikt om
een trouwerij te ondersteunen.
Dit alles is mogelijk, doordat al

- De tram in 1983 (collectie Kees Dessens) -

erfgoed draagt; deelraadvoorzitter Bert Cremers denkt er wel
aan deze entree voor de toekomst
te behouden. De rest van het
complex noemt Cremers ‘een
grote hal met lucht’. Daarom
ziet de deelgemeente daar liever
woningbouw en groen.
Waarschijnlijk is deze voorzitter
nooit in een museum geweest.
Het opvallende van een schilderijenpresentatie is, dat dit in
grote, hoge zalen gebeurt. De
historische en culturele waarde
van alle types RET(M)-trams
zijn voor Cremers onbelangrijk.

het materiaal direct uit de remise
op Rotterdamse tramrails terecht
komt. Een nieuw onderkomen
moet ook de voorziening van een
aansluiting op het tramnet hebben; een statisch museum is niet
echt de doelstelling van RoMeO.
Herstel en onderhoud
Tientallen vrijwilligers hebben
hun handen vol om de waardevolle collectie in optimale
conditie te houden. Daar waar
conducteurs en bestuurders naar
buiten treden met de trams, zijn
het de onzichtbare monteurs,

- RoMeO-vrijwilligers hebben het nodige aan
de tram te doen (foto Henk Wolf) -

schoonmakers en technici die op
de achtergrond hét werk doen.
Neem bijvoorbeeld Allan MR
109. Deze tram verliet in 1950
de fabriek en reed tot zijn
afscheid in de tachtiger jaren zijn
kilometertjes in Rotterdam. Voor
deze tram wachtte niet de sloper,
maar een op te richten trammuseum in Engeland. Helaas, dit
museum kwam niet van de grond
en de tram zwierf wat rond;
soms stond hij in een loods, veel
langer verbleef MR 109 in de
Engelse buitenlucht.
Toen RoMeO hoorde, dat het
‘slecht’ ging met de 109 werden
pogingen gestart de tram weer op
Rotterdamse bodem te krijgen.
Als we een lang verhaal kort
maken, zeggen we alleen maar
dat die pogingen geslaagd zijn.
Op 5 november 2007 reed MR
109 van een dieplader de Rotterdamse tramrails op.
In de remise Hillegersberg is
de tram ink onder handen
genomen. In de afgelopen weken
heeft men gerealiseerd, dat de
tram op eigen kracht al wat
meters heeft afgelegd.
Moet dit rijke Rotterdamse bezit,
dat een zichtbaar en tastbaar bewijs is uit ons verleden, nu wijken voor woningbouw en groen.
Zit de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek nu werkelijk te
springen om die 1000 vierkante
meter grond?
Mag een deelgemeente een
beslissing nemen, die alle Rotterdammers aangaat?
Wij houden de vinger aan de
pols!
Aad van der Struijs
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Zonnige

Najaarsaanbiedingen
bij Woninginrichting Verschoor
Nu alle soorten
laminaat

GRATIS GELEGD
Vraag naar de
voorwaarden
in de winkel

Wij hebben
nu ook een
nieuwe collectie
behang!

Nu nieuwe collectie
houten vloeren

v.a.
€ 44,95 m2
inclusief ondervloer en leggen!

Tapijt Ambiant
Bellissimo van € 135,-

voor € 119,00
In 18 verschillende kleuren
en trapgeschikt,
400 cm breed

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

V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798

met een persoonlijke stijl

Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Showroom open:
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10.00 - 17.00 uur

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

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.

WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’

+LVWRUL]RQRUJDQLVHHUWFXOWXUHHOKLVWRULVFKHH[FXUVLHVHQNRUWHUHL]HQQDDU
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RS:LMOHJJHQOLMQHQEORRWXLWHHQYHUYHUOHGHQGLH ±YHUUDVVHQGGRRUOR
SHQLQKHWKHGHQ
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De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de ﬁrma
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter
het is.
Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten
Testresultaten en
onderzoeken
Bij de eerste testen met het apparaat rapporteerde de Berlijnse
arts Dr. Ragg dat een patiënt
van hem die al 6 maanden plat
op bed lag, binnen 3 weken
weer kon lopen. ‘Dit soort geluiden horen wij aan de lopende
band,’ aldus mevrouw de Visser. ‘Wij hebben verschillende
mensen geholpen die al jaren
klachten hadden en voor een
beenamputatie in aanmerking
kwamen, die na een kuur van
RT-220 hebben ondergaan, hun
been konden behouden. Een
van onze eerste patiënten, dhr.
Paasse uit Soest, 83 jaar, had
15 jaar geleden nog maar kort
te leven. Deze man geniet nu
volop van het leven. Hij loopt,
ﬁets en rijdt in zijn auto weer
overal naar toe.
Sovaat Medical werkt met een
aantal artsen en een internist
samen
Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan
gebruikt worden bij bloedvatvernauwing.
Symptomen hiervan zijn onder

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor € 300,00
i.p.v. € 800,00
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Zesdaagse van Rotterdam
kent lange traditie
Wanneer donderdag 3 januari in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy het startschot wordt gegeven voor de Zesdaagse, komt er een vervolg op een lang bestaand evenement. Ook nu weer
zullen er veel toeschouwers op afkomen; wat dat betreft heeft de Maasstad een lange traditie.
Maar niet altijd werd het evenement in het gebouw aan het Zuidplein gehouden. De eerste vier
uitgaven vonden plaatsen in bestaande hallen waarin tijdelijke pistes waren neergelegd. Voor
de Tweede Wereldoorlog werden er twee gehouden; beide in de Nenijtohal. De baan 166 meter,
was afkomstig uit Amsterdam, waar vier jaar daarvoor al de eerste Nederlandse Zesdaagse
was gehouden. De eerste winnaars in Rotterdam werden Jan Pijnenburg en Cor Wals. De
tweede Zesdaagse, ook in de Nenijtohal, werd al enkele maanden later georganiseerd. Te vlug
achter elkaar, de publieke belangstelling viel tegen en het was voorlopig met de Rotterdamse
Zesdaagse gedaan.
Ruim dertig jaar moest men wachten
op de volgende uitgave. Die werd
gehouden in de Energiehal, vlak bij
het Dijkzicht ziekenhuis. De gekende
Charles Ruys deed met Sien Waardenburg de organisatie. De baan 156 meter, kwam uit Engeland. Peter Post was
met zijn Belgische maat Patrick Sercu
favoriet en het duo maakte die rol ook
waar, zij mochten zich na aoop laten
huldigen. Liefst 27.000 toeschouwers
passeerden de kassa en het optimisme
een jaar later was daardoor groot. De
datum was echter verkeerd, pas op
3 april gingen de renners van start,
terwijl het buiten 19 graden was. Ook
de concurrentie van de wegwedstrijden
was fnuikend, de regionale favoriet
Leo Duyndam was afwezig vanwege
de Ronde van België. Al deze redenen
waren verantwoordelijk voor een
geringe publieke belangstelling, deze
Zesdaagse werd met een verlies van
50.000 gulden afgesloten.
Sportpaleis Ahoy
Maar er waren al plannen voor een
permanente wielerbaan in Rotterdam.
Driekwart eeuw was er in Nederland
gepraat over de bouw van een overdekte wielerbaan. Menig gemeentebestuur had er zijn gedachten over
laten gaan. De Brabantse gemeente
Oudenbosch had er zelfs een informele
raadsvergadering aan besteed en ook
in Helmond, Utrecht en Breda had
men plannen. Het was de Rotterdamse
wethouder Roel Langerak, die met
een Maasstedelijke voortvarendheid

deze ideeën ten uitvoer bracht. Niet het
eiland Brienenoord, dat lang de voorkeur had, werd de locatie, maar het
Zuidplein, gelegen aan het uitvalstracé
vanuit de Maastunnel naar het zuiden,
werd de plek waar het moest gebeuren.
Het moest niet alleen een wielerbaan
worden, maar een sportpaleis waarin
zowat alle sporten konden worden beoefend, van paardrijden tot schaatsen,
maar ook alle balsporten. Binnen de
kortst mogelijke tijd werden deze plannen gerealiseerd. Voor de piste werd
een beroep gedaan op de Duitser Herbert Schurmann, die naar voorbeeld
van de Westfalenhalle in Dortmund
een 200 meter baan, gemaakt van
Siberisch hout, liet neerleggen.
Matchmaker
De totale kosten van het sportpaleis
werden begroot op 47 miljoen gulden,
het werden er zeventig. Rotterdammer
Harry Hofmeester was benoemd als
directeur en globetrotter Charles Ruys
chef van de sportorganisatie. Matchmaker Charles Ruys was een schilderachtig guur. Een heel optimistisch
mens, vol plannen die echter niet altijd
uitkwamen zoals hij had bedacht. Voor
Rotterdam had Ruys als belangrijkste
deelnemers het succesvolle duo Peter
Post en Patrick Sercu gecontracteerd,
terwijl hij de jonge Hollandse talenten
Leo Duyndam en René Pijnen aan
elkaar had gekoppeld. De aanvang
op zaterdag 16 januari 1971, een dag
nadat Prins Claus het sportpaleis aan
het Rotterdamse Zuidplein ofcieel

had geopend, was wat betreft de
publieke belangstelling desastreus. De
eerste drie dagen passeerden nauwelijks 10.000 toeschouwers de kassa,
terwijl er toch iedere avond een show
was van een aantal danseressen uit de
Embassy nachtclub van Cock van de
Herk.”Ik kan toch geen ruzie met Post
blijven maken”, mokte Westlander Leo
Duyndam, nadat hem werd gevraagd
om met nog meer spektakel meer
publiek te lokken.
Wim Van Est
Pas nadat Wim Van Est op de piste
was gehuldigd en Studio Sport een
samenvatting van de dernykoers had
gegeven, kwamen de mensen er op
af. Nog liefst 21.000 toeschouwers
zouden de prestaties van de pistiers
gade slaan, de laatste avond was zelfs
uitverkocht. Die toeschouwers zagen
in de nale hoe Post en Sercu toch
nog een maatje te groot waren voor de
jonge Nederlanders Duyndam-Pijnen,
die een moment van onoplettendheid
moesten bekopen met een verliesronde. Het jaar daarop kwam Post
ten val, Duyndam en Pijnen wonnen,
maar Peter Post kwam het jaar erop
terug als organisator. Hij luidde een
periode van veel succes in, die in 1988
hard ten einde kwam door de afbraak
van de piste in Ahoy. Het hout van
de vroegere wielerbaan werd in 1990
opgekocht door een Rotterdamse
zakenman die het verkocht aan de
Stichting Ondersteuning Wielersport
Assen. Die wilde het gebruiken voor

- Surai - Pijnen (foto Cor Vos) -

een wielerbaan in de Drentse plaats.
Het hout werd eerst opgeslagen in een
loods en daarna lag het te verrotten in
de buitenlucht. Men gaf het weg aan
boeren of andere belangstellenden
en de balken gingen verloren bij een
brand. De wielerclub Assen/Roden
hield er een afdakje aan over. Ook van
de spanten bleef niets over.
Het duurde tot 2005 voordat men
opnieuw in Ahoy’ van het Zesdaagsespektakel kon genieten. Nu op een
baan, die een paar dagen voor de start

werd opgebouwd. Twee jaar achtereen
wonnen de Nederlanders Danny Stam
en Robbert Slippens. Verleden jaar waren de Belg Iljo Keisse en de Duitser
Robert Bartko de beste. Wie wordt het
deze keer?
Meer over de Rotterdamse Zesdaagse
kunt u lezen in het boek: Op de Rotterdamse Latten.
Hans van Houdt

KORTINGSBON 6-DAAGSE ROTTERDAM



Op vertoon van deze bon ontvangt u als lezer van De Oud-Rotterdammer bij de kassa
van Ahoy:

VIJF EURO KORTING

op de toegangsprijs voor de openingsavond van de
Rotterdamse Zesdaagse op donderdag 3 januari in sportpaleis Ahoy

3 t/m 8 januari 2007

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem.
Kent u Paul niet, dan betaalt u teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a 12 euro allin, wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

AUTOPOETSEN
incl. btw

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

capelle

Tevens kun u bij
ons terecht voor:

Waxoyl
(Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie
Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o.
Brugman Keukens

Rembrandtsingel 43
2902 GR Capelle a/d IJssel
tel: 010- 4 5 0 5 4 7 3

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein
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Gediplomeerd Schoonheidsspecialiste
Komt ook aan huis, nu ter kennismaking een

complete gelaatsbehandeling
voor maar

25 euro

Behandeling bestaat uit: huidanalyse, reiniging,
epileren, massage, masker en een dag-creme.
Aanbieding is geldig t/m 14-12-2007.

Bel voor een afspraak:

0624-609389 na 18.00 uur
Ook voor het verven van wimpers/wenkbrauwen,
harsen van kin/bovenlip.
Of voor manicure, div. ontspanningsmassage’s kunt
u bij ons terecht, vraag naar de mogelijkheden.

KNIPPEN
PEDICURE





50

3,

8,-

50
,
13

GEZICHTS
BEHANDELING

WORD MODEL!
BIJ ZADKINE UITERLIJKE VERZORGING
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Prachtige herinneringen op drukke
reünie drumfanfare Excelsior
Een prettig weerzien met mooie verhalen en het ophalen van prachtige
herinneringen. Kreten van vreugde
vlogen over en weer en opmerkingen
als: ‘hoe gaat het?’ en ‘je ziet er nog
steeds prima uit’ waren niet van de
lucht. De reünie in muziekhal De
Schalmei van de 79-jarige Rotterdamse drumfanfare Excelsior stond
er zaterdag 17 november bol van.
Peter van Weenen (66) uit Zwijndrecht werd in
1946 lid van Jong-Excelsior en speelde aanvankelijk dwarsuit. Al snel stootte hij door
naar het seniorenkorps en daar werd de trompet
zijn nieuwe instrument. “Op een keer moesten
we optreden in de binnenstad van Delft. Die
gammele touringcar moest over al die boogbruggetjes. Bij de laatste ging het iets te snel. De
achterkant bonkte op het brugdek en sloeg een
lek in de brandstoftank. Wij de bus uit en overal
uit tuintjes teilen gegraaid om de brandstof op te
vangen. Man, wat een toestand was dat.”
Ambassadeur
Drumfanfare Excelsior is uitgegroeid tot een
ware ambassadeur van Rotterdam. Wereldwijd
geniet het korps faam en bekendheid met zijn
indrukwekkende staat van dienst. Vele honderden
muzikanten hebben de vereniging in de loop der
jaren gediend of dienen Excelsior nog steeds. Natuurlijk had de ‘ouwe hap’ ook foto’s en albums
uit het rijke verenigingsverleden meegebracht.
Jan Visser (50) sjouwde zelfs drie boeken mee.
“Inkijken mag, maar meenemen niet, want dit is
een rijk bezit”, zei hij. Visser was slagwerker van
1970 tot 1976. “Het was een prima periode, die
ik op mijn eigen manier heb beleefd en die me
nadrukkelijk is bijgebleven.”
Toen Jan stopte bij Excelsior zag hij zijn nu
77-jarige tante Francien Visser-Van Wijk voor het

- Excelsior in vol ornaat kort na de Tweede Wereldoorlog bij een bevrijdingsfeest in een van de Rotterdamse straten.
Privéfoto Francien Visser-Van Wijk -

laatst. Na ruim 31 jaar vielen ze elkaar zaterdag
weer in de armen. Francien: “Mijn overleden
man Jilles is jaren penningmeester van Excelsior
geweest. Zelf werd ik in 1946 lid van mandolinevereniging Sursum Corda. Ik was vlaggendraagster en wij liepen altijd achter Excelsior aan.
Het was een héérlijke tijd en de kinderen gingen
gewoon mee.”
Vriendschap
Huisschilder in ruste Dick Otto (64) is lid van
verdienste, maar niet meer actief. ‘Ik ben 48 jaar
lid van Excelsior geweest. Het was een fantastische tijd, waarin ik veel jne mensen heb leren
kennen. Otto heeft met Excelsior vrijwel alle

landen van Europa bezocht en is ook naar de
andere kant van de oceaan geweest.”
De rode draad door alle verhalen en anekdotes
was toch wel ‘vriendschap, ontzettend veel lol en
op buitenlandse trips naast discipline ook het nodige geestrijke vocht’. “Maar nooit overmatig”,
werd er steeds aan toegevoegd. “Want we hadden
en hebben natuurlijk een naam hoog te houden.”
“Dit is voor herhaling vatbaar”, riep een tevreden
mede-organisator/bestuurslid Sjaak Schoonen
(55), die al sinds 1961 lid is van de vereniging.
Wellicht volgend jaar, want dan bereikt de vereniging op 24 november de acht kruisjes. Zie ook
www.drumfanfare-excelsior.com

BEL: (010) 243 38 99

(010) 484 88 84

R'dam Zuid

Zadkine Uiterlijke Verzorging is het regionale opleidingsinstituut
voor kappers, schoonheidsspecialisten en voetverzorgers.
Wij hebben vestigingen op de
Benthemstraat 6 (Centrum) en de Sikkelstraat 35 (Zuid).

WWW.ZADKINE-BEAUTY.NL

www.deoudrotterdammer.nl
Openhaarden & Kachelcentrum

“De Griffioen”

Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

Er is een
Ligier
45-KM
WAGEN
VANAF

€ 9.690,-

OMDAT NIETS
ZO PERSOONLIJK
IS ALS EEN
RELATIE
Mens en Relatie brengt je bij elkaar
* Grootste bureau
* Erkend AVR / Geschillencommissie
Voor meer informatie bel vrijblijvend:
Mevr. van Dalen : 010-466 04 19
of gratis (landelijk) : 0800-023 05 95
Gratis brochure:
Postbus 520, 5900 AM Venlo
HU

• 1 JAAR GRATIS ONDERHOUD
• 3 JAAR GRATIS GARANTIE
• GRATIS NAVIGATIE-SYSTEEM

OOK DIVERSE
OCCASIONS

CiTO SUBARU ROTTERDAM

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

7:
ACTIE geldig t/m 31-12 200

Bromfiets-certificaat, rijbewijs AM, A of B vereist.

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

De RUIMSTE brommobiel is een Ligier!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
U

KLAVERBAAN 62 • CAPELLE/GRENS ROTTERDAM • CITO-SUBARU.NL • 010-4676789

Hoger Onderwijs voor Ouderen
(HOVO)
Aan de Erasmus Universiteit worden jaarlijks ruim 90 cursussen
en lezingencycli gegeven onder de noemer HOVO.
Erasmus Academie

R'dam Centrum

Korte cursussen, lezingencycli en studiereizen voor iedereen van 50+, ongeacht
vooropleiding.
Jaarthema 2007-2008: Zicht op zee.
De zee in de ﬁlosoﬁe, economie, muziek,
literatuur, etc.

Programma’s in alle wetenschapgebieden. Leer meer over Kunstgeschiedenis,
Psychologie, Literatuurwetenschap,
Archeologie, Wiskunde, Muziekwetenschap, Geschiedenis, Economie, Sociale
Wetenschappen, Filosoﬁe etc.
Vraag de gratis studiegids aan.

Erasmus Academie afd. HOVO
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam,
Tel. 010-4082465
E-mail hovo@erasmusacademie.nl
www.erasmusacademie.nl.
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Oude tijden herleven in de decembermaand....
De Zwartjanstraat en Noordmolenstraat
waren in de jaren vijftig en zestig ieder jaar
feestelijk versierd als Sint Nicolaas in het
land was. Niet zo uitbundig als tegenwoordig, maar voor die tijd toch al erg fraai. Het
feestelijke karakter kwam vooral van de
winkeliers, die hun etalages opsierden met
talrijke Sinterklaas-attributen. Voor de kinderen was het een waar paradijs en zij genoten
volop van al dat moois, hopend dat de Sint
op pakjesavond zo’n mooi stuk speelgoed
voor hen uit de zak zou toveren. Ook net
buiten de Noorderboulevard (die toen nog
niet zo heette) profiteerden de winkeliers
mee, zoals de speelgoedzaak van Van der
Giessen, net om de hoek op de Bergweg en
de Poppendokter in de Benthuizerstraat, die
zeer populair waren bij de kinderen.

Sinterklaas in het Oude Noorden
Tegen inlevering van deze advertentie:

2e artikel

50% korting

Drie beschermingen in één glas gecombineerd.
Uw dealer:

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

Deze aanbieding is geldig van t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij Hunkemöller
Deze aanbieding is geldig van 27 november t/m 16 januari 2008 uitsluitend bij
in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst
Hunkemöller in de Noordmolenstraat in Rotterdam. Korting geldt over het laagst
geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met
geprijsde artikel en is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.
andere acties en aanbiedingen.

MODE TRENDS
2008
Zwartjanstraat 70a

hunkemoller.com

ARENA
Reformhuis W.van Mastrigt

De Clerqstraat 92-94
Amsterdam 020 - 612 26 52
Jarmuiden 22
Amsterdam 020 - 411 78 12
Vrije Markt Cuijk-Korte Ooijen 3
Cuijk 06 - 52 64 84 50
Grand Bazar, Hal 28 unit: 28053
Beverwijk 06 - 52 64 84 49

Zwart Janstraat 130
3035 AZ Rotterdam
tel: 010-4660974
fax:010-4698090
Gespecialiseerd in Glutenvrije Producten
Homeopathie-Vitaminen – Voedingssupplementen- Noten en Zuidvruchten.

Noordmolenstraat 35b • 3065 RE Rotterdam
Tel.: 010 - 265 15 95

heeft alles om dieren te plezieren
Fax: 010 - 465 54 20
3e Pijnackerstraat 9
E: info@riavdhoven.nl
3035 CK Rotterdam
I: www.riavdhoven.nl
Tel.: 010 - 465 71 66

w w w. a r e n a w o n i n g i n t e r i e u r. n l

ton&
tieneke

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
N
SI

S
D

04
19

LEDER EN FOURNITUREN

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

www.afratapijthuis.nl

Noordmolenstraat 38-40
3035 RK Rotterdam
Telefoon: 010 - 466 30 99

Zwartjanstraat 79-81
3035 AM Rotterdam

www.striederlederwaren.nl
Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Een geschenk
vol

iek
t
n
a
rom

Noordmolenstraat 3 3035 RC Rotterdam
Tel: 010 - 265 16 18 Fax: 010 - 265 16 18

VINYL • TAPIJT • LAMINAAT

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Tel.: 010 - 285 74 64
Fax: 010 - 285 74 65

WINKELWERKPLAATS GOUD & ZILVER
ZWART JANSTRAAT 85 - 3035 AM ROTTERDAM
T 010 46577164 - E INFO@TONENTIENEKE.NL
W WWW.TONENTIENEKE.NL

Raats
ALLE DAGEN IN
DE MAAND DECEMBER
extra koopavond op donderdag 20 december.
kerstkoopzondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur.
Zwart Janstraat 105, 3035 AN Rotterdam, 010 - 465 50 19 • www.parfumerie-raats.nl
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De Sint op de Kleiweg is voor veel bewoners van het Kleiwegkwartier onlosmakelijk verbonden met de poffertjeszaak van Bongers. Natuurlijk was er in de jaren vijftig
en zestig ook al genoeg te zien in de etalages, waar de
cadeaus fraai uitgestald stonden, maar het hoogtepunt
was als je op audiëntie mocht bij de Sint zelf. Speciaal
voor hem was er in de grote poffertjeszaak een prachtige troon opgesteld, waarin de Goedheiligman plaats
nam, geflankeerd door enkele Pieten. De belangstelling was jaarlijks enorm. Bongers deed goede zaken
en de talrijke kinderen profiteerden mee, doordat er voor elk van hen
altijd wel een cadeautje was. Vaak nogal onbenullige prullaria (zouden we nu
zeggen), maar destijds waren de kinderen er bijzonder blij mee. Vele honderden ouders bekeken met hun kinderen de Sint-intochten en genoten van de
fratsen die de Pietermannen uithaalden. De Sint op de Kleiweg was een feest.

Sinterklaas op de Kleiweg
$WHOLHU*DOHULH)DVFLQR

You&Be
De leukste winkel op de Kleiweg en met
de meeste nostalgie waar de klant de
klant nog is. Altijd wat anders en altijd wat
nieuws, nu Disney figuren en Betty Boop
origineel en goedkoop, Jarco honden en
katten voer puur natuur.

.8167 .$'2·


Heel de maand december:

3 kaarsen halen, 2 betalen
Kleiweg 48b - Rotterdam

.OHLZHJ*65RWWHUGDP
7HOZZZJDOHULHIDVFLQRQO
2SHQZRYUXXU]D²XXU

SENNA’S SPORTSHOP

Kleiweg 30 - Rotterdam - 0104189531

€ 90,-

Voor info: Hairart - Beauty & Nails
Kleiweg 52b
3051 GT Rotterdam
010-4181410
Deze advertentie is geldig van 17 december tot en met 31 december 2007.
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of kortingsbonnen.
Flower &
Gifts
Janssen

GROOT IN SPORTPRIJZEN EN VECHTSPORTMATERIALEN&BEDRUKKINGEN
Senna Sportshop voor:
- Alle sportartikelen
- Tevens zijn wij gespecialiseerd in
vechtsportmaterialen
- Excl. dealer van cusley- en windy
- Bedrukkingen zoals t’shirts-bordenmokken-cap’s-canvas foto’s
- Banners en kleuren foto’s
in groot formaat.
- Bij ons kunt u terecht voor alle
sportprijzen voor alle sporten

Speciaal voor de feestdagen voor U! Verwen Uzelf….
En kies één van onze voordelige heerlijke
Hair & Beauty arrangementen
vanaf

Tabac &
Gifts
Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als
buiten of op kantoor

Kleiweg 3a en 5a
3051 GP Rotterdam
Telefoon: 010-4180405
www.dekozijnenmeester.nl

Bezoek ook onze
website !!

Het adres voor:
Rookwaren
Wenskaarten
Telefoonkaarten
Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten
Kleiweg 73, 3051 GJ Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

ATELIER
LE BOUCLIER
Je regelt ‘t op het Bruna wenst alle lezers

fijne feestdagen en vooral
een gezond 2008
Openingstijden winkel:
Ma t/m Vr. 8.30 u tot 18.00 u
Za.
8.30 u tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor:
Ma t/m Do. 8.30 u tot 17.00 u
Vr.
8.30 tot 18.00 u
Za
8.30 u tot 14.00 u
Email: bruna8066@bruna.nl
Internet : www.bruna.nl
Kleiweg 147, 3051 GN Rotterdam
Winkel : 010 2850 850

Postkantoor: 010 4189 723

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

LIJSTENMAKERIJ
EN KUNSTHANDEL

Februari 2008 bestaan
wij 25 jaar

Lever deze advertentie in februari in en ontvang:

10% korting
KLEIWEG 201, TEL. 010-4186163, ROTTERDAM

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn. / Henk de Jong

Mogen wij ons even voorstellen? Miedema &
Zn. + Henk de Jong is een ouderwets vertrouwd
Hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels aan het beste
adres!
STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen
OPHALEN EN
TERUG BEZORGEN en sofa’s. Wij zijn gespecialiseerd
in Artifort, Leolux, Rolf benz,
ALTIJD 3 JAAR
Pander en Oisterwijk meubelen.
GARANTIE
Ook kunnen wij uw stoelen of
bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit of ligt
u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij
u helpen. Met een vulling aan uw houding aangepast,
voor een perfect comfort.

GRATIS

RESTAURATIE
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verste-

vigen en lijmen (Met beenderen lijm) van alle soorten
antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen en tafels.
Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe
was en/of politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij
kunnen dit voor u verhelpen! Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit
gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,
wél een adres!”

alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle
gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet
schoonmaken, spullen uitpakken en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met twee erkende bedrijven voor het
verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook
kunt u een gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de
kosten.

LEERSPECIALIST
In leer zijn wij groots. Wij stofferen met de beste kwaliteit leer al uw banken, stoelen en Chesterfield meubelen. Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden,
kleine scheurtjes en beschadigingen. Wij laten oud leer
herleven door het in te kleuren op natuurbasis. Dit is
alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een groet
collectie leer op voorraad.

KUSSENSERVICE
Doorgezakte bank, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Veelal binnen 24 uur weer terug bezorgd. Gratis halen
en brengen, altijd 3 jaar garantie, grote collecties stof
en leer, uitsluitend beste kwaliteit materiaal, service en
kwaliteit en geen aanbetalingen.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst hoeft u zelf niets te doen, wij
kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis. 010-218 88 76
of kom even langs in onze winkel.

Kleiweg 135, Rotterdam-Hillegersberg, tel. 010-218 88 76, www.miedemaenzn.nl
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m vrijdag: 11.00 - 17.00 uur en zaterdag 11.00 - 16.00 uur

Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf
ROTTERDAM
Tel. 010-4229538, Fax 010-4611576

Tegen inlevering van deze
bon ontvangen dames en
heren 55+:

Wij
werken
met en
zonder
afspraak

2 Euro

korting

bij knippen

KLEIWEG 21a, TEL. 010-2182028, ROTTERDAM
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In het centrum van de stad en de aangrenzende
winkelstraten, met de uit het oorlogsdal krabbelende
warenhuizen, in het bijzonder die van V&D en De
Bijenkorf, waren de etalages extra mooi ingericht.
Kinderen vergaapten zich met hun neus platgedrukt
tegen de etalageruit aan al dat schitterende speelgoed. Allemaal hoopten ze dat Zwarte Piet juist die
mooie dingen in hun schoorsteen zou laten zakken.
Wat zou het immers prachtig zijn te kunnen spelen
met een mooie brandweerauto of dat treintje met
drie wagons, dat na opwinden met een sleuteltje
rondjes reed. De kinderen droomden ervan en geloofden daarom heilig in Sinterklaas.

Sinterklaas in Centrum - West
Geen zak en geen roe, maar…
naar KAPSALON BOTERMANS toe!
Tegen inlevering van deze bon, ontvangt u bij
een knipbehandeling een

Eesteklas groente en fruit en vele andere specialiteiten
Vleeswaren . kaas . melk
Belegdebroodjes . heerlijke verse salades
en stamppotten
Karel Doormanstaat 360 tel: 010-4133513

www.vreugdenhilfruit.nl

Hiervoor kunt u
terecht bij OCA
fysiotherapie

OCA Rotterdam is
gespecialiseerd in de
behandelingen van
aandoeningen
van het bewegingsapparaat en van
chronische ziekten
Heer Bokelweg 10,
tel. 010-4430090
info@ocarotterdam.nl
www.ocarotterdam.nl

GRATIS wasmassage.
Of ……u ontvangt 10 % korting
op een kleurbehandeling.
(geldig t/m 10 december 2007)

10 % KORTING

ZAANSE JUWELIERS

OP
SINTERKLAASIJSTAART!

Kapsalon Botermans
Karel Doormanstraat 449, 3012 GH Rotterdam
Tel. 010-4138573 (ook zonder afspraak mogelijk)

Karel Doormanstraat 334, Tel. 010-4126658

Wenst u een
sportieve en
gezellige
decembermaand

Dessus dessous de qualité depuis 1893
Quality clothing since 1893

Mijn Petit Bateau, zacht en comfortabel
Petit Bateau
Karel Doormanstraat 340
3012 GR Rotterdam
tel: 010-2409317

Karel Doormanstraat 398, 3012 GR Rotterdam, Tel: (010) 4330022

BOEKHANDEL SNOEK
7ESTERSINGEL 
 ,# 2OTTERDAM

WWWBBWNL

* BOEKEN * TIJDSCHRIFTEN
* CD’S
* DVD’S * ANSICHTEN

Galerie van Eijck

TEVENS ETSEN EN ZEEFDRUKKEN
VAN ROTTERDAM !

Witte de Withstraat 21 , Rotterdam
Grote sorteering Rotterdamse etsen.
www.eijck.nl

MEENT 126, 3011 JS ROTTERDAM, 010-4139666
INFO@BOEKHANDELSNOEK.NL
WWW.BOEKHANDELSNOEK.NL

LABORATORIUM SCHEERS

Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam
tel. 010-4334442
fax. 010-4120498

my little star
opa’s en oma’s & oom’s en tante’s
papa’s en mama’s verwen uw
nieuwste familielid met mooie
kleding of schoentjes met de
feestdagen.
ons adres is frits ruystraat 50d
3061 mg rotterdam kralingen
tevens zijn wij november en
december op vrijdag avond
geopend.
we heten u van harte welkom en
graag tot ziens.

Cafe de Grootste Slok
het gezelligste oud bruin cafe in Delftshaven
Waar je onder het genot van een drankje
kan biljarten
of live kijken
naar alle
eredivisie
wedstrijden.
Nu geheel in
kerstsfeer.

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
VOOR KUNSTGEBITTEN
EN REPARATIES

Dus kom snel
eens langs.

Schiedamseweg 48, 3025AC Rotterdam

Eetcafe Moèd, een gezellig eetcafe in de sfeer
van een engelse pub. Waar je kan genieten
van een goede maaltijd, en van partij biljart of
darten. Ook worden alle ere-divisie wedstrijden live op een groot scherm vertoont. Nu
geheel in kerstsfeer.
Reserveer nu voor de kerst 010-4151776

OOK VOOR KLIKGEBITTEN
OP IMPLANTATEN
VOOR DE MEEST
NATUURLIJKE PROTHESE
SCHIEDAMSEWEG 28
bij lage Erfbrug
3025 AB
Rotterdam

010 - 477 46 30

Lage prijzen - beste ser vice
Gratis bezorgen - Gratis aansluiten
Nooit voorrijkosten
Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10
Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

7
10

cm

LCD - TV
• Ingebouwde dig. tuner
• HD Ready
• Pixel Plus 2HD
• Dynamischecontrastverbeteraar

1599,-

Van €
na inruil van
uw Oude TV

€

1299,-

10%

Nu
extra korting op onze al zeer lage prijzen
Uitsluitend:
Schiedamseweg 58a • Rotterdam-west
Tel.: 010 - 476 91 56
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Sinterklaas is weer in het land. De media hebben
volop aandacht geschonken aan zijn komst. In
de jaren vijftig was dat stukken minder. Als kind
werd je erop attent gemaakt als de etalages in
de winkelstraten een Sint en Piet-metamorfose
ondergingen. Zoals op de winkelpromenade Boulevard-Zuid (Beijerlandselaan en Groene Hilledijk). Het koopcentrum was prachtig versierd en
verlicht en trok de kinderen uit de buurt aan als
een magneet.

BOEK NU UW ZOMERVAKANTIE MET KORTING !!!

Sinterklaas
op Zuid

Als lezer(-es) van de Oud-Rotterdammer
ontvangt u bij boeking van uw
zomervakantie 5% korting op de reissom
Vul onderstaande bon in en stuur deze op per post of mail:

Nailshop Beautiful Elvire

BRASSERIE VRIJENBURG
-

Naam

Telefoonnr(-s)

Adres

Emailadres

Postcode

Geboortedatum

Woonplaats

manicures/pedicures/nagels/makeup/harsbehandelingen

Kopje koffie of een drankje
Lunch/diner
Receptie, bruiloft of feestje
3-gangen menu vanaf € 14,75

- Tegen inlevering van deze advertentie
krijg u een gratis kopje koffie

U ontvangt dan per omgaande uw eigen Reas-voordeelpas en profiteert per
omgaande mee van de kortingsregeling !
Dorpsweg 98-100 – 3083LE – Rotterdam
tel.nr.: 010-4814488 / fax: 010-4818817
mail: info@reasreizen.nl
Bezoek ook onze website: www.reasreizen.nl

WWW.NAILSHOPBEAUTIFULELVIRE.COM

Schopenhauerweg 5, 3076 DT Rotterdam
Brasserie Vrijenburg met zijn gemoedelijke bediening en zijn sfeervolle inrichting heet u van harte welkom. Wij zijn gelegen aan de
Vrijenburgweg 2 te Barendrecht, het verlengde van de Langenhorst.

Tel: 010-4195180
Ma t/m VR volgens afspraak

Lid ProVoet, Lid Het Nagelgilde

“We show you the World”

REISBUREAU

Quattro gaat voor kwaliteit
met een betere prijs
Greeploze keuken
Deze mooie tijdloze keuken
kan uitgevoerd in diverse kleuren
en maten. Voorzien van alle denkbare apparatuur en naar wens uit te
breiden.

van: € 7.733,voor:
€

4.999,-

SCHILDERWERK BOUWKUNDIGONDERHOUD GLASVERWERKING
METAALCONSERVERING BETONREPARATIE






Vloertegels Villeroy en Boch Bernina
Afmeting: 30 x 60 cm
Diverse kleuren

SCHILDERBEDRIJF

Badkamer
De complete badkamer voorzien van
douche, bad, toilet en meubel en basis tegels,
badkamer kan aangepast worden aan uw
wensen.

van: € 5.424,voor:
€

3.999,-

Groot assortiment
Alles onder 1 dak
Deskundig advies
Eigen montage
5 jaar garantie
De juiste prijs voor
iedere portemonnee

N. VAN DER HAM
van: € 82,voor:
€

54,- per m

2

Openingstijden:
Maandag 13:00 uur - 17.30 uur
Dinsdag

SCHILDERSBEDRIJF N. VAN DER HAM HEEFT RUIM 60 JAAR ERVARING IN TOTAALONDERHOUD VAN WONINGEN, KANTOORGEBOUWEN, SCHOLEN, HAVENINSTALLATIES,
BRUGGEN EN TUNNELS WAARBIJ PRESTATIE, KWALITEIT EN PRIJS CENTRAAL STAAN.

10:00 uur - 17.30 uur

Woensdag 10:00 uur - 17.30 uur
Donderdag 10:00 uur - 17.30 uur
Vrijdag
Zaterdag

10:00 uur - 21.00 uur
10:00 uur - 17.30 uur

Woonmall Alexandrium III, Watermanweg 19/A, 3067 GA Rotterdam, T: 010-220 44 37, E: info@quattrokeukenenbad.nl

W W W . Q U A T T R O K E U K E N E N B A D . N L

HEKENDORPSTRAAT 40  3079 DX ROTTERDAM  TEL. 010-413 81 31
E-MAIL INFO@NVANDERHAM.NL  WWW.NVANDERHAM.NL
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RDM bracht wonen naar het
werk en bouwde een tuindorp
NCRV-radio
1960 - 1980
De NCRV heeft onlangs een
box van 10 CD’s uitgebracht:
Dutch Radio Collection NCRVradio 1960-1980. Daarop
staat muziek uit de periode
1960-1980.
Voor het schrijven van een
recensie, ga je als journalist
dubbel kritisch kijken en luisteren om eventuele negatieve
punten te ontdekken. Ik heb
lang gezocht en er uiteindelijk één gevonden: tien CD’s
is een mooi aantal, maar het
hadden er voor mij best twintig mogen zijn!
Muziekjournalist en programmasamensteller Skip Voogd heeft zich ingezet
om deze zeer gevarieerde box samen te
stellen. Het resultaat mag er zijn: tien
zeer bekende NCRV-artiesten uit de
periode 1960 - 1980 komen solistisch of
met een ensemble naar voren. Wanneer
je een CD in de speler legt - en het doet
er niet toe welke naam die CD draagt
- ben je gelijk terug in de tijd van de
gloeibuizenradio. De lamp hangt in de
huiskamer nog midden boven de tafel en
de televisie is nog geen allemans bezit.
Artiesten als het Kwintet Frans Poptie,
The Millers o.l.v. Ab de Molenaar, Orkest Roy Bernie, The Kilama Hawaiians,
Harry Mooten Kwintet en Kwartet en
anderen komen via de luidsprekers het
huis weer binnen. Dat het Quintet van
vroeger nu een Kwintet heet, zal wel liggen aan de spellingscorrector van de lay
out-ontwerper van de box en CD’s.
Veel is er te schrijven over de inhoud
van deze CD’s, maar luisteren geeft
een betere indruk. Daarom kunt u via
Internet, te hooi en te gras (maar dat heet
tegenwoordig ‘at random’), fragmenten
van de tien CD’s beluisteren. Ga naar
www.ditisrotjeknor3.nl/ncrv/ncrv.htm en
maak uw keuze.
Deze box is via NCRV’s webwinkel
verkrijgbaar: http://www.ncrv.nl. Voor
€ 29,90 worden de tien CD’s bij u thuis
bezorgd; de portokosten zijn dan al
betaald.
Zo vlak voor de decembermaand is deze
nostalgische en muzikale herinnering
een leuk cadeau voor een Sinterklaassurprise of voor onder de Kerstboom.

De geschiedenis van Heijplaat is onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), die voortkwam uit de in 1856 opgerichte firma Duncan Christie & Zoon. In 1899
verwierf het bedrijf een stuk grond van bijna vijf hectare aan de zuidwestkant van Rotterdam. Op 23
januari 1902 werd in het afgelegen buitendijkse gebied, bij het gehucht De Hey, een scheepswerf
geopend. De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij was geboren. Voor de werknemers was het
geen prettige bereikbare omgeving, zover van de bewoonde wereld van Rotterdam.
De omgeving bestond uit polders en
dijken. De werfdirectie had moeite
personeel in dienst te houden. Wonen
en werken lagen immers veel te ver
uit elkaar. Voor directeur Marinus
Gerard de Gelder (1869-1918) was dat
hiaat reden het wonen naar het werk
te halen. Na de nodige moeilijkheden
en bezwaren van het gemeentebestuur
van Rotterdam te hebben overwonnen, kreeg hij toestemming een dorp

- Op koninginnedag en bevrijdingsdag
waren er altijd optochten door de wijk,
zoals op deze kiek uit de jaren vijftig van de
vorige eeuw. -

te bouwen met ruime woningen en
zinvolle sociale instellingen. Architect
H.A.J. Baanders (1876-1953) kreeg
opdracht voor het ontwerpen van
zowel een stratenplan als de woningen. Zijn tekenwerk leidde tot een
open bebouwing met 307 woningen
in 259 panden. Het merendeel van de
woningen was bedoeld voor de mensen
van de werkvloer. Daarnaast werden
woningen gebouwd voor kantoorpersoneel, kaderpersoneel en enkele lokale
notabelen.
Broodheer
Heijplaat werd daarmee een gevarieerd dorp met acht winkels en drie
kerkgebouwen voor de verschillende
religieuze stromingen. Tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog is de buurtschap
uitgebreid tot ongeveer negenhonderd
woningen en groeide naar ruim tweeduizend inwoners. Heijplaat is over
hoge bergen en vooral door diepe dalen gegaan. Die hielden hoofdzakelijk
verband met negatieve ontwikkelingen
bij de RDM, de broodheer, burgemeester en tegelijk ministereigenaar van
Heijplaat.
Directeur De Gelder werd na zijn dood
in 1918 opgevolgd door D.C. Endert
jr, die in 1939 zijn 25-jarig bedrijfs-

- Heijplaat is een van de weinige wijken
van Rotterdam met al 42 jaar een eigen
zwembad. Foto’s collectie Rein Wolters -

hoek Directeur De Gelderstraat. De
eerste paal voor het nieuwe complex
van architect ir. J.W.C. Boks, ging op
23 mei 1957 de grond in.

- Sinterklaas was jaarlijks een trouwe
gast, die natuurlijk met zijn stoomboot
arriveerde bij de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij -

jubileum vierde. Op 23 januari 1952
beleefde de wijk een hoogtepunt toen
de RDM haar 50-jarig bestaan vierde.
Bij het bereiken van deze mijlpaal
richtte de directie de D.C. Endert jr.
Stichting op, met het doel, aan de
Courzandseweg een woningcomplex
voor gepensioneerden te bouwen.
Zes jaar later was er weer reden voor
het uitsteken van de vlag. Ir. K. van
der Pols, directeur van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
opende op 18 september 1958 acht
winkelpanden aan de Courzandseweg,

Zwembad
Het leven ging op Heijplaat gezapig
door. Het drukke stadse leven ontging
de dorpelingen, mede doordat het
openbaar vervoer erg broos was en
men eigenlijk liever op ‘het dorp’
bleef. Wethouder R. Langerak kwam
op 23 april 1965 op bezoek voor de
overdracht aan de wijk van een nieuw
sportcomplex aan de Bunschotenweg.
De voetbalvereniging RDM en Norske
Welfare gingen er gebruik van maken.
De gemeenteraad besefte dat Heijplaat
ook onderdeel was van Rotterdam
en besloot op 21 oktober 1965 tot de
bouw van een zwembad in de open
lucht. Langerak sloeg op 25 februari
1966 eerst nog een eerste paal voor de
bouw van een gymnastieklokaal aan
de Corydastraat. Dezelfde wethouder
verrichtte 15 augustus 1969 aan de
Oostbroekweg het eerste graafwerk
voor de bouw van het zwembad. Hij
was het ook die het bad op 10 juni
1970 overdroeg aan de bevolking van
Heijplaat.

Een vorkje meeprikken.....
Van tijd tot tijd loop ik een Rotterdams restaurant binnen om me
eens te laten verwennen. Elke dag een (weliswaar) gevarieerd
diepvriesmaal is ook niet alles. En buiten de deur eten kan voor
grote verrassingen zorgen. In het Jubileumnummer van De Oud-Rotterdammer zag ik een advertentie van Restaurant Tomme San aan
de Schiedamse Vest 91. Speciaal het lopend buffet met Chinese,
Indische, Thaise, Maleise en Japanse gerechten sprak me aan.

Pal voor de deur van Tomme San zijn
acht invalidenparkeerplaatsen. Zeker
als je na een avondje tafelen de auto
weer op zoekt, is het voor een minder
valide jn te weten, dat ‘het blik’ geen
50 meter ver staat.
Ik was er op een donderdagavond en
met de waarschuwing in de advertentie
in gedachten, had ik vroegtijdig een tafel geboekt. Dit bleek bij binnenkomst
niet nodig; ik zag meer onbezette tafeltjes en stoelen dan bezoekers. Een uur
later was dit echter al veranderd; ’t is
niet onmogelijk dat op andere avonden
en andere tijstippen een reservering
niet overbodig is.
Personeel
Ik noem mezelf niet contactarm; een
jne, warme en hartelijke behandeling
stel ik zeer op prijs. En dié behande-

ling geven ze je bij Tomme San: geen
vraag is té moeilijk of té onzinnig. De
menukaart met alle Aziatische spijzen
wordt, als je erom vraag, gerecht voor
gerecht uitgelegd. In dit restaurant
vraag je niet om nr 25 met als toetje
nr 38. Nee, je hebt het over Szechuan
dubbelgekookt spek, Japanse teppan
Rib eye, Maleisische Otak of OtakKung Pao kip.
Het lopend buffet is helaas om
bedrijfseconomische redenen van de
kaart gehaald. Maar er is iets veel
mooiers voor teruggekomen: een verrassingsmenu, dat de kok samen stelt.
Vooraf wordt met de klant (neen dit
wordt kent men niet; het is de gast) besproken welke gerechten en hapjes de
voorkeur genieten en wordt vastgesteld
of mie, bami, nasi en witte rijst goed
zijn voor ‘ondersteuning’.

’n Kwartiertje later werd de tafel
volgezet met schaaltjes, waarbij de
garnalen, kleine loempia’s, kipballetjes, stukjes sateh en gekruid rundvlees
hun indruk op mijn smaakpapillen
achterlieten.
Het hoofdgerecht was gewoon het
lopend buffet, maar dan geserveerd aan
tafel. Het was, kort gezegd, heerlijk.
Ergens deed de smaak me aan een ander restaurant denken. Was dat nou in
Singapore of bij een Chinees op Bali?
Waar je bij een lopend buffet zelf voor
een extra opschepbeurt zorgt, wordt
het hier door het personeel direct
uit de keuken gedaan. Geen enkele
keer kreeg ik het gevoel dat men zich
opdrong, integendeel!

Conclusie
Afgaande op deze ervaringen kan ik
zeggen dat Tomme San een aanwinst
is in de stad. Men zit weliswaar wat
uit de loop, maar de hoek van Witte
de Withstraat en Schiedamse Vest
(richting Oogziekenhuis) is toch niet
echt ‘de Mokerhei’. Ik kwam om half
zeven ’s avonds binnen en ging ‘volgevreten’ om tien uur de deur uit. Mijn
bankrekening, want je kunt aan tafel
pinnen, was nog geen € 90,-- lichter
geworden. Wanneer de magen van mij
en m’n gezelschap groter waren geweest, hadden we nog meer gerechten
gehad. De bestedingsprijs was echter
niet hoger geworden.
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STIJLVOL EN ZORGELOOS WONEN

Diamonde
viert haar
30 jarig
bestaan!
www.robertdenhaag.nl

Speciaal voor deze gelegenheid is er een gouden ring
ontworpen welke is gezet met
0.30 crt. briljanten.
Wij kunnen u deze ring, welke
in geel-, wit- of roségoud leverbaar is,
nu met 30%
korting
aanbieden!

Normaal € 1.180,-

Van koop naar huur? Een keuze die u wellicht
wel eens hebt overwogen. De voordelen van
huren zijn legio: direct beschikbaar, ﬂexibel,
geen onverwachte ﬁnanciële risico’s, onderhoud
en reparaties worden voor u verzorgd en
volop wooncomfort.

Het Bourgondische Hof/Charlois
Q
Q
Q
Q
Q
Q

woningen voor het leven
prachtige complextuin
rolstoeltoegangkelijke liften
oppervlakten variërend van 71m2 tot 85m2
huurprijzen vanaf & 690,incl. parkeerplaats p.m.
in nabijheid van mooi waterrijk
recreatiegebied

Meer informatie: afdeling seniorenhuisvesting

Telefoonnummer

010 - 750 67 00
www.pws-rotterdam.nl

Uw Gebit is onze uitdaging...


Jubileum prijs

€ 825,-









Reigerhof 68, Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-326218
Passage 234, Waddinxveen, tel. 0182-617868
Hesseplaats 5, Rotterdam-Ommoord, tel. 010-4215503
Poolsterstraat 51, WC Alexandr. I Noord, Rotterdam, tel. 010-4201804
Pr. Hendrikstraat 23, Bodegraven, tel. 0172-613612

“Ik durf
weer te
lachen..”

Narcosebehandeling onder deskundige
leiding van een anesthesist
NIEU
W!
Al 35 jaar ervaring!
Nu ook
o p In te rn
Modernste technieken
e t!
w w w .s c h
u it e .c o m
Voor alle tandprothetische en
tandheelkundige behandelingen
INSCHRIJVI
NG
Dagelijks tandarts aanwezig
PATIËNTEN NIEUWE
MOGELIJK
Volledige en goede begeleiding.
Het permanent witmaken van tanden.
Implantaat

Schuite Tandtechniek
Claes de Vrieslaan 15, 3021 JA Rotterdam
Tel. 010 - 477 03 03* (5 lijnen), Tel. 010 - 477 58 00

DE NISSAN PRIMERA
OP = OP

VANAF % 19.995

% 1.750
CONTANTE
KORTING

NOG
18 STUKS
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Team De Plussenburgh wint spannende
finale De Stromen Pubquiz 2007

- Het jeugdbestuur in 1967 met in het midden
op de voorgrond Koos Nowee, alias dj. Willy
Wortel. Privéfoto’s J.W. Nowee -

Discoclub ’t Zoldertje houdt na veertig
jaar reünie
Buurtvereniging De Stokroos
(Stokroosstraat en omgeving)
had in de jaren zestig een
clubhuis op de zolder van een
school aan het Ericaplein in
Bloemhof.
Het destijds vooruitstrevende bestuur
van de in 1945 opgerichte vereniging
nam het besluit de jeugd méér verantwoording te geven en een eigen koers
te laten varen. “Dus werd in 1967 een
jeugdbestuur gekozen”, herinnert Koos
Nowee zich als de dag van gisteren. Hij
vormde het bestuur met Wim van Es,
Cor van Antwerpen, Ton Bruin, Aad
Heijkoop (helaas te vroeg overleden),
Emiel Lammers, Riek en Chris van ‘t
Hof en Chris, Henk en Annie Maas.
Discoclub ’t Zoldertje was een van de
activiteiten, met Koos Nowee als dj
Willy Wortel. Het was er altijd uitermate
gezellig. Daarom wordt veertig jaar later
op vrijdag 8 februari 2008 een reünie
gehouden voor bestuurders en bezoekers
van ’t Zoldertje.
Vier maanden na de start wist de jeugd
de weg naar ’t Zoldertje te vinden en
na één jaar liep het zelfs storm. Koos
Nowee memoreert: “Honderd bezoekers
mochten tegelijk op de discovloer, maar
het werd zo druk dat er nog 75 tot 100
buiten stonden te wachten. Zodra er
discogangers vertrokken werden nieuwe
toegelaten. Ze kwamen voornamelijk uit
Oud-Zuid.”
En: “We ondervonden wel enige concurrentie van het St.-Franciscus patronaat
op de Dordtselaan van pater Gisbergen
en clubhuis De Putse Poort in de Zwederstraat. De muziek die we draaiden
was van de Top 40 lijst, maar ook wel
alternatieve of underground zoals In A
Gada Da Vida van Iron Buttery, The
Flock, maar ook van de populaire John
Mayall. Omstreeks 1971 kreeg ’t Zoldertje minder bezoekers door de opkomst
van onder meer clubhuis Sarto van pater
Jansen op het Afrikaanderplein. Daar
werd trouwens alcohol geschonken en
dat genoot de voorkeur.”

In welk jaar
trouwden
Bernhard en
Juliana?
“We zien wel of het werkt”, zeiden de bedenkers van de Pubquiz
van De Stromen in november 2006 toen de eerste editie van
de quiz in Restaurant Zuiderkroon in Pendrecht werd georganiseerd. Schoorvoetend meldden zich 35 deelnemers. Veel
mensen kenden elkaar, maar tot een praatje was het eigenlijk nooit gekomen. Dat veranderde snel toen de spelleider de
teams formeerde. Binnen tien minuten streden zeven teams
geanimeerd om de eer om dagwinnaar te worden. 2 voor 12 van
Astrid Joosten kreeg met De Stromen Pubquiz in november 2006
een spannende onderhoudende locale variant.

- Volgens mij was hij het........ -

randgemeenten gehouden.
Er kan als team worden deelgenomen.
Maar vooral ook mensen die alleen
zijn worden uitgenodigd deel te
nemen. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden en het welkomstdrankje én
een drankje tussendoor om de kelen
te smeren wordt door De Stromen
aangeboden.
Wie niet direct wil meedoen, maar
gewoon een leuke middag (soms

De spelleider liet de hersens van de
deelnemers kraken op algemene vragen maar vooral ook op Rotterdamse
vragen waarbij de deelnemers voor het
antwoord soms ver moesten teruggaan
in de tijd. Het idee van De Stromen om
jongere en oudere senioren uit de buurt
met elkaar in contact te brengen was
geslaagd.
- Bokaal en bloemen voor mevrouw Sta en de heer en mevrouw Valkenburg en Piepers. -

De Pubquiz Bokaal 2007
Bijna 20 Pubquizzen later werd op 20
november 2007 in hetzelfde Restaurant Zuiderkroon de Grote Pubquiz
Finale 2008 georganiseerd tussen de
tien winnende teams van het eerste
Pubquizjaar.
De teams werden uit alle uithoeken
van Rotterdam als VIPS opgehaald
door De Stromen en ontvangen met
een uitgebreide Brabantse kofetafel.
Na eerst nog toegesproken te zijn
door Edwin Zwerver, lid van de Raad
van Bestuur van De Stromen Opmaat
Groep, kon de strijd om de “prestigieuze” Pubquiz Bokaal 2007 van De
Stromen beginnen.
Vragenvuur
Onder leiding van Pubquizmaster
Chris Piguillet kon het spel beginnen en de raderen gaan draaien. Druk
overleg leidde afwisselend tot diep gepeins, hilarische momenten en verhitte
discussies tussen de teamleden.
Tientallen vragen over algemene
zaken, maar vooral over het Rotterdam
en de Rotterdammers van gisteren,
hielden de strijd tussen de teams tot de
laatste vragen spannend. Uiteindelijk

was het de vraag “in welk jaar prins
Bernhard en prinses Juliana in het
huwelijksbootje stapten”, die het team
van De Plussenburgh tot de winnaar
van De Stromen Pubquiz Bokaal 2007
maakte, op de voet gevolgd door teams
van de Dawesat en Woongebouw De
Kreek die als eervolle tweede en derde
eindigden.
Traditionele borrel
Na uitreiking van de bokaal aan het
winnende team en een leuk Koko gezelschapsspel aan elk team kwamen de
inmiddels traditionele oude en jonge
Klare op tafel en kon het nakaarten
beginnen. Nadat bijna alle teams hadden aangegeven zich in 2008 te willen
revancheren, werden de deelnemende
teams weer veilig teruggereden naar
de plaatsen waar deze ook waren
opgehaald.
Pubquizprogramma 2008
Ook voor 2008 staat er weer een reeks
De Stromen Pubquizzen op de planning.
De Pubquizen worden op verschillende
locaties in Rotterdam en in diverse

Koos Nowee: “Ik hoop dat er veel mensen komen om herinneringen op te halen
aan ‘t Zoldertje. Het was een jne tijd.”

avond) tussen en met de mensen uit de
buurt wil meemaken, is uiteraard ook
zeer welkom.
De Stromen Comfortkaart
Leden van De Stromen Comfortkaart
worden tijdig door middel van een
(nieuws)brief op de hoogte gebracht

Kans op een Pubquiz gezelschapspel voor thuis voor
de lezers van De Oud- Rotterdammer
Aan de hand van het succes van
de Pubquiz is inmiddels ook al een
Pubquiz gezelschapsspel ontwikkeld
dat thuis gespeeld kan worden. Wanneer u het antwoord weet op de vraag
wanneer prins Bernhard en prinses
Juliana in het huwelijk traden, maakt u
kans op één van de drie Pubquizspellen voor thuis.
Het antwoord kunt u insturen met
onderstaande bon, waarmee u zich
desgewenst ook kunt aanmelden als lid
van De Stromen Comfortkaart zodat
u kunt proteren van talrijke leuke en
interessante privileges en voordelen
die De Stromen op touw heeft gezet
voor 55-plussers.



Ik weet het antwoord
Het jaar waarin prins Bernhard en
prinses Juliana in het huwelijk traden is:
Naam:

Voorletters

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

M/V

Plaats:

 Ik ben al lid van De Stromen Comfortkaart.
Mijn CK-nummer is:
 Ik wil ook lid worden van De Stromen en ontvang dan De Stromen Comfortkaart
Wanneer u wilt profiteren van de talrijke voordelen en privileges van De Stromen en
daarover geïnformeerd wilt worden, kunt u zich via deze antwoordbon aanmelden.
Aanvullend op bovenstaande gegevens verzoeken wij u dan onderstaande gegevens
in te vullen.
Geboortedatum:
Telefoonnummer:

E-mail:

Wanneer u een extra De Stromen Comfortkaart voor uw partner wenst kunt u
onderstaande gegevens invullen.
Naam:

Voorletters:

M/V

Geboortedatum:
Datum:

De reünie is in de kantine van voetbalvereniging DHZ aan de Olympiaweg
272. Aanvang 20.00 uur. Entree 7,50
euro, inclusief drie drankjes en hapjes.
Voor informatie:
e-mail: kpnowee@hotmail.com
of 010-4837864.

van de Pubquizplanning en alle andere
aardige initiatieven van De Stromen
voor 55-plussers zoals kortingacties,
theatervoorstellingen, cursussen,
gemaksdiensten en meer.
Voor informatie daarover kunt u bellen
met de De Stromen: 0900 20 60 660

Handtekening:
Stuur de bon in voor 31 december 2007 in een
enveloppe zonder postzegel naar De Stromen Comfortkaart, antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam. Prijswinnaars worden in de eerste uitgave
van 2008 van deze krant bekend gemaakt.

De priis van het lidmaadschap van De Stromen en De Stromen Comfortkaart vertegenwoordigt een waarde van € 9,95. Voor 2007 en geheel 2008 is het lidmaatschap gratis.
- Vragenvuur onder leiding van spellleider Chris Piguillet. -
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Maar onwijs goedkoop!!!

SIEMENS Afwasautomaat SE 25E250
Afwasautomaat mat energieklasse A, Afwasresultaal A en
Droogresultaat A. Wasmiddelherkening 3in1
Aquastop en RVS kuip. Resttijdindicatie via LED display, 5
Sproeiniveaus en
2 wave sproeiarmen.
Waterverbruik van
slechts 14 liter.
Afmetingen
van HxBxD=
85x60x60 cm.

0
0
,
9
7
3

AEG Wasdroger
Lavatherm 36600
Luchtafvoer wasdroger met 5 kg. Maximale belading.
Electronische vochtigheidsmeting in de
trommel.
En electronische besturing. Stroomverbruik
3,3 kWh
Links en rechtsdraaiende
trommelbeweging.
Energieklasse C.
Afmetingen HxBxD=
85x60x60 cm.

GRATISD
G
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0
0
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WHIRLPOOL Wasautomaat Indiana 1400

0
0
,
9
9
2

ZANUSSI ZRB 24SS 230
liter koel / vrieskast

0
0
,
9
29

0
0
,
9
2
6

Samsung wasautomaat met een laadvermogen tot 6 kg.
Met een centrifuge snelheid van 1200 toeren instelbaar.
Energie en wasresultaat A
en droogresultaat B.
Volledig electronische
besturing met Fuzzy
inteligentie.
Waterverbruik 54 liter
en automatische halve
belading.
Afmetingen HxBxD=
85x60x55 cm

0
0
,
9
35

230 Liter UpSide-Down
koelkast. 173 liter koel en
57 liter vriesruimte. Invriescapaciteit van 6 kilogram
per 24 uur.
Energieklasse A. Bewaartijd
bij storing 21 uur. Deurdraai
richting verwisselbaar.
Afmetingen HxBxD=
140x55x60 cm.

Deze AEG wasautomaat kunt u tot wel 7 kg.
Beladen. De centrifugesnelheid is maximaal 1400 toeren
en instelbaar. Uitgesteld starttijd keuze middels een display.
Een perfect wasresultaat met wasresultaat klasse A
Droogresultaat B
en Energieklasse
A. Waterverbruik
slechts 49 liter en
een Energieverbruik
van 1,19 kWh. Extra
wol en handwas
programma
Afmetingen HxBxD=
85x60x58 cm

SAMSUNG
wasautomaat WF 7602

Whirlpool 1400 toeren wasautomaat met starttijd keuze via
display. Energieklasse A, Wasresultaat klasse A en Droogresultaat klasse B.
Vulgewicht maximaal
5 kg. Waterverbruik
bij 60o is slechts
49 liter
Afmetingen
HxBxD=
85x59,5x54 cm.

GRATISD
G
BEZOR

AEG Wasautomaat
Bella 7

Gratis 2 luxe
badjassen*
één voor haar
en één voor hem
*Bij aankoop van een Bauknecht 7,5
kg wasautomaat t/m 31 december
2007 ontvangt u 2 gratis badjassen.
www.bauknecht.nl

ETNA ECM 163
Combimagnetron

Uiterst complete Roestvrijstalen combi magnetron
Met een inhoud van wel 30 liter en een draaiplateau van
31,5 cm. 900 watt magnetron, 2500 watt Oven en 1100
watt Grill. Druktoets bediening voor eenvoudig gebruik. Met
timer en automatische ontdooiprogramma’s
Afmetingen HxBxD=
33,5x52x51 cm

0
0
,
159

* Advertentieprijzen zijn geldig tot 31 december 2007. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage.
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In deze tijd van het jaar, worden boeken gegeven aan elkaar. Een typisch boek over Rotterdam, dat is zeker een topper dan.
De Oud-Rotterdammer heeft een selectie kunnen maken, uit de nieuwe “Rotterdams” getinte boeken die u zeker raken.

Flyercultuur in Rotterdam
Flyers, wie heeft ze niet door de wind
zien vliegen? Of er in de jonge jaren
mee onder de arm gelopen met stapels
of etstassen tegelijk. Om ze uit te delen
aan leeftijdgenoten of in alle hoeken en
gaten in Rotterdam en verre omstreken
uit te delen. Maar beter nog om ze op
te plakken, liefst op plekken waar dit
verboden was. Het onlangs verschenen
boek ‘Rotterdam yerculture from the
80’s till now’, laat jeugdige uitgaansgelegenheden van toen, zoals Exit en
Parkzicht, weer met onstuimig kloppende harten herleven.
Van een collectie van zo’n 15.000 yers
in zwart-wit en fullcolour selecteerden
de samenstellers Gyz La Rivière en
Fleur Kolk er zo’n 1600 in hun 224
pagina’s tellende boek. Met bekende
namen, merken, beelden en clubs zoals
Frank Sinatra, Gitanes, Walk on the
Wild Side, Nighttown, ‘voor elck wat
wils’.
Rotterdams kunstenaar Gyz La Rivière
zegt: “In de jaren ’30 had je café-restaurant annex dancing Pschorr op het
Hofplein, waar heel Europa de kunst
kwam afkijken. Met themafeesten als
‘New York’ en een verlichte, animeerbare dansvloer á la Saturday Night Fever.
Pschorr verspreidde strooibiljetten en
dat waren eigenlijk de eerste Rotterdamse yers.”
In de inleiding van het boek vraagt Siebe
Thissen, historicus en losoof en hoofd
Kunst & Openbare Ruimte van het Centrum Beeldende Kunst zich onder meer
af: “Bestaat er eigenlijk een Nederlands
woord voor de yer?” Als De OudRotterdammer simpel kijkt in het ‘van
Dale’-woordenboek vinden wij onder
yer: (Eng. wielersport) wielrenner die
opvalt door een soepele en elegante manier van rijden, syn. spurter 2 strooibiljet
3 voorspinmachine.
Illegale daad
In haar voorwoord vertelt medesamensteller Fleur Kolk, voorheen clubeigenaar van Off Corso aan de Kruiskade
over haar ‘yerdam’: “Beiden hebben
wij het afgelopen decennium op onze
eigen manier onderzoek verricht naar de
clubscene. De eerste stapjes zette ik op
jonge leeftijd in een jeugddisco in Maassluis. Ik was 14, maar had een kopietje
van mijn paspoort vervalst, zodat ik voor
de portier voor zestien doorging. Niet
alleen voor mezelf, maar voor al mijn

vriendinnen had ik deze illegale daad
verricht.”
“Later trok de grote stad steeds meer”,
vervolgt Kol. “Dat was de plek waar
mijn broer al mocht stappen. ‘Nighttown, daar moet je zijn!’. Ik hoorde
wilde verhalen van mensen die zich
kleedden in vuilniszakken en zelfs in
postzakken, je kon het schijnbaar niet
gek genoeg maken. Na Nighttown
volgden MTC-parties, Lunapark en
zelfs Parkzicht moest ik meemaken. Het
maken van dit boek was voor ons één
lange weg langs ‘memory lane’.’’
‘Rotterdam yerculture’, oftewel ‘yerdam’ is een kleurrijk kijkboek (prijs
€ 29,95 in de boekhandel) met zeer
verrassende ontwerpen van de designers
van toen. Rijkelijk geïllustreerd met
ook nog twee grappige gedichten van
Jules Deelder en de inmiddels overleden
legendarische Rotterdamse woordkunstenaar Cor Vaandrager.
Jim Postma
------------------------------------------------

Jaren vijftig: krant optafel
en dan olienoten pellen
Zaterdagavond. De kolenkachel snort.
Een schamel peertje schijnt op de huiskamertafel. Om de tafel vijf gezinsleden.
Moeder vouwt een Vrije Volk open, legt
die op het tafelkleed en stort een zak
doppinda’s uit. Op de achtergrond klinkt
uit de radio Lou Bandy met zijn ‘Wie
heeft er suiker in de erwtensoep gedaan.’
Het gekraak van de schillen is niet van
de lucht en het geknars van kiezen die
de nootjes vermalen evenmin.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw
was het één van de gezinshoogtepunten van de week. Herman Romer laat
deze tijd herleven in zijn vorige week
gepresenteerde boek ‘Rotterdam in de
jaren vijftig – De stad van de dreunende
heipalen’. Het is een kostelijk boek
geworden, zeker voor de babyboomers
van na de Tweede Wereldoorlog die het
allemaal hebben meegemaakt. “Bij de
bakker, melkboer en waterstoker werd
gepoft. Maar op zaterdagmiddag was
alles weer voorbij, want dan had moeder
van het weekloon de pof betaald”,
memoreert Romer.
Hij besteedt ook aandacht aan de handkarren en sleperswagens, die toen het
straatbeeld beheersten. Ook het bouwen
van het Groothandelgebouw, winkelpromenade Lijnbaan, de opening in 1955
van de eerste supermarkt van Albert
Heijn aan de Nieuwe Binnenweg en de
eerste tv-uitzending op 2 oktober 1951
passeren het voetlicht. Het zijn maar een
paar kruimels uit het fraai geïllustreerde
boek.
Romer schonk in het Schielandshuis

het eerste exemplaar aan Alexandra,
de dochter van de veel te jong overleden Henny Oosterom-Groothuijs. Hij
vertelde bijzonder veel steun van haar te
hebben gehad in een moeilijke periode
van zijn leven.
Het boek kost 19,95 euro en is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel
of te bestellen bij uitgeverij Aprilis te
Zaltbommel: 0418-512088 of
info@aprilis.nl
-------------------------------------------

Peter en Maaike Troost
blijven schrijfhobby trouw

Met schrijven en bezig zijn met de
historie van Rotterdam vullen Peter en
Maaike Troost hun dagen. Hoewel ze de
prachtige leeftijd hebben bereikt van 83
en 78 jaar denken ze geen moment aan
stoppen met het op niet-commerciële
basis schrijven en uitgeven van boeken.
“Schrijven is mijn lust en leven en
Maaike assisteert me daarbij”, vertelt
Peter trots.
Een kwart eeuw geleden nam hij de pen
ter hand en dat leidde tot een productie
van tien boeken en veertig miniboekjes.
Dat de belangstelling voor zijn werk
groot is, bleek weer eens op de recent
gehouden Rotterdamse Dag. Peter presenteerde er zijn nieuwe boek, waarmee
hij met de lezer over de Hoogstraat wandelt. “De Hoogstraat – Toen Rotterdam
nog oud was” is de titel van de jongste
pennenvrucht van de veelschrijver. De,
nu in Rhoon woonachtige, geboren en
getogen Rotterdammer heeft het boekje
in eigen beheer uitgebracht.
De Hoogstraat geldt als oudste en
bekendste winkelstraat van Rotterdam.
Troost: “Van oorsprong maakte de
Hoogstraat deel uit van Schielands Hoge
Zeedijk, die de stad moest beschermen
tegen het woeste water van de brede rivier. In de loop der eeuwen ontwikkelde
deze dijk zich tot een kilometerlange
winkelstraat.”
“Op de Hoogstraat kon je alle kanten op.
Het bruiste er van het leven, het krioelde
er van de straatzangers en straatventers.
In de loop der jaren waren er tientallen bioscopen, waarvan de laatste vier
tijdens het Duitse bombardement op
14 mei 1940 op de binnenstad van
Rotterdam zijn verwoest. Uit tientallen
cafés klonk de accordeonmuziek. Maar
er was ook ander amusement in etablissementen als La Conance, caféconcert
Het Keldertje, het dure restaurant Riche,
lunchroom Popularis met zijn wereldberoemde orkesten en het Jordaancabaret
van de Amsterdamse Tante Leenje. Op
de Hoogstraat krioelde het van de venters met bossen paling voor een kwartje,

bloemen, ballonnen en Berliner bollen.”
Hij vervolgt: ‘Bij oudere generaties zal
mijn boek zeker nostalgische herinneringen oproepen. Voor de jongere
generatie, die opgroeide in een stad van
staal, beton en glas zal het interessant
zijn te lezen waar hun grootouders hun
inkopen deden. Maar ook waar zij hun
amusement vonden, waar grootmoeder
als winkeljuffrouw in een van de vele
grote modehuizen werkte of waar grootvader zijn brood verdiende als winkelier,
caféhouder, koopman of liaalhouder
van C&A.”
‘De Hoogstraat – Toen Rotterdam nog
oud was’ telt 160 pagina’s, ruim zeventig foto’s en een schat aan nostalgische
advertenties. Het is verkrijgbaar door
€ 16,20 over te maken op girorekening
539557 t.n.v. Peter Troost te Rhoon.
Voor informatie:
e-mail troostboeken@hotmail.com of
http//home.hccnet.nl/p.v.d.corput
----------------------------------------------

- Bus F vindt een sneeuwvrije Courzandseweg voor zich in de vijftiger jaren -

Rotterdamse fotoboeken
In de uitgeverswereld wordt vaak gezegd, dat van geen enkele Nederlandse
stad zoveel fotoboeken en –tijdschriften
verschijnen als van Rotterdam. Wanneer
je, zoals ik, een chauvinist bent, laat je
die uitspraak voor wat-ie is. Totdat je
in je eigen boekenkast kijkt óf in een
Rotterdamse boekhandel rondstruint.
De uitgaven van Voet lachen je dan
tegemoet, de boekwerkjes van Uitgeverij
DeBoektant hebben hun plaats gevonden
en maandbladuitgaven van het Gemeentearchief Rotterdam zijn (soms) ook nog
te vinden. Wanneer je het over de producties van Uitgeverij DeBoektant hebt,
itsen titels als ‘Rotterdam Coolsingel in
vroeger tijden’, ‘Schiebroek in vroeger
tijden’, ‘Het Utrechtse Dorp in vroeger
tijden’, ‘Tarwewijk in vroeger tijden’,
‘Bospolder/Tussendijken uit puin
herrezen’ en ‘Rotterdam Beijerlandselaan/Groene Hilledijk’ aan je voorbij. Ik
kan zo nog wel 30 Rotterdamse titels
noemen! Tinus en Bep de Does hebben
een dikke vinger in deze ‘pap’ gehad:
zij waren het die foto’s uit zo’n wijk
verzamelden en van commentaar voorzagen. Dat dit alles op een zeer eigen en
persoonlijke manier gebeurt, bewijst de
laatste DeBoektant-uitgave: ‘RotterdamHeijplaat in vroeger tijden’.
Waar de fotoboekjes van Uitgeverij Voet
zich kenmerken door de vakbekwame
foto’s van (met name) F.R. Rovers,
zijn de “… in vroeger tijden-uitgaven” opgebouwd uit foto’s die uit ‘de
schoenendoos’ komen. Zeer persoonlijke straat-, verenigings-, school- en
sportfoto’s hebben een plek gevonden
in deze druktechnisch goed uitgevoerde
boekjes. Dat de uitgever niet altijd slaagt

de kwaliteit van een foto naar een hoger
niveau te tillen, doet niets af aan de
herinneringswaarde van zo’n boek. Het
bij de foto’s geplaatste commentaar wijst
op een persoonlijke betrokkenheid; soms
kun je de samenstellers op een foutje
betrappen, maar dat verhoogt slechts de
charme van deze zeer lezenswaardige
boekjes.
De 85 pagina’s dikke uitgave over
Heijplaat is een aanrader voor elke
(ex)Heijplater. Het ligt bij de boekhandel of is daar te bestellen: ISBN 978-905534-263-1; de prijs is € 19,95.
-------------------------------------------------

‘Van lief naar lef’ boeiend
levensverhaal
De Rotterdamse Astrid van der Star, geboren en getogen in Crooswijk, schreef
haar levensverhaal op in haar nieuwe
boek ‘Van lief naar lef’. Ofschoon het
wordt geafcheerd als haar schrijversdebuut, is het feitelijk haar tweede
boek. Eerder publiceerde zij namelijk al
‘Ogen als schoteltjes’, dat in een eerdere
recensie in De Oud-Rotterdammer als
een ‘juweeltje’ werd bestempeld.
Op ‘Van lief naar lef’ is die lovende
betiteling al evenzeer van toepassing.
Dat kan ook nauwelijks anders, want
het boek is het vervolg op ‘Ogen als
schoteltjes’. Sterker nog, dat eerste boek
maakt integraal onderdeel uit van de
nieuwe uitgave. In ‘Van lief naar lef’
is Astrid gewoon verder gegaan waar
zij in ‘Ogen als schoteltjes’ gebleven
was. Wie het eerste deel heeft gelezen,
pakt moeiteloos de draad weer op. Wie
nog niets kent van deze schrijfster raakt
ongetwijfeld onmiddellijk in de ban van
haar heldere, beeldende schrijfstijl.
Na de beschrijving van haar jeugd in
Crooswijk lezen we nu hoe het haar
verder gaat als jong volwassen vrouw.
Echt over rozen gaat haar pad niet. Met
de nodige humor en zelfspot vertelt zij
hoe haar twee huwelijken mislukken en
welke problemen zij ondervindt als gescheiden vrouw met kinderen. Sterk als
zij is worstelt zij zich door de problemen
en overwint zij de tegenwerking die zij
vaak ondervindt.
‘Van lief naar lef’ is, zoals gezegd, een
zeer boeiend verhaal, dat een voortreffelijke indruk geeft van de, soms vaak
nog, benepen tijdgeest in de jaren vijftig
en zestig. Rotterdammers zullen het
met nog meer plezier lezen, vanwege
de herkenbaarheid van de locaties waar
Astrid haar jaren doorbracht.
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The Shapes
Ze kenden elkaar van ontmoetingen in Jeugdhuis West in de Opzoomerstraat. In 1959
besloten de vier jongens met elkaar muziek te gaan maken. Korte tijd later stonden ze
op de planken en noemden zich The Shapes.

- The Shapes, met van links naar rechts: Wim Egeeter, Sietse Franken, Rinus
Schut en Ad van Olm. -

Het was sologitarist Ad van Olm
die het initiatief nam een groep te
formeren. Met Wim Egeeter (slaggitaar), Rinus Schut (basgitaar) en
Sietse Franken (drums) was de band
compleet en werd er op oude radio’s,
die als versterkers werden gebruikt,
en zelf gemaakte boxen gerepeteerd.
“De eerste repetities waren bij onze
ouders thuis. Maar die zaten op die
herrie niet te wachten”, zegt Rinus
Schut. “Dus toen we eenmaal een
band waren konden we gelukkig in
het jeugdhuis terecht.”
Het repertoire van The Shapes bestond in eerste instantie voornamelijk
uit vertolkingen van instrumentale
nummers van gitaarbands zoals The
Shadows en The Spotnicks. Toen
later John Raven zich als zanger bij

Veilighal
Eén van de mooiste Shapes-herinneringen noemt Schut een optreden
tijdens een feest ter gelegenheid van
een jubileum van de veilinghal in
Berkel. “De hal was afgeladen. Anneke Grönloh en Rob de Nijs traden
er ook op. Ad van Olm was altijd in
staat de hele boel gek te krijgen. Dat
lukte daar in Berkel ook. Fantastisch
was dat.”
Medio 1964 hield de band op te
bestaan. “Toen kwam de tijd van The
Beatles en The Rolling Stones. Daar
hadden wij geen zin in. Die muziek
lag ons niet”, aldus Schut.
Van alle muzikanten is alleen Van
Olm verder gegaan in de muziek.
De gitarist werd tevens producer en
componist voor nationaal bekende

de groep voegde, werden ook nummers van onder andere Cliff Richard
en Elvis Presley gespeeld.
Trots
De eerste optredens van The Shapes
waren op bruiloften en partijen.
Daarna volgden de buurtcentra,
zoals De Arend en de Zeemeeuw,
De Jeugdhavens en De Spil. Rinus
Schut: “Met hulp van onze technicus
Rob van Gelder, die overal mee naar
toe ging en die ook de geluidsboxen
timmerde, frommelden we alle
instrumenten en apparatuur in een
oude Opel stationwagen.”
Toen de band alsmaar populairder
werd kwamen er uitnodigingen van
grote zalen. Nachtclub Las Palmas
en Dancing Centraal. Volgens Schut

had Centraal, op de Beijerlandselaan, in die tijd niet zo’n beste naam.
“Het verhaal ging dat er wel eens
een vechtpartij was. Toen we er een
contract voor drie maanden kregen
zei iedereen: waar beginnen jullie
aan. Maar alle weekenden die we er
speelden, hebben we nooit narigheid
mee gemaakt.”
Aangezien dat contract eindelijk
wat geld in het laatje bracht, konden
de gitaristen echte Fender-gitaren
aanschaffen. Schut: “Precies dezelfde
gitaren waarop The Shadows speelden. Wat was ik trots op dat ding.
Kostte wel dertienhonderd gulden,
een groot bedrag in die tijd. Ik weet
trouwens ook nog waar we ze kochten: bij muziekhandel Van Krogten in
Schiedam.”

wk48

artiesten. Hij heeft een studio in
Baarn.
Tot slot wil Schut nog kwijt dat de
The Shapes-tijd vier bandleden een
echtgenote heeft opgeleverd. “Sterker nog, drummer Sietse Franken
is zelfs m´n zwager geworden. Hij
is getrouwd met de zus van mijn
vrouw. Dat hebben we er toch maar
mooi aan overgehouden”, stelt Schut
tevreden vast.
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of wilt u reageren? Het adres
is: Beat aan de Maas Postbus 28059
3003 KB Rotterdam. Of mail:
ed.vanhelten@hotmail.com.

Visgilde Voordeel

4 Haringen +
gezinszak kibbeling

samen €

10,95

Ovenschotel van de Week

100 gram

Pangasius - met zalmﬁlet
in zachte vissaus

1,85

Maaltijd van de Week

500 gram

5,95

Visrisotto
Salade van de Week

100 gram

2.25

Pittige Zalmsalade

Hesseplaats

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

KOM KIJKEN. RUIKEN EN VOELEN BIJ DE
LEUKSTE KAPSALON & BESTE HAARPROFESSIONALS

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g

VRIJDAG

Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

DINSDAG

WOENSDAG

föhnen,wassen

& watergolven

STUDENTENDAG
PERMANENTDAG
U i t va a r t ve rzo rgin g B akke r, Van B eze i j, R i e t h o f f, Sc holts & Kloeg
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam
0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

10%
KORTING
op deze dagen
Openingstijden:
Di, wo, do & vr van 08.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

DONDERDAG
KLEURINGSDAG

10%
KORTING
op deze dagen

Adressen:
Rododendronplein 9, 3053 ES Rotterdam, tel. 010-4180414
Binnenhof 19 te Ommoord, tel. 010-4187246
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Mijn eerste
Sint-ervaringen
“Weet je wat jij eens moest doen, Johnny? Binnenkort komt Sint-Nicolaas. Zet dan een bakje
water voor het paard klaar en leg er een winterpeen
naast.” Het was 1939 en het waren de woorden van
mijn oudere grote broer. Wat bleek de volgende
dag? Bakje leeg en de wortel verdwenen. Dat kan
natuurlijk niet, was het eerste dat in me opkwam.
Maar ik dacht ook :”Wat zou het mooi zijn, als het
allemaal wel waar was.”
Kinderen van toen kregen niet zoveel indrukken te
verwerken als de jeugd van nu. In die tijd was er
nog geen radio, telefoon, tv, computer en mobieltje.
Geen wonder dat zo’n gebeurtenis – water en
wortel verdwenen – een gevoelige indruk op dat
achtjarig jongetje maakte; ’t was een soort mystieke ervaring.
Ik werd ook vreselijk kwaad op die jongens uit de
hoogste klas van de school aan de Mare, die mij
vertelden dat Sinterklaas niet bestond. Ik wilde
dat hij wel bestond, al besefte ik ook dat het dan te
mooi zou zijn om waar te zijn.
1943. De grauwheid van de oorlog hoef ik niet te
schetsen. De mensen liepen mistroostig op straat.
Plotseling zag ik hun gezichten opeuren. Aan het
eind van de straat, de Korte Dreef in Vreewijk,
verscheen Sint-Nicolaas, op een paard. Het was het
paard van de groenteboer, want die liep er glunderend naast. De mensen begonnen te lachen.
Wat is het fantastisch, dacht ik, dat Sinterklaas
onder die moeilijke omstandigheden, toch nog
zoveel vreugde kon geven. Dat beeld van die blije
mensen, in de oorlog, zal ik nooit vergeten.
Vertrouwen
1952. Ik mocht zelf Sinterklaas zijn, staande op de
zitplaats naast de bestuurder van een kleine auto
met een open dak. Op de Groene Zoom, vlak voor
de Vreewijkschool, stonden veel kinderen. Een
meisje keek me met grote, verbaasde ogen aan en
zei met een geknepen stem: “Bedankt voor het
hart.”
Dat vertrouwen van zo’n kind in de goede Sint!
Aardig van haar moeder om een zelfgemaakt suikerhart in de schoen van haar dochtertje te stoppen!
Zijn de kinderen van tegenwoordig, overspoeld
door vele indrukken, ook nog gevoelig voor een
bijzondere ervaring? Jazeker. Ik stond met mijn
kleinzoontjes op het Eendrachtsplein waar SintNicolaas langs zou komen. Uit de stoet naderde de
Hoofdpiet de jongens en zei: “Ha Felix en Tycho,
leuk jullie hier te zien.” Stomverbaasd waren die
knapen. Hoe wist die Zwarte Piet hun namen?
Gewoon, ’s morgens verteld aan de Hoofdpiet, een
goede kennis van me.

- Een van de
intussen verdwenen
karakteristieke stukjes van
Smeetsland -

Nooddorp Smeetsland binnen
enkele jaren vergane glorie
De aankondiging in de vorige De Oud-Rotterdammer van een reünie volgend
jaar voor ex-bewoners van Smeetsland bracht bij mij herinneringen boven. Ineens moest ik denken aan J.A. (Koos) Swarttouw, zo’n 45 jaar geleden een collega bij Van Berkel’s Melkinrichting, die, net als ik, woonde in de Rosestraat.
De melkbezorging was voor hem een tussenstap. Koos had andere ambities en
nam aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw Oliehandel Zuid over,
gevestigd in een pakhuis aan de Dirk Muijsstraat naast huisnummer 2.
Koos breidde het uit tot een garagebedrijf
waar ik in 1970 klant aan huis was met mijn
Volkswagen Ponton. Dat kreng weigerde
nogal eens dienst. En Koos maar sleutelen
en improviseren, want in feite stelde de auto
weinig voor. Ik had me een kat in de zak
gekocht.
Later vestigde Swarttouw zich in de Ridderspoorstraat in Bloemhof, waar ik eveneens
klant van hem was en er zelfs kwam tanken.
Weer later trok hij in het pand dat door handelsdrukkerij en boekbinderij H.J. de Rouwe
BV was verlaten in de Tandwielstraat 20
op het industrieterrein Vreewijk. Daar is
de Škoda-dealer geruime tijd gevestigd geweest. Nu is het bedrijf, dat door zijn zonen
Marco en Alfred is voortgezet, gevestigd op
het industrieterrein Vaanpark 4 in Barendrecht. Omdat ik al een jaar of 25 zweer bij
het automerk Nissan, ben ik Koos uit het
oog verloren.
Het was burgemeester Bouke Pier Hazenberg (1881-1969) van IJsselmonde die op 18
december 1940 in een muur aan de Jan Vrijlandtsingel 80 als ofciële bouwhandeling
een herinneringskoker metselde. Uiteindelijk
werden in de polder Dirk Smeetsland – Mr.
Arend van der Woudensland 515 semi-permanente woningen gebouwd, tien winkels en

- Burgemeester Hazenberg metselde 18 december 1940
een herinneringskoker in een woningmuur aan de Jan
Vrijlandtsingel -

29 rijwielbergplaatsen. In de loop van ruim
zestig jaar hebben er honderden gezinnen
gewoond en werden in Smeetsland nieuwe
generaties geboren. Onder de bewoners Jan
Brinkman, die opgroeide in het Brabantse

John Kegel
Breitnerstraat 53 B
3015 XB Rotterdam

- Begin 1941 namen de eerste bewoners hun intrek in de noodwoningen van Smeetsland Foto’s Bewonersorganisatie Lombardijen. -

Dorp, dat eveneens een noodcomplex was.
Een groot nadeel van het wonen in Smeetsland, vooral in de beginjaren, was het
ontbreken van openbaar vervoer. Om uit te
gaan, of een winkelstraat te bezoeken, was
een stevige wandeling nodig naar tramlijn
3 op de Groenezoom of bus 50 op de Bree.
Nadat de bouw van de aangrenzende wijk
Lombardijen was begonnen, verbeterde dit
aanzienlijk.
Het was goed wonen in Smeetsland, zeker
kort na het opleveren van de huisjes, want
rondom groeiden op de akkers vlas en
andere landbouwproducten. Dagenlang was
het genieten van een enorm veld vol bloeiend vlas van het mooiste blauw dat je maar
kon bedenken. Vanaf Smeetsland slingerde
zich tussen de akkers een landweggetje
naar de Hordijk, waar op nummer 22 nog
steeds de rijwielhandel gevestigd is van A.
Kleingeld.
Smeetsland had niet veel middenstanders.
Het waren voornamelijk kleine buurtwinkels als die van schoenmaker John Egeter,
kruidenier Snelleman, bakker Bram van de
Windt en sigarenmagazijn Insulinde van
Hennekes. Zij kregen het extra moeilijk
door de komst van de winkels in ’t Hart van
Lombardijen en de Zenostraat. Slagerij J.A.
Kooy was in 1958 gevestigd aan Mr. Arend
van der Woudenslaan 51. Later opende hij
ook bedrijven aan Van de Woestijnestraat
12 en de Dantestraat 464. Aan de Mr. Arend
van den Woudenslaan 32 was ook een liaal
gevestigd van Van Berkel’s Melkinrichting.
Het werd bestierd door Arend van Berkel,
die bij zijn winkel woonde en een van de
vier rmanten was van het zuivelbedrijf.
Directeur Aad van Berkel woonde aan de
Scottstraat 1 in Lombardijen. De derde
broer, Arie, woonde boven het liaal aan de
Blokmakerstraat 11 in de wijk Bospolder en
de vierde rmant, Michiel (iedereen noemde
hem Giel), boven het liaal aan de Brede
Hilledijk 17a in de Afrikaanderwijk. Het
bedrijf had in 1963 voorts winkels aan de
Gijsingstraat 39 in Tussendijken en aan de
Davidsstraat 48b in het Nieuwe Westen. Het
hoofdbedrijf, waarvandaan dagelijks zo’n
veertig bezorgers uitrukten naar hun klanten,
was vanaf 1962 gevestigd aan de Dynamostraat 27 op het industrieterrein Vreewijk.
Wie tussen 1941 en 1960 is geboren in
Smeetsland kan zich aanmelden voor de
reünie via 010-191133 of 0622-493059 en
de e-mailadressen tinus.en.henny@planet.nl
en info@burmezen.com
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk
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Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Zwart Janstraat 122a
3035 AX Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

UWZ

Rotterdam

Uitvaartverzorging

Wim Zwijnenburg
Persoonlijk betrokken
Kantooradres:
Oudedijk 225 B
3061 AG Rotterdam
Tel.: 010 24 29 810
Fax: 010 24 29 813
info@uwzrotterdam.nl
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij
een overlijden 010 24 29 812

70’s & 80’s Cruise op de Tourmalijn
Na vele verzoeken is ie er dan eindelijk!! De 70’s – 80’s cruise op
de Tourmalijn. Varen door het Rotterdams havengebied met muziek uit de
70’s & 80’s!!!
Kom op alle éérste vrijdagen van de maand aan boord
van Event Cruiser de Tourmalijn, om de 70’s & 80’s
cruise te beleven! Kijk op onze website:
www.detourmalijn.nl , bel met 06-17157392 of stuur een mail naar info@detourmalijn.nl
voor meer informatie en meld je aan voor een boardingpas.
Entree: € 15,- (in de voorverkoop)
€ 20,- (aan boord)
(bij voldoende aanmeldingen gaan we varen
door het Rotterdams havengebied)
Schip open: 21.00 u., varen: 22.30-00.30 u.
einde: 01.00 u.

Data van deze party:
7 december 2007, 4 januari 2008
1 februari 2008, 7 maart 2008
4 april 2008
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Decembermaand
En daar gaan we weer allemaal: we beginnen aan die dure, zeer commerciële, feestmaand.
Eerst gaan we op Pakjesavond de verjaardag van Sint Nicolaas vieren en moeten we maar
afwachten of hij met zwarte, rode of groene Pieten voor onze deur staat. Steeds meer hoor
ik mensen roepen, dat de Zwarte Piet van Sinterklaas behoort bij het tijdperk van slavernij en onderdrukking van ‘de gekleurde medemens’. Laat ik nu eerlijk bekennen, dat ik in
m’n zeer jonge jaren nooit iets van slavernij en onderdrukking hoorde, maar het wél in m’n
broek deed als ‘Moriaantje, zo zwart als roet’ op 5 december de kleuter- of lagere school
binnen danste of huppelde. Van dié ‘zelfbevlekking’ heb ik nooit een trauma overgehouden,
de huidige tegenstanders van het oorspronkelijke Sintfeest echter des te meer!
De commercie trekt zich van het
onbehagen bij enkelen weinig aan:
de pepernoten, chocoladeletters,
marsepeinen guurtjes en zakken
strooigoed liggen al vanaf half oktober in de (groot)winkelschappen.
Leuke familiespellen, zoals Mens
Erger Je Niet, Halma, Vlooienspel, Scrabble of Ganzenbord zijn
uitsluitend nog in een speciaalzaak
te vinden. Nu word je aangeraden
voor de (klein)kinderen een Playstation 3, een MP3-speler of een
GSM met foto/video-mogelijkheden én een ingebouwde MP3-speler
aan te schaffen. Ook is een prijzige
Laptop of een LCD-televisie mét
DVD-speler voor de ‘kids’ een
aardige surprise.
Bedenk wel: tot nu toe praat ik
alleen nog maar over het Sinterklaasfeest.
In ‘mijn’ tijd was dit dé dag in
december dat iedereen iedereen
cadeautjes gaf. De eerste ‘iedereen’
werd de Sint genoemd, de tweede
‘iedereen’ waren de stoute/lieve
kindertjes. Ná 6 december was de
(speculaas)koek op.
Eind jaren tachtig kwam de commercie er ineens achter, dat Nederlands’ grote buitenland helemaal
geen Sint Nicolaas-toestanden kent.
In die buitenlanden liet een oude
man met witte baard en gekleed in
het rood zich door rendieren in een
arreslee voorttrekken door nachtelijke hemels. Daarbij kraaide deze
grijsaard in de Engelse taal “ho ho
ho”. Het klinkt als hò hò hò.
Bij V&D en de Bijenkorf, maar
ook bij Blokker, de Marskramer,
Radio Correct of op een Meubelboulevard verschenen ineens Kerstbomen met daaronder en aan de
takken geknoopt prachtige pakjes.
Voor de consument moest dit betekenen: Kerstfeest is dé gelegenheid
om elkaar cadeautjes te geven. Dat
drie weken vóór de Kerst de Sint

nog door het land hobbelde, deed
aan de oproep van de commercie
niets af. Eén ding was duidelijk:
als de Dierenbescherming niets zou
zeggen over de ‘vliegende’ rendieren, kon geen enkele actiegroep iets
tegen deze Kerstviering inbrengen.
Tja, dat is dus fout gedacht. De
laatste jaren gaan ‘religieuze’
stemmen op van verschillende
Amerikaanse geloofsrichtingen,
die bezwaar aantekenen tegen het
woord Kerst (in ’t Engels Christ).
Als Jood, Hindoe en Moslim b.v.
heb je niets met een Christus te maken; jouw overtuiging zegt, dat dit
guur nooit bestaan heeft. Daarom
weg met die naam Christmas.
U lacht wellicht en denkt: Da’s
helemaal van de gekke. Mis
gedacht: in Amerika wordt nu over
season- of holiday-music (seizoensof vakantie-muziek) gesproken, als
er gezongen wordt over een ‘white

Christmas’ of andere Kerstliedjes
ten gehore worden gebracht.
Een Kerstboom (Christmas tree)
kan z’n wortels ook al niet meer
in Amerikaanse aarde zetten. Men
heeft het nu over een holiday
of mountain tree. En onder die
benaming worden ze bij de super,

super Amerikaanse AH K-mart ook
verkocht.
In Australië mogen van geïmmigreerde buitenlanders de Kerstmannen geen hò hò hò meer roepen.
Dat lijkt volgens hen te veel op het
te snel uitgesproken woord ‘whore’
(= hoer). En daardoor voelt de immigrant zich gekwetst.
Ik ben helemaal niet vies van
veranderingen en technische ontwikkelingen, maar iets dat traditie
heet kan toch niet door ‘gelovígen’,
‘vreemdelingen’, ‘racistische
denkers’ en ander ‘merkwaardig
gevogelte’ zomaar uit de cultuur
van een land worden gehaald?
O ja, zeer binnenkort hoop ik m’n
70e verjaardag te vieren. Eventuele
bezoekers op die dag verzoek ik nu
al niet een ‘Lang zal hij leven’ aan
te heffen. In dit lied komen namelijk de regels voor ‘Hoera, hoera,
hoera’. Ik ben bang, dat prostituee
B, prostituee C en verder daarover
zullen klagen.
Wat is dát lang geleden.
Toen ik het spionnetje vandaag
wat oppoetste en stukjes verleden
zag langskomen, moest ik ineens
denken aan een verhaaltje dat wij
elkaar graag vertelden in de 6e klas
van de lagere school of de 1e klas
van de (voor mij) Mulo. ’t Was een
stom verhaal:
“Op één van de hoeken van een
ronde tafel zat een bejaarde grijsaard van ongeveer drie jaar te lezen
in een dichtgeslagen boek. Hij deed
dit bij het licht van een uitgeblazen
kaars. Hij schrok op, keek op z’n
ets om te zien hoe laat het was en
reed op z’n horloge de trap op naar
beneden. Daar aangekomen zag hij
de elektrische tram niet die kolen
stond te laden uit de waterleiding.
Hij reed er met de zijkant frontaal
achterop en de dramatische aoop
was, dat hij drie dagen ná zijn
overlijden stierf.”
In de kring mensen waarmee ik dagelijks te maken heb, zijn de nodige
jeugdigen. Als ik hen bovenstaand
verhaaltje vertel, word ik bekeken
als een Marsmannetje. Omdat ik
een pagina in deze krant heb, kan ik
vragen: Ben ik nu de enige met een
herinnering aan een vreemd verhaal
of zijn er meer gelijkgestemden?
Rotterdamse Lloyd
In de Feestuitgave van De OudRotterdammer stond een item over
een sleutelhanger, die ooit door de
Rotterdamse Lloyd(?) was uitgege-

door Aad van der Struijs

ven. Het was Leo Moerman (moerman28@hetnet.nl) die graag wilde
weten, waarom deze sleutelhanger
ooit verschenen was. Daarnaast
vertelde hij, dat hij geen emotionele banden met het kleinood had.
Belangstellenden konden zich, via
mij, bij hem melden.
De nodige reacties kwamen via de
brievenbus of Internet binnen; voor
mij reden de gehele zaak te bundelen en naar het emailadres van Leo
te sturen. Helaas: alles kwam weer
terug en mijn Internetpostbode zei,
dat er geen adres van Leo bekend
was. Ik zit dus nog met de reacties.
Ik moet nog even zeggen, dat
geen van de brieven spreekt over
het ‘waarom en wanneer’ van de
sleutelhanger.
Vraag, bel of schrijf me aub niet
om de sleutelhanger. Deze heeft
Leo Moerman, ik was slechts de
boodschapper.

Moderne tijden

Poëzie
Noem me maar een kunstbarbaar!
Zet me voor een Karel Appel,
Picasso of Herman Brood: ik zal
gelijk zeggen, dat m’n jongste
kleinzoon met vingerverven hetzelfde resultaat bereikt.
Op zulke momenten wil en kan ik
niet geloven, dat de ‘kunstenaars’
enige persoonlijke emotie in hun
werk hebben gelegd. Ik zie alleen
maar mensen die een verfkwast
in hun handen hadden én dollartekens in de ogen. Duidelijk is,
dat ik kunst niet zie, niet beleef en
niet begrijp. Toen onlangs in de
post een brief binnenkwam van
de Rotterdamse Wim den Hartog,
waarin hij poëtisch zijn visie op de
moderne tijden liet blijken, bekeek
ik de inhoud op mijn a-culturele
manier. Voor ik zijn brief in de
prullenbak deponeerde, keek en las
ik zijn gedicht nog een keer. U kunt
nu het geschrevene meelezen en
graag hoor ik uw mening:

Valreep
Op de valreep nog wat kleine
dingetjes.
1. Arnold Tak weet, dankzij de
DOR-lezers, waar de bibliotheek
‘Reserveboezem’ was;
2. Spionneur heeft een nieuw emailadres:
spionneur@ditisrotjeknor.nl;
3. Ik heb van een lezer een foto
ontvangen van mijn ‘liefde’
Roos de Winter; in de vijftiger
jaren geëmigreerd naar Canada.
Daar zou ze een bekend(?)
zangeres zijn geworden;
4. Met m’n kater Rambo gaat het
nu uitstekend. Met z’n ruim
18 jaar doet hij niets liever dan
slapen; hij lijkt dan erg op z’n
baas!

Informatie stromen
Persmuskieten op TV en de PC
Permanent reclamegebalk
Financieel glashelder
Maar niet ons besmeurde scherm
Waar u en ik naar kijk
Van doorzonhuizen naar inlegkruizen
Gestuurd door clevere kleffe baasjes
Die het bestel besturen
Het zappen verworden tot rappen
Emotionele stem in recent verleden
Vluchten kan niet meer
Van ontlasting tot onthechting
Geen ethergolf gaat ons te hoog
Alles al bekeken alles uitgekauwd
Items laten de massa onberoerd
De grote verzadiging is al ingetreden
Van de door ons strot geduwde
reclamepest
En dan is de tijd gekomen
Dat de aandacht een zachte dood
sterft.

Spionneur
spionneur@ditisrotjeknor.nl
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TANTE POST(BUS)

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.

Rotterdamse straatbengels
Ik heb nog een foto van ‘Een club Rotterdamse straatbengels’, zoals mijn grootvader
dat omschreef. De foto is van ca 1940 en genomen voor ons huis in de Heemsteestraat.
Destijds waren er straatfotografen die de kinderen uit de buurt bij elkaar trommelden en
er dan een groepsfoto van maakten, natuurlijk om die aan belangstellenden te verkopen.
Van de kinderen op de foto kan ik mij nog wel wat namen herinneren, al zijn er veel
hiaten, maar dat kan ook niet anders na 67 jaar.
Achterste rij v.l.n.r.: Bep Tuytjens (met hond), meisje Sterrenberg?, Pauw v.d. Foort,
Rinus de Raaf, Aad Sterrenberg, Alie Verboom, meisje Van Gelder en op de hoek onder
de pijl, ikzelf Kees van der Sijs.
Middelste rij: Bella Tuytjens? meisje de Boer en zus Annie de Boer, Theo van Gelder,
Gonda? Luiten, meisje Romein, Henny Stittelaar, Henk Sterrenberg?
Onderste rij: Nel Tuytjens, Frits Enzlin, Jacob Schot, Kees Tuytjens, en Robby Stittelaar.
Veel namen zijn me helaas ontschoten, maar als je die dan toevallig weer eens zou
horen, zeg je “O, ja natuurlijk, dat was die-en-die.” Wellicht komen die namen weer
naar voren bij publicatie en kunnen lezers die zich op de foto herkennen, reageren. Ik
ben benieuwd in hoeverre de foto compleet gemaakt kan worden.
Kees van der Sijs
Korenbloem 29, 2992 CH Barendrecht
0180-616086, Sijs@Planet.nl
Geachte redactie,
De ramp van 1953 laat veel herinneringen
de ronde doen in de gedachten van hen
die het zelf hebben meegemaakt. Ik heb
als kind ook ervaren wat het was en heb
vaak gedacht “Hoe zou die oude Ahoy
eruit hebben gezien?”, want er zijn geen
foto’s van te vinden. Zelfs het museum in
Zeeland heeft er geen en dat heeft me erg
verbaasd. Misschien dat iemand mij daar
nog aan kan helpen, dat zou geweldig
zijn.
Op Goeree en Overakkee zijn in die tijd
vele evacués naar de oude Ahoyhallen
gebracht. Ik weet echter niet meer hoe dat
gebouw eruit zag. Ik was maar 7 jaar en
mij nog niet bewust wat de impact van de
ramp zou zijn. Het ging ook allemaal zo
snel, want we moesten weer verder naar
andere opvangadressen en dan vervagen
de vorige gebeurtenissen al heel snel.
Er zijn nog veel mensen op de eilanden
die nog steeds verbondenheid voelen met
Rotterdam als opvangcentrum in die tijd.
Dus is de oude Ahoy heel belangrijk.
C.Beijer
Ooltgensplaat
cbeijer.2@hccnet.nl
-------------------------------------------------Reünie Lepelaarsingel
1948 - 1958
Aansluitend aan mijn oproepje in De
Oud-Rotterdammer van 15 mei jl. kan
ik u melden dat dit geresulteerd heeft in
een kleine reünie op zaterdagmiddag 3
november jl. in de recreatieruimte van
verzorgingshuis Hannie Dekhuijzen aan
de Carnissesingel in Charlois. De meesten
hadden elkaar in bijna een halve eeuw
niet meer gezien! We zijn ouder geworden: herinneringen werden opgehaald, de
weinige foto’s getoond en uitgewisseld en
trouwalbums bekeken.
Het was een geslaagd weerzien waarbij
opviel, dat we met vreugde en dankbaarheid – waarbij iedereen in zijn leven wel
de nodige ups en downs heeft meegemaakt – “in onze achteruitkijkspiegel
konden kijken”.
De jongens en meisjes van 1948 – 1958
van de Lepelaarsingel hebben het
maatschappelijk niet slecht gedaan met
dank aan onze ouders en complimenten
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voor ieders inzet en maatschappelijke
betrokkenheid.
Herman Ferdinandusse
Papendrecht
-----------------------------------------------Geachte redactie,
De “Waar was dat nou”-foto 51 heeft
veel herinneringen bij mij losgemaakt.
Als werknemer bij de RDM heb ik van
1955 tot en met 1958 op het Rondoplein gewoond. Daarvan herinner ik mij
de zaak van Biesheuvel, de kruidenier
Dongelmans en later Bruinisse. Ook de
namen van de buurt komen bij mij boven
drijven zoals: B. Gravendeel, Van Tuil,
L. v.d. Stoep, Van Ooijen en Zijdemans.
Bovendien heb ik als schipperszoon
in de jaren voor de oorlog van tijd tot
tijd soms enkele weken school gegaan
op de lagere school op het Vestaplein.
Mijn ouders lagen dan met het schip bij
pier 7. Hiervandaan moest ik naar het
Vestaplein lopen. Ik herinner mij dat we
op de fontein krijgertje speelden, wat wel
eens natte voeten opleverde. Bij pier 7
waren ook nogal eens activiteiten van de
padvinderij.
Ik hoop dat meer mensen reageren met
herinneringen uit die tijd en omgeving.
W.F. Rosenbrand
Eendrachtsweg 48
3297 AD Puttershoek
078-6762983
wioros@hetnet.nl
---------------------------------------------Mixen in woonzorg
Ik reageer op de discussiereeks over
ouderenhuisvesting op de opiniepagina.
In Hoek van Holland hebben wij een
aantal zogenoemde levensloopbestendige woningen, waaronder het Hermans
Vissershuis en de Brinktoren. Voor beide
woningen bestaat een wachtlijst. De
woningen worden verhuurd door PWS
woningstichting. Meestal worden de
woningen toegewezen door Humanitas.
Volgens welke normen is niet duidelijk.
Een enkele keer wordt een woning in
de woonkrant aangeboden. Maar het
beleid over wanneer een woning in de
woonkrant verschijnt is niet duidelijk.
Een woning wordt ook via de website
van Woonnet Rijnmond aangeboden.
Nu vind ik, 60 jaar oud, deze site zeer
gebruiksonvriendelijk. Dus hoe moeten

oudere mensen hierop inschrijven? Ook
beschikken ouderen veelal niet over een
computer. Bij het inschrijven via de bon
uit woonkrant ben je in principe al te
laat, want internet gaat sneller. Dus geen
eerlijke procedure.
Daarnaast wordt vermeld, dat bij inschrijving urgentie meetelt. Waarom dan toch
nog in de woonkrant?. Er zijn mensen, die
al op de wachtlijst staan en een urgentieverklaring hebben. Dus het plaatsen in de
woonkrant is in principe een farce.
Ook heb ik mij door de bewonerscommissie laten vertellen, dat men liever mensen
heeft, die direct al zorg nodig hebben.
Daar wordt meer aan verdiend, dan alleen
aan ‘gezonde’ mensen, die zichzelf nog
kunnen bedruipen en nog niet zorg nodig
hebben.
Het wordt mensen, die alleen wat
ouderdomskwaaltjes hebben, onmogelijk
gemaakt om in aanmerking te komen
voor een van die levensloopbestendige
woningen. Deze woningen zijn zeer in
trek en de mensen, die er wonen genieten
er volop. Maar dat genieten wordt minder,
als je wat mankeert en dus niet meer zo
zelfstandig kunt leven.
In dit soort complexen zou toch een mix
moeten zijn van mensen, die nog ‘gezond’
zijn en dus nog geheel zelfstandig. Die
zorg komt met het klimmen der jaren
vanzelf wel. En zij kunnen ook nog behulpzaam zijn voor de andere bewoners,
die wel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld
een boodschapje doen of even een praatje
maken, etc.
Hopelijk word ik gezond ouder en kan
in mijn eigen huis blijven wonen. Want
anders ben je aan de goden overgeleverd.
Jan van den Brule
Hoek van Holland
-------------------------------------------------Nobelstraat
Dinsdag was onze trouwdag. We zijn
naar Rotterdam gereden en hebben wat
oude plekken bezocht. Zijn zelfs in de
voormalige melkwinkel van Nieks ouders
geweest op de hoek van de Nobelstraat
en de Bijlwerffstraat. Het is nu een
slijterij, we zijn erin geweest en mochten
rondkijken van de slijtster. Wat een klein
winkeltje! En dan moet je weten dat ze
daar met vijf kinderen gewoond en gewerkt hebben. De jongens voetbalden in
de gang. De slijterij beslaat nu de winkel
plus het woonhuis, onbegrijpelijk.
Mijn echtgenoot, Niek, zei de hele
middag hoofdschuddend: wat een klein
huisje... wat een klein winkeltje. Hij
herinnert zich de oppervlaktes veel
uitgestrekter. Van de krapte in de ruimte
is hem niets bijgebleven. Waar nu de essen wijn en gedistilleerd staan uitgestald,
was eens de etalage van S. Wensing.
Schuin onderin lagen twee langwerpige

glazen platen, op de ene stond: Zuivelpr
en op de andere: oducten. Hoog achter
de toonbank een klok, waaronder stond:
S. Wensing voor betere kwaliteit. Als je
binnen kwam,stonden rechts twee grote
koelkasten, die net na de oorlog terecht
ijskasten heetten, omdat er om de paar
dagen druipende broden ijs in gelegd
werden, aangedragen door sterke mannen
met een aan één kant opengeknipte zak
over hun kop.
Nu, waar je kijkt port, rum of glühwein
in de aanbieding, terwijl voorheen, in
de glanzend gepoetste winkel: Vim, de
Vetten’s boterbiesjes en hagelslag in prijs
verlaagd waren.
De winkel was ook onder de schooljeugd
vermaard om zijn snoeptafel: duimdrop,
zwartwit, spekkies, zoethout en dropveters vonden gretig aftrek.
Ook herinnert hij zich wat opvallende
gebeurtenissen, o.a. dat de vrijwillige
brandweer oefeningen deed in de straat
en een buurtbewoner van een balkonnetje
aan de overkant in een door brandweermannen vastgehouden en strakgetrokken
zeil ging springen, luid aangemoedigd
door de samengeschoolde buurtbewoners.
De etswedstrijden over de hele lengte
van de Nobelstraat. Jongens deden mee
met blokken op de pedalen. Dit gebeurde
op zomeravonden. Hij heeft er levendige
herinneringen aan. De Nobelstraat, het
middelpunt van de wereld.
Edith Wensing
Huis ter Heide
-----------------------------------------------Maasbad
Het maasbad aan de Maaskade heeft bij
vrijwel iedere eilandbewoner tot circa
1960 de nodige herinneringen.
Wie herinnert zich niet de grote lompe
kurken waarin je lag als je moest leren
zwemmen? De lange rij wachtende kinderen, de grote balk die de badmeester werd
hanteerde om een groep mazzelaars af te
scheiden van de rest en dan rennend naar
beneden om een hokje te bemachtigen
waar je met z’n vieren in gepropt werd.
Het omkleden was een regelrechte ramp,
want je had er echt de ruimte niet voor.
Als je uiteindelijk in je zwembroek was
gehesen, moest je bij het verlaten van je
hokje weer heel goed uitkijken dat je niet
op je snufferd ging door het spekgladde
loopvlak.
Bommetjes maken werd oogluikend toegestaan door de roodharige badmeester,
waar ik de naam van kwijt ben. Je had er
kunstenaars bij die een waterzuil konden
maken tot boven het zwembad uit! Paddy
Winters,de broers Aart en Wout Zwets en
natuurlijk ons aller Tijger, om er maar een
paar te noemen, waren hier zeer bedreven
in.
De meiden daarentegen moesten constant

op hun hoede zijn. Ze werden vaak onder
geduwd of het water ingejonast. Het leuke
van de dames was dat je er wel verkering
mee kon krijgen en dat gebeurde dan ook
regelmatig.
De pret was ten einde als op een gegeven
moment de bel ging. Iedereen het water
uit en zien dat je weer in je kleren kon komen. Ik ben vaak met verkeerde sokken
aan thuis gekomen, want het aankleden
was nog lastiger dan het uitkleden. De
hele boel lag natuurlijk lekker door
elkaar.
Sommigen gingen daarna opnieuw boven
in de rij staan om het hele ritueel opnieuw
te ondergaan. Ik was daar ook vaak bij,
want ik was gek van zwemmen in die tijd.
Bij het zwembad stond dan meestel de
zurebommenkar van Roderkerken. En die
dingen waren lekker he, in die tijd?
Of je ging naar Piet Spiering (wie kende
hem niet?) in de Van der Takstraat voor
een lekker patatje met piccalilly. Wat was
het leven in die tijd toch simpel. Ik had
het voor geen goud willen missen.
janbos2006@htmail.com
-------------------------------------------------Fijne herinneringen aan
St.-Franciscusschool
Bij het lezen van RW’s mijmerZUIDhoekje in De Oud-Rotterdammer van 13
november kwamen bij mij als vanzelf
leuke herinneringen boven aan de St.Franciscusschool in de Christiaan de
Wetstraat in de Afrikaanderwijk. De naam
Rob Köpp (vroeger Robert) maakte wat
los in mij, evenals de namen van onze
leerkrachten die wonderwel succes hebben gehad met onze scholing. Na zoveel
jaar mogen we dat toch wel stellen, dacht
ik zo.
Robert was ook zo’n beetje de beste
van onze klas en zeker de oogappel van
meester H.M. van Lieshout, of zoals wij
hem noemden: ‘Lamme Lowietje’ (hoe
oneerbiedig dat ook was), want hij was
in de vierde klas niet onze meest geliefde
meester. Ik ontmoette hem nog een keer
toen mijn ouders naar Ommoord verhuisd
waren, in het midden van de jaren
zeventig. We hadden in de derde en zesde
klas zijn neef ‘de kale’ P.H. van Lieshout
als meester. Ik heb trouwens aan alle
meesters en ook juffrouw Kleskens goede
herinneringen.
Ik ben opnieuw het boekje ‘De gelukkige
klas’ van Theo Thijssen aan het lezen en
telkens dwalen mijn gedachten af naar de
St.-Franciscusschool, met weemoed moet
ik toegeven.’
A.L. van de Roer
Clazina Couwenbergzoom 25, 3065
KC Rotterdam, 010-2022035
alvanderoer@tiscali.nl

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (1)

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 ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever
Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Lang haar
Een uniek plaatje van 30 september 1979 van de
Lage Erfbrug richting Nieuwe Binnenweg met
tramlijn 8 naar Schiedam. Op zichzelf niet wereldschokkend. Wél de politieman met lange nozemharen. Tegen uniformbetutteling was veel weerstand
gegroeid, ook bij marinemensen en PTT’ers. Het
groeide naar een prestigestrijd in normvervaging en
vrijheid van presenteren, gevolgd door versoepelen
van de voorschriften. Nu maakt het vrijwel niet meer
uit of het uniformjasje keurig is gesloten, het hoofddeksel wordt gedragen en op de haardracht wordt al
helemaal niet meer gelet. Bijzonder op de foto zijn
de straathoeken met de Rochussenstraat (rechts)
en de Aelbrechtskade (links). Die zijn inmiddels
afgebroken en vervangen door hoogbouw.
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Smile Clinic
voor kunstgebitten
en implantaten
26 November opende Smile Clinic de deuren van een nieuwe
vestiging in het hoofdgebouw Humanitas-Akropolis. Dit is de derde
vestiging van Smile Clinic, naast Rotterdam-Ommoord en Gouda.
Deze vestiging van Smile Clinic, kliniek voor kunstgebitten en implantaten, biedt diensten aan, gericht op kunstgebitten. Iedereen
kan hier terecht voor advies over hun bestaande kunstgebit, ook
als u niet in een Humanitas-vestiging woont.
Smile Clinic verzorgt onderhoud
en reparatieservices voor bestaande
kunstgebitten en geeft advies over
nieuwe kunstgebitten. Indien uit het
eerste geheel vrijblijvende gesprek
naar voren komt dat er een nieuw
kunstgebit gemaakt moet worden,
bekijkt Smile meteen de mogelijkheden van een implantaatgedragen
kunstgebit. Het implantaatgedragen
kunstgebit, ook bekend als ‘klikgebit’, is een goede vervanging voor

het bestaande kunstgebit. Door de
onderkaak te voorzien van twee implantaten kan een veel beter houvast
worden gecreëerd voor de onderprothese. Het gewone kunstgebit in
de onderkaak zit bij een op de drie
mensen namelijk los en zorgt voor
veel problemen tijdens eten, spreken
en lachen.
U kunt elke maandag-, dinsdag- en
donderdagmorgen (08.15 - 12.00
uur) terecht bij Smile Clinic. Op
dinsdagmorgen is een tandartsimplantoloog aanwezig om de
mogelijkheden voor implantaten
te beoordelen en u te voorzien van
advies. Als die dagen niet uitkomen,
kunt u altijd een afspraak bij een
van onze andere vestigingen maken.
Smile Clinic verzorgt tevens de
aanvraag voor eventuele implantaten
bij de verzekering.
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Rotterdamse Jaarboekjes
op internet
Voor het eerst in de geschiedenis van Rotterdam zijn alle
Rotterdamse Jaarboekjes, 104 in
totaal, gedigitaliseerd.
Via de websites
www.gemeentearchiefrotterdam.nl
of via www.roterodamum.nl kunnen
vanachter de computer alle boekjes
worden opgevraagd. Een feestelijke
gebeurtenis die afgelopen vrijdag
op het Rotterdamse stadhuis werd
gevierd toen burgemeester Ivo
Opstelten de website ‘Rotterdamse
Jaarboekjes’ lanceerde. Niet zonder
horten of stoten, want vanachter de
stadhuiscomputer riep Opstelten
menigmaal gekscherend “Waar is
mijn secretaresse?”

alle Rotterdamse Jaarboekjes. Ze zijn
bladzijde voor bladzijde gescand, zodat ook de originele versies van ver
voor de oorlog, vergeeld en al, op te
zoeken zijn via het computerscherm.
Zeer bijzonder, omdat de Jaarboekjes
van voor de oorlog haast niet meer
te krijgen zijn. Dat zijn ‘collectorsitems’, waarvoor verzamelaars
honderden euro’s betalen.”

De voorzitter van het Historisch
Genootschap Roterodamum, Melanie Post-Van Ophem, zei in haar
inleiding: “Het is jubeljaar voor
Rotterdam. Met het 75-jarig bestaan
van het Rotterdams Havenbedrijf,
Diergaarde Blijdorp 150 jaar, het Gemeentearchief Rotterdam eveneens
150 jaar en Roterodamum 60 jaar.
Daarbij behoorde volgens ons een
passend geschenk aan onze stad en
ons Rotterdams Gemeentearchief,
namelijk het op internet zetten van

Puzzel mee en win !!!
De puzzel in de vorige krant leverde weer eens een massale hoeveelheid inzendingen op. De oplossing luidde ditmaal: Oma Klooster Rotterdammer van het Jaar. De meeste puzzelaars vonden de juiste spreuk. Voor tien van hen ligt
een mooie Rotterdamse Spreukenkalender klaar die zij binnenkort thuisbezorgd krijgen. De winnaars zijn:
Patrick de Bruin, Hoogvliet
C.den Dunnen, Barendrecht
J.M. Fonhof, H. I. Ambacht
C. Lit, Spijkenisse
A. Wilmering, Zwijndrecht
A. Schravesande, Rotterdam

- Burgemeester Ivo Opstelten opent met behulp van gemeentearchivaris Jantje Steenhuis de nieuwe
website van de ‘Rotterdamse Jaarboekjes’. (foto: Paul Hošek) -

C.M. Kole, Hellevoetsluis
L. Boogerd, Ridderkerk
G. van Campenhout, Rozenburg
C. Onversaagt, Nieuwerkerk aan den IJssel

Horizontaal
1. spierachtige buis die de keel met de maag verbindt; 7. gevecht tussen twee vijandelijke legers;
13. duw (stoot); 14. schriftelijk bewijsstuk van de verzekering; 16. hertensoort; 17. tenen of ijzeren band om vaatwerk; 20. kloosterzuster; 21. stoep langs spoorbaan bij een station; 23. asvaas;
24. deugdelijk (uitstekend); 26. uurwerk; 28. vlaktemaat; 29. grondsoort; 31. florijn (afk.); 33. int.
autokenteken Israël; 34. genoeg gekookt; 35. mannelijk dier; 37. gespierd; 40. raamscherm; 41.
persoonlijk voornaamwoord; 43. binnenvaartuig; 45. koninklijke militaire kapel (afk.); 46. in de
grond levend zoogdier; 47. heden; 48. zwemvogel; 50. den lezer heil (Lat.afk.); 52. familielid; 53.
de geslepen schuine kant aan de scherpe zijde van beitels; 55. muzieknoot; 56. verslag van waargenomen gebeurtenissen; 57. Duitse n.v.; 58. melkklier; 60. dierengeluid; 61. neon (scheik. afk.);
62. bedlegerig (onwel); 64. voorzetsel; 65. voorzetsel; 67. spoedig; 69. plaats in Brazilië (afk.);
71. int. vliegtuigkenteken Noorwegen; 72. zangstem; 73. openbaar vervoermiddel; 75. mannelijk
dier; 77. middenstuk van een wiel (as); 79. boksterm (afk.); 80. ondernemingsraad (afk.); 82.
bladader; 84. baardje; 85. heilige; 87. lekkernij; 89. plezier; 90. buitengewoon hevige stormwind;
92. algemeen secundair onderwijs (afk.); 94. eiland in Indonesië; 96. tijdperk; 97. schildersgerei;
99. afgemat; 100. meetkundig figuur; 101. onhandig onbeholpen persoon.
Verticaal
1. strafbaar (nalatig); 2. apparaatje om een kroonkurk te verwijderen; 3. dierenhoofd; 4. klein
werpanker met drie of meer armen; 5. reverendus pater (afk.); 6. deel van gelaat; 7. zangvogel;
8. boomsoort; 9. modder; 10. sociaal economische raad (afk.); 11. onderwijzer; 12. edelmoedig
(mild); 15. soort onderwijs (afk.); 18. vreemde muntsoort; 19. hulde (roem); 21. aardkluit; 22.
bid (Lat.); 25. meisjesnaam; 27. streling met de tong; 30. Nederlandse rivier; 32. optekenen ter
herinnering; 34. balspel; 36. familielid; 38. te koop (afk.); 39. godsdienst (afk.); 40. soort onderwijs (afk.); 42. meisjesnaam; 44. niet lang van gestalte; 46. dunlijvig; 47. deel van de hand; 49.
ontkenning; 51. plaats in België; 52. kookgerei; 54. streling; 58. voorgerecht; 59. kraaiachtige
vogel; 62. familielid; 63. knolletje met een sterke geur gebruikt als kruiderij; 66. spil; 67. titel (afk.);
68. drietenige luiaard; 70. internationale betrekkingen (afk.); 72. mannelijk beroep; 73. vat; 74.
gevangenis; 76. mannelijk beroep; 78. houding (pose); 79. deel van gelaat; 81. zeehond; 83. zie
16 horizontaal; 85. automerk; 86. schoolvak; 87. schietschijf; 88. cilinder waarin een zuiger op en
neer wordt bewogen; 91. grote bontgekleurde papegaai; 93. sine loco (afk.); 95. gard; 97. rivier
in Italië; 98. tegenover (afk.).

schitterende historische verhalen van
onder meer Paul van de Laar, Coen
Schimmelpenninck, Manon van der
Heijden en Jan van Herwaarden.
Voor het eerst werd in Rotterdam
ook een nieuwe prijs uitgereikt voor
sociaal-maatschappelijk en culturele
verdiensten, de zogenaamde Drs.
H.H. Horstingprijs oftewel nu kort
genoemd de ‘Triple H. Award’. Drs.
Horsting, in de afgelopen jaren zeer
verdienstelijk in wel 78 Rotterdamse
stichtingsbesturen, overhandigde
de prijs aan Wilma Gillis-Burleson.
Zij heeft zich onderscheiden in het
Rotterdamse bedrijfsleven, talloze
maatschappelijke functies en in de
organisatie en het bestuur van de
‘Zwarte zakenvrouw Nederland’ en
de multiculturele sportvereniging
‘Divine’.

Nieuw jaarboek 2007
Tijdens de ceremonie werd meteen het eerste exemplaar van het
gloednieuwe Rotterdamse Jaarboekje
2007uitgereikt. Hoofdredacteur Els
A.G. van den Bent overhandigde dit
aan gemeentearchivaris Jantje Steenhuis. Dit laatste jaarboekje kreeg een
andere opzet, met veel illustraties
zowel in zwart-wit als in kleur, met

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke
kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en
vervolgens met de letters uit de genummerde
vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt
de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur
deze dan
VOOR WOENSDAG 5 DECEMBER op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC
Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl.
Succes!!
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In deze tijd van het jaar, worden boeken gegeven aan elkaar. Een typisch boek over Rotterdam, dat is zeker een topper dan.
De Oud-Rotterdammer heeft een selectie kunnen maken, uit de nieuwe “Rotterdams” getinte boeken die u zeker raken.

Straatvoetbal op
Rotterdam-Zuid
In 2008 bestaat voetbalclub Feyenoord
100 jaar. Om dit te gedenken wordt
onder andere ‘het Feyenoordpad’
ontwikkeld. Deze wandelroute begint in
het hart van de wijk Feijenoord waar de
voetbalclub in 1908 werd opgericht, vervolgt zijn weg langs de diverse locaties
waar de club heeft gevoetbald en eindigt
bij Stadion Feijenoord.
Door de geschiedenis van de voetbalclub
te volgen, volgen we automatisch een
deel van de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. Aan het einde van de 19de
eeuw vestigden zich grote en kleine
bedrijven op de Linker Maasoever. Van
heinde en ver kwamen de arbeiders en

hun gezinnen op de nieuwe bedrijvigheid af. Met de groei van de havens en
de aanverwante industrieën begon een
ontwikkeling die voorlopig niet was te
stoppen en gestaag werden de polders in
zuidelijke richting volgebouwd.
Beide geschiedenissen worden in
‘het Feyenoordpad’ verteld door Jan
Oudenaarden, kenner en fan van zowel
voetbalclub Feyenoord als RotterdamZuid. Hij beschrijft de ontwikkeling van
de woonwijken en wijst de plaatsen aan
waar Feyenoord trainde en speelde, waar
de sterspelers en andere kopstukken
woonden en waar de ‘spelers in den dop’
op straat voetbalden en waar hun vaders
werkten.

De tekst van Jan Oudenaarden wordt
natuurlijk aangevuld met oude en
nieuwe foto’s en andere illustraties.
Ik mag er een boekje van maken. Wat
echter nog ontbreekt zijn afbeeldingen
van voetballende jongens in de straten
van Rotterdam-Zuid. Als daar bijvoorbeeld de jonge Floor de Zeeuw, Rinus de
Vries, Fred Blankemeijer, Cor Veldhoen,
Wim ‘Pingel’ de Kreek of Gerrit Hol op
zichtbaar zijn, is dat natuurlijk helemaal
mooi. Ook andere tastbare herinneringen
aan voetbalclub Feyenoord en Rotterdam-Zuid zijn welkom.
Ina Kleijwegt
010 4363202
ina.kleijwegt@xs4all.nl
-------------------------------------------------

De ondergang van de
Zaandam
De Zaandam zou geen vier jaar oud worden. Bemannning en opvarenden van
het Holland-Amerika Lijn schip dat in
januari 1939 zijn loopbaan in de vrachten passagiersdienst tussen New York en
Rotterdam begon, hebben in die korte
periode echter wél veel meegemaakt!
Auteur Henk Top heeft het allemaal
beschreven in zijn boek ‘Bestemming
New York’. Op basis van brieven, dagboeken, krantenartikelen en gesprekken
met nabestaanden van degenen die als
opvarenden van de Zaandam eind 1942
omkwamen of inmiddels zijn overleden, heeft Top het fascinerende verhaal
geschetst van een vrijwel onbekend
gebleven HAL-schip.
Na een aantal New York-reizen moest
de Zaandam - onder gezagvoerder Jacob

op het kleine vlot aanwezig was, bleven
de drie - later ook door het eten van
ruw haaienvlees - in leven. Door de zon
verbrand en uitgemergeld werden ze op
24 januari 1943 op 160 zeemijl zuidoostelijk van Trinidad - na 1440 mijl te
hebben gedreven - opgemerkt door het
Amerikaanse korvet PC 576. Via Recife
in Brazilië werden de drie schipbreukelingen naar New York gebracht.
De ondergang van de Zaandam behoort
tot de Nederlandse scheepsrampen
in oorlogstijd met het grootste aantal
omgekomenen; de redding van de drie
zeelieden is één van de meest onwaarschijnlijke zeegebeurtenissen uit die
jaren. Henk Top heeft er een meeslepend
boek over geschreven.
Bram Oosterwijk

Twaalf dagen later werd de Zaandam
ter hoogte van de Noord-Braziliaanse
kust door de Duitse onderzeeboot U-174
getorpedeerd. Vele tientallen opvarenden
(onder wie Stamperius) verdronken;
het schip verdween binnen enkele
minuten onder water. Heel veel mensen
dreven rond; een groot aantal van hen
was gewond en stierf alsnog. Stuurman
Willem Broekhof en 59 anderen hadden geluk en bereikten na acht dagen
met een lekke reddingboot de kust van
Brazilië. Drie anderen - Kees van der
Sloot, Nicko Hoogendam en Basi Izzi
(een Amerikaanse kanonnier) - brachten
het er eveneens levend van af, na 83
dagen (!) op een reddingvlot te hebben
rondgedobberd. Onderweg waren twee
andere mannen die op het vlot zaten
doodgegaan. Dankzij voedsel (scheepsbeschuit, water en wat chocolade) dat

‘Bestemming New York –
De bijzondere geschiedenis
van ms Zaandam 1939-1942’ is
uitgegeven door de Walburg Pers.
Het boek heeft 208 pagina’s
en kost 19,95 euro.

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.

Beste lezers,
Ik zoek foto’s of informatie over mijn vader. Hij is
vroeger wielrenner geweest en zat bij de Pedaalridders en bij Wielerclub(vereniging) Feyenoord
in de jaren 1947 - 1957 geweest.
Een paar namen van renners waarmee hij gefietst heeft zijn Wout Wagtmans, Jos Suikerbuik,
Harry van Elshout en Wim van Est. Misschien
kunnen deze mensen, eventueel familieleden of
andere mensen die mijn vader gekend hebben
contact opnemen met mij. Dat zou ik zeer op
prijs stellen.
Carlinda Boon
c.boon27@chello.nl
linda_boon190@hotmail.com
0181-843748 of 06-41082060
-------------------------------------------Reunie
G.A. v.d. Hooftschool
In verband met een schoolreünie zoek ik
oud-leerlingen van de G.A. v.d Hooftschool uit
Overschie, uit de jaren 1956 t/m 1959. Dat zijn
de klassen van meester Schuurman Hess.
Jan Poelman
0180 523802
poelman1@gmail.com
---------------------------------------------Themsen
Een paar weken geleden waren we met mijn
ouders aan het praten over de familie van mijn
ouders. De familie Themsen (van origine Deens).
Voor zover ik weet woonde deze familie in het
Oude Westen, maar het kan ook een wijk ernaast
zijn.
Mijn moeder sprak over een foto waar mijn opa

(haar vader dus) voor Koffiehuis Themsen staat.
Voor zover ik kan nagaan moet dat als jongen
zijn.
Ik heb de hele familie afgebeld, maar niemand
weet over een koffiehuis. Wel een café (iets met
Globe). Ik zou mijn moeder graag verrassen met
bij voorkeur een foto van het koffiehuis, maar
gegevens daarover zijn ook welkom.
Weet iemand of zulke oude bedrijfsgegevens bewaard zijn gebleven en waar ik dat dan eventueel
zou kunnen opzoeken.
Rianne Ponse
Nassaustraat 131
2983 RD Ridderkerk
0180 463328
-------------------------------------------------------Sinterklaas
Begin jaren vijftig werkte ik op de kleuterschool
op de hoek van de Nieuwe Crooswijkseweg en
de Boezemstraat. Rond sinterklaastijd speelde
ik daar altijd voor Sint Nicolaas, maar zónder
Zwarte Pieten. Ooit was een leerling overleden,
nadat een Zwarte Piet hem in de zak had gedaan
en als gevolg daarvan wilde de directrice nooit
meer Zwarte Pieten hebben bij de Sinterklaasviering. Zijn er nog mensen die zich hier iets van
herinneren en mijn geheugen kunnen opfrissen?

Voornsestraat op Charlois Rotterdam gezeten
hebben. Van de volgende leerlingen mis ik nog
het adres: Wim de Bruin, Willy Kamman, Jopie
van Zweden, Marrie van Gelder en Adrie Fransen.
Wie mij op enigerlei wijze zou kunnen helpen
met een aanwijzing of zelfs aan de adressen van
deze leerlingen zou ik heel dankbaar zijn.
Cor Punt
Roland Holststraat 2
3443GA Woerden
0348-410929
corpu@tiscali.nl
---------------------------------------------Wil Stam
Ik zou graag in contact komen met een oude
vriendin, Wil Stam, die van 1945 tot 1951 met
mij op de lagere meisjesschool De Klimroos op
het Bospolderplein zat en later op de Meisjesmulo aan de Schonebergerweg.
Zij trouwde in 1962(?) met Jaap Hokke en
woonde toen op een zolderetage aan

Anneke Roekx
Postbus 119
4850 AC Ulvenhout
---------------------------------------------Geachte redactie,
Sinds enige tijd ben ik bezig de ontbrekende
adressen te vinden van de 47 leerlingen die
van 1943 tot 1949 op de Marnixschool aan de

www.asrelikwieën.nl
uw wens, ons werk
v.d. Leckestraat 23-25, tel. 010-2120472

Colofon

Oproepjes

Stamperius - naar Nederlands-Indië, om
in de Java-New York Lijn te gaan varen.
Toen het schip in Indië was, waren de
Japanners begin 1942 aan de verovering van de archipel begonnen. De
Zaandam slaagde er in met honderden
evacués vanuit Tjilatjap naar Fremantle
in Australië te ontkomen. Een even
emotioneel en spannend gebeuren was
de reis die het schip daarna vanuit New
York met militairen naar Suez maakte.
Ondanks de vele gevaren kwam de
Zaandam er goed doorheen. Op de terugreis moest het schip in Kaapstad een
groot aantal zeelieden van getorpedeerde
schepen ophalen. Met 131 bemanningsleden en 168 passagiers verliet het schip
op 21 oktober ’42 Zuid-Afrika. Het zou
het laatste - en uiteindelijk zeer tragisch
eindigende - vertrek uit een haven zijn.

de Bergweg. Later namen ze de waterstokerij/
kruidenierswinkel over van zijn
ouders ergens in Spangen. Na mijn huwelijk in
1960 vertrok ik naar Den Haag,
we hadden toen nog wel contact, maar dat is
verwaterd.
Tonny (van der Sman)-Noordegraaf
Zoetermeer
g.sman@casema.nl
079-3417924
-------------------------------------------------------Lou Stoel
Ik zoek Lou Stoel, die in de vijftiger jaren op of
bij het Melkpad woonde. In 1953 heb ik met Lou,
zijn ouders en nog drie jongens een autotocht
gemaakt door Duitsland. In 1954 ben ik samen
met Lou op de fiets via de Vogezen naar het
Zwarte Woud geweest. Graag zou ik willen
weten hoe het hem verder is vergaan.

Driehoek 3
3328 KG Dordrecht
078 - 6178326
---------------------------------------------Gezocht
Ik ben al geruime tijd bezig een neef en twee
nichten van mij op te sporen. Deze mensen ben
ik ooit als kind na een kleine 55 jaar uit het oog
verloren, het gaat om de kinderen van Gerard de
Jager geboren te Culemborg en Boukje de Jager
– Martijn, geboren te Overschie, Dirkje Jacoba
de Jager, geboren in 1932, Trijntje de Jager,
geboren in 1934 en Gerardus Petrus Martinus
de Jager, geboren in 1938.
Deze neef en nichten hebben gewoond in de
Sint Jansteeg 6 in Schiedam, op de plaats waar
nu de brandweergarage staat. Wie kan mij
helpen weer contact te krijgen.
Peter Martijn
p.m.martijn@hotmail.com

Cor de Waard
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fauteuils
bankstellen

Mountain Spring
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1e en 2e Kerstdag speciaal

KERSTBUFFET € 18,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 11,95)
Maissoep met kalkoenfilet of Mixed vleessoep of Kalkoenfilet soep of
Tomatensoep met kalkoenfilet, Div. soorten vers fruit, Gebakken
Chinese wan tan, Mini loempia´s, Kerry driehoekjes, Geb.banaan,
Yeung Chow Nasi, Bami, Mihoen, Cheung Pau ossehaas, Chin.garnalen
met 5 kruiden, Lo Han Tjai mixed groenten, Babi P. Spek, Geb. aardappelschijfjes, Salade, Kip `Mountain Spring`, Cha sieuw Chin.stijl,
Kip Saté, Fong Mee Tongfilet, Gegrilde zalm.
1e zitting 16.00 uur - 19.00 uur
2e zitting 19.15 uur - einde van de avond

Kerstbrunchbuffet € 14,95 p.p.
(Kind t/m 11 jaar € 7,95) van 12.30 uur - 15.30 uur
Tevens keuze uit 2 Kerstmenu`s (min. voor 2 pers.)

GZaVm8db[dgi biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een GZaVm8db[dgi fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.

€ 29,95 p.p. en € 33,95 p.p.
Ook kindermenu`s. OPEN: ma 16.00-22.00 uur,
di t/m zondag 14.00-22.00 uur, m.u.v. kerst

Uw GZaVm8db[dgi fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel!

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

GZaVm8db[dgi biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.
Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een GZaVm8db[dgi fauteuil of bankstel!

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u in de feestmaand:

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

15% korting
op alle geuren
Drogisterij De Meeuw
In de Fuik 47
3192 HD Hoogvliet

U bent op zoek naar een Relaxfauteuil, dan bent U bij RelaxComfort op het juiste adres.
RelaxComfort heeft altijd een grote collectie op voorraad
dus in de meeste gevallen ‘VANDAAG GEKOCHT - MORGEN IN HUIS’

HELE MAAND NOVEMBER

uitvaartbloemisterij.nl
Crooswijkseweg

ISD
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010-4125679
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LET OP: Deze aktie geldt niet in combinatie
met andere lopende aanbiedingen en afgeprijsde artikelen.
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GZaVm8db[dgi Oud Beijerland
Willem Beukelszstraat 6 B
3261 LV Oud Beijerland
tel: 0186 622 009
Openingstijden:
Ma: 12.00 t/m 17.00 uur
Di t/m Za: 10.00 tot 17.00 uur

Openingstijden: Ma: gesloten
Di t/m Vr: 10.00 tot 17.30 uur
(vr. tot 21.00 uur) Za: 10.00 t/m 17.00 uur

&
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w w w. re l a xco m fo r t . n l

S T I J L V O L L E
D A M E S M O D E

B i n ne n hof 1 9
R o t t e rda m O m mo o rd
tel. 010 - 2990099

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
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Voordelen computergestuurd implanteren:
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GZaVm8db[dgi Zuidland
GZaVm8db[dgi Ridderkerk
GZaVm8db[dgi Duiven
GZaVm8db[dgi Oud Beijerland

Problemen met uw (kunst)gebit?
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AANLEG
ONDERHOUD
SIERBESTRATING
SCHUTTINGBOUW

•
•
•
•

VIJVERS
ONDERHOUDSVRIJE TUINEN
VOORJAARSBEURTEN
SCHOONMAKEN EN SNOEIEN

VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG.

LET OP

NU GEEN
ONDERHOUD AL VANAF 35 EURO PER MAAND.
WACHTTIJDEN
GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS / 65 + KORTING
Als wij uw tuin
LEVERING VAN ALLE MATERIALEN , OOK VOOR AL UW VUILAFVOER
mogen gebruiken
GARANTIE OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN.
voor onze nieuwe
ONS ADRES : Cristiaan hygensweg 2 en Polyanderweg 19
internet site dan
Bel nu voor GRATIS prijsopgave
geven wij nog eens
een leuke korting

010 – 4373770 of 0181 - 669606
Wat anderen beloven doen wij !!!

OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN EN MATERIALEN
GEVEN WIJ EEN GARANTIE CERTIFICAAT
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boordevol
berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het
wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewerkers,
bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk
gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie
over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve
basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en
legt de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn.
Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Eerst de kinderen naar school...
EBOOBBS)VNBOJUBT
FOXFFSPQUJKEBGIBMFOPPL

)FCKFXBUUJKEPWFS #FM)VNBOJUBT"BOUSFLLFMJKLFCJKWFSEJFOTUF
ûQFSVVS ;FMGTUBOEJHXFSLFO øFYJCFMFXFSLUJKEFO
)VJTIPVEFMJKLXFSLCJKKPVJOEFCVVSU;PXFSLKFFOIPVKFUJKE
PWFSWPPSHF[JOPGIPCCZ
8JKIFCCFOPPLOPHTUVEFOUFOOPEJHWPPSBMMFSMFJXFSL SFDFQUJF 
restaurants, etc.)
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Kom luisteren, kom praten.
,PNOBBSIFU)VNBOJTUJTDI$BGÏFOEFOLNFF
Onderwerp: ‘Anders zijn is zo gek nog niet’,
gekoppeld aan Forum Theater
Wanneer is iemand afwijkend? Wat betekent
dat dan? Hoe reageert men hierop? Hoe ga
je er zelf mee om? Uiterlijk, gedrag, karakter, een storing of bewust gekozen? Hoeveel
(speel)ruimte geven we elkaar? Mag je etiketten plakken? Mag je iemand opsluiten of uitsluiten?
"BOWBOHVVS(bar open vanaf 18.00 uur; eventueel maaltijd vanaf 18.30 uur voor € 7,50, inclusief drankje)
WSJKEBHOPWFNCFS
De Zingende Zeeleeuw (Müllerpier)
4JOU+PCTLBEF USBN 3PUUFSEBN

XXXIVNBOJTUJTDIDBGFOM
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Niet naar een traditioneel bejaarden- of verpleeghuis?
Wij hebben nog enige prachtige tweekamer-serviceflats te koop!
Grootstedelijk wonen
in het groen:

Wonen met uitzicht over de
skyline van Rotterdam:

De Oosterwiek

De Prinsenwiek

(Oosterflank)

(Het Lage Land)

De Oosterwiek telt zes étages en
de meeste woningen hebben
uitzicht op de omgeving en het
vele groen, onder andere van In de restaurants ‘De Bezige Bij’
het Semiramispark. Het woonge- in De Oosterwiek en ‘De Prins
Pinguïn’ in De Prinsenwiek kunt
u kiezen uit een keur van gerechten, variërend van een belegd
broodje of een (veelal echt-Hollands) dagmenu tot diverse specialiteiten à la carte.
Beide complexen zijn rolstoelvriendelijk, hebben meerdere
liften en bieden de diensten van
bouw is gelegen aan de Varna- o.a. een huismeester, kapsalon,
singel op de hoek van de Grote pedicure en een zorgconsulent. In
Beer, tegenover winkelcentrum De Oosterwiek is een fysiotherapiepraktijk en in De Prinsenwiek
Oosterhof/Alexandrium.
een praktijk huidverzorging.

De woningen zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer: op
loopafstand bevinden zich NSstation Alexander, de metrostations Alexander en Oosterflank,
terwijl de RET-buslijnen 30, 31,
36 en 37 een halte voor de deur
hebben. In de uitgebouwde rotonde bevindt zich restaurant De
Bezige Bij, met een gezellig terras aan het water.

Zowel in De Oosterwiek als De
Prinsenwiek zijn beschikbaar:
maaltijdservice, thuiszorg, maatschappelijke en huishoudelijke
hulp, dagvoorzieningen, personenalarmering en zelfs zorg tot
en met verzorging. Er zijn logeerkamers aanwezig.
Ze beschikken beide over een
biljartruimte, bibliotheek, leestafel en internetruimte, een jeu
de boules-baan (De Prinsenwiek
zelfs twee) en een recreatieruimte, terwijl er diverse dagactiviteiten ontplooid worden, zoals
biljarten, sjoelen, bridgen, gymnastiek en in De Prinsenwiek ook
nog koersbal.

De Prinsenwiek is 21 étages
hoog en de woningen bieden
een werkelijk schitterend uitzicht over de skyline van Rotterdam, zowel naar het wes-

ten als naar het oosten. In De
Prinsenwiek woont u op hoog
niveau nabij één van de laagste punten van Nederland!

Het complex is gelegen aan de
Prinsenlaan, bij het omvangrijke Prinsenpark, naast winkelcentrum Het Lage Land en op
loopafstand van metrostation
Prinsenlaan en de haltes van
RET-buslijnen 36 en 37. In het
complex bevindt zich restaurant De Prins Pinguïn met een
gezellig terras waarop een fontein, gelegen in het groen.

Beide complexen kennen een actieve Vereniging van Eigenaars.
Bel voor meer informatie Harry Scheffers
0623 - 51 76 22
of via het secretariaat:
010 - 461 53 47.

De vaste verkoopprijs per appartement bedraagt

.000,5
3
1
€
k.k.

Een leuk appartementje voor € 300 - € 350, eventueel met zorg? Dat kan bij Humanitas in de Nancy Zeelenbergflat!
Humanitas streeft naar een mix van bewoning: arm en rijk, allochtoon en autochtoon, ziek en gezond. Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van Humanitas kunt u dus wonen als u geen zorg nodig heeft. Blijkt u
(meer) zorg nodig te hebben, dan hoeft u niet te verhuizen. Wij bieden zonodig
ook nog zorg in deze eigen woning! Wat dacht u bijvoorbeeld van de Nancy
;FFMFOCFSHøBUJO$IBSMPJT
Dit servicecomplex met zijn markante gevel, mooie binnentuin en restaurant De Gevlekte Giraf staat aan het groene Amelandseplein. Er zijn nog enkele senioren- en
zorgplusappartementen vrij (ook geschikt voor bewoners met Alzheimer). De nettohuur ligt tussen de € 300,- en € 350,- (exclusief service- en verwarming).
Er zijn ook regelmatig woningen te huur (en soms te koop) in onze andere vestigin
HFO JO$IBSMPJT 1SJOT"MFYBOEFS 0NNPPSE )PFLWBO)PMMBOE 4DIJFCSPFL IFU0V
EF/PPSEFO )JMMFHFSTCFSHFO-PNCBSEJKFO#FMWPPSJOGPSNBUJF

