
Trouwe fans van De Oud-Rot-
terdammer zitten er waar-
schijnlijk al vol verwachting 
op te wachten. Wat gaan we 
dit jaar doen ter gelegenheid 
van de derde verjaardag van 
de krant? Na een spetterend 
feest in de Kuip bij de eerste 
verjaardag en een maand lang 
speciale tramritten door de 
stad met historische trams 
ter gelegenheid van de twee-
de, gaan we ditmaal varen. 
Samen met de Spido organi-
seert De Oud-Rotterdammer 
op 18 en 19 oktober Nostal-
gische Haventoertochten, 
waarbij alleen de stadshavens 
uitvoerig worden bezocht. Het 
belooft een geweldig feest te 
worden.

Voor de oplettende lezer zat het er mis-
schien al een beetje aan te komen. Wie 
de diverse publicaties over de Spido en 
de aanwijzingen op de voorpagina van 
de laatste weken een beetje met elkaar 
combineerde, had waarschijnlijk al een 
vermoeden. Maar zelfs die slimme puz-
zelaars kunnen nog niet geweten hebben 
wat voor fantastisch arrangement De 
Oud-Rotterdammer en de Spido voor de 
lezers in elkaar hebben gezet.

Stadshavens
Speciaal voor deze gelegenheid heeft 

de Spido een route in elkaar gezet, die 
afwijkt van de gebruikelijke rond-
vaarten. Met al die Rotterdammers en 
oud-Rotterdammers aan boord doen we 
tijdens deze tocht alleen de stadshavens 
aan. Die havens die in de jaren vijftig 
en zestig het kloppend hart van de stad 
vormden. De nieuwe, ver van de stad 
gelegen, havens laten we links liggen.
De route voert ons langs en door de 
Eemhaven, Waalhaven en Rijnhaven. 
Natuurlijk krijgt u volop de kans het 
stoomschip Rotterdam uitgebreid 

vanaf het water te bewonderen en te 
fotograferen. Daarna varen we langs de 
prachtige nieuwe skyline van Rotterdam 
tot en met stadion Feyenoord, waar u 
met eigen ogen kunt zien hoe het gebied 
daar totaal veranderd is. Onderweg pas-
seren we uiteraard de Willemsbrug en de 
Erasmusbrug.

Uniek geschenk
Al met al zijn we met de prachtige 
schepen van de Spido circa twee uur aan 
het varen en kunt u heerlijk herinnerin-
gen ophalen aan de tijd dat er nog volop 
leven in de brouwerij was in de havens.
De Nostalgische Haventoertochten van 
De Oud-Rotterdammer vormen een 
echt buitenkansje. Niet alleen vaart u 
maar liefst twee uur, aan boord krijgt u 
ook nog eens een gratis consumptie en, 
als klap op de vuurpijl, ligt er bij het 
ontschepen een uniek boek voor u klaar 
over de Spido. Dit boek, geschreven 
door Rein Wolters, is het eerste en tot 
nu toe enige boek dat ooit over de Spido 
is verschenen. Het is geschreven aan 
de hand van de vele reacties van lezers 
van De Oud-Rotterdammer en het bevat 

meer dan honderd, soms unieke, foto’s.

Volop plaats
In tegenstelling tot vorig jaar is er 
ditmaal volop plaats voor lezers die 
willen meevaren. Op zaterdag liggen 
twee schepen voor u klaar, die ieder drie 
afvaarten maken en op zondag zijn er 
nog eens zes afvaarten. Toch is het zaak 
dat u tijdig reserveert, want, ofschoon 
er nu veel meer lezers mee kunnen, 
uiteindelijk geldt toch het principe ‘vol 
= vol’. Een ander verschil met vorig jaar 
is dat er deze keer geen enkele belem-
mering geldt voor mensen die slecht ter 
been zijn of een rolstoel nodig hebben. 

De Spido-schepen zijn hier volledig op 
ingericht.

Tot slot; voor deze Nostalgische Haven-
toertochten betaalt u slechts € 13,75. Dat 
is inclusief consumptie en dat prachtige 
boek.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

Nostalgische Haventoertocht 
met De Oud-Rotterdammer
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- De Spido-rondvaarten vertrokken jarenlang vanaf het Willemsplein  -

Deze week o.a.:
�  Wandelclub 
 Voorwaarts 
 Mars
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� In Kralingen 
 was het leven 
 mooi(2)
 - Pag 11

�  Ole Madsen
 in a Yellow
 submarine
 - Pag 13

� Piet 
 Steenbergen 
 trouwe gast
 Croosboot
 - Pag 17

Reserveren
Reserveren voor de Nostalgische Haventoertochten van De Oud-Rotterdammer is 
zeer eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen is bellen met een van de volgende 
telefoonnummers: 010 - 2759991 of 010 – 2759993. Aan de telefoon zitten twee 
boekingsmedewerkers klaar die uw reservering noteren. U ontvangt daarna een reser-
veringsnummer waarmee u zich op de dag van de tocht aan een van de vier kassa’s 
meldt om uw betaling (contant of pin) te voldoen.
De afvaarten op zowel zaterdag 18 als zondag 19 oktober staan gepland om 09.45 uur 
- 10.45 uur – 12.00 uur – 13.00 uur – 14.15 uur en 15.15 uur.- De Koninginneplaat tussen Euromast en Maastunnelgebouw  -
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SHIFT_the way you move

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

Mode in maat 36-50
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment HUIS-ONTRUIMING.NL

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD 
IN WONINGONTRUIMINGEN
U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar project. 
Van het ontruimen van een kelder tot aan een 
ontruiming van een grote bedrijfshal. Bij ons is niets 
te gek. Omdat geen één situatie hetzelfde is, is het 
goed om te weten dat wij al vele jaren ervaring heb-
ben met makelaars en woningbouwverenigingen.
Wellicht zijn er spullen zoals meubelen of diversen, 
die u graag zelf zou willen behouden of ergens an-
ders naar toe zou willen verhuizen. Ook dit kunnen 
wij voor u verzorgen, Wij maken altijd een afspraak 
in de te ontruimen woning cq bedrijfspand om ter 
plekke de werkzaamheden te bekijken. U kunt bij 
ons met al uw wensen terecht.
Wanneer er bijvoorbeeld gewit, gestuukt moet wor-
den of een wandje moet worden teruggeplaatst. Bij 
ons betaald u onze werkzaamheden altijd achteraf 
wanneer al uw wensen voldaan zijn.

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam
K.v.K. nr. 24338212

Voor info: 010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl

XXKortingen op 
de gehele 

Zomercollectie
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Cox Column

Het artikel “Relaxen rond de Rottemeren” riep bij mij herin-
neringen op aan mijn lagere schooltijd. In de zesde klas van 
de lagere meisjesschool aan de Ackersdijkstraat (de bene-
denschool) in Rotterdam kreeg ik het lumineuze idee een 
wandelclub op te richten. Aan enthousiastelingen geen gebrek 
en omdat er niet veel voor nodig was om een wandeltochtje te 
organiseren konden we vrijwel direct beginnen met het reali-
seren van onze plannen.

Maar eerst moest onze club een naam 
hebben: het werd Voorwaarts Mars, 
kortweg VM. Onze kleuren werden 
blauw/rood. Met de fi guurzaag werden 
schildjes vervaardigd. Van rechts boven 
naar links onder werd de scheiding 
aangebracht tussen de kleuren. In de 
vakken werden keurig de letters V en 
M aangebracht en de club was offi cieel. 
Bij bovengenoemde werkzaamheden 
kregen we volgens mij hulp van enige 
ouders en een `grote zus’. Waren dat 
familieleden van Annie van den Berg?? 
We hadden ook een clublied want ja, 
als je wandelt moet je toch ook zingen.

Tekst: Als na drukke studiedagen / 
eindlijk ‘t uur van vreugde slaat / 
waarop iedere VM-er met de wandel-
club meegaat / voelen w’ons als jonge 
kerels / dolgelukkig en verblijd 
Hier laat mijn geheugen me in de steek, 
maar het was echt een heus clublied en 

wie weet schiet de rest me ook nog te 
binnen.
Het refrein weet ik nog wel: Hallo hallé 
hallem / wij verheffen onze stem / op 
onze verre tochten / met de wandelclub 
VM.
Hoe lang we actief zijn geweest kan ik 
me niet precies meer herinneren, maar 
op verscheidene woensdagmiddagen 
of zaterdagen zijn we op pad geweest. 
Sommigen mochten niet ver weg 
vanwege het gevaar van luchtalarm en 
vaak kwamen we dan ook niet verder 
dan het Vroesenpark.
Als de dag van gisteren herinner ik mij 
onze wandeling naar de Rottemeren 
(vanaf de Gordelweg was dat toch best 
een eind), vind ik nu. Negen keurige 
meisjes verzamelden zich bij mij in de 
straat (Donker Curtiusstraat bij Sophia 
Kinderziekenhuis), zoals bijgaande foto 
laat zien. Iedereen had wat bescheiden 
proviand meegekregen, dat zusterlijk 

werd gedeeld.
We liepen door Hillegersberg richting 
Bleiswijk/Bergschenhoek. Ergens in de 
buurt van Bergschenhoek zagen we de 
bui al hangen. Er kwamen vliegtui-
gen laag over en ja hoor, luchtalarm. 
Gezamenlijk doken we een greppel 
in (standaard procedure). Gelukkig 
konden we niet veel later onze weg 
vervolgen.
We zijn bij de Rottemeren aangekomen 
en hebben daar ons proviand genuttigd 
en de omgeving een beetje verkend. 
Dé ontdekking van die middag was een 

wc-huisje op paaltjes, waarvan druk 
gebruik werd gemaakt. Dat werd voor 
die keurige meisjes dolle pret. We la-
gen met zijn allen een eindje verderop 
op onze buik maar naar dat huisje te 
staren elke keer als er bezoek kwam.
De volgende dag op school: de 
juffrouw (op de hoogte van onze esca-
pade) draagt ons op een opstel over ons 
uitje te maken. Dat was een kolfje naar 
mijn hand en ik ben er dan ook eens 
echt voor gaan zitten. Na een week of 
zo kwam ze plechtig met de opstellen 
in de hand voor de klas staan en wer-

den de beoordelingen uitgesproken.
Weet je wie het beste opstel had? 
Schrijfster dezes! Weet je wat ik voor 
cijfer kreeg? Een 4, want nette meisjes 
schrijven niet over zulke ordinaire on-
derwerpen!! Of de anderen er ook over 
geschreven hadden weet ik niet (meer), 
maar misschien waren dat nettere 
meisjes dan ik. Wat ik wel zeker denk 
te weten is, dat die 4 de voornaamste 
reden is dat deze wandeltocht in mijn 
herinnering is blijven hangen.

Jeanne van Leeuwen-van der Heide

Wandelen naar de Rottemeren

- Bijgaand fotootje v.I.n.r.: Wil Noordijk, Jeanne van der Heide, Hannie Heideman, Tine Grunsven (?), Tillie Das, Annie v.d. Berg, Cobi Ringlever -

Links

Meneer Duyvendak was vroeger een 
groot man in de kraakbeweging. Die 
werd door Links verheerlijkt. Natuurlijk 
heeft de kraakbeweging aanvanke-
lijk de schande van de leegstand, die 
diende om de portemonnee van de 
vastgoedmafi a, ja dat is met één f, te 
spekken, aan de kaak gesteld, maar al 
spoedig verwerd zij tot een verzameling 
onvervalste terroristen, die zo ongeveer 
de samenleving trachten te ontwrichten, 
vooral in Mokum. Nou zal het mij over 
het algemeen een zorg zijn wat daar 
gebeurt, Jules Deelder zei het al eens: 
“Behalve Amsterdammers interesseert 
het NIEMAND wat er in Amsterdam 
gebeurt”, maar begin jaren tachtig liep 

de boel daar dermate uit de hand, dat je 
bijna kon spreken van een burgeroorlog. 
Straten waren gebarricadeerd door het 
gajes, branden werden gesticht, er stond 
zelfs een tram in de fi k, de politie zette 
een pantserwagen in om over de rotzooi 
heen te komen. Wat zei Duyvendak 
daar later van? “Ik dacht, dat kan niet 
in Nederland, dat tanks ingezet worden 
tegen mensen die huizen zoeken…” Nee, 
maar provoceren, intimideren, de straat 
onveilig maken, de boel in de hens zet-
ten, dat vond ie kennelijk normaal. (En 
dan dat “tanks”, het meervoud dat er zo 
lekker inhakt;  bovendien, ’n tank heeft 
’n kanon, dat is nogal ’n verschil). Ster-
ker nog, er verschijnt nu een boek van 

hem, waarin ie hoog opgeeft van het feit 
dat ie indertijd bij een inbraak op een mi-
nisterie betrokken is geweest. Maar dat 
heeft hem toch de kop gekost, hij moet 
het veld ruimen. MAAR HIJ KRIJGT 
WEL ZES JAAR WACHTGELD. Wat 
zorgen die lui toch goed voor elkaar. Het 
is  zoals Joop Visser zong: “Het tuig zit 
hogerop, zit hogerop…”
Wat moeten we toch met al dat voorheen 
linkse gebroed? Het was Bolkestein 
die, tot grote woede van alles dat zich 
“progressief” noemde, opperde dat het 
toch vreemd was dat veel oud-CPNers 
van die prachtige banen hadden, terwijl 
NSB-ers na de oorlog geen functies meer 
mochten bezetten. Links heeft ons ook 
altijd wijs gemaakt dat de mensen in de 
DDR heel gelukkig waren, nou, u moet 
de fi lm “Das Leben der Anderen” eens 
gaan zien, het is ontstellend, de mensen 
die hun eigen leven een richting wilden 
geven, leefden in een hel.

Ik ben mijn hele leven een linkse jongen 
geweest, en ik ben het nog. In de jaren 
zeventig kreeg ik evenwel zoveel succes 
en ging ik zoveel geld verdienen, dat ik 
door de Linkse Kerk werd verbannen en 
in plaats dat ik daar blij om was, vond 

ik het vreselijk. Later niet meer, toen 
ik wat meer inzicht kreeg in die Par-
tijpolitieke hypocrisie vooral, en toen 
ik meemaakte hoe de pas verworven 
“demokrasie” en “inspraak” hele ver-
gaderingen verpestten en daadkrachtig 
bestuur onmogelijk maakten. Zo is het 
mij ook een raadsel dat de PvdA op 
het stadhuis de dienst weer schijnt uit 
te maken. Veertig jaar broddelen en 
knoeien en pappen en nat houden, de 
mensen in de oude wijken totaal in de 
steek gelaten vanwege de “multicultu-
rele samenleving”, stevig op de vingers 
getikt door meneer Fortuyn en toen 
maar een beetje diens koers gaan varen. 
Voorwaar, wat je zou kunnen noemen 
“Realpolitik”. 

Duyvendak. Meneer zit in de Tweede Kamer voor Groen Links, 
u weet wel, de partij van vroeger Paul Rosenmöller, die nou de 
politiek uit is en op kosten van de een of andere omroep voor 
de televisie ‘interviews’ doet in allerlei interessante tropische 
gebieden, maar die nog niet zo heel lang geleden de mensen in 
de haven van Rotterdam stond op te hitsen dat ze twee kwartjes 
meer moesten eisen. Later zat ie in een commissie teneinde 
de allochtone vrouw hogerop te helpen, daar zat ook Prinses 
Maxima bij, dus heel hard werken zal het niet geweest zijn en 
daar bleek ie ik geloof tachtig duizend euro, of was het nog gul-
den, voor te krijgen: maar ja, “dat stond er nou eenmaal voor”! 
Dat soort mensen, dat is Groen Links. 
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURS TE E N

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUW ERKERK
TELEFOON ( 0111 )  641798

WALENBURG ERWEG  83  -  ROTTERDAM 
TELEFO O N ( 010 )  4660368 /4663161

N I EUWE CRO O SWI J KSEWEG 66B
RO TTERDAM  -  TELEFO ON (010 )  4136910

W W W.T IM M ERM AN- NATUURSTEEN.NL

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREED-
SCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

Bevoegd docente 
start in september weer met 
lessen Engels aan kleine 
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk

Tel. 010-4833410

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

■  Bezorgen bij u in de buurt

■  Flexibele werktijden

■  Zelfstandig werken

■  Aantrekkelijke bijverdienste

Word postbezorger!

Meld u aan: www.dhlpost.nl 

of 0800 - dhlpost (3457678)

DE LEUKSTE BIJBAAN 
EN FLEXIBELE WERKTIJDEN

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat
Haardhouthandel Europoort B.V.
Te koop gedroogd  openhaardhout mix van 
beuk,berk, eik en es
Het hout is gekloofd in stukken van 
± 25 cm. en direct stookbaar. 

Prijs per kubieke meter 
verpakt in big bag is  € 65,--
Prijs per netzak van 35 liter €   3,50  
Prijs is inclusief B.T.W. en bezorging Zuid 
Holland ,bezorging van netzakken alleen bij 
minimale afname van 20 st. of meer.

voor bestelling of informatie 
tel. 06-51515763 
of bezoek onze website:
 www.haardhouthandel-europoort.nl
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Waar was dat nou?

Dick Meyer: “Kan natuurlijk op 
meerdere singels zijn geweest. Ik gok 
op Noordsingel/Bergweg. De kiosk 
was van “tante Bets”, ze heeft nog heel 
lang aan de Noordsingel/Teilinger-
straat gewoond.”
F.E. Tonissen (Nieuwerkerk aan den 
IIssel): “Ik woonde in Rotterdam-
noord en ben aardig bekend in die 
buurt. Volgens mij is het de kran-
tenkiosk die op de Bergweg/hoek 
Noordsingel stond. Op de achtergrond 
zijn nog het Eudokia ziekenhuis en de 
winkels op de Bergsingel te zien (Uw 
complimenten en wensen heb ik aan de 
collega’s doorgegeven. AvdS).”
Ger Koote (Zoetermeer): “Ik ver-
moed dat dit het kruispunt is van de 
Noordsingel/Bergweg. De foto zou 
genomen kunnen zijn van de woningen 
aan de Noordsingel, die voor het 
Bergwegziekenhuis stonden (Mag dit 
Eudokia-ziekenhuis zijn? AvdS). Aan 
de andere zijde van de singel was het 
politiebureau.”
R.P. Kanaar (Schiedam): “De kiosk 
stond op de hoek Bergweg/Noordsin-
gel. Als dat niet de juiste locatie is, 
hoor ik graag van u waar het dan wel 
was (Van mij hoor je niets! AvdS).”
Jan Weda (Maassluis): “Ondanks 
het ‘postzegelformaat’ van de foto 
- maar op internet beeldschermbreed 
- is foto no.71 voor mij een inkopper. 
Het kruispunt van de Bergweg, met 
links de Noordsingel en rechts de 
Bergsingel. De kiosk staat tegenover 
een café met woonhuizen erboven 
op de hoek van de Bergweg en de 
Noordsingel. Op de hoek er tegenover 
met de Bergsingel was café-restaurant 
Du Nord, verderop richting Bergselaan 
een politiebureau. Op de hoek van de 
Noordsingel aan de andere kant was 
de banketzaak van Salters. Op de hoek 
met de Bergsingel - als ik het me goed 
herinner - een slagerij en verderop 
richting Bergselaan een sigarenzaak 
en de ingang van het Eudokiazieken-
huis. Tot eind 1994 kwam ik bijna 
dagelijks van en naar het werk over dit 
kruispunt, maar ik ken het al vanuit het 
begin van de zestiger jaren.” 

Leny Overweel: ‘Volgens mij was dat 
op de Noordsingel, schuin tegenover 
Eudokiaziekenhuis. Ik ben geboren in 
de Bergstraat, het komt me zo bekend 
voor. ‘s Winters lekker schaatsen en 
dan stond er een kraam met polkabrok-
ken. Fijne herinneringen.”
R.W. Bruining (Spijkenisse): “Zeker 
weten, deze kiosk staat op de Berg-
weg/hoek Bergsingel tegenover de 
Noordsingel. Toen was het nog een 
fijne tijd en kon je op je gemak een 
krantje kopen. ’t Is allemaal verleden 
tijd! (Laat nu jouw antwoord fout zijn! 
AvdS).”
Ronald van der Meer: “Naar mijn idee 
is foto 71 genomen vanaf een woning 
aan de Noordsingel oostzijde nabij de 
Bergweg. We zien een van de dertig 
Van Ditmarkiosken die in Rotterdam 
gestaan hebben. Op de achtergrond een 
tram van lijn 22 en daarachter enige 
panden op de hoek van de Bergsingel. 
Wat me opvalt is dat de hoge reclame-
borden ontbreken die de kiosken steeds 
sierden. Misschien werden ze juist 
vervangen. Tot de bevrijding in 1945 
waren dat reclames die nu niet meer 
zouden kunnen: voor tabaksartikelen, 
na de bevrijding voor de oud-verzets-
krant Het Rotterdamsch Parool, lees 
die krant! De laatste, inmiddels AKO-, 
kiosk stond op de Avenue Concordia 
bij de Oudedijk; verdween in 1970. 
Jammer dat zo’n typisch Rotterdams 
gebouwtje niet gespaard is gebleven.”
Cora Weggeman, Statenweg 32b, 
3039 JC Rotterdam: “Alweer een 
raadfoto die erg bekend voorkwam 
en na goed kijken zag ik dat het het 
kruispunt Noordsingel/Bergsingel met 
de Bergweg is. Alleen het groen van 
de Noordsingel, links, is nog hetzelfde. 
De kiosk is er al lang niet meer en 
het gebouw schuin aan de overkant 
ook niet. De foto is gemaakt vanaf de 
hoek Noordsingel en de Bergweg; op 
de begane grond was en is nog steeds 
een café, ik weet niet meer hoe het 
heette. Op de hoek van de Bergsingel 
en de Bergweg, rechts, niet te zien 
op de foto, was café Du Nord, ook 
daar zit nog steeds een horecagele-

genheid. In het pand schuin aan de 
overkant met de markiezen zat een 
slager en daarnaast op de Bergweg het 
radiologisch instituut, het ‘stuut’. Weer 
daarnaast was ziekenhuis Eudokia, 
waar ik ben geboren. Alles wat daar 
stond is afgebroken en op de hoek 
staat nu een hoge flat en op de plaats 
van het ziekenhuis is nu het ‘Eudo-
kiaplein’ met winkels en kantoren, 
o.a. de Deelgemeente Noord. De rest 
van het Eudokiaterrein is volgebouwd 
met huizen. Ik woonde tot 1968 in de 
Schieveenstraat, een zijstraat van de 
Bergsingel aan de kant van Café Du 
Nord. Daar zijn ook de Willebrordus-
straat en de Zestienhovenstraat; in de 
loop van de tijd zijn er in die straten 
veel huizen gerenoveerd (niet erg 
mooi) en afgebroken en daarvoor in de 
plaats zijn nieuwe woningen gekomen, 
die eigenlijk ook niet in zo’n straat 
passen. Ons oude huis op nummer 47 
staat er nog en ik loop nog regelmatig 
door de straat. Op de Noordsingel, 
naast het pand van waaruit de foto is 
gemaakt, zat een dameskapper en daar 
heb ik toen ik een jaar of dertien/veer-
tien was mijn vlechten laten afknippen. 
Bij die kapper werden ook pruiken 
gemaakt en daarvoor werd haar inge-
kocht. Ik kreeg f 2.50 voor mijn vlech-
ten; dat lijkt niet zoveel, maar meisjes 
van school die ook hun vlechten daar 
verkochten kregen maar f 0.50. Ik had 
rood haar en dat was kennelijk meer 
waard. Als ik me goed herinner was de 
kiosk van hout en grotendeels zwart 
geverfd met onderaan rode en blauwe 
planken. Je moest nogal diep bukken 
om te zien wie er in dat kleine hokje 
zat. Tegenover de kiosk, op de kop van 
de Bergsingel heeft heel lang een bloe-
menstal gestaan, daar konden mensen 
die op bezoek gingen in Eudokia een 
bloemetje meenemen. Er komt steeds 
meer naar boven aan herinneringen aan 
deze bekende buurt, maar dit lijkt me 
voorlopig wel voldoende.”
G.A. Verkroost: “Hier is op de foto 
de Bergweg hoek Noordsingel te 
zien. Op de achtergrond de huizen 
van de Bergsingel met daarachter het 
Eudokia-ziekenhuis. Op dat stukje 
Bergsingel was de sigarenwinkel van 
Oudshoorn. Links achter de struiken 
zo’n echte ouderwetse ‘pisbak’ met 
van die gaatjes in het ijzer, waardoor 
je al plassend naar buiten kon kijken 
(Doet me denken aan de dag dat een 

vriend aan me vroeg “Wat deed jij 
gisterenavond op de hoek Noordsin-
gel/Bergweg? Ik: “???” Hij: “Je hebt 
toch een roodbruine overjas?” Ik: “Hoe 
kom je erbij?” Hij: “Oh, dan was het 
toch de pisbak!” AvdS).
S. Moulijn (Capelle aan den IJssel) 
stuurt me een aan alle kanten zeer vol-
geschreven briefkaart. Zijn antwoord 
is helemaal goed, hij weet zelfs de 
telefooncel nog te herinneren die aan 
de kant van de Bergsingel stond.

Deze keer schenk ik ook wat aandacht 
aan de foutieve oplossingen. ’t Is 
logisch dat sommige inzenders de zaak 
verkeerd bekeken; een singelkruising 
met daarbij ‘een krantenkiosk’ was 
eigenlijk heel gewoon in Rotterdam.
Lisa Bloem-Marschal (Capelle a/d 
IJssel) : “Ik denk dat dit de hoek van 

de Crooswijksesingel en de Jonker 
Fransstraat is.”
R.P.H. Roomer (Neede): We kijken 
hier naar de kiosk op de hoek van de 
Oude Binnenweg. De tram op de foto 
rijdt op de hoek van de Westersingel 
en de Nieuwe Binnenweg.”
John Mast (Bracebridge, Ontario, 
Canada): “De locatie van deze 
krantenkiosk is een beetje moeilijk, 
omdat er verscheidene kiosken waren 
in Rotterdam. Er was een kiosk bij de 
kruising van de Randweg en Groene 
Hilledijk-Beijerlandselaan in Zuid, bij 
de tramhalte van lijn 3. Er waren altijd 
verscheidene kranten en weekbladen 
te koop.”

De attentie gaat naar de Rotterdamse 
Statenweg.

Half Rotterdam is ooit de gevraagde kruising gepasseerd. Men 
kwam van een ziekenhuis of was op weg naar een ander zieken-
huis. Men ging naar de rechtbank of men was ontslagen uit het 
Huis van Bewaring. Zelf heb ik dagen op de Noordsingel gezeten, 
maar toen het na een dikke week begon te regenen bleef ik over-
dag gewoon thuis. Drie tramlijnen passeerden de kruising: lijn 11 
over de Noordsingel en Bergsingel naar het Lis(ch)plein, lijn 14 die 
vanaf de Noordsingel de Bergweg opging en lijn 22 die over Walen-
burgerweg en Bergweg en route was naar de Avenue! Natuurlijk 
reden de trams die trajecten ook in omgekeerde volgorde. Iedereen 
heeft inmiddels begrepen, dat de ‘Waar-was-dat-nou-foto nr 71’ de 
kruising Noordsingel/Bergweg liet zien.

Nieuwe opgave no. 73

Bij het samenstellen van deze rubriek kom ik vaak foto’s tegen, waarbij ik 
van mening ben dat het getoonde nog altijd aanwezig is. In de eerste veertig 
jaren van mijn leven heeft zo’n locatie een dusdanige indruk op me gemaakt, 
dat alles er eigenlijk gewoon nog moét zijn. Maar het meisje op de driewie-
ler loopt inmiddels ook alweer tegen de 40 jaar aan en het scheefstaande 
pandje is onder de slopershamer verdwenen. Destijds was goede vriend en 
(pers)fotograaf Lex de Herder (helaas té jong overleden!) in deze arbeiders-
straat, om het heden op foto vast te leggen voor de toekomst. Daarom hebben 
we nu in 2008 een afbeelding van toen!

Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, 
verwijs ik hen naar www.ditisrotjeknor.nl
  
Waar was dat nou? 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór  1 september 2008 per post zenden aan

Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h 
3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl  
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

TOEN NU

Oplossing  
“Waar was dat nou 71”
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Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn 
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen. 
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.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer in-
nemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw 
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stof-
feren wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook 
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen 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 ouder-
wetse en handmatige manier.

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 inpak-
ken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kie-
ren 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. 

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!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij 
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat 
voor u klaar.

6 standaardpunten van Miedema en De Jong
� Gratis halen en brengen
� Altijd drie jaar garantie
� Grote collecties stof en leer
� Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
� Service en kwaliteit
� Geen aanbetalingen

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

     

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22Lage prijzen - beste service

van 429,-

nu 299,-

Indesit Wasmachine
-  Wasmachine 
  voorlader
- 1400 toeren
- Energieklasse A
- Wasresultaat A
- Droogresultaat B
- Makkelijk strijken
  programma

- Kort programma
- Extra spoelen 
  programma
- Spoelstop
- Programmavoortgang
  indicatie
- Halveerbaar 
  Centrifugetoerental

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

Marco Leer B.V.,Nijverheidsweg 31, 3274 KJ   Heinenoord,Telefoon:0186-603268 www.marcoleer.nl

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen, 
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker 
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de 
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen 
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet 
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar 
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

TE KOOP: 
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA 
IN BATTENOORD AAN DE GREVELINGEN
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar 
bewoond mag worden. Eigen grond (925m2) Parkeerge-
legenheid voor 3 auto’s. Indeling grote hal met hardhouten 
trap, geheel betegeld toilet met wandcloset en fonteintje 
met bergkast. Grote L-vormige woonkamer van 32m2 met 
openslaande deuren naar terras.
Royale keuken met alle inbouwapparaten aansluitend op 
een practische bijkeuken van 300x230m met CV opstel-
ling aansluitend op aanpandige berging van 360x280m met 
deur naar buiten. De gehele begane grond in voorzien van 
plavuizen. Perceeloppervlakte is 925m2. Op de 1e verdieping: 3 grote 
slaapkamers van 560x368 en 2 slaapkamers van 320x280m2. Badkamer 
met ligbad en douchecabine en toilet en vaste wastafelameublement. 
Alles 1e verdieping met laminaat vloeren. 
Via een vlizotrap bereikt u de grote bergzolder. De woning 
is nieuw en opgeleverd in juni 2006. Alle ramen voorzien 
van dubbel glas. Tuin rondom (Zuiden)

Prijs 285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen:  Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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

Wanneer is het raadzaam een testament te laten opmaken? In deze derde en laatste aflevering gaan we uit van alleenstaanden die nooit hebben samengewoond 
of kinderen hebben. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Vaak leven die verre familieleden al zo 
ver af van de overleden alleenstaande 
dat zij nog niet eens weten dat zij 
‘aanspraak’ kunnen maken op het qua 
successierechten zwaarst belaste deel 
van een eventuele erfenis. Verder dan de 
zesde graad wordt niet geërfd.
Zijn er na de zesde graad geen erfgena-
men gevonden, dan vervalt de erfenis 
aan de staat. Zijn er erfgenamen tot en 
met de zesde graad onvindbaar dan komt 
het aan hen toekomende overschot uit de 
nalatenschap te staan in de ‘consignatie-
kas’ van het ministerie van Financiën. Is 
dit binnen twintig jaar nog niet opgeëist, 
dan vervalt dat deel aan de staat.
Om te voorkomen dat de alleenstaande 
nalaat aan iemand met wie hij niks te 
maken wil hebben of aan een verre on-
bekende bloedverwant, is het raadzaam 
in een testament vast te leggen aan wie 
hij of zij zijn bezittingen wil nalaten.
Je hoort wel eens van rijke vrijgezellen 

dat zij van plan zijn voor hun dood alles 
zelf op te maken, maar ‘je moet je ook 
niet uitkleden voordat je naar bed gaat’, 
zoals de volksmond zegt en ‘in je laatste 
jas zitten nu eenmaal geen zakken’, dus 
je kunt het niet meenemen.

Testament
Dat alles opmaken valt overigens niet 
mee als er waardevolle goederen, zoals 
bijvoorbeeld een eigen huis, in bezit zijn. 
De lastenvrije koopwoning valt natuur-
lijk wel met een oneindige hypotheek te 
belenen, maar banken gaan meestal niet 
verder dan de executiewaarde (de laagste 
prijs bij gedwongen verkoop).
Het kan zijn dat na hun overlijden nog 
behoorlijk wat waarde over blijft van 
onroerend goed, aandelen, juwelen, 
kunstvoorwerpen of – noem maar iets 
– kostbare oldtimers. Alleen daarvoor al 
zou de rijke alleenstaande een testament 
moeten laten opmaken, want het valt 

echt niet mee het voor je dood zo te 
plannen dat je alles er doorheen hebt 
gejaagd.
“Ik bezit niet zoveel”, is vaak de op-
merking die je hoort. Als je vervolgens 
precies gaat uitrekenen wat je bezittin-
gen waard zijn, kan het - even afgezien 
van de uitvaartkosten waarvoor men 
toch al gauw 5000 tot 8000 euro moet 
reserveren - nog aardig oplopen.
Laten we zeggen dat het voor een alleen-
staande met een vrij te maken vermogen 
van enkele tienduizenden euro’s na zijn 
of haar overlijden al raadzaam is een 
notaris te raadplegen of een testament 
zinnig is.
Men kan dan bepaalde goederen nalaten 
of een bepaald bedrag aan een persoon. 
Dit heet dan legaat. Degenen die het res-
tant krijgen, zijn dan de erfgenamen. Als 
er veel erfgenamen zijn, is het raadzaam 
iemand aan te stellen, een executeur die 
alles regelt bij overlijden waaronder be-
halve de begrafenis ook het betalen van 
de bij overlijden openstaande rekenin-
gen. Is er geen executeur en zijn er veel 
erfgenamen dan moet bij overlijden aan 
een van de erfgenamen of aan een derde 
een volmacht worden gegeven. Dat kan 
de afwikkeling vaak ernstig vertragen bij 
overlijden.

Codicil
Voorts kan men bij codicil bepaalde 
inboedelzaken vermaken. Dat codicil 
heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een 

notarieel testament mits het geheel zelf 
geschreven is (niet getypt), ondertekend 
en gedagtekend. Voorts moet de inboedel 
duidelijk omschreven zijn; dus niet 
alle inboedel, maar het gespecifi ceerde 
schilderij of het antieke kastje van 
oma staande in de gang met duidelijke 
vermelding van de persoon aan wie het 
toekomt. Geef het codicil in bewaring 
bij de notaris of de executeur zodat het 
niet kwijtraakt en boven tafel komt bij 
overlijden.
Een veel voorkomende mogelijkheid is 
om per testament vast te leggen dat (een 
deel van) het vermogen na overlijden 
naar een goed doel moet gaan. Daarvoor 
zijn ook fi scaalvriendelijke regelingen 
getroffen. Het gaat hierbij om kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, charitatieve, 
culturele wetenschappelijke of het alge-
meen nut beogende instellingen. Vraag 
aan de notaris of de door u bedoelde 
instelling daaronder valt.

Want alleen de instellingen, die een 
beschikking hebben van de Belasting-
dienst (ANBI: Algemeen Nut Beogende 
Instellingen), zijn sinds 1 januari 2006 
volledig vrijgesteld van het betalen van 
successierecht, voor zover de verkrij-
ging niet in strijd is met ‘het algemeen 
belang’.
Rechtstreeks nalaten aan sportclubs valt 
daar niet onder. Als bijvoorbeeld een 
fl ink legaat wordt toebedeeld aan de 
plaatselijke voetbalclub, dan valt dat nog 
niet onder de successievrijstelling. Als 
het om grote bedragen gaat, strijkt de 
belastingdienst daarvan tot 68 procent 
aan successierechten op. Overigens zijn 
er plannen om ook sportclubs onder 
voorwaarden onder de vrijstellingen te 
laten vallen.

(Dit artikel is gemaakt in samenwerking met onze 

adviseur, notaris M.G. van Ravesteyn in Rotterdam)

‘In je laatste jas zitten geen zakken’
Door Hans Roodenburg

Alleenstaanden zonder kinderen met een redelijk vrij ver-
mogen kunnen het best in een testament laten vastleggen 
wie daarvoor na hun overlijden in aanmerking dienen te 
komen. Doen zij dat namelijk niet dan zijn volgens het wet-
telijk erfrecht de eerste erfgenamen de ouders, samen met 
de broers en zussen. Zijn die er niet (meer), dan komen de 
eventuele neven en nichten aan bod door plaatsvervulling 
van hun overleden ouder. Zijn er die ook niet dan gaat het om 
de grootouders (en afstammelingen daarvan en bij overlijden 
daarvan door plaatsvervulling) of de overgrootouders van de 
erflater (of afstammelingen daarvan en bij overlijden daarvan 
door plaatsvervulling).

Familierecht

Trouwpartner zit 
in schuldsanering
Mijn vriendin zit in de schuldsanering. 
Ik wil graag met haar trouwen. Draai 
ik dan ook op voor haar schulden?

Indien u met iemand trouwt zonder 
huwelijkse voorwaarden, dan komt u 
ieder met uw vermogens en schulden 
in een gemeenschappelijke boedel. 
Dus als uw vriendin nog schulden 
heeft, wordt u daarvoor medeverant-
woordelijk. Dat is te voorkomen door 
bij een notaris huwelijkse voorwaarden 
te laten opmaken waarbij beiden vast-
leggen wie voor wat verantwoordelijk 
is en wat er buiten de gemeenschappe-
lijke huwelijksboedel wordt gelaten.

Pensioenopbouw van
overleden ex-partner
Mijn ex-echtgenote is overleden en zij 
laat niemand achter. Bij een scheep-
vaartmaatschappij had zij een goed 
pensioen opgebouwd. Maak ik kans op 

haar pensioenrechten?

U had alleen recht kunnen hebben op 
een nabestaandenpensioen van uw 
overleden ex-partner als u destijds 
in de echtscheidingsconvenant 
pensioenverdeling (‘verevening’) was 
overeengekomen. En dan nog had haar 
pensioenopbouw tijdens uw huwelijk 
groter moeten zijn dan het pensioen 
dat u had opgebouwd.

Financiële kwesties

Rendement op vermogen
in verzorgingshuis
Hoeveel geld mag je bezitten bij 
opname in het verzorgingstehuis?

De eigen bijdrage (van de AWBZ) 
bij opname in een verzorgingshuis 
is grotendeels afhankelijk van uw 
maandelijkse inkomsten. Er wordt dus 
niet aan uw vermogen gekomen. Het 
(fi ctieve) jaarlijkse rendement op uw 
vermogen speelt nog wel een rol als u 
meer aan spaargeld e.d. heeft dan het 

heffi ngsvrij vermogen (ruim 20.000 
euro per persoon). Want dat fi ctieve 
rendement telt nog wel deels mee voor 
het zogenoemde  verzamelinkomen 
(boxen 1, 2 en 3) bij de inkomstenbe-
lasting. Het verzamelinkomen per jaar 
is bepalend voor de eigen bijdrage.

Erf- en schenkingsrecht

Kastje van vader bij
overleden stiefmoeder
Toen ik twaalf jaar oud was is mijn 
moeder overleden. Mijn vader is 
hertrouwd en ook alweer jaren 
geleden overleden. Alles is toen naar 
mijn stiefmoeder gegaan, met wie ik 
geen beste relatie heb. Toch kom ik 
nog wel eens bij haar. Een keer zag ik 
daar een antiek mahoniehouten kastje 
staan dat ik herkende uit mijn jeugd 
bij mijn ouders. Ze zegde eerst toe dat 
ik dat later wel kon krijgen. Toen ik 
er op terugkwam zei zij mij simpel dat 
dit niet doorging. Dat zou betekenen 
dat dit erfstuk van mij en mijn broer 
in de anonimiteit zal verdwijnen. Dat 

emotioneert mij behoorlijk. Is daar 
nog iets aan te doen?

Zoals u zelf al in uw brief aanstipte, 
valt er eigenlijk heel weinig te doen 
om ‘spullen’ van uw overleden vader 
alsnog op te eisen als hij niet in een 
codicil heeft laten vastleggen dat dit u 
of uw broer toekomt. Hij is daarvoor al 
te lang geleden overleden en kennelijk 
is destijds alles overgedragen aan uw 
stiefmoeder. Bij zijn overlijden had u 
nog spullen kunnen opeisen en op dat 
moment regelingen met uw stiefmoe-
der moeten treffen. Als zij nu niet 
meer wil meewerken, dan kunt u daar 
weinig tegen doen. Dure juridische 
procedures hebben ons inziens ook 
weinig zin. Misschien gaat zij alsnog 
overstag als u aan haar uw emoties 
uitlegt.

Schenking direct weer 
teruglenen van kind 
Kun je in een akte van schenking 
vastleggen, dat je ieder jaar aan je 
kinderen, tot aan het overlijden van de 

langstlevende ouder, een vast bedrag 
wil schenken op papier of moet je dit 
per kind regelen? Het is mij bekend, 
dat je dan rente moet vergoeden aan 
de kinderen. Hoe moet dat met de 
belastingaangifte in box 3?

Het is inderdaad mogelijk via een akte 
kinderen tegelijk op papier via een 
notariële akte een schenking te doen, 
waarna het bedrag direct weer wordt 
teruggeleend. Een absolute vereiste 
is wel dat over het schuldig erkende 
bedrag een zakelijk verantwoorde 
marktrente (6 procent of minimaal 
de geldende rente van thans ruim 
4 procent op staatsleningen) wordt 
toegezegd die ook werkelijk jaarlijks 
wordt uitbetaald. Uw schuld aan uw 
kinderen (en hun vorderingen op u) 
vormen vermogensbestanddelen die 
bij u, respectievelijk bij uw kinderen, 
in box 3 worden betrokken tegen het 
forfaitaire rendement van 4 procent 
(ook al is de werkelijke rentevergoe-
ding hoger).
(M.m.v. Elsevier Belasting Almanak).
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
�  Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
�  Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
�  De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen  
 van de familie, makelaar en / of woningstichting
�  Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
�  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
�  Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
�  Gelijk contact: 010-4136939 / 06-29103430  
�  per email bontes@upcmail.nl
�  Zie ook www.woningontruiming.net

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

Droomvlucht Slaapcomfort;

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

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

Openingstijden:
Ma   13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.   09.30 - 21.00 uur
Za.  09.30 - 17.00 uur
Zo.  gesloten

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
  (2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

NIEUW!

NIEUWE COLLECTIE
RUIM 25 MODELLEN

OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

BANKSLAAP

dé specialist voor boxsprings 
en ledikanten op comforthoogte

140/200
160/200
180/200

Maten *   Nachttafeltjes tegen 
     meerprijs leverbaar 
** In niet-verstelbare 
     uitvoering € 1395,-

10
jaar

garantie

  ACTIE
MATRAS CLASSIC
POCKET
2 STUKS
   VAN 995,- 
          VOOR 950,-

Grootste collectie 
Boxsprings uit de Regio

Bezoek onze nieuwe studio in onze winkel 

met meer dan 40 modellen.

PROFITEER
NU!!
I.v.m. collectie wisselingen:

10 tot 35% 
korting*
op boxspringcombinaties 
en matrassen van:

* Betreft showroom-
   modellen. 
   OP=OP

UIT VOORRAAD/
SHOWROOM
LEVERBAAR

Compleet 2-motorig electr. verstelbare boxspring
In div. maten en luxe stoffen.
Lengtematen mogelijk

Inclusief
+ Luxe doorgestoffeerde matrassen
+ Comfortabele Topdekmatrassen
+  EXTRA
  GRATIS
       LINNENPAKKET,
       MOLTONS, HOESLAKEN
       DEKBEDOVERTREK “SAIL”

Openingstijden:
Ma  13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.  09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

Bij Zit & Méé r 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! 

Zit & Méér  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

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

&

OP=OP

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Electrisch
verstelbaar 
rug + benen
Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

€ 595,-

R e l a xe n

Rechts taan

B l oe d c i rc u l a t i e Rusten



Het is niet de Statendam op de foto 
naast de Rotterdam in het RDM-dok, 
maar de Nieuw-Amsterdam. Zo’n 
foutje is snel gemaakt als al geruime 
tijd de ene na de andere scheeps-
naam passeert bij naspeuringen naar 
ss Rotterdam. Juist op het moment 

van intikken van namen, komt on-
bewaakt de verkeerde uit je vingers 
rollen en die veroorzaakt een lawine 
aan reacties. Een beter bewijs dat 
De Oud-Rotterdammer tot de laatste 
punt en komma gelezen wordt en dat 
elke foto nauwkeurig onder het ver-

grootglas gaat, is er niet. Dus heeft 
het schaamrood voor het naamfoutje 
intussen plaatsgemaakt voor een 
trotse blos.
De ss Rotterdam maakte een glori-
euze terugkeer naar haar thuishaven. 
Zo actueel als maar mogelijk was, 
werd dit in de vorige editie gemeld. 
Voor een deel ging het om giswerk, 
want het schip moest nog urenlang 
de Noordzee bevaren toen DOR 
van de pers rolde. Dat was ook de 
reden dat geen actuele foto’s waren 
afgedrukt. Natuurlijk zijn die wel 
gemaakt, onder anderen door Erwin 
Bakker die als ‘ketelbinkie’ meevoer 
op de Kotug Spirit, een van de vier 
sleepboten die de vleugellamme 
Rotterdam trokken, stuurden en 
afremden. Voorts werden voor DOR 

honderden foto’s gemaakt vanaf het 
51 meter hoge dak van woontoren 
Uiterdijk in Pernis, wat door de 
stormwind een moeilijk karwei was. 
Intussen is een discussie losge-
barsten over de ligging van de 
Rotterdam. Veel mensen vinden 
het beledigend dat het schip met de 
kont naar de stad ligt en niet in de 
vaarrichting naar zee. Ook over de 
plek zelf is wrevel ontstaan, doordat 
deze niet representatief genoeg zou 
zijn. Er zijn stemmen voor verkas-
sen naar de Wilhelminapier, de 
Parkhaven of Sint Jobshaven of de 
Parkkade. Heeft u als lezer van De 
Oud-Rotterdammer er een mening 
over? Reacties zijn welkom per 
e-mail of brief.
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Het rijke Rotterdamse sportleven kent 
vele bekende en onbekende foto’s. 
Cees Zevenbergen plukt elke veertien 
dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke 
archief, waar u zich de tanden op kunt 
stukbijten. Twee weken later onthult 
hij het raadsel en kunt u zien of u het 
bij het goede eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Tochten in en om 
Rotterdam
“Dit boek is een hommage aan mijn ouders 
en grootouders, maar ook aan Rotterdam.” 
Zo vat Jan de Bruin (1950) zijn boek 
‘Tochten in en om Rotterdam’ samen. On-
der aanvoering van zijn oom, Jan Tinhout, 
begon hij in 1992 met het opschrijven van 
de geschiedenis van Rotterdam aan de hand 
van familieverhalen.

“In 2000 lag ik in het Havenziekenhuis. Als 
bezigheidstherapie heb ik daar de laatste 
verhalen opgetekend. Diezelfde oom zette 
me er later toe aan het uit te geven. We heb-
ben alle verhalen zorgvuldig gescreend en 
als er geen Rotterdams tintje aan zat,  kwam 
het niet door de selectie.”
In 1920 verhuisde het gezin Tinhout vanuit 
Amsterdam naar de Rotterdamse Dordtse-
straatweg, destijds vlakbij boerderijen. De 
start verliep moeizaam, want de goederen-
wagon met hun inboedel was spoorloos! 
En hoe verliep je inburgeringsproces als 
Amsterdammer in Rotterdam? Onder 
andere via Feyenoord, waar zijn grootvader 
jaren een strenge penningmeester was. Hij 
liet vlak voor een wedstrijd een speler van 
het veld halen, omdat die jongeman eerst 
zijn contributie moest betalen!
Jan de Bruin verzamelt foto’s en ansicht-
kaarten van Rotterdam uit vroeger tijden en 
fotografeert zelf stadsgezichten. Daardoor 
zitten er veel foto’s in het boek, allemaal 
zwart-wit. 
De tijd veranderde en Rotterdam veran-
derde mee. Dat komt in de verhalen goed 
naar voren. Natuurlijk zitten er ook enkele 
teksten tussen die betrekking hebben op de 
Tweede Wereldoorlog, maar in het boek 
zijn allerlei soorten Rotterdamse verhalen 
te vinden. Bijvoorbeeld dat hij met een 
vriendje coloradokevers ging vangen, om-
dat in de krant had gestaan dat je daar bij de 
gemeente een kwartje per stuk voor kreeg. 
Was dat echt zo? 
‘Tochten in en om Rotterdam’ van Jan de 
Bruin, uitgegeven bij Calbona, is verkrijg-
baar bij Snoek, Van Gennep en via www.
boekenroute.nl 

Anne-Rose Hermer

Maak vooral geen foutje, want 
dat geeft direct afstraffende 
meppen op je vingers. Heel 
wat terechte tikken zijn uit-
gedeeld na een foutief fotobij-
schrift in de vorige editie van 
De Oud-Rotterdammer. De inkt 
was nog niet opgedroogd of 
de eerste tikken veroorzaak-
ten al een blauwe verkleuring. 
Terecht. DOR-lezers zijn zeer 
oplettend, weten hun weetje 
en komen als het nodig is uit 
hun schulp.

Nieuwe foto
Een foto van een niet alledaagse sportgebeurtenis in Rotterdam in 1982. Wat 
gebeurt hier? Misschien is dit wel de moeilijkste raadfoto in de historie van deze 
rubriek. Zouden er toch lezers zijn die hier iets van weten?

Oplossing foto 5 augustus 2008
De twee voetballers die hier op 7 oktober 1953 zijn gefotografeerd zijn door vele lezers herkend, zij het 
dat Henk Schouten (rechts) gemakkelijker werd thuisgebracht dan de lange Heimen Lagerwaard. Beide 
spelers kwamen in dat jaar voor Excelsior uit maar die middag maken zij deel uit van het Nederlands 
Elftal dat vriendschappelijk in het Stadion Feijenoord speelt tegen Stade Français, met Kees Rijvers 
in de gelederen. Kennelijk was Kees nog geliefd want er reed zelfs een extra trein uit Breda voor zijn 
Brabantse supporters, die hun prof aan het werk wilden zien. Oranje won met 6-2 door onder meer doel-
punten van Rinus Bennaars van DOSKO. Henk Schouten kwam die wedstrijd niet zo goed uit de verf. 
Heimen Lagerwaard daarentegen blonk uit, evenals Feyenoorder Hans van der Hoek. Lagerwaard (1929-
2006) had een dag of tien tevoren zijn debuut als international gemaakt in de interland Noorwegen-Ne-
derland (4-0). Hij viel toen twintig minuten voor tijd als linksback in voor Frans Tebak van Eindhoven. 
Het zou Heimens’ enige offi ciële interland blijven. Desalniettemin was hij er zijn hele leven blij mee: ‘Ik 
ben de enige van het Kralingseveer die in het Nederlands Elftal heeft gespeeld’, zei hij altijd trots. 

Je zou verwachten dat de interland-loopbaan van Henk Schouten (1932) over-
eenkomstig zijn geweldige voetbalkwaliteiten zou zijn verlopen. Bij Feyenoord 
was de begaafde technicus in de periode 1955-1963 immers alleen al goed voor 
125 doelpunten. Toch kwam Schouten maar tot twee interlands. Na zijn optreden 
bij Nederland-België in 1961 vond een KNVB-offi cial dat hij wel wat harder had 
kunnen lopen. ‘Dan moet je een locomotief opstellen’, zei Henk. Geen wonder 
dat die wedstrijd ook meteen zijn laatste interland was. 

Ligt ss Rotterdam er juist bij?

- Ligt het ss Rotterdam zo goed of moet het draaien? -

- Het ss Rotterdam bijna thuis -



Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630
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T!P-Kaders
De OudDe Oud

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

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

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

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

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie: 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

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

Visgilde Voordeel

Visbami
Rijkelijk gevuld

500 gram 5,95

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

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

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN  
ANTIQUARIAAT 
& UITGEVERIJ  ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30 
(010) 2847362 of (010) 2763852 of  0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.nl

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!  Al bijna 29  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

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

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

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets
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Daarnaast stond de St. Lambertus-
school, met juffrouw Gillessen als juf 
van de eerste klas, directrice juffrouw 
Saers en de voor mij beruchte juffrouw 
Jansen. Ik vond haar een kreng en 
volgens mij dachten meer leerlingen 
zo over haar. De klassen werden 
verwarmd door grote hoge potkachels 
en ‘s winters werd de schoolmelk voor 
de kachel gezet om te ontdooien. Wat 
was dat vies, lauwe melk. De zilveren 
doppen werden gespaard voor de 
Missie. Je spaarde via school en kreeg 
dan een boekje met een zegeltje voor 

elk bedrag dat je betaalde. Zal wel met 
centen, stuivers en dubbeltjes zijn ge-
weest, wij mochten niet meedoen van 
thuis. Voorin de klas stond een ijzeren 
negerkopje met een handje eraan. 
Als je er een cent oplegde en op een 
hendeltje drukte, slikte dat negertje 
het centje in. Dat was voor de arme 
kindertjes in de missielanden.

Communie
Ik weet nog de namen van: Marja 
van Gelder, Anneke v.d. Loo, Marja 
Trimbos, Marion Oostvogel, Rita 
Saers, Claartje en Ria Cardinaal, Paula 
Rovers, Sonja Roest, Anneke Huibers, 
Mia Dumas, Els Bakker, Rietje Fiere, 
Will v.d.Keur, Greetje Taalman, Silvia 
?, Tineke v.d.Laan, Trees Tobé, Mari-
anne van Rossum, Karin Zoetmulder, 
Marja v.d.Grift, Marja Diederiks (nog 
steeds bevriend) en ik zal er best veel 
hebben vergeten. Kapelaan Wüst, die 
altijd sprak met spetters, was onze 
godsdienstleraar.

In mei en oktober, de Mariamaanden, 
moesten we elke morgen naar de kerk 
voor de mis en ’s avonds voor het Lof. 

We mochten niet ontbijten, omdat we 
ter communie moesten en dan nuchter 
moesten zijn. Ontbijt nam je mee naar 
school en at dat op in de klas, voordat 
de les begon. Op de lagere school gaf 
een non handwerkles. Zij droeg een 
bedelarmband die altijd rinkelde.
De speelplaats van de 
St.Lambertusschool grensde aan de 
speelplaats van de jongensschool de 
St.Bavoschool. Toen waren het nog 
gescheiden scholen, een jongens- en 
een meisjesschool. Alleen als je moest 
oefenen voor de eerste Heilige Com-
munie ging de poort tussen die twee 
speelplaatsen open, want tijdens de 
communieplechtigheid liepen meisjes 
en jongens naast elkaar in de kerk.
Mijn zus heeft ooit, toen we spijbel-
den van de mis, het grote ijzeren hek 
voor het kerkplein tegen haar gezicht 
gekregen en dat was behoorlijk raak. 

We schommelden altijd op dat hek, dat 
naar binnen openklapte. We keken van 
te voren wie de mis deed, de pastoor 
(Maas) of een van de kapelaans. Dan 
konden we dat thuis vertellen en dach-
ten ze dat we wel waren geweest. Vaak 
kwam het toch uit, want er was altijd 
wel iemand die ons had gemist en dat 
aan onze moeder vertelde. 

Kamer delen
Toen ik in de derde klas zat, verhuis-
den wij van de Polanenstraat naar 
de Waterloostraat 177a, een grotere 
woning met een tuin. Bijna recht 
tegenover ons huis was het zaaltje van 
de kerk. Sursum Corda? Voor feestjes 
en partijen. Mijn vader heeft daar ja-
renlang, samen met de broeders uit het 
klooster, handarbeidles gegeven aan 
de jeugd van de kerk. Boven waren de 
huiskamer, tussenkamer en keuken en 
de slaapkamer van mijn ouders.
Beneden waren twee slaapkamers, die 
wij met zeven kinderen deelden. Mijn 
oudste broer had een kamer alleen, die 
mocht niet bij al die meisjes op de ka-
mer. Dat hoorde gewoon zo in die tijd. 
Wij, vijf zusjes en een broertje deelden 
samen de grootste kamer, die grensde 
aan een tuintje. De achterzijde van 
onze tuin keek uit op het Jongenshuis 
in de Avenue Concordia. Mijn vader 
genoot altijd erg van zijn “tuintje”, 
vooral van zijn blauwe hortensia, die 
volop bloeide. Mijn oma is later ook 
naar de Waterloostraat verhuisd en had 
ook een tuintje. Ik ken nog veel namen 
uit de buurt: families Dumee, Schoon-
derwalt, Hoek, Schuring, Meeder, de 
Heer, Schiedon, Stokhof en niet te ver-
geten mijn tweede familie: de familie 
Diederiks. Bijna allemaal flink grote 
gezinnen, waar wij met onze zeven 
kinderen een van de kleinste waren.

Engelien van Ewijk-Laurens
Barendrecht

In Kralingen was het leven mooi (2)
Veel mensen in de buurt 
waren katholiek en gingen 
naar de St.Lambertuskerk op 
de hoek van de Hoflaan en de 
Lage Oostzeedijk (Oostzeedijk 
beneden). De kleuterschool, 
de Heilige Engelbewaarder, 
stond in de Hoflaan. Het 
eerste kleuterschooljaar, 
ik was toen drie, waren er 
nog nonnen, maar een jaar 
later kwam juffrouw Slee als 
hoofd van deze school. Je had 
boven en beneden een aparte 
kleuterschool en volgens mij 
zat ik boven op de gewone 
kleuterschool en beneden zat 
de Montessorikleuterschool. 
Wat mij vooral is bijgebleven 
is het plantje en kleedje op je 
“eigen” tafeltje en de ketting 
aan een haakje op de muur 
bij de klasdeur. Wanneer je 
naar de WC wilde moest je de 
ketting aan de juf laten zien 
en dan kreeg je toestemming 
om te gaan. Elk ander kind 
moest wachten, totdat de ket-
ting weer op zijn plaats hing.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (20)

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.

Chevrolet Custom 10
De kit en de C10. Voor kinderen van de jaren zestig 
en zeventig hoorden ze bij elkaar. Hun ontzag voor 
de politieman en zijn robuuste auto was groot. Naar 
de agent werd geluisterd. Als de C10 met het sonore 
motorgeluid kwam aanrijden, was het gedaan met 
uithalen van kattenkwaad. Het was de tijd dat oom 
Agent (nog) gezag had en zijn wijsvinger voldoende 
was om gezag af te dwingen en de wet te handha-
ven. 

Ruim twintig jaar bepaalde de C10 het beeld van 
de Rotterdamse gemeentepolitie. Veel (oud)-po-
litieagenten denken daarom nog vaak terug aan 
de tijd waarin ze met deze fameuze Amerikaanse 
stationwagon door Rotterdam reden om toezicht 
en veiligheid te garanderen en hulp te bieden waar 
dat nodig was. Onder hen A.P. van Eijsden en J.W. 
Hofs, die zo’n tien jaar geleden een interessant, 
goed gedocumenteerd (foto)boekje over de C10 sa-

menstelden. Henk Hartog fotografeerde bijgaande 
C10 op 12 december 1984.

De eerste zes exemplaren van de C10 werden in 
1963 in Rotterdam afgeleverd. Deze voertuigen 
waren uitgerust met een brandstofslurpende 6-
cilinder motor en waren voorzien van een automa-
tische versnellingsbak. De eerste C10’s werden nog 
donkerblauw gelakt, maar hadden al wel een wit 
dak met daarop een zwaailamp en een schijnwerper, 
alsmede een witte grille en dito velgen. Door de 
jaren heen had het korps 45 tot zestig exemplaren 
tegelijk in bezit. Met twaalf stuks tegelijk werden 
ze gekocht bij GM-dealer Pietersen aan de Nieuwe 
Binnenweg. Een van deze exemplaren is onderdeel 
van de Historische Collectie Politie Rotterdam-
Rijnmond, die elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 
uur is te bezichtigen aan de Boezemsingel 12 in 
Rotterdam. 

In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer verscheen het eerste deel van het verhaal dat Engelien van Ewijk-Laurens 
schreef over Kralingen.  Zij was nog niet klaar met haar verhaal, dus gaan we in deze uitgave verder.

- Derde klas lagere school omstreeks 1960 -

- Op kamp met de Lambertus ULO -

- Het postkantoor aan de Avenue Concordia -

- De St. Lambertuskerk -
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

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

ROUTEBESCHRIJVING

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

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

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

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

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

RUIME 
COLLECTIE

COMPUTERKASTEN.
Vanaf 399.-

EIKEN
WANDKASTEN
vanaf

750.-

Nog 
slechts
enkele
stuks!

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

OP = OP Meubelpaleis Zuidland
Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

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

Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!

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

zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

Meubelpaleis Zuidland
De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

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

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

vanaf 1.250.-
Diverse showroommodellen tegen 
aantrekkelijke prijzen.

De koffie staat altijd klaar in de 

gezellige koffiecorner.
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Shantyfestival in 
Maritime Hotel
Het Maritime Hotel/Zeemanshuis aan de 
Willemskade organiseert tijdens de We-
reldhavendagen 2008 weer een geweldig 
Shantyfestival in de bar/lounge. Onder het 
genot van een drankje kunnen “jong- en 
oud- Rotterdammers”  genieten van de 
beste koren van Nederland.

Zaterdag 6 september 2008 treden op: Koor 
Bravour, Shantykoor Overstag, Shantykoor 
Onder Zeil, Smartkoor Ridderkerk en De 
Vlaerdingse  Maatjes.
Zondag 7 september 2008 komen: Haven-
koor Vissershang, Smartkoor Ridderkerk, 
Shantykoor De IJsselmannen, Shantykoor 
Overstag en Shantykoor Vlaardingen.
Traditiegetrouw kunt u in het Maritime 
Hotel ook genieten van een speciaal We-
reldhavendagen menu.

Vredesfabriek 

voor (groot)ouders 
en kinderen
Tot eind augustus is in het OorlogsVerzets-
Museum (OVM) Rotterdam de tentoon-
stelling De Vredesfabriek te zien en te 
beleven. Deze interactieve tentoonstelling 
over oorlog en vrede, geweld en vrijheid, 
macht en tolerantie is met name gericht op 
jongeren, maar er valt ook voor volwasse-
nen veel te ontdekken. In De Vredesfabriek 
wordt het verband gelegd tussen oorlog en 
vrede, tussen verleden en heden. 

Kinderen met het jeugdpaspoort kunnen 
in het museum actief aan de slag met het 
maken van vrede. Met allerlei gereedschap-
pen ontdekken ze in De Vredesfabriek dat 
tolerantie grenzen kent, dat vrijheid gebon-
den is aan regels en meningsverschillen op 
verschillende manieren opgelost kunnen 
worden. Begeleiding door (groot)ouders is 
verplicht. Paspoorthouders betalen één euro 
en begeleiders twee.
Het museum is open van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur en is gevestigd 
aan de Coolhaven 375, onder de Pieter de 
Hoochbrug bij metrostation Coolhaven. 
Voor informatie www.ovmrotterdam.nl of 
010-4848931 of info@ovmrotterdam.nl.

Voorjaar 1965 kreeg ik een tip dat 
Sparta op het punt stond de Deense 
goalgetter Ole Madsen te contracte-
ren. Voorzitter Cor van Rijn zou de 
volgende morgen naar Kopenhagen 
vliegen om de zaak rond te maken. 
Ik besloot hetzelfde te doen en ar-
riveerde zelfs een paar uur eerder in 
de Deense hoofdstad dan Van Rijn. 
Hij had zijn vliegtuig gemist.
In de aankomsthal werd ik verwel-
komd door Piet de Visser, destijds 
assistent-trainer bij Sparta. Hij was 
Van Rijn vooruit gereisd om Ole 
Madsen op zijn vakantieadres op 
te zoeken, de laatste plooien in de 
onderhandelingen glad te strijken en 
hem mee te tronen naar Kopenha-
gen. Piet moest echt even zijn ogen 
uitwrijven, toen hij met mij in plaats 
van zijn ‘baas’ werd geconfronteerd.  
Verbouwereerd riep hij uit: “Wat 
kom jij hier in godsnaam doen...?” 
“Precies hetzelfde als waarvoor jij 
hier bent”, was mijn antwoord en 
daar moest hij wel even om lachen.

Nooit van gehoord
Om Ole Madsen te kunnen intervie-
wen moest ik natuurlijk wachten tot 
de zaak in kannen en kruiken was. Ik 
besloot een taxi te nemen en me vei-
ligheidshalve naar het huis van Mad-
sen te laten rijden. Zijn adres had 
ik niet, maar dat mocht volgens mij 
geen probleem zijn. De taxichauf-
feur zou ongetwijfeld weten waar 
zijn beroemde landgenoot woonde. 
Toen ik echter de naam Ole Madsen 
noemde, schudde hij vertwijfeld 
het hoofd. Nooit van gehoord. Pas 
toen ik de naam opschreef, kwam er 
iets van een glimlach op zijn gelaat. 
“Oh, u bedoelt  Oele Messen”, was 
zijn reactie en toen hij ook nog even 

contact opnam met zijn centrale, 
was het probleem opgelost en werd 
ik keurig netjes voor de deur van de 
nationale voetbalheld afgeleverd. 
Daar was het voor mij wachten 
op de komst van Van Rijn en het 
moment dat hij volledig overeen-
stemming had bereikt met de Deen. 
Rond zes uur was het zo ver. Van 
Rijn haastte zich naar het vliegveld 
en ik werd door de sympathieke 
spitsspeler binnengelaten voor het 
interview. Toen ik een paar uur later 
op het vliegveld arriveerde om terug 
te vliegen naar Schiphol, liep ik daar 
opnieuw Van Rijn tegen het lijf. Hij 
had opnieuw zijn vlucht gemist. 
Normaliter zou dat niet erg zijn 
geweest, maar juist die avond waren 
de Sparta-leden op het Kasteel 
bijeen om een nieuwe voorzitter te 
kiezen en Cor van Rijn was de enige 
kandidaat. 

Schrik
Met het contract van Ole Madsen 
in de zak zal hij laat op de avond 
ongetwijfeld triomfantelijk de Rid-
derzaal zijn binnengestapt om daar 
tot zijn grote schrik te horen dat zijn 
verkiezing was aangehouden. Niet 
alle leden waren gelukkig met zijn 
benoeming. Het is later allemaal 
goed gekomen met Sparta en Van 
Rijn. Op 12 oktober 1965 werd hij 
officieel benoemd tot opvolger van 
Jan Salters. 
Van Rijn is 23 jaar voorzitter 
gebleven. Daarmee is hij record-
houder. In die periode heeft hij veel 
respect afgedwongen. Zelfs bij Jules 
Deelder, die hem in een van zijn 
Sparta-gedichten heeft geëerd.
Van Ole Madsen heeft Sparta minder 
plezier gehad dan werd verwacht. 

Hij was een voorbeeldig sportman; 
snel, spijkerhard en doortastend, 
maar het ontbrak hem aan echte 
klasse.
Voor de nationale ploeg van Dene-
marken scoorde hij 42 goals in 51 
interlands. Dat is niet misselijk. Bij 
Sparta liet zijn productiviteit echter 
te wensen over. Waarschijnlijk is hij 
te laat – op 30 jarige leeftijd – in het 
profvoetbal terechtgekomen.

Tegenvaller
Zijn voornaamste heldendaad 
was het winnende doelpunt in de 
bekerfinale tegen ADO op 29 mei 
1966. Teamgenoten waren toen o.a. 
Doesburg, Eijkenbroek, Laseroms, 
Bosselaar en Bosveld. De introverte 
Schotse trainer Bill Thompson werd 
kort voor de finale vervangen door 
David Westhoven.
Als bekerwinnaar stuitte Sparta in 
de eerste ronde van het toernooi 
om de Europa Cup 2 op Floriana la 
Valetta. Een makkie, dacht men bij 
Sparta, en een mooi uitstapje naar 
Malta, het eiland van de zon. Dat 
dacht ondergetekende ook, maar wat 
het weer betreft, werd het een bittere 
tegenvaller. Vlak voor de wedstrijd 
werd het even droog, maar verder 

regen niets dan regen, drie dagen 
lang. De wedstrijd had eigenlijk niet 
gespeeld mogen worden. Dit had 
meer weg van waterpolo dan van 
voetbal.
Malta is een grote, kale rots. In 
het oeroude stadion van La Valetta 
bestond het speelveld uit niet meer 
dan een dun laagje geplet zand. Dat 
laagje spoelde door de hevige regen-
val in een ommezien volledig weg. 
Van de lijnen viel niets meer te zien. 
Spelers, scheidsrechter en grens-
rechters liepen tot hun enkels in 
het water. De toeschouwers, die zo 
iets nog nooit hadden meegemaakt, 
zagen er de lol nog wel van in en 
zorgden voor een jolige stemming 
door een hit van de Beatles te gaan 
zingen: ,,We all live in a yellow 
submarine”.
De wedstrijd eindigde in 1-1. Sparta 
won de return met 6-0. Ole Madsen 
was toen niet van de partij. Hij had 
in het noodweer een longontsteking 
opgelopen die hem lange tijd aan 
het bed kluisterde. De Deen is op 
26 maart 2006 op 71-jarige leeftijd 
overleden.
 
Dick van den Polder

Als sportredacteur van het Rotterdams Parool onderhield ik in 
de jaren zestig goede contacten met Torsten Blom, een col-
lega van het toonaangevende Deense blad Berlingske Tidende. 
Iedere zondagavond wisselden we nieuwtjes uit over Deense 
voetballers die in Nederland speelden of op de nominatie ston-
den dat te gaan doen.

Ole Madsen in a yellow submarine

Deze foto stond op 10 juni 2008 ook al in de krant. Toen was de vraag of de mensen op de foto’s bekend waren bij lezers van de krant. De reacties waren 
overweldigend, daarom hier nogmaals de foto. Met de namen van de chauffeurs erbij deze keer. 

RET 
Chauffeurs 
lijn 34

- Ole Madsen (l) in gesprek met Cor van Rijn -
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UITbureau 
voor Ouderen

Laurens, uniek net als uwww.laurens.nl

Wilt u een 
dagje weg 
of avond 
uit? 

VLINDERTUIN

middagtocht
donderdag 
25 september 

PIANO KINGS

avondvoorstelling
donderdag 
18 september

››

VOLLEDIG VERZORGDE ARRANGEMENTEN VOOR 

55+ERS INCLUSIEF:

- Vervoer vanaf uw eigen voordeur 
- Eersteklas kaarten 
- Begeleiding door gastheer of gastvrouw 
- Lunch/diner en drankjes

MEER INFORMATIE? BEL GRATIS 0800 588 66 78.

Tegenwoordig ziet u overal computers. Mensen in uw omgeving praten erover. 
Uw kennissen, kinderen of kleinkinderen zijn er mee bezig. En ze doen dingen 
op de computer die u misschien ook zou willen. Zoals een e-mail versturen naar 
uw familie of vrienden. Wilt u een keer gratis en vrijblijvend kennismaken met 
de computer? Kom dan naar de ComputerPlusBus. Deze komt in Rotterdam 
naar de volgende locaties:

 � Maandag 1 september - Vplh Schiehoven/Verzorgingshuis Wilgenplas, 
  Asserweg 237, 3052 AA  ROTTERDAM (parkeerplaats achterzijde)

 �  Dinsdag 2 september - Zorgcentrum De Vijf Havens, 
  Zevenkampse Ring 40, 3068 PZ  ROTTERDAM

 �  Woensdag 3 september - Zorgcentrum Hoppesteyn, 
  Boezemsingel 100, 3034 CA  ROTTERDAM

 �  Donderdag 4 september - Meerweide, Grote Hagen 98, 
  3078 RC  ROTTERDAM

De bus is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. Koffi e en gebak staan klaar!

De ComputerPlusBus is een dienst van het Nationaal Fonds Ouderenhulp 
gefi nancierd door het Mooiste Contact Fonds, een initiatief van KPN. 

Internetten is hersengymnastiek 
en iedereen kan het leren
Stichting Toer geeft trainingen aan onder meer senioren. Tevens 
worden trainingen in diverse seniorencomplexen- dus op locatie- 
aan 55-plussers gegeven. Leeftijd is geen beletsel om te leren 
omgaan met de computer. Hoogstens duurt het wat langer voordat 
men de nieuwe vaardigheden onder de knie heeft. 
Het gebruik van de computer levert veel praktische voordelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn; 
boeken reserveren bij de bibliotheek, kaartjes bestellen bij de bioscoop of het e-mailen met kinde-
ren en kleinkinderen. De informatie op internet is zeer actueel en daarom leuk. Neem bijvoorbeeld 
een hobby als postzegels verzamelen, vrijwel alles wat je nodig hebt, kun je op internet vinden.
Door dit soort handelingen kunnen senioren langer betrokken blijven bij elkaar en de maatschappij 
en vereenzamen zij minder. 
Heeft de ComputerPlusBus uw interesse gewekt en wilt u zich meer verdiepen in de computer, dan 
heeft Stichting Toer de navolgende aanbieding voor u.

Cursus van 3 bijeenkomsten:
- Dag 1: windows (basistheorie, muisoefeningen, uitleg toetsenbord en typeoefening, uitleg 

bureaublad en wat is een venster, tekstverwerken)

 In deze cursus doet u enige kennis op over de opbouw en het gebruik van een compu-
ter. Hoe slaat u documenten op, hoe haalt u die weer terug, hoe maakt u een afdruk en 
welke mogelijkheden zijn er om teksten te bewerken.

- Dag 2: internet (werken met de browser, zoeken van informatie)

 Met behulp van een browser (Microsoft Internet Explorer) leert u onder andere het 
invoeren van een webadres en een eenvoudige zoektaak op het World Wide Web uit te 
voeren.

- Dag 3: e-mail (programma Outlook Express)

Hier leert u het versturen en ontvangen van e-mail.
Ook het invoegen van foto’s en andere bijlagen bij uw e-mail komen aan bod.

Data: dinsdag 23 en 30 september en 7 oktober 2008 

Tijd: van 9.15 – 11.45 uur

Kosten:  75,00
  50,00 tegen inlevering van een Oud Rotterdammer

TOER-IP ROTTERDAM
Hang 19, 3011 GG Rotterdam, tel. 010-4048815
E-mail: marjolein@toer.nl, internet: www.toer.nl
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Maandmenu:

� � � �Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 22 augustus:
Marco Junger, zanger
Zaterdag 23 augustus:
Different, 60 en 70’s muziek
Vrijdag 29 augustus:
FullFlavor, duo zang, keyboard, gitaar
Zaterdag 30 augustus:
Vrijgezellenavond met DJ Jan

Salade van gerookte runderribeye
Schnitzellapje gevuld met
Italiaans gekruiden gehakt
met tomatensaus
Vanille pannacotta
met frambozen 
sortbetijs
kop koffie 24,50

-- Er op uit! Kalender --

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575

Zomerkinderdagen bij de RTM-stoomtram
kinderen  2,-, Volwassenen  7,-

Lezing Oorlogsverzetsmuseum – 14:00 uur
Eén lijn, twee steden: een atlas van de brandgrens

Muziekprogramma ‘Crooners’
Oorlogsverzetsmuseum – 14:00 uur

Tussen de muzen (zang en gitaar) LCC ’t Kapelletje 
14.30 uur -  3,00/ R’pas, pas65 en Stromen  2,25 

Documentaire Prinses Irene Brigade
Oorlogsverzetmuseum – 14.00 uur (45 min) 

Pasar malam
LCC De Tamboer – 12.00- gratis

2000 jaar Chinese geschiedenis
oude Luxor Theater 

Mis hem niet !
De Historische Rondrittram van 
de Stichting RoMeO rijdt weer !

Een historisch tramstel uit 1931 maakt om 11.30; 13.30 en 
15.30 uur een 100 minuten durende rondrit door Rotterdam

Wandelen met Gilde Rotterdam
Woensdag   3 sept. 14.00  Fietsroute Kralingen
Woensdag 10 sept.  19.30  Delfshaven
Donderdag 18 sept.  10.00  Hillegersberg
Vrijdag 19 sept.  14.00 Charlois (nieuw) 
Vrijdag 26 sept.  14.00 Spangen
Dinsdag 30 sept.  10.00  Natuurpad de Esch
Vrijdag  3  okt. 10.00  Kop van Zuid
Zaterdag 11 okt. 14.00  Centrum Architectuur
Woensdag 15 okt. 10.00  Middelland
Dinsdag 21 okt. 10.00  Kralingen en Arboretum

Deelname € 3,50 p.p, Kralingen en Arboretum : € 5,- p.p.
Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden : 

010-4362844 of via www.gilderotterdam.nl
Openingstijden : ma van 13.30-16.30 en 

di t/m vr van 9.30-16.30 uur

GILDE Rotterdam
Glashaven 42-50, Postbus 208, 3000 AE Rotterdam

Cafe-Restaurant 
“De Nieuwedam”
Zanddijk 1
3233 XJ Oostvoorne
Tel.0181-482229

5 september 

GRIEKSE AVOND
� Maritiem restaurant 
 met mediterrane invloeden
� Met vlees- en visspecialiteiten
� Geschikt voor bruiloften 
 en Partijen
� 7 dagen per week open
� Uitzicht op de jachthaven 
 vanaf het grote terras
� Bekijk ook onze website:

 www.nieuwedam.nl

20-21 aug

27 aug

 31 aug

3 sep  

3 en 7 sep 

6 en 7 sep

6 en 7 sep

Wereld Havendagen
Maasboulevard - Wilhelminapier etc. - gratis

Nostalgische Haventoertocht
met De Oud Rotterdammer
Spido - om 09.45 uur - 10.45 uur – 12.00 uur – 
13.00 uur – 14.15 uur en 15.15 uur. reserv. 010 - 2759991 of 
010 – 2759993, 13,75 (incl. boek en consumptie)

5, 6 en 7 sep

18 en 19 okt.

Zaterdag 6 september is er een Open Huis van de Bergsingelkerk. Initiatiefnemer ‘Het Bergsingelkwar-
tier’, een project van de Bergsingelkerk, houdt al geruime tijd iedere zaterdag Open Huis. Doel daarvan 
is de buurtbewoners kennis te laten nemen van elkaars levensverhaal. 
Zaterdag 6 september vertellen vijf personages in een theatervoorstelling ‘Te Rotterdam ben ik gebo-
ren’ over hun jeugd, hun schooltijd, eerste baan en hun eerste verkering. Na ontroering volgt de lach 
en veel samen zingen. Bij de geëxposeerde foto’s zal het een feest der herkenning zijn. Kortom, een 
middag die over Rotterdam gaat. 
Er is koffie en thee.

Aanvang 15.00 uur, einde 17.00 uur
Bergsingel 150
010-4660378

Verhalen van Rotterdammers

RTM Ouddorp organiseert woensdag 20 en donderdag 21 augustus a.s. voor de achtste maal de suc-
cesvolle RTM-Kinderdagen.
Uiteraard rijdt de stoomtram, voorzien van een speciaal gezichtje, en ook de andere trams hebben een 
eigen “smoel” gekregen. Ook een miniatuurtrein is aanwezig waarop door kinderen meegereden kan 
worden. Er is gelegenheid tot gezichtenverven en T-shirts beschilderen zodat men “in stijl” de tram 
in kan. Tramclown Vico doet de trams in- en uitgeleide, dus dat wordt een dolle boel. Een grabbelton 
met kleine prijzen en een suikerspin completeert de feestsfeer.  Om met de tram mee te rijden en mee 
te doen met alle activiteiten kost € 2,-. Ouders of begeleiders betalen € 7,-.  De stoomtram rijdt vanaf 
het RTM-museum om 12.00 u., 13.30 u. en 15.30 u., aangevuld met extra motortrams om 12.40 u. 
en 14.40 u., die onderweg met de stoomtram zullen kruisen. De stoomtram van 13.30 u. sluit aan op 
de boottocht met het ms. Grevelingen, een combikaart tegen een speciaal tarief is op de tram te koop 
bij de conducteur (terug met de tram bij het museum om 16.30 u.). De diverse goederenwagens in de 
remise staan  open ter bezichtiging, zo ook postrijtuig 291, een rijdend postkantoor uit 1950, dat de hele 
dag te bezoeken is in het museum of mogelijk in de tram zelf. In het postrijtuig worden demonstraties 
postsorteren verzorgd en kunnen speciale postzegels, enveloppen en ansichtkaarten worden gekocht én 
verzonden.
Het RTM-trammuseum is gevestigd aan de Grevelingenzijde van de Brouwersdam, afslag Grevelin-
genmeer/Bezoekerscentrum van de N57, daarna afslag de Punt-West. Er is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig. Men kan ook opstappen bij het eindpunt Middelplaat-Haven (35 minuten na vertrek van de 
Remise), het tramstation van Port Zélande (half uur na vertrek vanaf de Remise of aan de halte Bezoe-
kerscentrum (vijf minuten na vertrek vanaf de Remise).

Verdere inlichtingen op www.rtm-ouddorp.nl.

Zomerkinderdagen bij de RTM-stoomtram
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DAG 1: Met een luxe touringcar naar Brugge 

DAG 2: Nazomeren in de middeleeuwen 

DAG 3: Bourgondisch Gent 

DAG 4: Naar Middelburg en Veere

DAG 5: Neeltje Jans en meezingen in Willemstad 

DAG 6: Door het Hollandse rivierenlandschap naar Heusden 

DAG 7: Gorinchem-Dordrecht 

DAG 8: Terug naar Rotterdam 

Stieltjesstraat 156 - 3071 JX Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 86 60
Fax: 010 - 413 05 69
E-mail: info@wtcruises.nl
www.wtcruises.nl 

Ja, stuur mij het nieuwe Riviercruise Magazine toe

Naam: _________________________________________________________________ M / V

Adres:  _______________________________________________________________________

Postcode/Plaats:  ______________________________________________________________

Telefoon:  ____________________________________________________________________

E-mail:  _______________________________________________________________________

Leeftijd: __________  jaar

Voor informatie en boekingen: 010 - 4118660

Sail with a smile! ORTD 08

Met de Princess door de mooiste Lage 
Landen ter wereld

All-in reissom (hoofddek vol pension) 

695.-p.p.

LEZERSACTIE: € 25,- KORTING 
BIJ BOEKING VÓÓR 1 SEPT. 2008

RIVIERCRUISE MAGAZINE 

V e r w e n r e i z e n  va n  W T  C r u i s e s

Hotel * *
 Restaurant

Voor een actieve Vakantie bent U bij 
“Hotel aan de Vaart” aan het juiste adres.

Voor meer informatie/boekingen: Tel: 0516-431223 of 433232.
                                Vaart Nz.89. 8426 AV Appelscha.
Kijk voor nog meer aanbiedingen op: www.hotelaandevaart.nl

   Vijftig confortabele kamers 
    Lift aanwezig
    Sfeervolle zalen bieden 
    u een riant onderkomen
    * 7.000 ha bosperceel
    * 450 km fietsplezier
    * 45 Wandelroutes

Boek nu uw Vakantiereis:
zowel voor particulier als gezelschap.

* Compleet verzorgde vakantieweek (all in)
  incl. halen/brengen/excursies enz. vanaf € 495,= p.p.
* Fiets midweek vanaf € 290,= p.p.
* Klaverjas midweken:
  vertrekdatum: 11-25   augustus  € 285,= p.p.!
                1-15-22 september € 275,= p.p.!
                6-13    oktober   € 265,= p.p.!
                Toeslag: 1 persoonskamer € 20,=

* Informeer ook naar onze Kerst- en Nieuwjaarsreis 2008
  11 dagen uit en thuis, inclusief excursieprogramma.

Opstapplaatsen
  in overleg.

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

                Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.

Overtuig uzelf:
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Vakantie in het Sauerland

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement €38,- per dag

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

• Zeer rustig gelegen
• Mooi gelegen wandelpaden

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Camping ‘t Vogelnest; 
voor de 50-plusser!!

Oostmoerse Scheidweg  2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet 
Tel. 0187 – 611252 of 
      06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220 m2
Stacaravans 350 m2

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en 
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor 
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op 
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, 
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles be-
gane grond en goed toegankelijk voor rollators.

De prijs voor dit arrangement bedraagt 525,00,  geen 
toeslag voor éénpers.kamer. Incl. 8 dagen-7 nachten lo-
gies/ontbijt, lunch, diner, koffi e/thee, 3 uitstapjes per luxe 
touringcar, voor meer informatie en of folder kunt u bel-
len 013-5282555, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of 
bezoek onze website www.hoteldepaddestoel.nl
Opstapplaatsen: Zuidplein/Alexander, Busstation

Vakantie in het              van Brabant
Speciale aanbieding!

Najaarsarrangement aug. en sept. 2008
(U wordt opgehaald en teruggebracht 

met onze luxe touringcar)

capelle

Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel 
Tel.: 010 - 450 12 24
Bij de Hoofdweg t.o. Brugman Keukens

AUTOPOETSEN
incl. btw 124,95
Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen 
en interieur reinigen

Waxoyl (Teflon) 
behandeling
met 3 jaar garantie

Tevens kun u bij 
ons terecht voor:



Op naar de Koushaven dus. Daar aan-
gekomen werd de laadslang aangekop-
peld en de hoofdkraan van de waltank 
opengedraaid. Het laden nam meestal 
niet meer dan 20 minuten in beslag en 
doordat we niet helemaal leeg waren 
duurde dit nu nog korter. We waren met 
ons drieën aan boord, te weten de schip-
per (mijn vader), de machinist Tinus 
Westerdijk en ik als dekknecht. In de tijd 
dat we lagen te laden, kwam de klein-
zoon van de schipper, dus mijn neefje, 
op zijn fiets aanscheuren. De school 
was afgelopen en als het enigszins kon, 
kwam hij naar de Koushaven om mee te 
varen. Er was weinig te doen op dat mo-
ment, maar omdat het nog redelijk vroeg 

was gingen we de Waalhaven in om te 
kijken of nieuw aangekomen Liberty 
schepen nog om drinkwater verlegen 
waren. Er lag er inderdaad een op de 
kolenboeien, vlakbij de pier van de SHV 
waar al enkele kolenkranen langszij ge-
trokken waren. We maakten langszij vast 
en mijn vader ging naar boven om bij de 
machinist of de kapitein van de zeeboot 
te informeren of er nog water nodig was. 
Het was prachtig weer, maar opeens 
veranderde dat. Het begon steeds harder 
te waaien en in een paar minuten blies 
ons een hevige storm om de oren. Het 
stormde zó hard dat de Liberty aan zijn 
trossen begon te rukken en los sloeg. De 
kolenkranen langszij hadden hun ankers 

gepresenteerd en lagen muurvast op hun 
plaats. De staaldraden waarmee ze vast 
gemeerd waren aan de Liberty hielden 
het echter niet en met daverende klappen 
braken ze los. Onmiddellijk ging de 
Liberty aan de haal. Op dat moment 
kwam mijn vader langs een touw naar 
beneden zwieren ( hij was toen toch al 
bijna zestig), hij stormde de stuurhut in 
en beval een kapot getrokken staaldraad 
die van de Liberty naar  beneden hing 
op de voorbolder te beleggen, zodat hij 
het schip van achter kon afdraaien om 
weg te varen. Op het moment dat hij vrij 
van de Liberty was en achteruit begon te 
draaien, kwam een van de boeien waar-
aan de Liberty gemeerd had gelegen 
onder dat zeeschip door en sprong zeker 
een meter uit het water. Als we maar 
even later waren geweest had die boei 
een groot gat  in de bodem van ons schip 
geslagen. Een tankboot zinkt niet zo 
snel, als het gat in de ladingtanks komt 
kan alleen de tank vollopen, een gat in 

de machinekamer was natuurlijk niet zo 
mooi geweest. Heel voorzichtig zijn we 
in die barre storm naar de ingang van de 
Waalhaven gevaren. Om over te steken 
naar de thuishaven waaide het echter 
veel te hard. Op de Maas liepen golven 
van twee meter, we zochten daarom de 
luwte op langszij een in de mond van de 
Waalhaven tot zinken gebrachte Franse 
tanker, de “SALOME”, daar hebben we 
het slechte weer afgewacht. Dat schip is 
later gelicht en in de Waalhaven tussen 
pier I en de Noordzijde gerepareerd 
gelijk met het herstel van de kademuren 

die in december 1944 door de Duitsers 
waren vernield. Ik moet eerlijk beken-
nen dat ik hem toch wel geknepen heb 
die dag en later hoorde ik van mijn 
neefje dat hij het ook niet zo goed naar 
zijn zin had gehad. Gelukkig hield het 
na verloop van een half uurtje op, maar 
op de Nieuwe Maas liepen nog steeds 
hoge golven. Inmiddels was het toch 
avond geworden en na nog een half uur-
tje uitkijken zijn we terug gevaren naar 
de Koushaven. Het was een benauwd 
middagje geweest.
Harm Jager, harm_jager@kpnplanet.nl

Veel tijd bracht hij door op straat en, 
als hij geld had, in de kroeg. Piet was 
verzot op vieux, hoewel hij het niet 
mocht drinken vanwege zijn almaar 
verslechterende gezondheid. Hij had nog 
maar één oog en lopen ging zo best niet 
meer. Pietje dronk wel eens een vieuxtje 
teveel. Dat wisten de vrijwilligers van 
rondvaartbedrijf De Croosboot. Hen was 
op het hart gedrukt Pietje er nooit meer 
dan twee te schenken.Pietje was vaste 
klant van de Croosboot. Vrijwel elke dag 
reserveerde hij voor de Meerval, zijn 
favoriete schip van de drie Croosboten. 
Pietjes vaste stek was het laatste bankje 
aan stuurboord, bij de achterdeur naar het 
bovendek. Daar was een klein uitklapbaar 
tafelblad. Met zijn hoofd steunend op 
zijn handen begon hij de vaartocht naar 
de Rottemeren én uitspanning Meer en 

Bos voor de dagelijkse pannenkoek, zijn 
ontbijt, lunch en avondmaal. 

Gratis koffie
Omdat hij een vaste klant was en altijd 

trouw betaalde, kreeg hij aan boord de 
koffie gratis. Onderweg babbelde hij op 
zijn manier vrolijk met andere passa-
giers, als die bij hem waren aangescho-
ven. De gesprekken gingen meestal over 
niks, want Pietje had weinig anders te 
vertellen dan dat hij elke dag meevoer. 
Maar het leverde hem soms wel een 
borrel op. Als er mensen aan zijn tafeltje 
bleven zitten, vertelde Pietje over de 
omgeving. Hij kende het verhaal, dat 
onderweg door een gids of de schipper 
werd verteld, uit zijn hoofd. Als Pietje 
even was weggezakt en wakker schrok, 
vertelde zijn ene oog direct waar hij 
was. Pietje kende elke millimeter van 
de Rotte. Voor het personeel was hij 
geen vervelende passagier, behalve als 

hij meer had gedronken dan zijn taks. 
Dan kon hij stierlijk worden, met als 
gevolg een opstapverbod. Op de steiger 
bleef hij zeuren tot hij uiteindelijk, na 
aanbieden van excuses, toch aan boord 
mocht. 

Geschenk
Af en toen bracht hij een bloemetje 
mee voor de vrouwelijke vrijwilligers, 
of een ander geschenkje, zo was Pietje 
ook. Vanaf 1989 voer hij jaarlijks tegen 
de honderd keer mee. In 1994 zelfs nog 
meer. Dat leverde hem een felicitatie 
op van burgemeester Bram Peper, die 
toevallig die dag met zijn moeder ook 
een rondvaart maakte. Van de Croosboot 
kreeg Pietje een schilderij aangeboden. 

Daar was hij zo trots op dat het een plek 
kreeg boven zijn bed in het pension. 
Met Pietje ging het daarna meer en 
meer achteruit. Meegaan deed hij bijna 
niet meer. Pietje was op en voelde zijn 
einde naderen. Nog een keer is hij mee 
geweest en kort daarna overleed hij. Een 
begrafenispolis had Pietje niet, dus werd 
hij op kosten van de gemeenschap naar 
de Algemene Begraafplaats Crooswijk 
gebracht. Vijf Croosboters stonden rond 
zijn graf en legden bloemen op zijn kist. 
‘We zullen je nooit vergeten, Pietje. Je 
was onze trouwste klant,’ prevelde een 
van hen ten afscheid. Hoe oud Pietje 
geworden is, heeft hij als geheim in zijn 
kist meegenomen.
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Pietje voer tot zijn laatste 
snik mee op Croosboot
Ze kenden hem allemaal als Pietje, de kleine en slonzige Crooswijker. Dat zijn achternaam Steenber-
gen was, wist vrijwel niemand. Veel intiems was van hem niet bekend, dáár liep Pietje niet mee te 
koop. Hoe hij aan zijn geld kwam ook niet. Wel dat hij huis en haard was kwijtgeraakt en dat hij sliep 
in een pension voor daklozen in de Hendrik de Keyserstraat. 

Voorjaarsstorm in 1945
Het was die hele dag schitterend weer geweest, we waren 
‘s morgens naar de Shell geweest om daar een tanker van de 
Shell te voorzien van drinkwater, op de terugtocht naar Rotterdam 
nog even vastgemaakt in de Pernisse haven om te bellen met 
het kantoor en we kregen opdracht maar naar de Koushaven te 
komen om bij te laden. 

- Burgemeester Bram Peper overhandigde Piet Steenbergen (rechts) in 1994 bloemen 
tijdens zijn honderdste vaartocht dat jaar met De Croosboot -

- De Fuut en Meerval langs de ponton aan de Linker Rottekade. De Fuut vaart sinds 1997 als partyschip op 
de Binnenmaas. De andere schepen zijn na het faillissement in 2007 verkocht  -

- De Croosboot ging soms over woelige baren, zoals in 1992 toen bij een proefvaart op de Nieuwe Maas een 
containerschip De Croosboot bijna overvoer en de hele bovenbouw vernielde Foto’s collectie Rein Wolters -

- Harm Jager beleefde een benauwde middag aan boord van de waterboot van zijn vader -
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De Prinsessenflats. Kijk verder

Open Dag

23 augustus

13.00 - 17.00 uur

Bent u een actieve senior en zoekt u nu of op termijn woonruimte die bij uw levensstijl past? Kom dan eens kijken in 
de Prinsessenflats in Rotterdam! Hier vindt u comfortabele appartementen met alles erop en eraan. Prachtig uitzicht, 
veel rust en groen, een zwembad, winkelcentrum, Ontmoetingscentrum Prinsenhof en openbaar vervoer in de buurt. 
Makkelijk leven, makkelijk wonen, dat noemen wij ‘Wonen Light’. Kom op 23 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur  
naar de Berninistraat in Rotterdam (Prins Alexander) en ervaar het zelf. Tijdens de feestelijke open dag kunt u 
de modelwoning bekijken, het ontmoetingscentrum ervaren en deelnemen aan leuke activiteiten. www.wonenlight.nl

‘Wonen Light’ is een product van de Nieuwe Unie, 
onderdeel van Woonstad Rotterdam.

TE KOOP / TE HUUR
“Van OldebarneveltStaete” in Rotterdam-Centrum

Wonen in het centrum met alle denkbare voorzieningen voor de deur!
Op geweldige locatie midden in het levendige Stadscentrum,  op hoek van de Oldebarne-
veltstraat/Lijnbaan met alle (winkel) voorzieningen op loopafstand en de tramhalte voor 
de deur. Momenteel hebben we twee sfeervolle direct te betrekken appartementen op de 
5e en 10e etage te koop. De globale indeling: representatieve afgesloten centrale entree 
met videofoon en liften.  Mooie lichte woonkamer van bijna 40m² met zonnig ruim balkon. 
Nieuwe keuken voorzien van keramische kookplaat. Nieuwe badkamer met ligbad, douche 
en vaste wastafel. Twee slaapkamers van resp. ca. 9m² en 18m². Naast de badkamer is het 
nieuwe toilet gesitueerd. Tenslotte zijn in de onderbouw de afgesloten privé-bergingen 
gelegen. Totale woonoppervlakte ca. 93m² en buitenruimte van maar liefst ca. 14m². 

Koopinformatie: Atta Makelaars 010-4335710 | www.atta.nl
Vraagprijs vanaf  € 199.500,- k.k.
Huurinformatie: Direct Wonen 010-4145555 | www.directwonen.nl
Huurprijs vanaf   €  775,- p.m. ex. servicekosten
Aanvaarding per direct.

TROSSEN LOS!!
Op 18 & 19 oktober 2008 organiseert De Oud-Rotterdammer:

NOSTALGISCHE
HAVEN

TOERTOCHT

NOSTALGISCHE
HAVEN

TOERTOCHT

De Oud De Oud 
Oplage: 115.000 ex.

In samenwerking met de Spido organiseert De Oud-Rotterdammer ter 
gelegenheid van het 3-jarig bestaan een nostalgische tocht door de 

Eemhaven, Waalhaven en Rijnhaven.

De afvaarten zijn gepland om 09.45 - 10.45 - 12.00 - 13.00 - 14.15 en 15.15 uur

Voor maar 13,75 p.p.
Reserveerlijn: 010-2759991 / 010-2759993



Mijn eerste contacten met het mooiste 
stadsdeel van Rotterdam ontstonden in 
de oorlogsjaren. Mijn vader was toen 
melkbezorger bij Coöp de Vooruitgang. 
Zijn wijk omvatte de Rozenburglaan, de 
Oranjelaan, de Charlotte de Bourbon-
laan en de Oudedijk met daar tussenin 
de Kortekade, de Vredehofweg en de 
Prinses Julianalaan. Ik schat dat hij daar 
pakweg 40 à 50 klanten had. 
Als ik vrij van school was, pakte ik m’n 
fiets en ging hem helpen. Mijn hulp 
bestond voornamelijk uit aanbellen 
en het voorzichtig distribueren van 
het verzetskrantje Vrij Nederland. Dat 
moest ik op de betrouwbare adressen 
onder de deurmat schuiven. Dat dit 
amateuristische gedoe zonder gevolgen 
is gebleven, verbaast me nog steeds.

Kunststoten
Als ik nu, zestig jaar later, op mijn fiets 
door Kralingen peddel, schieten de na-
men van een heleboel  klanten me weer 
te binnen. Ik weet nog precies waar 

de families Oppenheim, Blom (gem. 
Bloemkwekerij), Visser (rijwielhandel/
stalling), Den Outer, Heida, Kik, Punt, 
Heus, Spek, Dekker, Van Tiel, Waning 
en Nederveen woonden. De Kortekade 
telde zelfs twee families Nederveen. 
Een op 106 en een op 126. Achteraan, 
met uitzicht op de Plas woonden de 
Heiers. Bij caféhouder Stobbe waren 
we kind aan huis. Mijn vader dronk er 
‘s morgens koffie en ‘s avonds gingen 
we soms naar bekende biljarters kijken 
die er een demonstratie kunststoten  ga-
ven. Ik heb er veel van opgestoken. Dat 
is me in mijn latere partijtjes tegen mijn 
broer Jaap goed van pas gekomen.
Meisjesinternaat
De naam Oppenheim heb ik in 
bovenstaand rijtje met opzet voorop 
gezet. In het najaar 1944 heeft deze 
man, al of niet met steun van anderen, 
m’n vader ervoor behoed dat hij naar 
Duitsland zou worden gedeporteerd om 
in de wapenindustrie te gaan werken. In 
november werden overal in Rotterdam 

razzia’s gehouden om mannen onder de 
veertig op te pakken. Mijn vader moest, 
toen hij op de Kortekade klanten aan 
het bedienen was, zijn melkkar in de 
steek laten en op de hoek van de Vre-
dehofweg in de door Duitsers bewaakte 
rijen gaan staan.
Dat beviel hem allerminst. Daarom nam 
hij bij de eerste de beste gelegenheid  
de benen. Hij vluchtte op de Vredehof-
weg bij een openstaande deur een huis 
binnen, dwong de vrouw des huizes 
wat brood voor hem te snijden en ging  
vervolgens op zoek naar een betere 
schuilplaats. Die vond hij bij de familie 
Heus. De zoon des huizes – Gijs Heus 
– leerde ik later kennen bij Excelsior 
waar hij keeper was in een van de la-
gere elftallen. Om een lang verhaal kort 
te maken: mijn vader is tenslotte terecht 
gekomen in het tehuis voor... moeilijk 
opvoedbare meisjes aan het einde van 
de Kortekade. Hij zou ook nog een 
nacht in stallen van de Marechaussee 
aan de Charlotte Bourbonlaan hebben 
doorgebracht,  maar of dat juist is durf 
ik niet met zekerheid te zeggen, want  

dat onderdeel had in de oorlog geen al 
te beste naam.

Mijn vader kon al na een paar dagen 
zijn schuilplaats verlaten en zijn 
werkzaamheden hervatten. De heer 
Oppenheim had vliegensvlug zijn 
identiteitsbewijs vervalst. Van mijn 
vaders geboortedatum 1909 had hij op 
knappe wijze 1903 weten te maken. Dat 
betekende dat mijn vader plotsklaps 
ouder dan veertig was en niet meer voor 
deportatie in aanmerking kwam.

Kruidenierszaak 
Kort na de oorlog kocht mijn vader met 
geleend geld een kruidenierszaak annex 
melkhandel  in de Van Speijkstraat. 
Voordat hij de knoop doorhakte, stuur-
de hij mij en mijn broer naar die winkel 
om een uur lang het aantal klanten te 
tellen. Zijn wijk in Kralingen hield hij 
aan, althans het kruideniersgedeelte. 
Een paar dagen per week bezocht hij, 
eerst met een bakfiets en later met een 
bestelautootje, de klanten die hem na 
zijn vertrek bij de Vooruitgang trouw 
waren gebleven.
Als er nabestellingen waren, moest ik 
die afleveren, ook nog in de tijd dat 
ik in het eerste elftal van Excelsior 
speelde. Dat gebeurde dan voor de 
zaterdagtraining en werkte soms op 
de lachspieren van mijn ploeggeno-
ten. Toen ik een keer een pot stroop 
overhield, was dondersteen Sjaak 
Westphaal zo leuk die  in de kleedka-
mer omgekeerd op een plank boven de 
kledinghaken te zetten. Sjaak haalde 
meer van dit soort geintjes uit. Als hij 
in een restaurant was, schepte hij er een 
duivels genoegen in stiekem warme 
kroketten in de zakken van andere 
gasten te stoppen...

Dick van den Polder
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Kralingen, ik heb je lief
Op de Kralingse Plas heb ik geschaatst en gezeild, in het Kraling-
se Bos heb ik gewandeld, gefietst en gejogd, op Woudestein heb 
ik jarenlang gevoetbald en mijn vrouw leren kennen, in Kralingen 
woonden en wonen nu nog mijn beste vrienden, op de Kralingse 
IJsclub heb ik in 1954 de legendarische Kees Broekman de 
Noorse wereldkampioen Hjarmar Andersen op de 5000 meter zien 
verslaan, in de Kralingse heeren-sociëteit Eendracht maakt Magt 
kwamen in mijn Excelsiortijd de spelers bijeen om zich voor te 
bereiden op de thuiswedstrijden, in de Lusthofstraat koop ik al 
jaren bij vishandel Dick Brijs  mijn favoriete Jumbo-mosselen, in 
eetcafé Van Straalen op de Oudedijk trakteer ik me een à twee 
keer  per jaar op heerlijke gamba’s, bij Kaat Mossel  aan de 
Admiraliteitskade luister ik graag naar de heldendaden van Joop 
Zijlaard, de koning van de gangmakers, in een van de mooiste 
buurten van Kralingen woont de chirurg, die nu bijna vier jaar 
geleden twee nieuwe  hartkleppen bij me heeft aangebracht.
Is het dan vreemd dat een door nostalgie bevangen zeventiger 
uit de grond van zijn weer perfect werkende hart durft te zeggen: 
,,Kralingen, ik heb je lief...”

- Vader van Dick -

In de Beverwaard, IJsselmonde en 
Lombardijen (postcode 3076 t/m 3079) 
wonen veel  60-plussers die zich in een 
kwetsbare positie bevinden. Dierbaren 
zijn weggevallen, de mobiliteit en de 
krachten nemen af, nieuwe vrienden of 
kennissen komen er nagenoeg niet bij. 

Vragen dringen zich soms op: “Hoe moet 
ik verder met mijn leven? Waarom zou ik 
nog? Heeft mijn leven nog zin? Is er nog 

iemand voor wie ik belangrijk ben?”
Voor hen is het project Motto in eerste 
instantie bedoeld. Getrainde vrijwilligers 
gaan als gesprekspartners op bezoek 
bij ouderen in de wijk. Zij bieden een 
luisterend oor en ondersteuning bij dit 
soort levensvragen. Zo ontstaan goede en 
persoonlijke contacten. Ook de uitwisse-
ling van gewone Rotterdamse ervaringen 
doet een mens zo goed.

Motto is nu dringend op zoek naar 
nieuwe gesprekspartners. Wilt u op deze 
wijze iets voor anderen betekenen en uw 

eigen levenservaring inzetten? Verstaat 
u de kunst van het luisteren? Heeft u een 
antenne voor zingeving of levensvragen, 

beschikt u over inlevingsvermogen? Dan 
bent u meer dan welkom! 

Binnenkort gaan we met een nieuwe 
groep toekomstige medewerkers van 
Motto van start met een introductie-cur-
sus ‘Zingeving en levensvragen’. Een 
leuk en goed moment om in te stappen 
en mee te gaan doen!  Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar Vraagwijzer 
IJsselmonde 4821100. Misschien wilt u 
zelf gebruik maken van Motto. Mogelijk 
kent u iemand van wie u zegt: ‘Motto? 
Dat is nu echt iets voor hem of haar’. 
Belt u dan gerust even naar onderstaand 
nummer.

Johan Langelaar
06-51173964
motto@soij.nl

Motto; uniek project in IJsselmonde
In IJsselmonde loopt sinds enige tijd een uniek project genaamd 
Motto. Uniek, doordat op persoonlijke wijze vrijwillige wijkbewo-
ners ondersteuning bieden aan oudere medewijkbewoners die 
in een moeilijke periode van hun leven zitten. In zo’n moeilijke 
periode heb je behoefte je verhaal te vertellen, te praten over wat 
je overkomen is. Mensen worden geconfronteerd met het gegeven 
opnieuw vorm te moeten geven aan hun leven of voor het vinden 
van een nieuw evenwicht.

- De vijver in Kralingen -
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U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

U i t va a r t ve r zo rg in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

c.v. decor shop
D e s i g n  v e r w a r m i n g

Showrooms:
Woonmall Alexandrium III
Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

www.cvdecorshop.nl

1988 - 2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Wooncultuur Perzische tapijten
25 Jaar ervaring in de tapijtbranche
Watermanweg 41-3067 GA Rotterdam 
Woonmall Alexandrium III ( Beganegrond)
Tel : 010- 220  01  45
Onze service:
· Reiniging & Reparatie
·  Ook voor verkoop of inruil bent u bij ons altijd welkom!
·  Uw tapijt wordt kosteloos opgehaald en weer terug gebracht

Kom gauw eens langs bij L&B Badkamers
Weg en Bos 117, 2661 DM Bergschenhoek, tel. 010-5248141

The Raves

 - The Raves. Met van links naar rechts op de 
voorgrond Chiel Berkhout en Peter (?)  

Daarachter Peter Barendrecht, Simon Lagendijk 
en Sjaak Schoonwil. -

Honderdduizenden mensen op weg naar het Feyenoord-stadion, moeten vroeger de naam van de 
Rotterdamse band hebben gezien. Want ruim twintig jaar lang stond op de brug over de spoorweg 
naar De Kuip in grote witte letters gekalkt: The Raves.  

The Raves was een band uit Rotterdam-Zuid. 
De groep begon in de eerste helft van de zes-
tiger jaren als instrumentaal gezelschap. Toen 
het beattijdperk zich aankondigde werd het 
roer omgegooid en kwamen er nummers van 
onder meer The Beatles en The Kinks op het 
repertoire. Onder anderen Peter van Toorn, 
Ad Langerak, Peter Barendrecht, Jaap Ensel 
en Evert Hartman maakten in de beginperi-
ode deel uit van de band. The Raves traden 
op in voornamelijk zalen in Zuid. In 1968 
zag het ernaar uit dat de groep op hield te 
bestaan. De band viel uiteen. Maar korte tijd 
later volgde een herstart. The Raves gingen 
verder. Met Peter Barendrecht (sologitaar), 
Sjaak Schoonewil (drums), Chiel Berkhout 
(zang) en Simon Lagendijk (basgitaar). De 
laatste twee kwamen uit Danny and the 
Saints. “En er was nog een slaggitarist, hij 
heette Peter, ik ben z’n achternaam verge-
ten”, zegt oud-bassist Lagendijk 

Busje
De nieuwe Raves speelden hoofdzakelijk 
soul- en bluesmuziek, zegt Lagendijk: 
“Nummers van Sam and Dave en Wilson 
Pickett. Die gingen er toen in als koek.” The 
Raves waren volgens hem eind zestiger jaren 
‘erg populair’ in de Maasstad. De band was 
regelmatig te zien en te horen in zalen zoals 
Spes, in kerkgebouwen, jongerencentra en 
op feesten en partijen. “Vrijwel elk weekend 
stonden we ergens op de planken. Dan kwam 
ik vrijdag’s om vijf uur van m’n werk en kon 
ik gelijk in ons gehuurde busje stappen, om 
naar een optreden te rijden. En soms moesten 
we ook op woensdagavond ergens spelen.”

The Raves speelden ook buiten de regio. “In 
Dordrecht, Tilburg en Eindhoven en veel 
meer andere plaatsen”, herinnert Lagendijk 
zich. Als de band optrad, waren er altijd fans 
die meegingen. “We hadden een eigen fan-

club”, vervolgt Lagendijk, “en voor de fans 
organiseerden we speciale fanclubavonden”.

Geintje
The Raves hebben ook een platenstudio 
van binnen gezien. De bedoeling was een 
plaatje op te nemen. “Maar dat was niet echt 
serieus. Eigenlijk meer een geintje. Het was 
op initiatief van een vader van één van de 
jongens. Er zijn toen wel bandopnamen van 
ons gemaakt, maar van een plaat maken is 
het nooit gekomen”, aldus Lagendijk. 
De band hield het vol tot 1970. Toen was het 
defi nitief gedaan. Lagendijk heeft uitsluitend 
leuke herinneringen aan The Raves. Vooral 
aan drummer Schoonewil. “Als we naar een 
optreden gingen, weigerde hij met ons mee te 
rijden in het huurbusje. Hij had namelijk zelf 
een auto: zo’n heel klein Fiatje 500. Daar 
propte hij dan ook z’n drumstel én z’n vrien-
din in. Het was altijd een leuk gezicht om dat 

wagentje aan te zien komen rijden…”
Na The Raves ging Lagendijk nog even 
verder in de muziek en belandde, met 
zanger Chiel Berkhout, in de formatie 
Refresher. Daarna hing hij z’n gitaar aan 
de wilgen. “En ik heb er nooit meer eentje 
aangeraakt”, zegt hij. Z’n makkers uit die 
tijd heeft Lagendijk, die al jarenlang in Lisse 
woont, nooit meer gezien. “Dat vind ik wel 
jammer. Want ik zou na al die jaren graag 
willen weten hoe het met de jongens van The 
Raves verder is gegaan”. En wellicht is er 
ook iemand die kan vertellen, wie destijds de 
naam van de band op de brug bij het stadion 
schilderde…

Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, 
of wilt u reageren? Het e-mailadres is:  
ed.vanhelten@hotmail.com. 

deel 36
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De enige gebruiker van het 
sigaarvormige eiland tussen het 
Zuiddiepje en de Nieuwe Maas 
was clubhuis De Arend en De 
Zeemeeuw, dat er een houten 
gebouw had staan. Van volkstuin-
ders, het trainen van politiehon-
den, het boren naar aardolie of het 
bouwen van tunneldelen in een 
bouwdok op de westpunt van het 
eiland was nog geen sprake. De 
toekomstmuziek van een brugver-
binding moest nog gecomponeerd 
worden. De enige verbinding over 
het Zuiddiepje was een pontje 
in de vorm van een behoorlijke 
roeiboot, die je overzette vanaf 
de noordoever van de Kreekse-
haven naar de zuidoever van het 
eiland. De maandelijkse groeps-
zondag van de padvinderij begon 
om zeven uur met het verplicht 
bijwonen van de Heilige Mis in 
de St. Franciscuskerk aan de Paul 
Krugerstraat. Onzalig vroeg! De 
hele week was ik immers al bij 
het krieken van de dag - ver voor 
zes uur - uit bed om melkboer 
Cor Houtbraken te helpen. Aan de 
andere kant was 

ik een fanatiek aanhanger van Lord 
Baden Powell, de oprichter van 
de wereldomspannende scouting-
beweging. Op dinsdagavond ging 
ik met plezier naar de welpen 
in ons honk op de zolder van de 
St.Louisschool aan de Putselaan, 
waar ik was opgeklommen tot 
gids van het grijze nest. Twee gele 
strepen rondom mijn linkerarm 
maakten de ‘belangrijkheid’ van 
die functie visueel voor iedereen 
die iets wist van de regelgeving 
in scoutingland. Ik was ‘baas’ 
over zeven jongens en had als 

assistent een helper. Zijn mouw 
had één gele streep en ook andere 
versierselen en insignes. Overigens 
gold dat ‘baas’ alleen als we in 
groepsverband in uniform op straat 
liepen of ergens op bezoek gingen. 
De gids stak het eerst de straat 

over, daarna de anderen en de hel-
per als oplettende laatste van de rij. 
Bij bezoek aan de kerk schoof de 
gids als laatste in de kerkbank en 
zag hij toe dat de anderen van het 
nest zich netjes gedroegen. ‘Baas’ 
heb ik me nimmer gevoeld en me 
als zodanig ook niet gedragen. Het 
spelen, met elkaar nieuwe dingen 
beleven en een verre horizon ver-
kennen, dát vond ik belangrijker.
Ons welpenhonk was gevestigd 
op de plankenvloer van de zolder 
van de broederschool, zoals wij de 
rooms-katholieke St. Louisschool 
aan de Putselaan (tussen de  Bla-
zoenstraat en de Boudewijnstraat) 
gemakshalve noemden. De ruimte 
tussen de schuine hanenbalken was 
afgetimmerd met ruwe planken 
met aan de zijkant boomschors. 
Een blind paard kon er geen 
schade aanrichten. Misschien was 
het er daarom zo heerlijk spelen.
Blokken, die van een boomstam 
waren gezaagd, deden dienst als 
stoel. Politieman Jo Paesschen (hij 
was in Bloemhof buurtagent) was 
een van de leiders. Als vaandrig 
hield hij zich voornamelijk bezig 

met de verkenners, dus jongens 
boven de twaalf jaar met hun brui-
ne punthoed met drie nauwkeurig 
ingedrukte deukjes. De welpen 
droegen een groen petje met een 
geborduurd kopje van een jonge 
wolf. Bep van Hulst was onze 
akela, een oudere zus van klas-
genoot Frans van de Klosstraat. 
Onder haar leiding verlieten we op 
de groepszondag om tien voor acht 
de kerk voor de wandeling naar de 
clubzolder. Daar stond brood en 
thee gereed. Hoe de clubleiding 
het voor elkaar kreeg, weet ik nog 
steeds niet, maar de boterham-
men waren altijd vers en rijkelijk 
belegd met worst en kaas. Thuis 
zaten zeven hongerige monden 
om de tafel. Hagelslag of Rinse 
appelstroop was taboe na twee 
boterhammen. Meer eten mocht, 
echter zónder beleg. Margarine 
of roomboter als onderlaag moest 
je maar dromen. Ham of ander 
broodbeleg kreeg ik bij anderen, 
zoals van melkboer Houtbraken. 
Op zaterdag mocht ik zijn vier 
tarweboterhammen opeten, zoals 
die keer met kostelijke kokoskaas 
als beleg, dat een kiespijnaanval 
gaf. Kokoskaas had ik nog nooit 
gegeten. De lekkere boterhammen 
waren mede een reden waarom 
ik graag aan de groepszondag 
deelnam. Minder leuk vond ik het 
kerkbezoek. Mijn vertrouwen in 
Onze Lieve Heer was tanend. De 
oorzaak was dat ik maar niet kon 
begrijpen, dat de kinderen van 
ons gezin het minder hadden dan 
andere kinderen in de straat en 
op school. En ook doordat ik niet 
begreep waarom ‘de hemel’ niet 
ingreep met een wonder. Dat ik te 
materialistisch reageerde, besefte 
ik later. Het ontzag voor het geloof 
is gebleven, maar niet de daadwer-
kelijke belijdenis. Hoewel: als ik 
moet reizen, sla ik bij vertrek en 
thuiskomst altijd een kruisteken.

 
 -  Om op het eiland te komen moest met een pontje overgevaren worden. De veerman deed dat met handkracht  -

- Op de zolder van de St.-Louisschool op de Putselaan werden boterhammen en thee geser-
veerd alvorens naar het Eiland van Brienenoord te wandelen. -

- Met het bijwonen van de Heilige Mis in de St.-
Franciscuskerk op de hoek van Paul Krugerstraat en 
Christiaan de Wetstraat begon de groepszondag van 

de padvinderij Foto’s collectie Rein Wolters -

    Hagelslag 
en appelstroop 
voor maximaal 
twee boterhammen
Als kind was ik avontuurlijk. Dat Rotterdam groter was dan 
mijn woonstraatje in Hillesluis, had ik al snel begrepen. 
Naar alle kanten zwermde ik uit, met als hoogtepunt om-
streeks mijn achtste jaar een bezoek met de padvinders 
van de St. Franciscusgroep aan het toen nog ongerepte 
Eiland van Brienenoord, later onderdeel van de deelge-
meente IJsselmonde.

‘Mam, waarom?’
Soms verschijnt er een boek met 
zielenroerselen die voluit het hart raken. 
‘Mam… Waarom?’ van Bianca van Kra-
nenburg (35) is zo’n boek. Deze week 
rolt de 112 pagina’s tellende autobio-
grafi e van de persen bij uitgeverij Free 
Musketeers.  ‘Mam…. Waarom?’ is een 
drama met diepe leedsporen uit een tere 
kinderziel. Sporen,  die, door erover te 
schrijven en te praten, langzaam verva-
gen, maar nooit helemaal verdwijnen of 
uitgewist worden.

De jonge Bianca ziet dingen, die niet 
voor kinderogen bestemd zijn. Maakt 
situaties mee,  die een kind niet hoort 
mee te maken. Haar jeugd kenmerkt 
zich door ouderlijk alcoholisme, seks 
en uitbuiting. Maar daar slaat ze zich 
doorheen. 
Ze vertelt: ‘Ik heb het boek geschreven 
om te laten zien dat je ondanks een 
slechte jeugd toch als sterk mens naar 
voren kunt komen en het beter hebt 
gedaan, dan zij die je goede voorbeeld 
hadden moeten zijn. Ik heb het ook 
geschreven om af te rekenen. Niet met 
mijn moeder, wel met mijn verleden.’
Lang verdrong ze de pijnlijke beelden 
uit haar ongewone jonge jaren. Pas 
toen ze op haar werk emotioneel in de 
problemen raakte, riep ze ‘stilletjes’ om 
hulp. Op aanraden van de bedrijfspsy-
choloog begon ze brieven te schrijven 
aan haar op 55-jarige leeftijd aan kanker 
overleden moeder.

‘Aanvankelijk had ik geen behoefte met 
mijn verhaal naar buiten te gaan. Door 
er met vrienden over te praten, ontdekte 
ik dat er meer mensen waren met een 
moeilijke jeugd en dat ik, door er open 
over te zijn, anderen bij hun verwer-
kingsproces kon helpen. Ik ben niet 
langer angstig voor de reacties van mijn 
omgeving, maar daar juist benieuwd 
naar. Ik kan anderen in een soortgelijke 
situatie helpen hun verloren jeugd in te 
ruilen voor een nieuwe toekomst.’
Bianca van Kranenburg (35) is een 
‘meissie’ van Rotterdam-Zuid. Ze 
groeide op in de  volkswijken Charlois 
en Vreewijk. Politievrouw Bianca 
werkte lange tijd in de deelgemeente 
Hoogvliet.

‘Mam… Waarom? is te bestellen via 
de site www.freemusketeers.nl en kost 
15,95 euro. 

  
- De omslag van het boek. Foto Free Musketeers -
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De havenondernemer die met een buidel geld de haven uit ge-
stuurd werd, een kasteel kocht, dit van de grond af herbouwde, 
een gigantische manege omtoverde tot een van de mooiste en 
grootste galeriën van Europa is inmiddels in de ban geraakt van 
de schilderskunst. Met dezelfde passie waarmee hij vroeger 
met zijn drijvende kranen volgeladen bulkschepen te lijf ging, 
gaat hij nu het lege doek te lijf met penseel en olieverf. Voor 
het eerst laat deze voormalige havenman een overzicht zien 
van zijn tot nu gemaakt werk (meer dan 50 schilderwerken).
“Indrukwekkend en heel bijzonder schilderwerk”, zeggen ken-
ners en ingewijden.

Ontdek zelf het verrassende, kleurrijke, dynamische, expressie-
ve en spirituele. Ervaar de warmte en de passie en voel de 
weemoed naar de Rotterdamse haven in 55 schilderijen van 
Jan Anton Rijsdijk.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER

Vrije toegang tot De Markgraaf Art & Gallery

 van zondag 6 juli t/m zondag 24 augustus a.s.

 Zie openingsdagen en tijden. 

10
JAN ANTON RIJSDIJK
GROTE EXPOSITIE EIGEN WERK

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

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)

   Bel: 015-8894807

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING 

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684

www.dmddesign.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West

Bel voor inlichtingen of  reserveringen 010 - 4151776 

Eetcafe Moèd, een gezellig 
eetcafe in de sfeer van een engelse pub. Waar je kan genieten 

van een goede maaltijd, een lekker drankje en van partij biljart 
of darten. 

Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te 
organiseren.

     klusserij
“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
                  0614363568

Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte 
voor de regio Rotterdam Zuid waarin op ambachtelijke 
wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet 
precies naar uw wensen of maatvoering in de reguliere 
handel verkrijgbaar zijn en in overleg met u wellicht 
wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de 
bovenstaande nummers of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!
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door Aad van der Struijs

Het Stoomschip 
Rotterdam
Toen veertien dagen geleden de persen al draaiden om De Oud-Rotterdammer op tijd bij 
u te krijgen, laveerde het ss Rotterdam in de Rotterdamse haven tussen grote en kleine 
boten, schepen en schuiten. Het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerikalijn was 
weer ‘thuis’ en indirect had De Oud-Rotterdammer daar een zeer groot aandeel in gehad!

’t Zit zo: een krant bevat artikelen 
met foto’s. Die artikelen worden óf 
door de lezers óf door de redactiele-
den geschreven. So far so good!
Foto’s worden soms direct bij de 
artikelen aangeleverd, maar soms 
moet DOR-fotograaf Erwin Bakker 
speciaal op pad om het beeldma-
teriaal te maken. Dat levert (vaak) 
geen problemen op, ware het niet 
dat Erwin een hardwerkende student 
aan het Haven- en Transportcollege 
in Rotterdam is. Erwin wil helemaal 
geen echte fotograaf worden, maar 
maritiem officier. Daarom was twee 
weken geleden bij de binnenkomst 
van de Rotterdam geen Erwin te 
ontdekken op een van de oevers 
langs de Nieuwe Waterweg, Steur 
of Nieuwe Maas. Erwin zat als 
Ketelbinkie aan boord van de Ko-
tug-sleepboot Spirit. De Spirit had 
samen met de Magic de Rotterdam 
van het Duitse Wilhelmshafen naar 
Rotterdam gesleept. Tijdens de 
gehele reis was Erwin zeer druk met 
het varen, maar natuurlijk liet hij z’n 
camera niet ongebruikt liggen.
Op zeker moment moest duidelijk 
zijn welke koers de slepers met 
hun aanhang konden varen. Erwin 
kreeg de opdracht om met laptop, 
zeekaarten en GPS deze koers uit te 
stippelen. Iedereen heeft twee weken 
geleden kunnen zien dat zijn bereke-
ningen goed zijn geweest, want men 
is niet de haven van Ouddorp of het 
Noordzeekanaal binnengevaren.
En omdat Erwin DOR-fotograaf 
is en DOR nog steeds voor De 
Oud-Rotterdammer staat, hebben 
wij van de krant door zijn handelen 
indirect een belangrijke lepel in de 
pap gehad. Wat zei m’n grootvader 
zaliger altijd? O ja: “Als je je niets 
verbeeldt, ben je helemaal niks.”

Roteb
Mijmerend in m’n Spionnetje hoor 
ik bij vlagen een soort geratel. Toen 
ik het voor ’t eerst waarnam, dacht 
ik ‘Hé, de vuilniswagen komt eraan’. 
Dat was een rare gedachte, want 
hoeveel jaar geleden liep er nog een 
ROTEB-ratelaar door de straten? ’t 

Geluid dat het apparaat voortbracht 
was hard genoeg om alle deuren in 
de straat te zien open gaan. Meestal 
waren het de huisvrouwen die de 
loodzware vuilnisbakken aan de 
stoeprand zetten en als de ratelaar uit 
de straat verdwenen was, verscheen 
de vuilniswagen om de hoek.
Achter de vuilniswagen reed een 
carrier (kerrie) met daarop een 
watertank. Als de inhoud van de 
vuilnisbakken in de gretige achter-
kant van de vuilniswagen was ver-
dwenen, nam de man op de carrier 
de zaak over. Bij hem herkenbare 
vuilnisbakken werden gespoeld en 
gereinigd en omgekeerd weer aan de 
blauwe stoep gezet.
Niet altijd hebben we uniforme 
vuilnisbakken gehad. Ik herinner 
me, dat wij thuis net ná de oorlog 
een lekke emmer hadden, waar het 
weinige huisvuil in werd opge-
slagen. Als tweemaal per week de 
vullusboer in de straat verscheen, 
werd de emmer buiten gezet. Een op 
de emmer geschilderd S26 gaf aan, 
dat de emmer behoorde aan Van der 
Struijs op nummer 26 (in de Water-
geusstraat). Naarmate de welvaart 
na 1945vorderde, veranderden de 
‘vuilnisemmers’. Velen gingen lege 
(Blue Band)dozen gebruiken om het 
huisvuil buiten te zetten en dan was 
het de bedoeling, dat de vuilnis-
man de gehele doos in z’n wagen 
mieterde.
Op deze manier verdwenen ook wel 
eens ‘vuilnisemmers’ die helemaal 
niet weg mochten. Wat waren we 
blij toen de gemeente met echte 
vuilnisbakken aankwam. ’t Waren 
weliswaar zware zinken emmers met 
een deksel, maar groot genoeg voor 
het afval. Zeker ’s winters was er in 
de emmers geen ruimtegebrek, want 
mijn moeder gooide (bijna) alles in 
de kolenkachel. Ik zie en hoor de ka-
chel nog loeien als moeder de nodige 
aardappelschillen, koolbladeren of 

oude kranten erin had gegooid. Soms 
zag ik via de ruiten van de overburen 
de vonken bij ons uit de schoorsteen 
slaan. Het houten rekje voor/rond 
de kachel zette mijn moeder kalm 
een stukje naar achteren, opdat het 
te drogen wasgoed niet in vlammen 
opging.
Vele jaren later werd het gebruik 
van de (zware) vuilnisbak verboden. 
Arbo- en andere regels lieten het 
extra sjouwen van de vuilnisman 
niet meer toe. We moesten over op 
de Komozak! De ratelaar was toen al 
tijden niet meer in de straat geweest; 
buiten de Komozakken verschenen 
ook andere (plastic)zakken en ander 
(doos)materiaal. Mede doordat de 
vuilniswagen nog maar één keer per 
week in de straat verscheen, werd 
het op een ophaaldag steeds rom-
meliger en smeriger op straat.
Daar waar mijn ouders in 1945 
genoeg hadden aan een tienliter em-
mertje om hun huisvuil te bewaren, 
zaten we in 1975 ineens met vier 
tot acht Komozakken per week. 
Waar moest je die zakken laten? 
Zeker ’s zomers kon je ze niet op de 
‘veranda’ laten staan, want meeuwen 
en ander dierentuig maakten gaten in 
de zakken. Dan kreeg je weer stank 
en gratis daarbij de nodige stront-
vliegen.
Gelukkig had de gemeente weer een 
oplossing: men kwam met een kleine 
of grote kunststofbak op wieltjes. In 
de grote bak ging wel de inhoud van 
twee komozakken!
In een enkele stadswijk worden die 
rijdende bakken nog gebruikt; het 
grootste deel van Rotterdam heeft nu 
met (ondergrondse) vuilniscontai-
ners te maken. De bedoeling is, dat 
je het huisvuil, goed verpakt, in zo’n 
container gooit. Als de container vol 
is, dien je het vuilnis weer mee naar 
huis te nemen of op zoek te gaan 
naar een nog lege container in de 
buurt. Als je toch het vuilnis naast de 

(volle) container achterlaat, heb je 
kans op een fikse boete.
Zeer veel lof voor de man/vrouw die 
deze toestand bedacht heeft, maar 
de praktijk is dat iedereen letterlijk 
en figuurlijk al z’n rotzooi maar bij 
zo’n straatcontainer neer pleurt. Niet 
alleen het vuilnis als de container 
vol is, maar ook oude bankstellen, 
matrassen, wasmachines, koelkasten 
en meer van dat spul vinden hier 
een plek. Dit alles is uiterst plezierig 
voor de bewoners in de straat, 
die zo’n (ondergrondse) voor hun 
huisdeur hebben. Maar dit bedoel ik 
uiterst cynisch. Men heeft nog geen 
systeem kunnen bedenken, waarbij 
men ‘overtreders’ op hun verkeerde 
handelen kan wijzen. Een (wel dan 
niet werkende) ‘beveiligingscamera’ 
in de buurt van de containers zou 
naar mijn mening al wonderen doen!

Lepeltje
Door heel gewone dingen, word 
ik vaak herinnerd aan zaken die 
vroeger in mijn leven een uiterst 
belangrijke positie innamen. Dat 
die dingen in wezen iets volkomen 
nutteloos betroffen, herkende je toen 
niet. Ik herinner me dat de NCRV 
een kwart eeuw bestond. Als ‘griste-
nen’ waren mijn ouders natuurlijk lid 
van deze radio-omroepvereniging. 
Daarom stond thuis de radio altijd 
afgestemd op de zender waarop de 
NCRV, KRO en IKON te beluiste-
ren waren. De andere Hilversumse 
zender met AVRO, VARA en VPRO 
was ‘verboden’ terrein. Eens per 
drie of zes maanden verwisselden de 
omroepen van zender: Hilversum 2 
rond de 300 meter was in het land 
slechter te beluisteren dan Hilversum 
1 rond de 400 meter. Die regelma-

tige verandering van frequenties 
deed mijn vader dan de naald op de 
afstemschaal doen verschuiven.
Goed, ik had het over 25 jaar NCRV. 
Dat was in 1949 en de omroep gaf 
voor zeer trouwe leden een zilveren 
lepeltje uit. Mijn ouders zetten alles 
op alles en ja hoor, in de speciale 
lepeltjeshouder op de theetafel ver-
scheen een NCRV-lepeltje.
Dat lepeltjes nog steeds iemands 
leven kunnen beïnvloeden, ziet u 
in de posting van Arnold Tak: “Ik 
zou graag de grootste verzame-
ling theelepeltjes van Rotterdam 
bij elkaar zien te krijgen en ik kan 
je zeggen, ik ben aardig op weg. 
Tijdens de Rotterdamse Dag in het 
najaar in de Laurenskerk zal ik een 
kleine expositie houden. Nu koop 
ik ook regelmatig Rotterdamse lepel-
tjes op en nu heb ik er een, waarvan 
ik niet weet wat erop is afgebeeld. 
We zien een dame met een kap over 
het hoofd en als ik het goed zie, een 
schort voor. Eronder 1905-1955 en 
Rotterdam. Is dit een jubileum van 
een instelling voor dames (geestelij-
ken, nonnen, verzorgenden, wezen, 
bewoonsters van een hofje)? Zou jij 
zo vriendelijk willen zijn, als je nog 
ergens een 
plekje in 
je rubriek 
hebt, de 
vraag aan de 
lezers voor te 
leggen”? Bij 
deze!

Uw reactie is 
welkom bij Spionneur

spionneur@ditisrotjeknor.nl

- Erwin Bakker gebruikt geen sextant meer -

- Onze fotograaf zag het ss Rotterdam tussen de Hoekse pieren -
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TUINCORRECT
Voor al uw

tuinwerkzaamheden o.a.
� Aanleg
� Onderhoud
� Schuttingbouw
� Vijvers
� Alle soorten bestratingen
� Ophogen
� Schoonmaken en fatsoeneren
� Blokhutten

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN 
WIJ 65+ KORTING

Van klein klusje tot 
complete aanleg.

Garantie op al onze 
werkzaamheden en materialen.

Wij zijn gespecialiseerd 
in de aanleg van 

onderhoudsvrije tuinen!!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro

per maand
Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2

Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

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

ZAANSE JUWELIERS

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

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

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Adressen en telefoonnummers:

Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek, 
Centrum Passage 55, 
tel.: 010-4588170

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84, 
tel.: 0180325234

€ 250.000,--

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

ULO Ericaplein 
Henny Londema heeft een foto 
ingezonden die ik ook bezit. Het 
leuke is dat ze mij noemt: Teun. Ik 
zit in de uiterste hoek links achterin 
de klas. De heer De Wit heeft mij 
als eerste aanbevolen bij de firma 
NTVM (verzekeringmaatschappij van 
zeeschepen) waar ik een maandsalaris 
van f. 50.- ging genieten. De heer 
Lubking heb ik alle drie jaren ontzet-
tend bewonderd wegens zijn enorme 
kennis van zaken, vooral geschiede-
nis. Op de foto ontbreekt in ieder 
geval Monida v.(d) Veen met haar 
vriendin Martha de Man en Rinus van 
Gool (met wie ik, met nog een paar 
jongens, een paar keer heb geschaakt). 
Verder ben ik met Kees (Stoker??? 
die in de Violierstraat woonde) lid ge-
worden van wijlen voetbalvereniging 
Zwart-Wit ‘28, die toen juniorleden 
ging aannemen. Koos was het eerste 
en ik het tweede juniorlid. Wegens 
mijn onvoldoende gezichtsvermogen 
mocht ik het laatste jaar voorin de 
klas zitten naast ..... Monida. Ik heb 
wel eens met haar geschaatst op de 
Lange Hilleweg (waar ik mijn halve 
leven heb gewoond).  

T.D. Aldus
Spijkenisse 
t.aldus@zonnet.nl

--------------------------------------------
Beste Oud Rotterdammers
Eigenlijk kan dat niet; eens een Rot-
terdammer, altijd een Rotterdammer, 
toch? Ik ben een trouw lezer zoals 
jullie zullen begrijpen. Ik woon in 
Nieuwerkerk a/d IJssel,  maar ben 
geboren Rotterdammer in Blijdorp en 

in Schiebroek opgegroeid. Mijn fami-
lieleden wonen allemaal in Lochem, 
mijn moeder (82), twee broers en een 
zus. Vandaar mijn reactie, jullie krant 
gaat daar eens in de paar maanden met 
een hele stapel trouw naartoe en wordt 
door iedereen bekeken en gelezen. En 
als mijn familie hem uit heeft maakt 
hij nog een rondje Lochem. Ik dacht 
dat jullie het wel leuk zouden vinden 
dit te weten, zoals ik al schreef, 
Rotterdammer ben je en blijf je. Mijn 
moeder is (ik ook trouwens) nog 
steeds een zeer fanatiek Feijenoord 
fan, en ook dat gaat dus nooit voorbij.

Wim van Slingerland.
Nieuwerkerk a/d IJssel

--------------------------------------------
Geachte redactie
Even een reactie van mij op uw stuk 
in De Oud-Rotterdammer van 22 juli 
jl. Ik had het stuk nog niet gelezen, 
maar de herinneringen aan het tafel-
tenniscentrum aan de Nieuwe Bin-
nenweg kwamen gelijk naar boven. 
Vooral de stoffige vloeren en de muffe 
lucht, die daar hing.
Als meisje van 12/13 jaar (1960 
- 1961) ging ik trouw elke zondag om 
10.00 uur naar het tafeltenniscentrum 
om daar de centrale training te volgen. 
Naar mijn idee was deze centrale 
training bedoeld om mee te doen aan 
landelijke tafeltenniswedstrijden. 
Ik heb eenmaal meegedaan aan de 
Nederlandse kampioenschappen, die 
werden toen gehouden in de veiling-
hallen van Rodenrijs. Helaas lag ik 
er in de eerste ronde al uit; ik was 
ingeloot om tegen de latere winnares 
de eerste wedstrijd te spelen. De naam 

die mij hierbij te binnen schiet is 
Wim Fasotte. Hij was de leider van 
dat clubje. We mochten trainen op 
de tafels van 21up. Zelf was ik lid 
van een tafeltennisclub in Schiebroek 
aan de Larikslaan. We deden ook 
mee aan de jeugdcompetitie (twee 
jongens en één meisje in een team). 
Zoals ook bij u werd thuis op de uit-
klapbare eettafel gepingpongd. Kleed 
eraf, de bladen uitgeschoven, het 
netje opgespannen, alles aan de kant 
en pingpongen maar. Dat was toch 
wel een prachtige tijd en wat waren 
we daar tevreden mee. Nu sta je voor 
de TV en speel je met WII een potje 
tennis. Ook spannend hoor.

Loes Biesta
lbiesta@chello.nl

-------------------------------------------
Geachte redactie
Eenmaal in de drie, vier maanden 
ontvang ik van mijn zus een aantal 
“De Oud-Rotterdammer(s)”. Ditmaal 
de nummers 9 tot en met 15. Dat 
houdt in dat ik de eerste twee weken 
weer onder de pannen ben, want ik 
lees gemiddeld een uitgave per twee 
dagen. Ik spel uw krant van A tot Z. 
Een geweldige krant. In elke uitgave 
kom ik gebeurtenissen en namen 
tegen die ik (her)ken. Al tig keer ben 

ik van plan geweest hierop te reageren 
en evenveel keren heb ik verzuimd 
dit te doen. Doordat ik nu ineens last 
krijg van mijn schrijfklieren ga ik een 
poging wagen. In een eerdere DOR 
stond een oproep over de Prinsenkerk. 
Daar heb ik heel veel herinneringen 
aan. Zo ben ik daar op tienjarige leef-
tijd in 1942 gedoopt door Ds Wild-
schut. Onze wijkpredikant destijds 
was Ds Waardenburg en mijn vader 
was hulpkoster met de heren Breemer 
en de Regt. Later bracht ik met vier 
vrienden en vriendinnen 4000 wijk-
blaadjes rond in Blijdorp, tussen de 
Schieweg, Gordelweg, Vroezenlaan 
en Bergselaan. Verdienste vijf gulden, 
ofwel één gulden per persoon voor 
uren en uren bezorgen.
Een ander artikel ging over Van 
Berkel’s Patent. Toen ik bij Van 
Berkel begon zei meneer Kuipers 
(chef tekenkamer) dat ik, als ik goed 
mijn best deed, het ver kon brengen 
bij Van Berkel. En inderdaad, van 
1980 tot en met 1992 was ik manager 
van de divisie Grootkeukenappara-
tuur. Ik heb daar 40 jaar gewerkt, bij 
diverse werkmaatschappijen, zoals 
Berkel Rotterdam, Berkel Constructie 
Maatschappij Vlaardingen, Berkel 
Koeltechniek Rotterdam, Berkel 
Marijnen Culemborg (later Minks 
Marynen) en Electrolux. In DOR 10 
lees ik over bakkerij Arkestijn. Mijn 
grootmoeder uit de Dijkdwarsstraat 
was omstreeks 1900 de tweede klant 

van deze nieuwe bakkerij. Toen mijn 
moeder in 1944 haar broodbon voor 
een halfje brood (per week!) eens 
had ingeleverd bij de Coöperatie op 
de hoek Kempenaerstraat/Groen van 
Prinstererstraat stond de volgende 
avond Herman Arkestijn aan de deur. 
Hij zei dat hij trouwe klanten niet 
wilde verliezen. Toen mijn moeder zei 
dat ze natuurlijk klant bij Arkes-
tijn bleef, kwam onder zijn jas een 
halfje brood tevoorschijn. Ik kan de 
schrijver in DOR 11 verzekeren dat de 
eerste voetbalrel niet bij de wedstrijd  
Xerxes-Longa is geweest. Ik bezit een 
Miss Blanch spelfoto-album met een 
verslag van Xerxes-Sparta (4-3) op 8 
januari 1933  Deze wedstrijd op het 
Wilgenplasterrein te Rotterdam, zou 
nog jaren onderwerp van gesprek zijn 
tussen de Rotterdamse voetballiefheb-
bers, doordat toeschouwers en spelers 
handgemeen werden.

C.W. Hillebrand
Admiraalvlinderlaan 15 
4105 TH Culemborg
rose.cas@casema.nl
Tel., na 19.00 uur  0345 51557

--------------------------------------------
Putsebocht
Met veel genoegen heb ik het artikel 
over de Putsebocht gelezen. Als kind 
ben ik opgegroeid in de Pimper-
nelstraat. Deze straat ligt achter de 
Putsebocht. Wij kwamen vaak op de 
Putsebocht om boodschappen te doen. 
En Gonnie Egge (van de parfumerie 
op de Putsebocht en de winkel in 
de 1e Pioenstraat is vanaf de lagere 
school, en nu nog steeds, mijn vrien-
din. We zijn nu allebei 69 jaar.
Om op de Putsebocht terug te komen; 
naast de bloemisterij Heyboer en de 
drogisterij Kroeze, was er de winkel 
van Toon Hoek de Visboer, waar wij 
vis kochten en grote augurken uit het 
zuur. Een halve augurk kostte vijf cent 
en een hele tien. Er was een winkel 
van huishoudelijke artikelen en op de 
hoek een winkel waar je lakens e.d. 
kon kopen.  Verder de schoenenwinkel  
van Vrolijk, kleding- en stoffenzaak 
De Magneet, een chocolaterie, de 
kruideniers- en melkwinkel van Poot, 
een kaaswinkel, een kleine wasserij, 
waar de boorden van de overhemden 
werden gesteven. (Indertijd droeg 
mijn vader op zijn overhemden losse 
boorden, vastgezet met boorden-
knoopjes).
Verder had je kruidenier Van Gilst en 
de groentenwinkel van de Gezusters 
De Waard. Op het volgende stuk, naar 
de Dordtselaan toe, zat op de hoek 
slagerij Van Duyn, en verder schoen-
maker Broeders, een herenkapper, 
een fietsenmaker, een haardenzaak 
van JOBU en op de hoek een winkel 
van de Gruyter. U weet wel, van het 

snoepje van de week. De boodschap-
pen kon je dus om de hoek doen.

Mieke van Harskamp -
Groen in’t Woud
Epen
miekevanharskamp@home.nl

-------------------------------------------
Geachte redactie
Van 1937 tot 1961 heb ik op het voor-
ste deel van de Randweg gewoond, 
schuin tegenover Bakker Jansse, 
boven Instituut Schoevers. Sinds 1961 
woon ik in Ridderkerk.
Leuk dit stukje op de foto van de 
tramhalte, op dat hekje heb ik met 
mijn vriendje en vriendinnetje heel 
wat uurtjes koppeltje duikelend 
doorgebracht. Wel gingen we als het 
stoomtreintje (moordenaar) aankwam 
op afstand staan, want dat vonden we 
toch wel een beetje eng. Ik herinner 
mij nog een jongetje die op het hekje 
bleef zitten en er afviel toen het trein-
tje passeerde; precies onder de trein, 
hij overleefde dit niet.
Verder zie ik achter de tram een 
kiosk waar kranten en weekbladen 
werden verkocht. Daarnaast vaag de 
kar van de ijscoman van Jamin. Bij 
hem brachten we al kletsend heel wat 
tijd door, want het was een gezel-
lige, aardige man die ook weleens 
een ijsje aan ons cadeau gaf. Op de 
hoek bij bakker Jansse stond eerst 
altijd een wagen met bloemen, later 
Kees de Graaf met groente en fruit. 
Op de Groene Hilledijk weet ik ook 
nog aardig wat winkels naast de reeds 
genoemde: Herweijer groentehandel, 
Van Os tassen en koffers, op de hoek 
van de Hendrik Croesinckstraat dro-
gist Bos, er tegenover Piet Heniger, 
hoeden en petten, Schreuder, juwelier, 
verderop Stigter huishoudartikelen en 
speelgoed, daarnaast Het Stoffenhuis 
(mijn moeder was hier vaste klant), op 
de hoek van de Adriaan Nimantstraat 
Piet Lap herenmode, een stuk verder 
een dieren en hengelsportwinkel en 
Weenink met bedrijfskleding, een 
banketbakker en een café op de hoek, 
om de hoek de Zwaluw, levensmid-
delen. Aan de andere zijde op de hoek 
Jamin, ernaast Rooster, drogist waar 
we laurierpoeder (luxe zwart/wit) 
haalden voor 10 of 15 cent. Van Dam, 
gordijnen en op de hoek voor het tun-
neltje het ”Pliessie Possie waar je, als 
je je ernstig misdroeg, naar gelang je 
leeftijd strafregels mocht schrijven op 
je vrije woensdagmiddag of als je wat 
ouder was pittige gymlessen kreeg die 
je met spierpijn nog enkele dagen kon 
heugen. (Moesten ze maar weer eens 
invoeren) Veel succes, ik geniet iedere 
veertien dagen van De Oud-Rotter-
dammer.

L.Strootman-Brakel
mail-leny@planet.nl

Glim
Bij het lezen van De Oud-Rotterdammer 
ging bij de Glim-pagina mijn vrouw direct 
naar de kast en kwam terug met  onze 
“poetsdoos”. Uit het ouderlijk huis is dit 
een overblijfsel van het ‘thuisgebruik’ uit 
vroeger jaren! Hierbij stuur ik wat foto’s 
van de reclame zoals die toentertijd, enigs-
zins dwingend werd opgelegd
Wij vinden dit erg leuk om te laten zien. 
Veel succes met uw graag gelezen blad.

Bas en Jopie van Zwol
Spijkenisse
baszwol@telfort.nl

Geachte redactie 
In RW’s MijmerZuidhoekje schreef Rein Wolters 5 augustus over de puinvoet-
balcompetitie met de Noordereilandboys, maar dat moet zijn de Noordereiland 
Combinatie (NEC). Daarin speelden meest spelers van het Noordereiland, het 
Stieltjesplein en de Nassaukade. Wij speelden eens tegen een Feyenoord-combi-
natie, samengesteld door café-eigenaar Jilles van der Stappen. Ons team bestond 
uit spelers van Feyenoord, Sparta, De Musschen en AVO. Ik weet nog dat 
sommige van onze Feyenoord-spelers bezwaar maakten om deze wedstrijd in het 
Sparta-shirt te spelen in plaats van in ons gebruikelijke witte shirt. Op bijgaande 
foto ziet u de beide teams.

L. van der Hoeven. Frans Naereboutrede 6, 2901 CM Capelle aan den IJssel

- Staande 4e v.l. keeper Rinus Beerenbroek, daarnaast Gerrit Snoek, dan Frans Notenboom. 
8e v.l. Loe van der Hoeven en zittend 5e v.l. Coen Moulijn en 5e v.r. Jilles van der Stappen - 
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Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Michael Speijer,  Tel: 06 – 13 61 51 57

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Jim Postma, Peter van Zwienen, 
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
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Tamara Wallast, 0180-322575

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

Wat moet 
u doen?
Maak voor een abonnement 
op de mooiste krant van 
Rotterdam 49,90 Euro over op giro 4220893 t.n.v.  
De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer 
in uw brievenbus

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

Van Zandvoord 
en Dieterich
In het samenstellen van mijn stam-
boom ontbreken veel gegevens over 
mijn grootvaders familie(Van Zand-
voord) en die van mijn grootmoeder 
(Dieterich).  Het is vreemd dat ik ook 
in de Gemeentearchieven niet veel 
verder kom. Zo heeft mijn moeder 
J.E. de Smit -  van Zandvoord een 
broertje gehad die ik nergens kan 
traceren. Omdat deze families 
gedurende eeuwen in Rotterdam 
hebben gewoond zullen er toch nog 
wel nazaten zijn die mij iets kunnen 
vertellen. Een ieder die over één of 
meerdere gegevens beschikt zou ik 
graag willen ontmoeten of mee wil-
len corresponderen.

E.C. de Smit
Vrijlandstraat 118
4337 ES Middelburg
(+31)(0)653421283
(+31)(0)118624182

--------------------------------------------
75-jarig jubileum 
Rvv Noorderkwartier
Voor ons 75-jarig jubileum zijn wij 
op zoek naar oud-leden. Was je lid 
van onze vereniging dan willen wij u 
vragen contact met ons op te nemen 
door te bellen naar één van onder-
staande telefoonnummers. Indien u 

nog oude voetbalfoto’s of iets van 
diens aard heeft voor een expositie, 
houden wij ons aanbevolen. Tijdens 
het jubileum zijn er diversen activi-
teiten voor uw kinderen, zoals een 
springkussen, suikerspin en popcorn-
machine, zodat ook de jongeren zich 
deze dag kunnen vermaken. Omdat 
het 75-jarig bestaan in de vakantie-
periode valt, hebben we besloten de 
viering te houden op 6 september 
2008 vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie
Rvv Noorderkwartier
Energieweg 15
3041 JC Rotterdam
010-4660000 / 0644-337851

--------------------------------------------
Vooroorlogse 
reclame uit Rotterdam 
Veel Rotterdamse bedrijven 
gebruikten voor de oorlog mooie 
verpakkingen en reclames om hun 
artikelen aan de man (en de vrouw!) 
te brengen. Een paar bekende 
voorbeelden hiervan zijn de blik- en 
kartonverpakkingen van Van Nelle, 
Glim, Paul Kaiser, Driessen, Jamin 
en Van Rossum naast de vele andere 
bedrijven uit Rotterdam. Veel van 
deze vooroorlogse verpakkingen en 
reclames, bijvoorbeeld etalagerecla-
me’s van winkeliers, emaille bordjes, 

winkelblikken, posters, catalogi en 
folders zijn in de loop der tijd verlo-
ren gegaan. Van zeer zeldzame recla-
meverpakkingen heb ik zelfs alleen 
maar foto’s gezien, zoals bijvoor-
beeld een zeer groot toonbankblik 
in de vorm van de oude fabriek van 
Van Nelle. De Holland Amerika Lijn 
verkocht aan boord van haar schepen 
verschillende artikelen zoals sigaret-
ten en sigaren,  in een speciaal voor 
de HAL vervaardigde verpakking.
Als verzamelaar van oude reclame-
artikelen zoek ik al jarenlang naar 
deze vooroorlogse reclame-uitingen. 
Ik heb al een aardige verzameling 
maar natuurlijk ontbreekt er nog 
heel veel. Mocht u iets hebben om 
aan mijn verzameling toe te voegen, 
neem dan even contact met mij op of 
stuur een email. Bij voorbaat dank!

J.G. Koens
Prinsenlaan 664
3066 KG  Rotterdam
tel.: 06 54687535
email: jobkoens@kpnplanet.nl 

--------------------------------------------
Kamp Dorpslaan
In 1962 en 1963 was ik gelegerd 
in het “Kamp aan de Dorpslaan” 
(Dorpsweg) op Zuid. Het was een 
barakkenkamp waarin de Genie, Ver-
bindingsdienst, van Heutsz, fourier 
enz. waren gevestigd.
Aan de zuidkant tussen 
(goederen)spoorlijn en Charloise La-
gedijk waren Molukkers gehuisvest, 
evenals de keuken, kantine, offi ciers-
mess , garage en MOB-complex. 
Ook de ziekenzaal en MGD was 
daar. Wellicht weten vele Rotterdam-
mers nog wel dat je je daar moest 
melden als je als dienstplichtig 
militair je had ziekgemeld.
Wie heeft daar nog foto’s e.d. van of 
kan daar meer over vertellen.
Graag uw reacties.

Giel Verbrugge
Hofweg 44
7772GJ Hardenberg
verbrug8@xs4all.nl

-------------------------------------------
Mevrouw Blanken
Ik zoek mevrouw Blanken, die een 
pakket De Oud-Rotterdammer aan 
mijn deur hing toen ik niet thuis was. 
Wil zij zich aan mij bekendmaken?

P. Kraak
De Singelhof 6a
4711 EB St. Willebrord
Tel. 0165-385733

IJsfabriek
Ik heb voor familie van mij, de familie Gijzen, de volgende vraag. De 
grootouders van Nico Gijzen hadden in de Zwarte Paardenstraat de oudste 
elektrische IJsfabriek (zie foto met ijskarretjes. Het kleine jongetje aan de 
rechterkant is de vader van Nico Gijzen, de man met de bretels is de groot-
vader van Nico Gijzen). Kan iemand dit zich nog herinneren, zijn er meer 
foto’s van, misschien van de binnenkant van de fabriek, bestaat deze straat 
nog, de gevel is er zeker ook niet meer en misschien leven er nog oud-werk-
nemers uit die tijd? Deze foto is genomen rond  1913. Ik wil dit graag weten 
voor Nico & Janny Gijzen en zou het erg leuk vinden als ik reacties krijgen 
op mijn vraag?

Bert Viertelhauzen, 010-8188714, 06-24311064
b.viertelhauzen@upcmail.nl

TANTE POST

Beste Gerard Cox
Ik moet het gewoon eens tegen je 
zeggen, bedoel schrijven. Elk jaar 
gaan wij op vakantie naar Spanje. 
Het is een lange reis waar we heerlijk 
ongestoord naar onze favoriete 
muziek/cabaretschijfjes kunnen 
luisteren. Vroeger hadden we cas-
settebandjes (wie niet) en het bandje 
van “Wat je zegt ben jezelf” hebben 
we echt versleten! Onze jongens nu 
36 en 32 waren nog kleine manne-
tjes toen wij de liedjes keihard mee 
zaten te zingen. “Mijn hoed die had 
vier deuken”  was echt het einde! Er 
kwam een andere auto met een CD-
speler. Leuk, maar geen CD te koop 
van ons bandje. Gelukkig hadden we 
wel de CD van Frans Halsema met 
al die schitterende nummers die wij 
natuurlijk ook uit volle borst mee-
zongen. De techniek staat voor niets, 
onze jongste zoon heeft van internet 
de liedjes “geplukt”. Nu hebben 
we al weer drie reizen mee kunnen 
galmen met  Wat je zegt ben jezelf. 
Hebben op vakanties hier en daar een 
spoor van het “volgende manuaal” 
achtergelaten! Je zal wel denken 
“nou en?” Maak niet uit ik wilde het 
je gewoon eens laten weten. O ja, 
effe zeuren, Frankrijk is dertien maal 
zo groot als Nederland.

Riet Huijsman-Provilij
--------------------------------------------
Hr. Ms. Buffel
In de periode dat het ramtorenschip 
Buffel in Hellevoetsluis dienst deed 
als drijvend logement diende mijn 
grootvader van mijn moederskant, 
C.K.Hamelink, als onderoffi cier 
aldaar bij de marine. Hij woonde 
met zijn gezin in het nabijgelegen 
Nieuwenhoorn. Begin vorige eeuw 
kwam het nogal eens voor dat mijn 
moeder (1891-1986) met een jonger 

broertje naar de marinewerf in Hel-
levoetsluis gestuurd werd waar op 
zondag haar vader dienst had. Voor 
zijn kinderen liet mijn grootvader 
toen een paar haken in een verblijf 
maken waar ‘s nachts de matrozen in 
hangmatten sliepen. Aan die haken 
werd een schommel bevestigd waar 
mijn moeder en haar broertje gebruik 
van konden maken. Toen jaren later 
de Buffel bij het Maritiem Museum 
kwam te liggen ben ik eens met mijn 
hoogbejaarde moeder aan boord 
geweest waar zij tijdens een rondlei-
ding bovenstaand verhaal deed.
Een zusterschip van de Buffel nl. 
Hr. Ms. Schorpion is in Den Helder 
eveneens te bezichtigen in het Ma-
rinemuseum aldaar. Vóór WOII gaf 
de Glimfabriek een bouwplaat van 
het fabriekscomplex uit als recla-
memateriaal. Door de rechthoekige 
vorm van het fabriekspand was het in 
elkaar zetten niet al te moeilijk. Meer 
problemen gaf de vierkante toren 
precies op de juiste plaats te zetten. 
Deze toren is op de geplaatste foto 
nog duidelijk te herkennen

C. W. Verhulst
Plein 1940 - 25
3135 PR Vlaardingen
Tel. 010 - 434 3321

--------------------------------------------
Marskramer
Volgens mij is de Marskramer en de 
familie Huibers hetzelfde. Er is dus 
niet nóg een Marskramer! Ik ging in 
de hongerwinter bij de familie Hui-
bers eten en heb meegeholpen met de 
opening van hun eerste winkel in de 
Lusthofstraat. Je kon vanuit het huis 
door de achtertuin naar een deur die 
onder drie woningen door liep naar 
het keldertje, waarin later de winkels 
van de Marskramer zijn gekomen. 
Ik heb meegeholpen deze kelder in 
het oranje te zetten. Allemaal strikjes 
en linten zitten te maken. Het moest 
stiekem, want de oorlog was nog niet 
voorbij, maar toen die was afgelopen 
gingen meteen de luiken open en 
was de Marskramer er met het eerste 
oranje.

Gré Wagenaars
Verdilaan 35
Spijkenisse
0181-643072
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Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

14 83 70 58 25 50 59 68 34 83 86 43

62 41 33 40 54

5 11 35 47 60 56 28 63 7 31 39 44 79 4 50 64

Horizontaal
1. scherpe haak aan een hengelsnoer; 7. zeer besmettelijke, door bacillen veroorzaakte 
ziekte; 12. loopvogel; 13. gezongen toneelspel; 14. waterplant; 15. curriculum vitae (afk.); 
17. grote zanggroep; 19. papierklem; 21. Bescherming Bevolking (afk.); 22. bergweide; 24. 
staat(svorm) met een eenhoofdige regeringsvorm (koninkrijk); 27. bloeimaand; 28. spoor-
staaf; 30. Europeaan; 31. dierenverblijf; 32. windrichting; 33. plechtige belofte; 35. Azia-
tisch land; 37. steen; 38. (uitgestorte) inhoud van een ei; 41. telwoord; 42. eten voor dieren 
(algemene benaming); 44. inheemse spotvogel uit de familie der kraaien; 46. kleiachtige 
grondsoort; 47. drietenige struisvogel; 48. zware zijden stof met een schering van goud- of 
zilverdraden; 49. medicijn, geneesmiddel (Ind.); 50. luizenei; 52. ver (in samenstelling); 54. 
het gehele bedrag (volledig); 56. scheepsvloer; 58. iemand uit onmiddellijk levensgevaar 
helpen; 61. knaagdier; 62. buitengewone begaafdheid; 64. Engelse aanspreektitel; 65. open 
plein in een dorp; 67. Chinese vermicelli; 68. tijdperk; 70. goud (Engels); 72. mannelijk 
schaap; 73. bedrijf dat zich bezighoudt met produceren van grafische producten (boeken, 
tijdschriften enz.); 76. onderste deel van een gevel; 77. verbrandingsrest; 78. meisjesnaam; 
79. opbergruimte; 81. int. autokenteken IJsland; 82. wintersportattribuut; 83. schijnreden 
(voorwendsel); 84. wandversiering; 86. mannelijk beroep; 87. aanbrenging (verklikking).

Verticaal
1. plaatsvervanger of helper van een bisschop; 2. de oudere (Lat. afk.); 3. deel van een 
schoen; 4. op alle plaatsen (overal); 5. kromme blaashoorn; 6. opnieuw (nogmaals); 7. 
gevangenis (Frans); 8. brandstof; 9. deel van mond; 10. boomsoort; 11. scheidsrechter; 
16. nagerecht; 18. vrouwelijk schaap; 20. streling met de tong; 21. kleine vrucht; 23. insect; 
25. jongensnaam; 26. hoofd van een afdeling; 27. dienstbode; 29. iemand die onwaarheid 
spreekt; 32. zacht-treurige stemming van het gemoed; 34. projectieplaatje; 36. ijverig 
onvermoeid studeren; 37. herkauwend zoogdier; 39. vaart (snelheid); 40. verhaal uit de 
mythologie (verzinsel); 42. smalle koord in een schoen; 43. verdieping; 45. interregionaal 
rechercheteam (afk.); 46. lang en smal stuk hout; 51. European Air Transport (afk.); 53. 
onderricht; 54. hulpmiddel voor kleine kinderen bij het rekenen en tellen; 55. openbaar 
vervoermiddel; 56. meelmengsel voor brood; 57. plaats in Rusland; 59. zwarte lekkernij; 
60. naaktloperij; 62. snaarinstrument; 63. iemand wegens grote verdiensten onderschei-
den lid; 66. lokspijs; 67. tegenovergestelde van plus; 69. grote bontgekleurde papegaai; 
71. werkschuw; 73. (ver)bond; 74. azijn; 75. zelfingenomen; 78. grote bijl; 80. Baskische 
afscheidingsbeweging (afk.); 82. stoomschip (afk.); 85. heilige (afk.).

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

‘Zomertijd, komkommertijd’ wordt in de mediawereld geroepen. Dat deze slogan voor De Oud-Rotterdammer niet 
opgaat, bewijst het aantal inzendingen voor de puzzel in de laatste krant maar weer eens. We hebben een recordaantal 
inzendingen ontvangen. Alleen al via email kreeg de redactie meer dan vijfhonderd inzendingen te verwerken. Een 
beter bewijs dat de lezer van De Oud-Rotterdammer niet gebonden is aan het hoogseizoen, is er volgens ons niet. De 
uitkomst van de puzzel was:

‘We kunnen weer lekker zwemmen in de maas’
De volgende vijf personen zijn de gelukkige winnaars van het boek van Ben Laurens, Rotterdam 1941: 

D. Molenaar, uit Zevenhuizen
J.C. Kindt, uit Spijkenisse
H.C. Bakker, uit Krimpen aan de Lek

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en ver-
volgens 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 27 AUGUSTUS 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      

J.N. Lieve- de Klerk, uit Hellevoetsluis
H.B. de Breejen, uit Hoek van Holland

Ossendrecht
Zoals bij velen is ook mijn militaire dienstplicht in 
Ossendrecht begonnen. Ik zie nog de offi cier de bus 
instappen toen we op de kazerne in Ossendrecht ar-
riveerden die ons toeriep: “Vanaf nu staan jullie onder 
militaire krijgstucht.” Het werd gelijk stil in de bus 
en het bleef stil. Ik heb nadien een leuke tijd gehad in 
dienst bij de lichte lua. Na drie maanden verhuisde ik 
naar Huis ter Heide bij de parate afdeling. Onze baas 
was kolonel Vader en onze kaptein Bolsius. Op de foto 
(lichting 57/5 bij de lua in Ossendrecht) ben ik de eer-
ste op de middelste rij links. Misschien herkent iemand 
zich op de foto.

Piet Castelijns
p.castelijns3@kpnplanet.nl

Kleuterschool Tiendstraat 
Deze foto is van de klas rond 1934/1935. Ik ben 
het jongetje in het matrozenpakje en sta vlak voor 
de onderwijzeres links op de foto. Herkent u zich-
zelf of anderen? Ik zou graag van u horen om te 
zien welke verhalen we nog kunnen vertellen.
Frans Storimans
storimans@sympatico.ca
3191 Vivian Road
RR 3 Lcd 1
Newmarket Ontario
Canada

Route van tramlijn 11
Wie weet nog de (oude) route van tramlijn 
11? Althans, ik meen me te herinneren dat het 
lijn 11 was. In ieder geval kwam de tram over 
de Bergselaan. Ik meen me ook te herinneren 
dat daar het begin-en eindpunt was, maar was 
dat ook zo? En hoe was verder de route? Ik 
ben geboren in de Bieslandstraat en heb daar 
tot en met mijn zevende jaar gewoond. Nu 
woon ik in Bergpolder en fi ets dagelijks over 
de Bergselaan waar nog resten van de oude 
traimrails te zien zijn. Echter ter hoogte van 
de Bergsingel houdt ook dat op. Ik zou het 
leuk vinden te weten hoe de route was. Com-
plimenten voor uw blad overigens! Zelf ben ik 

nog niet de vijftig gepasseerd maar dat duurt 
niet lang meer en als geboren en getogen Rot-
terdamse geniet ik telkens weer van de Oud 
Rotterdammer. 

Sylvia Ghering
Dr. de Visserstraat 203
3038 TR  Rotterdam
SylviaGhering@gmail.com

-------------------------------------------
48e painfat 
Het van Heutsz regiment viert zijn 60e 
verjaardag, in 2010,  en in bijzonder het 
onderdeel wat 25 jaar heeft bestaan als het 
48e pantserinfanterie bataljon van Heutsz wat 
was gelegerd in Nunspeet en Den Bosch. Wij 

zoeken allen die bij van Heutsz gediend heb-
ben als dienstplichtig en beroeps, zowel bij 
het 48e painfat ofwel de I.B.C’s. Daar bij de 
aanvang in 1966 vele Rotterdammers betrok-
ken waren bij de totstandkoming van het 48e 
painfat verzoeken wij hen te reageren. In het 
bijzonder onze kamergenoot Gordijn welke in 
Rotterdam woonde en ook voor zijn diensttijd 
gevaren heeft . 
Reageer op www.ouwestomp.nl  en geef je op 
voor een grootse reünie. 

Wim van der Kraaij lichting 66-4
W.v.d.Kraaij@kpnplanet.nl 
0174 512633  
2678VE, nr.142
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Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een 

tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Werken bij Humanitas?
Goed betaald en veel plezier!

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Get Hoekt! 

Internationaal Dansspektakel bij 
Humanitas aan Zee

Het programma duurde de hele 

middag en er waren optredens 

van Cocadinas met Tropical Dans 

en muziek, de Spaanse zang- en 

dans groep Canila, Fardouz met 

Hawaïaanse, Tahitiaanse en Sa-

moaanse dans en muziek en de 

Streetdance groep Ten Dance.

Een gevarieerd programma dus 

voor oud én jong! Niet alleen de 

artiesten en het weer, maar ook 

de toeschouwers waren gewel-

dig. Diverse keren lieten toe-

schouwers zich verleiden om 

met de artiesten mee te dansen. 

De meest uitbundige deelne-

mers werden verrast met een 

dinerbon voor Humanitasres-

taurant De Mollige Meeuw.

Bijna 1.000 toeschouwers, met 

de bewoners van het Bertus 

Bliekhuis op de eerste rij, ge-

noten met volle teugen van 

het muziek- en dansfeest. Tus-

sen de optredens door wer-

den zij getrakteerd op een tro-

pische cocktail en een Hawaï-

aans en Spaans hapje, ver-

zorgd door De Mollige Meeuw.

Voor de kleintjes waren er gra-

tis ijsjes.

Mede door de inzet van alle 

vrijwilligers was het een bij-

zonder geslaagde middag, die 

velen nog lang zal heugen!

Humanitas weer actief in Canal Parade
Het traditionele hoogtepunt van Gay Pride in Amsterdam, de Ca-

nal Parade, staat bekend als een festijn waar vooral jongeren de 

boventoon voeren. Dat ook de ouderen hun partijtje kunnen mee-

blazen, bewijst al jaren de boot van de Stichting Humanitas. Op 

onze boot niet alleen jongeren, maar ook veel senioren. Een aantal 

van hen behoort tot de in dit festijn selecte groep hetero’s, die uit 

solidariteit aan deze manifestatie deelnemen.

Humanitas Rotterdam doet bewust mee aan Gay Pride, niet al-

leen om te wijzen op de specifieke omstandigheden van de ou-

dere homo’s, maar 

ook om homo’s te 

steunen en te pro-

testeren tegen het 

geweld waar ze 

helaas nog steeds 

regelmatig het 

slachtoffer van 

zijn. Maar vooral: 

een leuk feest 

past helemaal in 

de traditie van 

Humanitas.

Museum schenkt museum unieke tandartsstoel
Onlangs werd het Humanitas 

Herinneringsmuseum verblijd 

met een unieke schenking van 

museum Oud-Overschie ‘De 

Hoop doet Leven’. Het gaat hier 

om een tandartsstoel uit on-

geveer 1930 met toebehoren, 

waaronder een boor die met een 

trapmechanisme werd aange-

dreven, zo ongeveer als de oude 

trapnaaimachine. Deze speciale 

set is niet alleen een uniek bezit, 

maar ook een belangrijke aanvul-

ling op ons museum. Denkt u maar aan de speciale band die ont-

staat wanneer overgrootmoeder haar eerste kleinzoon uitlegt wat 

voor pijn ze geleden heeft bij een behandeling met deze boor! Het 

Overschiese museum is gevestigd aan de Overschiese Dorpsstraat 

136-138 en geopend elke zondag en elke eerste zaterdag van de 

maand van 14.00 tot 17.00 uur. Een bezoek meer dan waard!

Op zondag 24 augustus a.s. is er 

in De Steenplaat een spirituele 

markt. Er zijn diverse kraampjes 

met o.a. tarotkaarten, foto’s le-

zen, handlijnkunde, massage, 

zandlezen, verschillende teke-

ningen en u kunt er leuke spul-

letjes kopen.

De entree is gratis, het restau-

rant is open, en u kunt onder 

het genot van een kop koffie of 

iets anders even bijkomen van 

wat u ervaren heeft. U bent van 

harte welkom van 10.30 tot 

16.00 uur. 

Het adres van De Steenplaat 

is: Persoonshaven 650 Rotter-

dam-Feijenoord.

Voor meer informatie: Arjen de 

Slegte  of Nan-

da Claessen .

Nouwen Notarissen
Aangesloten bij Netwerk Notarissen

Heeft u al uw juridische zaken goed op orde? Heeft u bijvoor-

beeld al kans gezien een testament op te stellen zodat u zelf 

bepaalt wie van u erft? Of heeft u misschien zomaar wat juridi-

sche vragen of advies nodig? Wellicht bent u hier (nog) niet aan 

toegekomen omdat naar de notaris gaan niet zo makkelijk is. 

Wij maken dit voor u een stukje eenvoudiger door ons nieuwe 

inloopspreekuur.

Elke laatste woensdag van de maand van 11.30 tot 13.30 uur 

zitten wij voor u klaar bij Humanitas-Akeopolis, Achillesstraat 

290 in Rotterdam-Hillegersberg (Honderd en Tien Morgen), om 

u tehelpen met al uw juridische vragen, tegen een redelijk ta-

rief.  U 

kunt ter plekke bij ons binnen lopen of een afspraak maken bij 

ons op kantoor of bij u thuis.

Wij hopen met dit notariaat-aan-huis uw juridische zorgen weg 

te kunnen nemen.

Voor meer informatie: telefoon  of

Zaterdag 20 september neemt 

Humanitas met een aantal vesti-

gingen deel aan de door het 

Oranjefonds en Douwe Egberts 

georganiseerde Burendag. Het 

thema is dit jaar: ‘Kom in actie 

voor je buurt!’  Landelijk wordt 

getracht buren met elkaar de 

zaken in hun buurt te laten op-

knappen. Aan het einde van de 

dag wordt door de deelnemers 

gezamenlijk wat gegeten en ge-

dronken. Dat kan in buurthuizen 

zijn, maar nu dus ook in instel-

lingen als de onze. In de komen-

de ‘Oud-Rotterdammers’ meer 

informatie!

Wonen bij Humanitas, met alle 
diensten op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn

Van onze 2.000 apartementen 

zijn er weer een paar woningen 

leeggekomen.

 (Char-

lois): twee appartementen. 

Huur: ±  € 380,-

 (Lage Land): één 

appartement. Huur: ± € 550,-

 (Oosterflank): één 

appartement. Huur:  ± € 530,-

 (Lombar-

dijen): één appartement. Huur: 

± € 470,-

In het nieuwe, luxueuze 

 (Hillegers-

berg): nog enkele appartemen-

ten. Huur: € 900,- tot € 1300,-.

Alle huurprijzen zijn exclusief ser-

vice en verwarming.

Er zijn ook regelmatig wonin-

gen te huur (en soms te koop) 

in onze andere vestigingen. Bel 

voor informatie woonmakelaar 

Coby Bosker van Humanitas:

Nancy Zeelenbergflat

Jan Meertensflat

Résidence Zilverlinde

Prinsenwiek

Oosterwiek


