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Dé krant voor de 50-plusser

Toen was geluk … voorbij
Na vele, vele jaren komt er
een einde aan de zeer populaire televisieserie ‘Toen was
geluk heel gewoon’. Nog één
reeks te gaan en dan is het
gedaan met het gemopper van
de onverbeterlijke Jaap Kooiman, de bijdehante opmerkingen van Simon Stokvis, de
elitaire RET-directeur Harmsen, de nuchtere Nel Kooiman
en Zus Stokvis. Echte Rotterdammers zullen ze missen,
want de avonturen van het
stel waren zó herkenbaar en
zó Rotterdams. Vrijdag 7 september werd in Studio 19 van
het Hilversumse Mediapark de
allerlaatste aﬂevering opgenomen en natuurlijk was De
Oud-Rotterdammer daar bij.

‘Natuurlijk was De Oud-Rotterdammer
daar bij?‘ Ja, inderdaad ‘natuurlijk’, want
‘Toen was geluk heel gewoon’ was mede
een inspiratiebron voor de oprichting van
deze krant. Het succes en de populariteit
van de serie zijn voor een belangrijk deel
gebaseerd op de terugblik op de jaren
vijftig en zestig. Voor oprichter Fred
Wallast was dat voldoende bewijs dat er
onder veel Rotterdammers behoefte is
aan een krant die zich richt op die jaren,
waaraan zovelen met weemoed terug
denken. Niet omdat het toen zoveel beter
was, zeker niet. Elke vijftigplusser weet
nog dondersgoed dat het vaak armoe
troef was, elk dubbeltje omgedraaid
moest worden en er dikwijls keihard gewerkt moest worden om in het dagelijks
bestaan te voorzien. Die weemoed richt
zich op de minder materiële zaken; de
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- Het zit erop. De laatste aﬂevering staat op de band en die kunt u 3 juni 2009 bekijken. Voor de acteurs was het na zestien jaar een weemoedig afscheid -

sfeer op straat, in huiselijke kring en de
hele maatschappij. Het was minder hard,
minder snel en ﬂitsend, minder ingewikkeld. Mensen hadden meer oog voor
elkaar, de onderlinge samenhang was
groter, we deden meer mét elkaar. En,
niet onbelangrijk, die jaren vijftig en zestig zijn de jaren waarin wij, vijftigplussers, opgroeiden, waarin we naar school
gingen, nog onbezorgd langs de straat
konden slenteren, naar verenigingen
gingen en met onze vrienden en vriendinnen het leven leerden kennen. Dat is niet
‘leven in het verleden’ zoals sommigen
badinerend zeggen, wij staan middenin
de hedendaagse maatschappij, maar het



 
 

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

Raakvlakken
Er zijn meer raakvlakken tussen ‘Toen
was geluk heel gewoon’ en De Oud-Rotterdammer. ‘Toen was geluk’ was niet
alleen inspiratiebron, we delen ook de
‘hoofdrolspeler’. Nog voor de eerste editie van De Oud-Rotterdammer verscheen,
omarmde Gerard Cox het idee en zegde
onmiddellijk zijn medewerking toe. Zo
is hij dus vanaf dag één het anker in de
krant met zijn veel gelezen, bewonderde,
maar soms ook verguisde, columns.
En u wilt niet weten hoe vaak De OudRotterdammer in het begin De Bruine
Rotterdammer (de krant van Simon
Stokvis) genoemd werd. Het was toen
een eretitel, maar erg vaak horen wij hem
niet meer. De Oud-Rotterdammer is in
Rotterdam inmiddels bekender dan De
Bruine Rotterdammer.
Voorbij
Maar nu is het dus voorbij voor ‘Toen
was geluk heel gewoon’. Niet voor de
kijkers, want die krijgen nog een hele
nieuwe serie voorgeschoteld. Wel voor

- De woonkamer van huize Kooiman, die zo lang het middelpunt van de serie was -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

zijn je herinneringen waarvan wij er op
onze leeftijd inmiddels nu eenmaal meer
hebben dan toekomstplannen.
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de makers en hoofdrolspelers, Gerard
Cox en Sjoerd Pleijsier. Zij namen
vrijdag 7 november met de gehele crew
de laatste aﬂevering op. Uiteraard gaat
De Oud-Rotterdammer de aﬂoop niet
verklappen, dat moet u volgend seizoen
zelf maar bekijken.
Maar dat het, na zestien jaar, een beetje
emotioneel afscheidsfeestje werd in
Hilversum, dat zult u begrijpen. Een
groot deel van de acteurs was al die jaren
onlosmakelijk aan de serie verbonden en
gezamenlijk deelden zij lief en leed.
Ondanks het voort durende succes moest
er een einde komen aan de serie; het
werd steeds lastiger de inspiratie op

te brengen om nieuwe aﬂeveringen te
schrijven en het gevaar kwam naderbij
dat de reeks zichzelf zou inhalen. De
terugblik op de jaren vijftig en zestig
was voltooid en bij de jaren zeventig
nemen de nostalgische gevoelens toch
langzaam af. Ten minste…, voor ons; de
onbezorgde jeugd was grotendeels voorbij en we werden geconfronteerd met de
échte zorgen van het leven. Misschien
was ook voor ons daar ergens het gevoel
van ‘Toen was geluk … voorbij’, net als
de serie voor de acteurs in elk geval nu
‘voorbij’ is.
Fred Wallast

- De acteurs nemen na de opname van de laatste aﬂevering in de Hilversumse studio afscheid van hun publiek -
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HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS



    



  



Gildeweg 30
Nootdorp
015-2560064

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE
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www.houseofengland.nl
Showroom open op vrijd. en zat. van
10-16 uur, overige dagen op afspraak

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
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SWAROVSKI VERKOOP
KORTING VAN 20% 70%



 





OUDE EN NIEUWE STUKKEN
RUIM 3.500 STUKS UIT
VOORRAAD LEVERBAAR



Oude jaarstukken al vanaf D 125,--

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33
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Verkoop op afspraak
Tel.: 0186 - 620 362

Mode in maat 36-50
mantels en jacks
o.i.d. met merken Baronia
Lodenfrey Erich Fend e.a.

Pakjes en
broekpakken ook
voor de feestdagen!
Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49
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De Waalse Kerk was van mijn opa en oma
De laatste decennia hebben ook in Rotterdam heel wat kerken
het loodje gelegd. Inmiddels moeten het tientallen godshuizen zijn die, om welke reden dan ook, ten prooi vielen aan de
slopershamer. Eén van de kerken die niet tegen de vlakte is
gegaan, is de Waalse Kerk op de Schiedamse Vest. Hij staat
daar sinds 1924. Ik ben heel blij dat ’t gebouw er nog staat en
zal uitleggen waarom: die kerk was vroeger van m’n opa en
oma.
Mijn grootouders hebben jarenlang,
tot begin zestiger jaren, in de Waalse
Kerk gewoond. Natuurlijk niet in de
kerk zelf, maar in de pastorie die er aan
is gebouwd. Mijn opa was namelijk
koster van de kerk. Door hem stroomt
er vermoedelijk nog een beetje Waals
bloed door mijn aderen, want de roots
van de vader van mijn vader lagen in

- De gang naar de woonkamer van de kosterswoning. Achter één van de deuren links,
zat het kerkorgel -

Wallonië. Mijn opa had drie prachtige
Franse voornamen, al zeg ik zelf. Die
zelfde namen heb ik ook gekregen,
aangezien ik precies op zijn 68e
verjaardag het levenslicht zag. Dat was
kennelijk reden genoeg om mij van
voor tot achter zijn namen te geven.
Tuin
Als kind heb ik menigmaal de Waalse
Kerk van binnen gezien. Dus niet uit
religieuze overtuiging, maar doodgewone familieomstandigheden. Het was
daar in het kostershuis soms een drukte
van belang als we er op visite gingen,
aangezien mijn vader drie zussen
en vier broers had, die bij bepaalde
gelegenheden allemaal met hun gezinnen kwamen opdraven. Met de neven
en nichten, en dat waren er nogal wat,
speelden m’n zus en ik dan graag
buiten. En het liefst in de tuin naast de
kerk, waar een prachtige moerbeiboom
stond waar je heerlijk in kon klimmen.

- Een ruim dertig jaar oude foto van De Waalse Kerk aan de Schiedamse Vest. Aan de linkerzijde het kostershuis -

Kort geleden, toen ik langs de kerk
ﬁetste, zag ik tot mijn genoegen dat
die boom er nog steeds staat. Hij is
zó groot geworden dat -bij wijze van
spreken- nu m’n hele familie die boom
in kan. Naast het reguliere familiebezoek, ging ik met mijn vader vaak op
zondagmorgen naar zijn ouders. Dan
hielp hij mijn opa met voorbereidende
werkzaamheden voor de komende
kerkdienst. Wat daar allemaal voor
kwam kijken? Precies herinner ik me
dat niet meer. Wat ik nog wel weet is
dat ik mee mocht helpen bijbeltjes bij
de kerkbanken neer te leggen.
Kerkorgel
De kerk vond ik eigenlijk niet zo inte-

CCtje New York

c foto burosolo.nl

Bij de introductie van zijn grote successong “New York, New
York”, wat eigenlijk een song was uit de gelijknamige film van
een aantal jaren daarvoor, met Robert de Niro en Liza Minelli,
waarin laatstgenoemde het lied al op een, sorry, bijzonder lelijke
manier vertolkte, Sinatra, wie anders, kon dat beter, en bij zijn
inleiding, we zijn nu weer terug bij het begin van deze zin, zei hij
wel eens: “New York, a city so nice, you have to name it twice”,
hetgeen een beetje, maar wel leuk, verzonnen is, want de naam
wordt twee keer genoemd, omdat NewYork ook ligt in de STAAT
New York, dat is een Amerikaanse gewoonte, denk maar aan
“Pittsburgh Pensylvania”, ik hoop dat ik het goed schrijf, de laatste stad zo volledig vernoemd in de vijftiger jarensong, gezongen
door Guy Mitchell, weet u nog wel:
”There ’s a pawnshop, on the corner, in Pittsburgh Pensylvania,
And I walk up and down near the clock…”,
and so on and so forth, ach waar is de tijd van de leuke liedjes
toch gebleven, ( “Als je zulke dingen zegt ben je een ouwe lul,
Geer…” “Nou en? Beter een ouwe lul dan een dooie lul!”). Zo, die
zin was niet kort, maar wel lang.

Cox Column

De stad New York is ook binnen de
Verenigde Staten een legendarisch iets,
het is eigenlijk nog een stukje Europa
in Amerika, voor je de trek naar het
Westen begint, “Go West young man,
go West..!”, schreef een schrijver wiens
naam me nu niet te binnen wil schieten,
(dat is een kwestie van Alzheimer Light,
waar, naar ik, tot mijn opluchting, merk
ook een hoop jonge mensen last van
hebben). De songs en de ﬁlms over deze
prachtige stad zijn niet op de vingers

van twee handen te tellen. De eerste ﬁlm
die me te binnen schiet is van vlak na
de oorlog, “Anchors away..!”, met als
dragende rollen, twee matrozen, een toen
nog zeer jonge Sinatra en die fantastische danser, kom nou toch, hoe heet ie
ook weer, je had Fred Astaire en hem, hij
zingt ook de titelsong in “Singing in the
rain”, met die onvergetelijke choreograﬁe in die straat, door die plassen met
die paraplu, dat aan het end ineens die
agent voor hem staat, eeeeeh…, nou

ressant. De kosterswoning daarentegen
wel. Het was een -in mijn jongste herinneringen- spannend en groot huis met
lange gangen en veel trappen. Er waren
talloze vertrekken en deuren. Sommige
deuren gingen zelden of nooit open.
Eén deur op de gang naar de woonkamer bijvoorbeeld. Daarachter zat
het kerkorgel verborgen. Alleen bij
kerkdiensten ging die deur open, om de
organist zijn werk te laten doen. En dan
was er ook nog de voor ons ‘verboden
deur’ naar de predikantenkamer.
Wanneer de zondagdienst eenmaal
begonnen was, dronken mijn vader
en oma in de woonkamer van de
kosterswoning een kopje kofﬁe. Dan
kreeg ik een glaasje limonade. Door de

ja, bel maar met hoofdredacteur Fred
Wallast, dan heeft ie van de week ook
wat te doen, oh nee, ik weet het al, Gene
Kelley natuurlijk, later ook onvergetelijk
in “An American in Paris”, waar ie in de
tachtiger jaren weer een schitterende parafrase op maakte in een televisieshow,
opgenomen in Californië, en dan hoorde
je de aankondiger zeggen: “…And now,
ladies and gentlemen, An American in
Pa….Pa…. eeeeh… Pasadena…!”
Songs over The Big Apple. “une mer à
boire’’ zouden de Fransen zeggen. Die
bijnaam dankt New York trouwens aan
de schnabbelmuzikanten, jazzmusici
natuurlijk, die daarmee bedoelden dat
daar de grootste “bite” te halen viel als
het om geld verdienen ging.
Ik herinner me uit een liedje de prachtige
regel: “I’m in a New York-state-ofmind…”
Ik ben er dus weer even geweest, in
“…the city that never sleeps…” Het
is altijd weer een overweldigende
ervaring. Wordt er hier in Rotjeknor wel
eens gesproken van “Manhattan aan de
Maas”, niet aan mee doen mensen, het is
vergelijkenderwijs eerder “Madurodam
aan de Rotte”, het is niet anders. (Over
Mokum praat ik maar niet eens, dat is

deuren en muren heen hoorde je dan de
dominee preken, het orgel spelen en de
Waalse-kerkgangers zingend de Heer
danken en prijzen, in het Frans wel te
verstaan, maar daar begreep ik uiteraard geen woord van. Kortom ik was
kind aan huis in die kerk. Het was voor
mij de normaalste zaak van de wereld
dat mijn grootouders ‘in’ de Waalse
Kerk woonden. En mijn vriendjes stonden wel even raar te kijken, als ik ze
vertelde dat mijn opa en oma een kerk
hadden. Want ik heb altijd gedacht dat
die kerk van hun was. Tot een bepaalde
leeftijd dan!
Ed van Helten

in verhouding een slaperig Goudeneeuws dorpje).
Wat mij opviel is de heerlijke
achtergrondmuziek, waar ik dan was;
Sinatra, daar is ie weer, Mel Tormé en
swingende Big Bandmuziek met arrangementen van Nelson Riddle. Behalve
als er ’s nachts in de bar feestjes waren
van de “Young and famous” van Upper
East Side Manhattan; dan hoorde je
het aloude gestamp en gestoemp dat de
moderne muziek zo kenmerkt.
Wat mij ook weer is bij gebleven: het
geklok in de hals van een ﬂes Jack
Daniels als je een borrel uitschenkt, na
de ouderwetse schroefdop er te hebben
afgedraaid.
Voor het eerst gehoord: tijdens doodstille momenten in een show: het gesuis
van de airconditioning.
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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.

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Prijs per kubieke meter
verpakt in big bag is

Behandeling bij u thuis mogelijk!

€ 65,-Prijs per netzak van 35 liter € 3,50

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.

Prijs is inclusief B.T.W. en bezorging Zuid
Holland ,bezorging van netzakken alleen bij
minimale afname van 20 st. of meer.
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De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
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 veilinghuizen, 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. ”

voor bestelling of informatie

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

010 - 484 09 99

tel. 06-51515763 / 0181-261294
of bezoek onze website:
www.haardhouthandel-europoort.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

www.boedelzorgdrager.nl
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Veel ouderen hebben klachten aan bijvoorbeeld rug, nek, arm, schouder of knie.
Ook komen diabetes, COPD, Reuma en algeheel conditieverlies veel voor.
Dan is het voor u goed om te weten dat er een enorme verbetering mogelijk is.
Bij OCA Rotterdam werken wij actief aan het oplossen van uw klachten.
Met gerichte programma’s die persoonlijk op u zijn afgestemd.
Professionals die zich inzetten voor uw fysieke welzijn met
als doelstelling een structureel herstel van uw klachten.
Met OCA Rotterdam heeft u:
A)
B)
C)
D)
E)

91% garantie op structureel herstel
geen wachttijden, u kunt direct beginnen
professionele en persoonlijke begeleiding
Ruime parkeermogelijkheden.
vergoed door alle zorgverzekeraars met aanvullende verzekering.

Ga actief uw klachten te lijf



   

Het beste adres in Rotterdam voor een leven zonder klachten
Dedicated to everybody

OCA Rotterdam, Heer Bokelweg 10, 3032 AD Rotterdam, tel:010-4430090
e-mail: info@ocarotterdam.nl, Internet: www.ocarotterdam.nl

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

SLIJPERIJ

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREEDSCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 77”
De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ van
vier weken geleden, trok weer
de nodige ‘herinneringsblikken’
open. Bijna iedere inzender wist
dat de foto op Zuid was gemaakt, maar de locaties varieerden nogal. Als ik echter meedenk met deze ‘foute’ inzenders,
heb ik begrip voor hun mening.
Voor mij is het Zuidplein heel
iets anders dan de gevraagde
Strevelsweg/Lange Hilleweg.
Maar tijdens het maken van de
WWDN-foto was er in die buurt
nog veel zand en weilanden.
Zelfs een Brabants Dorp bestond
nog niet!

Luus van Schaick-de Zwart: “Heel
goede herinneringen liggen daar, aan
het einde van de Lange Hilleweg.
Links de openbare school, aan de
overkant de Katholieke kerk. Wij
woonden op 229. Aan de overkant
naast de kerk waren een pastorie, een
kleuterschool en een klooster. Mijn
drie zussen en ik hebben daar pianoles gehad in het klooster van zuster
Rustica. Voordat zij met de les begon
zei ze het hele Wees Gegroet Maria
op. Wij waren protestant, maar vonden het wel interessant, nog steeds
kan ik het opzeggen. Tramlijn 9 reed
er aan beide kanten, het eindpunt was
bij de kerk, in het midden was een
vliet waar wij iedere winter konden
schaatsen.”
A. Riper: “Volgens mij is dit de
katholieke kerk op de hoek Lange
Hilleweg/Strevelsweg. Eind Lange
Hilleweg bevond zich ook begin/eindpunt van tramlijn 9. Het gebouw
links op de foto is een school. In
de oorlog liep ik van West Pietermanstraat (waar ik woonde) via de
Lange Hilleweg, Pleinweg, Katendrechtse Lagedijk, Boergoensevliet
naar mijn eerste werkgever in de
Landmanstraat. Ik was toen 15, openbaar vervoer was er niet. Het was
ongeveer vier kilometer heen en ’s
avonds terug en dat voor ﬂ 15,-- per
maand.”
Jacqueline de Palm-Kreeft: “Inderdaad een hele mooie foto. Ik heb het
daar nooit zo rustig meegemaakt. Ik
ben van 1947. Vaak heb ik als kind
bij de bushalte moeten wachten als
we naar opa en opoe waren geweest.
Op een zondag kwamen er allemaal
versierde auto’s voorbij van mensen
die naar de bloembollen waren
geweest. Mijn grootouders woonden
op de Dordtsestraatweg (hun huis is
pas afgebroken) en op woensdagmiddag gingen we altijd naar ze toe.
Ongeveer op de plek waar de foto is
genomen, staken we over om naar de

TOEN

markt te gaan. De bushalte is er nog
steeds. Alleen stopt er nu geen bus
meer die naar Ridderkerk gaat. In
plaats van een RK-kerk, staat er nu
een ﬂatgebouw met een ﬁliaal van de
Gemeentebibliotheek. Het schoolgebouw links is nog niet verdwenen. Op
de achtergrond zie je de Lange Hilleweg. De foto is, het is bijna niet te
geloven, op de Strevelsweg/Zuidplein
genomen. Aanmerkelijk drukker dan
toen, dat is het zeker.”
Hetty Mous: “Opgave 77 geeft het
plein weer aan de kop van de Lange
Hilleweg en de Strevelsweg. Op de
achtergrond is de inmiddels al meer
dan 35 jaar geleden afgebroken St.
Theresiakerk en het klooster van de
zusters Fransiscanessen van Bennebroek te zien. Zelf woonde ik op
de Lange Hilleweg 185, op de hoek
van de Resedastraat. Dat was op de
kop van een van de blokken grijze
woningen. Dat huis en dat blok staan
er nog steeds. In 1968 is mijn jongste
dochter in die kerk gedoopt. Aan de
overkant waar Huize Simeon en Anna
staat, was een leuke speeltuin, vrij
toegankelijk voor kinderen en wij
hebben er dan ook met onze kinderen
veel gebruik van gemaakt. Ik woon
nu in Rotterdam-Lombardijen, maar
heb nog steeds leuke herinneringen
aan Bloemhof zoals het was in die
tijd. Net om de hoek van het blok
waar het klooster stond, was een
ouderwetse waterstokerij. Iedereen
noemde de eigenaar Piet. Je kon er
nog van die leuke ‘losse’ artikelen
kopen en het was een echte ‘buurtwinkel’. Als de kinderen naar school
waren gebracht, werd er vaak in die
winkel nog even gekletst met elkaar.
Ook was op dat plein (op de foto niet
zichtbaar) een Esso benzinestation.
De eigenaar heette Ger Dircken.”
T.G.M.van Huut (Hellevoetsluis):
“De foto toont de Theresiakerk aan
de Lange Hilleweg en links ervan het
klooster, waar nonnen woonden. De
kerk is één van de vele die helaas in
de jaren zeventig zijn afgebroken.
De fotograaf stond ongeveer voor
het huis van begrafenisondernemer Metselaar aan het einde van
de Narcissenstraat. Links zie je de
“glazen school”, waar de katholieken
de bovenste verdieping hadden met
meester Witsenburg, Radenmakers,
Lochem, enzovoorts. Later namen de
broeders van de Putselaan het over.
Hier was ook het eindpunt van lijn
negen en rechts op de foto was een

tankstation met het waarschuwende
bord, dat dit het laatste benzinestation
was voor de tunnel.”
Rien Stam, 99/593 SansaiNoi Sansai,
50210 Prov. ChiangMai, Thailand:
“Op dit punt kwamen en komen
verschillende wegen bij elkaar. Dit is
Rotterdam Zuid van voor de oorlog.
Rechts naast de kerk (die er niet meer
is) loopt de Strevelsweg in de richting van Dordrecht. Wanneer je nog
een beetje naast de foto rechts kon
kijken, zag je de plek waar gedurende
de hongerwinter (1944) een houten
gaarkeuken was gevestigd. Direct
achter het koppetje van de kleuter
begint de Lange Hilleweg, met vooraan het eindpunt van tramlijn 9. Daar
rechts, waar die twee personen lopen,
was later na de oorlog een bushalte.
Daar stonden een paar mensen op de
bus te wachten toen er een hond de
straat over stak en aangereden werd
door een vrachtwagen, die gewoon
zijn weg vervolgde. Een politieman
was direct ter plaatse om samen met
de buspassagiers het ‘levenloze’
lichaam van de hond op een plek te
leggen waar de ‘Grander’, zonder
terugkaatsen van de kogel, het dier
uit zijn lijden kon helpen. Dat werd
zo omslachtig van de ene plek naar
de andere en weer naar een nieuwe
plek gedaan, dat toen de politieman
uiteindelijk zijn pistool op de kop van
de hond zette, deze er genoeg van
had, opsprong en verdween.”
H. Welter (Oss): “Deze opgave was
niet zo moeilijk. De kinderwagen
stond volgens mij op de Strevelsweg,
ongeveer ter hoogte van de Dordtselaan. Het plaveisel van kinderhoofdjes waar de kinderwagen op staat
zou het voormalige begin van de
Dordtsestraatweg kunnen zijn. De
betreffende opname moet dateren
van vóór de oorlog of vlak daarna
(Zoals in de opgavetekst stond, is de
foto uit 1936. AvdS). Dit gezien het
model van de kinderwagen en het
ontbreken van verkeer op de foto.
Op de achtergrond de voormalige
RK kerk aan het begin van de Lange
Hilleweg. Verder naar links op de
Lange Hilleweg het klooster, dat bij
deze kerk hoorde. De kerk is intussen
al weer heel wat jaartjes geleden
gesloopt. Het klooster staat er nog,
maar heeft nu een andere bestemming. Geheel links op de achtergrond
de, wat wij vroeger “Industrieschool”
noemden, een soort huishoudschool.
Dit gebouw staat er ook nog steeds,

NU
maar zal eveneens een nieuwe
bestemming hebben gekregen. Ik
heb in mijn kinderjaren, tussen 1944
en 1951 veel in deze omgeving
gespeeld. Mijn opa en oma woonden
in de Boekweitstraat, de tweede straat
aan de rechterkant van de Lange Hilleweg vanaf de kerk. Ik had daar ook
mijn vriendjes en we voetbalden vaak
op het dammetje ( tegenwoordig een
fraaie brug) vóór de Boekweitstraat.
Het was altijd oppassen met de tram
die aan weerszijden van de Lange
Hilleweg voorbijreed. In de winter
met sneeuw en ijs gleden we met
veelal nog zelf in elkaar getimmerde
houten sleetjes vanaf het talud van
de singels van de Lange Hilleweg. Er
werd uiteraard ook geschaatst, maar
schaatsen waren voor mij destijds een
onbereikbare luxe. Je wilde als jochie
van een jaar of vijf/ zes toch meedoen
met deze sport, dus schoof je maar

een beetje met je schoenen over
het ijs. De singels in vrijwel geheel
Rotterdam waren destijds voor de
jeugd overigens verboden gebied.
Alles was omzoomd met hekwerk
met daar bovenop prikkeldraad. En
in het gras stonden overal de bekende
bordjes met de tekst “Verboden zich
op het gras te bevinden”. Daar werd
door oom agent streng op gelet. Zelfs
het ophalen van een verdwaalde bal
in het gras van een singel leverde
meestal al een ernstige berisping op.”
De 77-jarige Rien Stam in Vietnam
heeft de attentie gewonnen. Rien,
kom je deze even ophalen of moeten
we de postbode sturen?
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 79

Bij een ‘Waar-was-dat-nou-foto’ is het vaak moeilijk, om vandaag nog iets
herkenbaars te zien van toen. Hoewel bijna alles op deze foto veranderd is, is
bijna alles toch hetzelfde gebleven. De foto kreeg ik van mijn critica Lenie;
haar vader bestierde de drogisterij op de foto. De straat is nog steeds een
(gezellige) winkelstraat en de tram rijdt er ook nog.
Waar was dat nou?
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij
www.ditisrotjeknor.nl
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of
zomaar gedachten gaarne vóór
24 november 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
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D. van Vianen VOF
● Is al vele jaren de specialist in
woning- en bedrijfsontruimingen.
● De woningen worden in
staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.

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

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

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

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

● Tevens doen wij verhuizingen
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.
● Onze betalingen geschieden
altijd achteraf.
● Wij werken door
het gehele land.
● Wij staan bekend om onze
service en kwaliteit.
● Bij ons krijgt u altijd garantie
tot oplevering.
● Wij geven u altijd een gratis
offerte/prijsopgave.

www.huis-ontruiming.nl
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 06-1812 4248
of

email: info@huis-ontruiming.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

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

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

48 uur service

Senioren verhuizingen

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

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

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

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de ouderen, met name voor de indexering van hun pensioenen, zal op verjaardagen en partijen een aardig discussieonderwerp vormen. Wij allen zijn weer met de neus op de feiten gedrukt dat de bomen niet voortdurend tot aan de hemel blijven groeien. Reacties naar info@deoudrotterdammer.nl

Bomen groeien niet tot aan de hemel
We zitten weer in een fase (hoe lang?) dat recessie dreigt. Voor de
ouderen, die inmiddels zijn gesetteld, is het niet leuk, maar als zij
flinke buffers (vermogen) hebben, kunnen ze een stootje verdragen.
Bovendien hebben ze al eerder periodes van (zware) economische
terugslag meegemaakt. Als je naar directe gevolgen voor de koopkracht kijkt, doet zich de situatie voor dat mensen met lage inkomens en geen spaargeld in aandelenbeleggingen het minst getroffen zullen worden door de kredietcrisis.

Op zich is dat ook niet zo bijzonder, want
in tijden van sterke economische groei zijn
het ook deze groepen die het minst erop
vooruit gaan. Het is een bekend gegeven
dat carrièremakers en hoger gesalarieerde
werknemers bij promoties en loonsverhogingen in percentages meer baat hebben
(hoewel ze door het progressieve stelsel
ook meer belasting moeten gaan betalen).
Nu krijg je dus het omgekeerde beeld! Dat
geldt zeker voor mensen die een deel van
hun vrije (familie)vermogen hebben belegd
in aandelen. Deze hebben op dát kapitaal
de afgelopen weken vaak 40 tot 50 procent
verloren. Vandaar dat ook het ﬁnanciële
beleid in de hele wereld erop is gericht
de rust op de markten te laten terugkeren.
Niettemin zal het nog vele jaren duren eer
dat beleggers hun verliezen op de beurzen
volledig hebben goedgemaakt.
Ontoereikend
Het zit er ook dik in dat de pensioenen

(naast de AOW) van 65-plussers het
komende jaar niet of slechts deels zullen
stijgen met de inﬂatie. Immers de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen,
waarin miljarden omgaan, zijn door de
beurzen dermate aangetast dat de wettelijk
gestelde reserves ontoereikend zullen zijn
om gepensioneerden een toeslag te geven.
Het opgebouwde basispensioen zal niet in
gevaar komen, doordat daarvoor allerlei
zekerheden zijn ingebouwd.
In menig gezin met oudere ouders en
kinderen, die inmiddels hun eigen weg zijn
gegaan, zal de discussie, welk ﬁnancieel beleid men moet voeren, oplaaien.
Jongeren hebben nogal de neiging geen
zorgen voor de dag van morgen te hebben.
’t Liefst zouden zij zelf voor hun pensioen
willen sparen dan het onder te brengen
in een collectief pensioenfonds waar zij
nauwelijks zeggenschap over hebben.
We hebben zelf, toen we nog jong waren,

ook die gedachte aangehangen. Maar we
weten nu beter. De in de wet opgenomen
verplichting om voor werknemers in de
bedrijven, voor zover mogelijk, een pensioenregeling te treffen maakt het oudere
leven ‘socialer’.
Gastarbeiders
Tegenwoordige 65-plussers, die nooit als
pensioenverplichte werknemer hebben gewerkt of niet anderszins pensioen hebben
opgebouwd, merken dat aan den lijve. Zij
moeten het doen met alleen AOW (voor
een alleenstaande circa € 1000 bruto per
maand, voor partners samen circa € 1380
bruto per maand).

De 65-plussers zonder aanvullend pensioen, die lang in het buitenland hebben
gewoond of vanuit het buitenland op latere
leeftijd (vroeger vaak genoemd ‘gastarbeiders) naar Nederland zijn gekomen,
moeten soms zelfs een aanvulling van de
gemeentelijke sociale dienst vragen om
aan het wettelijk minimum te komen.
Terug naar de beter gesitueerden en hun
kinderen, die vaak ervan uitgaan dat er
geen einde kan komen aan de welvaartsstijgingen. Vooral de ‘jonge’ yuppen hebben nogal de neiging te denken dat door
zelf de pensioenpremies te sparen, zij beter
af zijn. Samen met die van de werkgever

bedragen die pensioenpremies vaak zelfs
24 procent van het pensioengevend salaris
(zeg maar brutosalaris minus de franchise
van vaak circa 16.000 tot 18.000 euro).
Echter, deze jongeren beseffen niet dat het
thans ﬁscaal gezien nog zeer onvoordelig
is zelf te sparen voor het pensioen. Immers van de bruto bedragen wordt direct
loonhefﬁng ingehouden, waardoor men
in de meeste gevallen 42 procent of méér
kwijt is. Maar misschien nog belangrijker
is dat mensen, en zeker jongeren (!), in
de verleiding kunnen komen dit geld te
besteden aan huizen en andere consumptieve bestedingen (auto’s, reizen, enz.) met
alle risico’s vandien dat je dan op je 65ste
niks te makken meer hebt.
Weeffoutje
Wellicht drukt de huidige ﬁnanciële crisis
en het toekomstig denken aan je pensioen
de mensen ook weer met de neus op de
feiten van ﬁnanciering van de eigen woning. Gelukkig zijn in Nederland nog geen
Amerikaanse toestanden waarbij zware
hypotheken zijn gegeven aan huizenkopers
die eigenlijk de lasten niet kunnen dragen
en zeker niet als de rentetarieven – zoals
thans - oplopen.

Uitgaande van een degelijk ﬁnancieel
beheer zit er in de Nederlandse woning-

ﬁnanciering toch nog een ‘weeffoutje’.
Het is namelijk mogelijk een deel van
de hypotheekschuld niet af te lossen (via
annuïteiten of spaarvormen), maar voor
altijd te laten staan met het idee dat als het
huis wordt verkocht er geld genoeg komt
om ook dát deel af te lossen.
We zijn benieuwd of als detailgevolg van
de ﬁnanciële crisis ook hier eens naar
wordt gekeken. We zijn dus voorstander
van een ﬁscaal aftrekbare koophuishypotheek die in de loopperiode van maximaal
30 jaar in zijn geheel wordt afgelost. Dat is
ook een vorm van pensioenzekerheid.
Hans Roodenburg

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

Erf- en schenkingsrecht
Broers en zussen
komen niet aan bod
Onze zus is vorig jaar op 70-jarige leeftijd
overleden. Zij was altijd ongehuwd, totdat
zij vijftien jaar geleden op huwelijkse
voorwaarden is getrouwd met iemand die
zij al jaren kende. Helaas kreeg zij al vrij
snel daarna verschijnselen van Alzheimer,
later nog andere ziektes. Een stiefdochter
van haar is op een gegeven moment
door de rechtbank benoemd tot haar
bewindvoerder.
Mijn zus, die veel geld had, is nog een
keer bij mij gekomen, omdat zij aan
iemand een hypotheek had verstrekt en
met de renteberekening er niet uitkwam.
Ook vroeg ze toen naar de adressen van
mijn dochters, omdat ze wilde dat zij de
sieraden, afkomstig van onze moeder,
moesten krijgen als zij overleed. Zij zei
ook dat ze haar geld zou nalaten aan onze
gezamenlijke geestelijk gehandicapte
broer die in een inrichting is opgenomen.
Na haar overlijden hebben we de betrok-

ken notaris gebeld. Hij zei direct dat hij
ons niets kon vertellen, omdat wij geen
erfgenamen zijn. Dit verbaast ons, omdat
wij de enige verwanten zijn. Klopt het dat
de familie niet geïnformeerd wordt over
de inhoud?
Afgaande op uw informatie kunnen we
maar één conclusie trekken: uw zus had
een testament waarin u niet als erfgenaam
bent benoemd. Als je namelijk niet in
een testament staat, hoef je ook niet op
de hoogte te worden gesteld door een
notaris over de inhoud van een testament.
U kunt dus via het testament ook niet
achterhalen of zij heeft nagelaten aan haar
en uw verstandelijk gehandicapte broer.
Waarschijnlijk staat die ook weer onder
bewind of curatele. Als u weet wie zijn curator of bewindvoerder is, zou u daar eens
voorzichtig kunnen informeren. Stond uw
zus door Alzheimer ook al onder bewind
toen zij bij u kwam? Als dat zo is, had zij
ook niet aan u meer kunnen vragen hoe zij
met de hypotheekrente e.d. moest omgaan.
Was zijzelf nog wél handelingsbekwaam
dan had ze wat betreft het ‘reserveren’ van

de sieraden een ofﬁcieel codicil (met de
handgeschreven, heel goed omschreven
om welke goederen en voor wie het
ging, gedateerd en met eigen handtekening voorzien) moeten maken. Wat
de benoeming van haar stiefdochter als
bewindvoerder betreft, kunnen we geen
oordeel vellen. Het is natuurlijk wel zo dat
er een ofﬁciële procedure bij de rechtbank
is geweest en dan gaat men heus niet
gemakkelijk tot benoeming over. Haar
stiefdochter heeft dan ook een behoorlijk
aantal wettelijke verplichtingen. Het voert
te ver om dit hier allemaal uit te leggen.

Ouders kunnen hun kind niet onterven.
Indien uw vader overlijdt, dan bent uw
erfgenaam van zijn nalatenschap of als hij
in een testament anders heeft bepaald ten
minste voor de legitieme portie. Als hij
met zijn nieuwe partner bij leven al zijn
vermogen er door heen jaagt, dan is er
inderdaad niets meer voor u te halen als
hij overlijdt. Maar dat is dan de wil van
uw vader geweest en daar is niks tegen
te doen. In goede verhoudingen tussen
vader en kind zal dat echter niet zo gauw
gebeuren.
Financiële kwesties

Gescheiden vader
heeft nieuwe partner
Mijn ouders zijn in 2006 gescheiden.
Vader is nu 68 jaar, moeder 66 jaar. Vader
heeft moeder uitgekocht uit de eigen
woning. Mijn vader wil nu alles verkopen
en gaan samenwonen met een voor mij
onbekende vrouw. Ik ben bang dat zij met
al mijn vaders geld aan de haal gaat. Kan
ik iets hier tegen doen of misschien zelfs
iets opeisen?

Kredietcrisis leidt tot afkoop
polissen
Gezien de negatieve berichten over banken en verzekeraars besloot ik mijn begrafenispolissen af te kopen. Het staat nu op
mijn eigen bank veiliger en bovendien kan
ik er rente van trekken. Tot mijn verbazing
ontving ik enige offertes, waarbij mij een
afkoopsom werd aangeboden, die circa
30 procent lager lag dan het verzekerde
bedrag. Kan dit zomaar?

In deze rubriek hebben we al meerdere
malen ervoor gewaarschuwd dat mensen
bij afkoop van polissen behoorlijk worden
‘gesneden’. In elke polis staan de voorwaarden voor afkoop. Dus u had ongeveer
kunnen weten wat er ging gebeuren. Maar
los van het feit of u de polis wilt afkopen
of niet, stelt u dat u zich nu ‘veiliger’
voelt omdat het geld op een bankrekening staat. Er is bij banken inderdaad
een verhoogde garantiestelling van De
Nederlandsche Bank. Maar uw polis was
waarschijnlijk even veilig. Er is nog geen
(Nederlandse) verzekeraar omgevallen.
Bij uw begrafenispolis moet u niet alleen
naar de (wellicht lage) overeengekomen
rentevergoeding kijken, maar ook betrekken dat hieraan een levensverzekering
gekoppeld is. Die kost ook geld! U bent
waarschijnlijk al te laat om de polissen
helemaal te ‘herstellen’. Want wij vinden
nog steeds dat je beter begrafenis- en/of
andere uitvaartverzekeringen helemaal
kunt laten aﬂopen dan afkopen.
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Droomvlucht Slaapcomfort;

dé specialist voor boxsprings
en ledikanten op comforthoogte

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

“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!”

Voor meer aanbiedingen: www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Zevenhuizen:

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

Krimpen:

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
ECONOLOGISCH DE BESTE

(2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

®

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

www.marcoleer.nl

Zit & Méér Comfort;

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

Elektrisch
verstelbaar
rug + benen

Ma
Di., wo., do.
Vr.
Za.
Zo.

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

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Relaxen

Bloedcirculatie

Rusten

Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

€ 595,-

Rechtstaan

OP=OP

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
&

Openingstijden:

Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,op de begane grond
van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en
omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,
dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

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

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

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72
Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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Rondje
Rotterdam
Ik ben Adri Schuller, geboren 7
maart 1926 in Vreewijk in Rotterdam. Daarna heb ik gewoond in de
Eikendaal en op de Zuideras, recht
tegenover korfbalclub Het Zuiden. In
1970 ben ik verhuisd naar Breda. Als
jongen van 8 jaar ging ik op zaterdag
naar de stad, naar het Steiger. Daar
was het ’s middags postzegels ruilen
en verkopen, een hele belevenis voor
me, maar zodoende leerde ik de stad
kennen: Hoogstraat, Korte Hoogstraat
Passage. Het Steiger lag achter de
Hoogstraat en daar stonden ook de
bussen die naar de dorpen buiten Rotterdam reden.
Nu ik 10 kleinkinderen heb, vond
ik het leuk, om, vóórdat ze naar het
voortgezet onderwijs gingen, een
dagje met ze naar Rotterdam te gaan
om ze te laten zien waar hun opa
gewoond en gespeeld heeft en waar
hij op school gezeten heeft.
We vertrokken rond half negen met de
auto uit Breda. Ik zette de auto ergens
bij Lombardijen en daar stapten we
op de metro, lijn 20 richting Leuvehaven. Daar bleven we een uurtje
bij de haven om naar de schepen, de
graansilo’s en de sleepboten van de
RDM te kijken. Ik vertelde dan, dat
mijn vader, hun overgrootvader dus,
daar, bij de RDM, gewerkt heeft.
Kiezen
Daarna mochten de kinderen kiezen:
een havenrondvaart met de Spido of
naar de molens van Kinderdijk. Al
mijn kleinkinderen hebben één van de
twee tochten gedaan.
Als we na de rondvaart weer aanmeerden aan de Boompjes, gingen we
de stad door, waarbij ik ze vertelde,
wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal was gebombardeerd en waar ik
gewerkt en gelopen had, enz. enz. Dit
heeft veel indruk op ze gemaakt.
Daarna gingen we naar de poffertjeszaak van Bongers aan de Meent,
en liepen we langs het postkantoor.
Daarbij vertelde ik, dat één kant van
de Meent geraakt was door een bom.
Aan de andere kant van de Meent was
de schoenwinkel van Bata, waar ik
ook gewerkt heb. Vervolgens gingen
we naar het stadhuis. Daar vertelde
ik ze, dat ik hier de geboorte van hun
vader of moeder heb aangegeven. In
de tuin van het stadhuis liet ik ze een
monument zien, dat daar is geplaatst
ter herinnering aan de mensen die bij
de jodenvervolgingen zijn omgekomen. Daarna liepen we langs het
Hofplein naar Capri voor een ijsje
en vervolgens door de “Koopgoot”
richting de tram naar Zuid.
Dan terug met de auto richting Breda,
waar we rond zeven uur arriveerden.
Dat was een Rondje Rotterdam, dat
ik iedere keer met heel veel plezier
gedaan heb.
A.J. Schuller
Grote Spie 333
4819 CW BREDA
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Superprijs naar Spijkenisse
De Oud-Rotterdammer presenteerde zich van 22 tot en
met 26 oktober vijf dagen lang op de 55PlusExpo en
mocht zich verheugen in een grote belangstelling. Enkele
duizenden lezers brachten een bezoekje aan de stand en
velen van hen werkten mee aan het lezersonderzoek dat
we daar hielden.
Door het beantwoorden van enkele
vragen maakten ze meteen kans op
een leuke dagprijs en zelfs op die
ene Superprijs, waarvoor àlle deelnemers in aanmerking kwamen.
Uiteindelijk belandde die Superprijs
in Spijkenisse. De heer en mevrouw
De Heer waren de gelukkigen. Zij
kregen dinsdag 4 november hun
prijs uit handen van hoofdredacteur
Fred Wallast en waren bijzonder
opgetogen met deze meevaller.
Het echtpaar De Heer mag van 20
tot en met 27 december acht dagen

- De Snelle Vliet schonk een dagtrip naar een
kerstmarkt naar keuze in Duitsland -

- Een spetterend Oud- en Nieuwfeest op
cruiseschip de Pride of Rotterdam van TUI
Reisbureau Arke -

- Echtpaar De Heer is dolblij met de superprijs -

lang volledig verzorgd een cruise
maken over de Rijn met het prachtige cruiseschip de Elegant Lady
van WT Cruises, die deze prijs
beschikbaar stelde.

De dagprijzen tijdens de 55PlusExpo leverden ook veel blije gezichten
op. Het waren dan ook prachtige
prijzen, beschikbaar gesteld door
De Snelle Vliet, Badhotel Rockan-

je, TUI Reisbureau Arke, het Paleis
van de Melodie en de restaurants
de Gulle Gaper, Pappagallo en de
Olijf.

- Een heerlijk overnachtingsarrangement met
diner en ontbijt van Badhotel Rockanje -

- Een fantastisch dinerarrangement in het
Paleis van de Melodie -

- Lekker eten in een van restaurants de Gulle
Gaper, Pappagallo of de Olijf in Spijkenisse -

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

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

Oplossing foto 28 oktober 2008
De oproep om de namen van de zwemsters te noemen - die hier in juli 1952 in het centrum
van Rotterdam klaar staan voor vertrek naar de Olympische Spelen in Helsinki – leverde
niet veel reacties op. Maar de personen, die reageerden, wisten dan ook heel veel over
de gezochte sportsters te vertellen. Zo laat Henk Delwel weten: “Ik ken alle dames van
de foto, namelijk v.l.n.r.: Irma Schumacher (vrije-slag zwemster) in de jaren vijftig is zij
vertrokken naar Australië, Nel Garritsen (schoolslag), Ria van der Horst (rugslag) en Joke
de Korte (rugslag). Zij waren allen lid van de Rotterdamse Dames Zwemclub (RDZ).”
Mevrouw Dory van Eijk-Verkade weet ook feilloos de namen van de zwemsters te noemen. Voorts meldt zij: “Met drie van de dames heb ik nog steeds contact. Irma woont in
Sydney (Australië) en is een jaar of zes geleden nog in Holland geweest. We hebben toen
oude zwemsters bij elkaar gehaald en een gezellig samenzijn gehad.”
De zwemsters op de foto zijn, behalve Irma (Heijting-)Schumacher, in Rotterdam geboren.
De verwachtingen voor de dameszwemprestaties op de Olympische Spelen in Helsinki
waren hoog gespannen. Ook voor Joke de Korte werd met een medaille op de 100 meter rugslag gerekend. Met minimaal verschil - zij was zelfs al naar
voren geroepen voor de prijsuitreiking - werd zij echter vierde. Het waren
vooral de Hongaarse dames die met het meeste eremetaal gingen strijken. De
Nederlandse zwemsters behaalden driemaal zilver, waaronder éénmaal (estafette 100 meter vrije slag) voor Irma Schumacher.

Nieuwe foto
Een voetbalelftal in Rotterdam in 1950. Een aantal spelers op de foto is van grote
naam. Toch zijn er ook enkele minder bekende spelers bij. Wat brengt hen hier op
deze middag bij elkaar?
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INDESIT Condens wasdroger

INDESIT Koel-vrieskast

ISL 65c

BAAN 13 wit

Tijdelijk
gratis
rookmelder
bij elke
wasdroger

249,=
6 Kilogram condenswasdroger met
15 + 4 programma’s waaronder
special sport en anti kreuk
programma. Reverserende
droogtrommel voor een beter
resultaat en energieklasse C.
Afmeting HxBxD= 85 x 60 x 60 cm.

ETNA EVW 8260

ETNA EVV 0851

Totaal RVS vaatwasautomaat

Tafelmodel vrieskast A+

Volledig Roestvrijstalen vaatwas
automaat voor 12 standaard
couverts. Slechts 13 liter water
verbruik en voorzien van 7
automatische programma’s. Slechts
49 dB geluidsniveau en
uitgestelde starttijdkeuze, voorzien
van waterstop beveiliging.
Afm: HxBxD=87x60x64

BOSCH HSV 422021
Gas electro fornuis

Arnold Aijkens feliciteert Correct met de
opening van hun nieuwe Huis en Tuin afdeling.
Behalve een zeer uitgebreide en volledige
witgoed afdeling heeft Correct net als Arnold
Aijkens al jarenlang de beste verkoop adviseurs in
dienst en dat is nu juist iets wat voor u als klant het
meest belangrijk is, zeker als u weer een aankoop
voor jaren gaat doen. Juist bij aanschaf van een
nieuwe wasautomaat of koelkast is juist
advies uiterst belangrijk, maar helaas niet
altijd en overal voorhanden. Kortom Correct huis en tuin is een echte aanwinst voor
Rotterdam en omgeving. Wij wensen onze
collega’s van Correct natuurlijk veel succes.

90 liter netto vrieskast uitgevoerd met 3
transparante gemakkelijk uitschuifbare
laden en een invries
capaciteit van 10
kilogram per 24 uur.
Afmeting HxBxD =
85x55x60 cm.

439,=

Gas – electro fornuis met
conventionele oven voorzien van boven en onderwarmte. Extra grootvlak
grill en aparte onderwarmte. Gas kookgedeelte met
geëmailleerde pannen dragers en glazen sierdeksel.
Afneembare klapdeur en
oven verlichting. Knoppen
voorzien van geïntegreerde
vonkontsteking voor
gemakkelijk aansteken van de pitten.
Afmeting HxBxD =
85x60x60 centimeter.

299,=

BEKO WMD 25145
1400 toeren
wasautomaat

199,=

5 kilogram 1400 toeren was automaat met
16 programma’s waaronder handwas en
wolwas. Uitgestelde start van 3-6 of 9 uur
mogelijk, Energieklasse A.
CANDY
Afmeting: HxBXD=84x 60x45

319,=
306 liter koel- vries
kast met een koelgedeelte van 214 en een
vriesgedeelte van 92
liter netto. Voorzien
van Hygiëne control
en de mogelijkheid om
de deurrichting zowel
rechts als linksdraaiend
te leveren. Deze koelkast is superzuinig en
valt in de energieklasse
A+. De invriescapaciteit
is 6Kg per 24 uur.
Afmeting zijn HxBxD =
187x60x65,5
centimeter

CFO 195E
Tafelmodel koelkast ****

299,=

115 liter koelkast
met 4 sterren
vriesvak. De inhoud
van het vriesvak is
13 liter. Automatisch
ontdooisysteem in
het koelgedeelte.
Voorzien van glazen
legplateaus Energieklasse A+
Verwisselbare draairichting.
Afmeting: HxBxD =
85 x 55 x 60 cm.

199,=

• Advertentieprijzen zijn geldig tot 30 november 2008 - Zet en drukfouten voorbehouden - Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage
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‘De keerzijde
van de prentbriefkaart’
- De fotopanelen aan de wanden en de
albums op tafel genoten op de receptie
van Excesior veel belangstelling.
Foto De Oud-Rotterdammer -

Drukbezochte receptie
Charloise drumfanfare
Excelsior
Excelsior vierde 80ste verjaardag met
geanimeerde receptie, concert en feest
De Charloise drumfanfare Excelsior heeft zaterdag 1 november het
bereiken van de tachtigste verjaardag
uitgebreid gevierd met leden, oudleden en genodigden.
De ruim honderd bezoekers ‘doorstonden’ in muziekhal De Schalmei in
Pendrecht met plezier een geanimeerde receptie met een onvolprezen koud
buffet, een oorstrelend concert door
het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee en tot in de kleine
uren een groot feest.
Voorzitter Wulf Arends stond in een
toespraakje stil bij de ‘heuvels en
dalen’ op de route die de muziekvereniging in acht decennia afgelegd
heeft. Het senioren- en juniorenkorps
tellen samen zestig musicerende leden,
waarmee de vereniging in binnen en
buitenland nog steeds aan de weg
timmert.
Dick Otto, die de vereniging vele jaren
trouw was, memoreerde een optreden
in 1981 tijdens de Battles of Flower
op het kanaaleiland Jersey. ‘Dat was in
een geweldige periode van Excelsior,’
wees hij naar foto’s aan de muur. De
gepensioneerde huisschilder zegt ‘die
ﬁjne jaren best nog een keertje over te
willen doen’.

‘Boekenman’ Freek Voskamp (72) is zijn leven lang een ondernemend mens. Hoewel gepensioneerd kan hij het uitgeven van boeken niet laten en daarom verschijnt eind december ‘De
keerzijde van de prentbriefkaart’. Het bestaat uit 236 zeldzame prentbriefkaarten (waarvan 55
in fullcolour) met berichten van Hoogvliet, waarvan de oudste dateert van 1903. Zij staan op
305 pagina’s met tal van achtergronden over situaties en bijzonderheden over personen die
genoemd worden op de keerzijde van de prentbriefkaarten. Voorts is het boek gelardeerd met
citaten en stukjes proza over een dorp dat niet meer bestaat. Het geldt als een aanwinst voor
oude en nieuwe Hoogvlieters, maar ook voor verzamelaars van bijzondere ansichten.
Deze zijn afkomstig uit de verzameling van Leen Hordijk, die het boek
ook van teksten voorzag. In het
dagelijks leven is hij streekarchivaris
van Voorne-Putten en Rozenburg.
Freek Voskamp: “In 1972 leerde
ik hem kennen toen ons gezin naar
Brielle verhuisde. Beroepshalve had
ik veel contact met hem.”En: “Leen
vertelde destijds dat hij al vele jaren
oude prentbriefkaarten van Hoogvliet
verzamelt en dat zijn grootvader een
tuinderij had aan de

- Een van de 236 ansichten van het boek ‘De keerzijde van de prentbriefkaart’ Foto Leen Hordijk -

- Freek Voskamp blijft achter de schermen
van de boekhandel van zijn dochter Irene
doorgaan met het samenstellen van boeken
en het bedenken van andere leuke dingen
Foto De Oud-Rotterdammer -

Boomgaardshoekseweg.”Voskamp gaf
als eigenaar van de gelijknamige boeken kantoorboekhandel een aantal
ansichten uit van het oude en nieuwe
Hoogvliet. Sinds hij najaar 1957
met buslijn 62 van de Jongkindstraat
voor het eerst naar de Rotterdamse
buitenwijk reed, raakte hij in de ban
van de historie. Dat blijkt ook uit de
foto- en andere boeken, die hij sinds
1976 als een uit de hand gelopen
hobby uitbracht. Die busreis maakte
hij om op aanraden van zijn oom
Kees van Keulen kennis te maken met

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (26)

scheiden. In 1993 werden beide verlaten voor een groter pand in het gerenoveerde en uitgebreide winkelgebied.
Met het vorderen der jaren deed Freek
Voskamp een stapje terug en droeg
hij de winkel over aan zijn 46-jarige
dochter Irene. Op de achtergrond blijft
hij bezig met ‘dingen die leuk zijn’,
zoals het samenstellen en uitgeven van
boeken. ‘Veranderd Hoogvliet’ (123
pagina’s en 140 foto’s in zwart-wit)
van historicus André Rila uit Pernis is
er eentje van. Het verscheen recent als
herinnering aan de vijftigste verjaardag van de boekhandel. Nog een maar
enkele tientallen exemplaren zijn te
koop voor 18,90 euro per stuk.
‘De keerzijde van een prentbriefkaart’
verschijnt in een beperkte uitgave en
kost bij voorintekening 45 euro en
daarna 49 euro. Voor informatie of reserveren: 010-4160933, e-mail: info@
boekhandelvoskamp.nl of antwoordnummer 5, 3190 DV Hoogvliet Rt.

het boekwinkeltje van Cees van den
Engel Pzn. aan de Dorpsstraat 85. Op
1 januari 1958 werd hij er eigenaar
van. Daarmee zette de in Naaldwijk
geboren en getogen Freek een punt
achter zijn werk bij boekhandel Van
Stockum in Den Haag.
Vier jaar later opende hij als een van
de eerste middenstanders een boek- en
kantoorboekhandel in het nieuwe
koopcentrum aan de Binnenban. Al
snel kwam er een tweede winkel bij
om ‘kantoorartikelen’ en ‘boeken’ te

- ‘Veranderd Hoogvliet’ is het jubileumboek
van de boek- en kantoorboekhandel Omslag
André Rila/Voskamp -

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.

Stroopwafels
Vrij vertaald is hun naam Verbazende Stroopwafels.
Verbazend, verkwikkend en vermakelijk zijn de
optredens van muziekgroep Amazing Stroopwafels
zeker. En extra als bandleider Wim Kerkhof zijn contrabas al musicerend in elkaar tracht te schoppen. Al
sinds de oprichting van de Schiedamse muziekgroep
op 21 maart 1979 voert hij die quasi act op, toen
nog met Fred Piek, die het na twee jaar voor gezien
hield. Bijna dertig jaar later bestaat de groep uit Wim
Kerkhof (keyboard, zang, contrabas), Rien de Bruin
(gitaar, accordeon) en Arie van der Graaf (elektrische
gitaar), allen van het eerste uur.
De Amazing Stroopwafels zijn waarschijnlijk ook
de meest onverstoorbare muziekgroep ter wereld, de
meest eenvoudige en eentje die gevrijwaard is gebleven van kapsones. Het maakt niet uit waar ze moeten
optreden, zoals op de foto tijdens een open dag op 1
februari 1982 in de Burgerzaal van het Rotterdamse
stadhuis. Als ze zin en tijd hebben, pakken ze uit

op de Lijnbaan of een straathoek in het centrum en
vermaken voorbijgangers met hun act. De koffer van
de contrabas doet in die gevallen dienst als geldbak.
Ruim zesduizend optredens heeft de groep verzorgd
en daarnaast twintig albums, 42 singles én de dvd
‘Van Blankenburg tot zwart Nazareth’ (met ook
historisch foto- en ﬁlmmateriaal van gemeenten in de
Rijnmond) geproduceerd.
Hun zéér bekende song ‘Ome Kobus heeft zijn
linkerbeen verloren’ werd in 1981 door Hilversumse
zenders geboycot, omdat ze die discriminerend
vonden voor gehandicapten. ‘Oude Maasweg’ is
verreweg de grootste hit. In 2010 start Amazing
Stroopwafels met het nieuwe programma ‘Van eigen
deeg’. Ondertussen blijven ze ‘gewoon’ optreden,
zoals zaterdag 15 november om 16.00 uur in de 25jarige bibliotheek Bloemhof, waar ze ook speelden op
de openingsdag.
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Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruiken maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
vrijdag 05.00 - 01.00 uur
Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465

Venrooy Tandtechniek

Van ontwerp tot realisatie

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden
Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.nl

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

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

Al bijna 29 jaar uw senioren specialist!!
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
Ook uitschuifbaar
- Salontafels

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

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar
- Div. zonwering
- NIEUW!!
- Tapijt en Vinyl
complete
- Smyrna tafelkleden
slaapkamer sets
- Gewatteerde bedspreien
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Rosestraat
In mijn herinnering werden er na de
oorlog, toen ik nog op de kleuterschool zat, bomen geplant in de
Rosestraat. Rond 1946 dus. Ik heb
nog een foto van mijn moeder en
mij van net voor of net na het einde
van de oorlog en daar is geen boom
op te zien. Ik weet nog goed dat,
toen die bomen geplant werden,
een vriendje en ik dachten dat het
zoethoutbomen waren, want in de
waterstokerij (ik meen op nummer 114) waren toen net een aantal
stokjes in de verkoop gegaan en die
werden per stuk verkocht.
Wel herinner ik mij een ﬁetsenmaker/werkplaats waar je ﬁetsjes en
autopeds kon huren. Mijn broer
mocht ‘s zondags een ﬁets huren en
ik een autoped. Die zaak zat in de
buurt van onze woning op nummer
120. Voordat wij weer aan boord
van een binnenvaartschip gingen
in 1949 was er al sprake van dat de
Rosestraat gesloopt zou worden om
er een spoorwegemplacement aan te
leggen; dat de Rosestraat zou verdwijnen was toen al een gegeven.
Vreemd eigenlijk dat er in de
Rosestraat zoveel dingen gebeurden
die voor een kleine jongen interessant waren. Een soldaat (Canadees
?) op een motorﬁets die voor de MP
ons huis invluchtte met achterlating
van de motorﬁets. Een paard van
de schillenboer dat struikelde en ter
plaatse gedood werd. Enkele dronkaards die op de spoorbanen hun roes
uitsliepen en overreden werden. Een
Nederlandse soldaat die ingescheept
moest worden, te laat was voor de
stoomtram en daarom op de ﬁets de
tram achterna reed en vlak bij ons
huis nog op de tram kon springen.
Ik vond het leuk in De Oud-Rotterdammer eens een verhaal van een
oud-Rosestrater te lezen. Wel een
kleine correctie nog; de schippers
die bij de Strekdam lagen in afwachting om naar “boven” gesleept
te worden, gingen (althans in mijn
herinnering) meestal naar het Rijnvaarthuis naast het Mallegat.
A.Both
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Leven lang achtervolgd door toekan van “Valk”

Met z’n achten voor de lachspiegel en daarna de boot in
Toen ik onlangs met een lezersreis van De Oud-Rotterdammer
met Van der Valk Vakanties naar Berlijn ging, realiseerde ik
mij tijdens de busreis, dat de Toekan van Van der Valk mij al
meer dan een halve eeuw weet te vinden. Toen ik daar op de
terugreis, aan tafel bij “Valk” in Hengelo, met andere oudRotterdammers over sprak bleek ik niet de enige. Het aardige
was, dat het beeld van die “gekke” Toekan, zonder uitzondering, goede herinneringen opriep.
Mijn vader, vertegenwoordiger in
autobanden, nam suikerzakjes mee
die we in de jaren vijftig allemaal
massaal spaarden. Een zakje met
de Toekan erop moet daar zeker bij
gezeten hebben.
De receptie en het familiediner
op mijn trouwdag in 1968 werden
gehouden in Restaurant Plaswijck
in Hillegersberg. De eerste bestemming met mijn eerste auto was
Avifauna. Kinderen zonder gordels
achterin. Ontelbare zakelijke
afspraken maakte ik in de jaren
daarna onderweg bij “een Van der
Valk”. Mijn studerende kinderen leerden bij Van der Valk wat
werken is.
Mijn eerste kennismaking dateert uit de tweede helft van de
jaren vijftig. Het moet een zondag
geweest zijn, omdat er toen nog zes
dagen werd gewerkt. Ook door mijn
vader. Met zes kinderen bij elkaar
op schoot (de twee kleinsten waren
bij oma gestald), reed mijn vader
ons naar Alphen aan de Rijn.
Avifauna
Toen de familie Van der Valk in
1956 de uit de hand gelopen hobby
van de eigenaar/vogelliefhebber
van landgoed Ten Rhijn overnam,
werd de afbeelding van de toekan,
die op de posters van het vogelpark
stond afgebeeld, ook het merkbeeld
van het Avifauna van Van der Valk.
Niemand kon toen vermoeden dat
die beslissing, de aankoop van een

- Genieten op het terras -

vogelpark voor “nieuwsgierige
Alphenaren” van grote betekenis
zou blijken voor de naamsbekendheid van Van der Valk in Nederland
en (inmiddels) ver daarbuiten.
Mijn vader en moeder waren niet
de enigen die met de kinderen naar
Avifauna kwamen. Hoewel de rijen
voor de kassa niet zijn te vergelijken met de rijen die vandaag
de dag voor de grote pretparken
staan, duurde het even voordat we
allemaal binnen waren.
Het staat mij bij dat ik er in die tijd
al achter kwam, dat wij thuis geen
echte vogelaars waren. Bij de, toen
nog aanwezige, apen, lama’s en
kangoeroes konden mijn ouders de
boel nog redelijk bij elkaar houden,
maar met de speeltuin en lachspiegels in zicht was er geen houden
meer aan. Vooral bij die laatste
waren we niet weg te slaan.
Met de mededeling dat we naar
de rondvaartboot moesten, bood

Rotterdam-West
Zondag 16 november is er in het
kader van de winterdiavoorstellingen in de Expositieruimte van
de Stichting Ons Rotterdam aan
de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht een diavertoning
over Rotterdam- West, die wordt
gepresenteerd door de oudbewoner
van Rotterdam-West, Arnold Tak.
De aanvang van de presentatie is om
14.00 u en de zaal is geopend vanaf
13.30u. Mocht u belangstelling hebben, meld u dan telefonisch aan via
de telefoonnummers 010- 4806373
of 010- 4804513. Ook via E-mail
kan men zich aanmelden. Het Emailadres is info@onsrotterdam.nl.
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- De Monumentale entree van Avifauna -

mijn vader ook andere kinderen de
gelegenheid voor de lachspiegels te
gaan staan. Broers met zwemdiploma mochten op de boot loslopen.
Zusje zonder diploma moest blijven
zitten. Dat moesten we trouwens
allemaal toen m’n moeder de boterhammen uitdeelde uit de meegenomen boodschappentas.
Voor het eerst
De mooiste herinnering aan
Avifauna dank ik aan iets wat ik
nog niet wist toen we van de boot
stapten. In plaats van in te stappen
in de auto om op tijd voor het eten
thuis te zijn, gingen we naar het restaurant. Nooit eerder had ik “buiten
de deur” gegeten.
Het restaurant was pas geopend.
De tafel voor acht personen was
gedekt op een spierwit damasten
tafellaken. Zonder vlekken. Dat
was wel wat anders dan thuis waar
een gebloemd plastic tafelkleed
voorkwam dat de waslijnen in ons
achtertuintje permanent zouden
volhangen met tafellakens.
Twee borden, twee messen, twee
vorken en een lepel bij elk bord. Ik
vroeg mij af of ze de limonade in

het wijnglas zouden schenken. Ik
had geen idee wat ik moest kiezen
uit de menukaart, dus daarom deed
m’n vader dat voor ons. Voor alle
kinderen: gebakken aardappelen,
Wiener Schnitzel, boontjes, appelmoes met een geconﬁtuurde rode
kers. Die laatste kreeg mijn zusje
die naast mij zat. We dronken Si-Si
uit een ﬂesje. Vader en moeder
namen biefstuk met pepersaus.
Als toetje kregen we een ijscoupe.
Twee bolletjes, toefje slagroom,
wafeltje en parasolletje. Doodstil
was het aan tafel. Niemand morste
een druppel.

- Pinguins voeren -

Karakteristiek
Op de terugreis uit Berlijn bleek dat
ik niet de enige Rotterdammer ben
die bij Van der Valk buiten de deur
leerde eten en goede herinneringen
aan de Toekan heeft. Aanleiding
genoeg dus er weer eens naartoe te
gaan. Twee weken geleden op een
doordeweekse dag ging ik samen
met mijn vrouw richting Alphen
a/d Rijn. Apen, lama’s en kangoeroes waren verdwenen. Ik merkte
dat vogels mij nu meer doen dan
vijftig jaar geleden. Ik herkende
wat karakteristieke delen, zoals de
bomenrij bij de entree, de enorme
kastanjeboom in het park, de vijver,
de pelikanen….
Na aﬂoop zijn we het restaurant
binnengestapt. Het eten was heerlijk en ik zag dat het nog steeds op
de kaart staat: gebakken aardappeltjes, Wiener Schnitzel….. Dat mag
Van der Valk er nóóit afhalen!
Hans Snoeck
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Genieten
van de échte
Italiaanse keuken!
Kijk voor meer informatie én de menukaart op

www.pappagallo.nl

AUTOPOETSEN
incl. btw

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen
Tevens kun u bij
ons terecht voor:

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

      
            
   

  

          
          

     

         !"# $"$!!%&

Waxoyl (Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie

ZAANSE JUWELIERS

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

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

AUTOBEDRIJF Fa K. de KORVER & ZN.
City komt tegemoet aan
eisen als comfort,
uitrusting en veiligheid.

Uw vertrouwde adres voor;

klassieke-, moderne-, of designvloeren

IDEAAL VOOR DE STAD

Een elegant en dynamisch
ontwerp met veel binnenruimte
en mooie details..
Roadline: een aanwinst op de weg!

NATUURLIJK GRANDEUR

Onvergelijkbare
ruimte en comfort.
Testkampioen
ANWB!

AUTOBEDRIJF
Fa. K. de KORVER & Zn.
Nieuw Bijerland ● 0186 - 691473
www.autobedrijfdekorver.nl

www.aixam.nl
HET VAN GROOTSE RUIMTE

De

MEGA multitruck

zal u verbazen!
Verkrijgbaar met elektro- of dieselmotor

Komt u ook eens een kijkje nemen in onze

Het meest ﬂexibele,
zuinige en
milieuvriendelijke
bedrijfsvoertuig.

Uitvoeringen met en
zonder autorijbewijs

vernieuwde en vergrote showroom???

“DE HOEKSE”
Voor dé vloer die bij u past!
Albert Einsteinstraat 32-34 / 3261 LP Oud-Beijerland /
Tel. 0186 610259 / Fax 0186 621170 / www.dehoekse.nl

TEVENS VERKOOP EN INRUIL VAN OCCASIONS

www.autobedrijfdekorver.nl
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- Frans Kruis (1896-1972) bedacht in
1943 de Beste Havenvakschool
ter Wereld -

HVS (deel IV)

We ‘ve got him; Frans Kruis gevonden
De geschiedenisboekjes over het havenonderwijs in Rotterdam kunnen worden herschreven. Kon ik twee maanden geleden in De Oud-Rotterdammer berichten dat ons speurwerk
in de Rotterdamse gemeentearchieven een ander beeld had
opgeleverd over de ontstaansgeschiedenis van “De beste
Havenvakschool ter wereld” dan tot nu toe werd aangenomen, de zaak is nu rond.
Wij ontdekten dat in de Tweede
Wereldoorlog (1943) een zekere
Fr. Kruis (toen woonachtig in de
Hebronstraat 1a) een door de toenmalige Havenvereeniging Rotterdam
uitgeschreven prijsvraag voor nieuwe
havenideeën had gewonnen. Fr.
Kruis won tot onze grote verbazing,
van wie niet, de wedstrijd met het
zelfstandig bedenken en uitwerken
van een Havenvakschool. Deze zou
er tien jaar later ook komen.
Die onstuimige, dolkomische en ontzagwekkend belangrijke beginjaren
van het Rotterdamse havenonderwijs
riep ik op deze plaats in herinnering,
want de historie daarvan is voor het
naoorlogse succes van de havens
buitengewoon relevant gebleken.
Ruim honderd oud-leerlingen, het
merendeel 60-plussers, schreven
mij vervolgens ontelbare anekdotes,
stuurden foto’s op en de stroom
gegevens houdt (gelukkig maar) aan.
Ga vooral door zo. Maar op één punt
stokte ons onderzoek.
Want wie was deze Fr. Kruis die
deze wereldschool had bedacht en
waarvan helemaal niemand in Rotterdam op de hoogte is en was. Hoe
heeft men deze man collectief kunnen vergeten. En waarom? Nergens
kon verder iets over Kruis worden
gevonden en op deze plaats volgde
enkele malen een bijna wanho-

pige oproep aan
oud-Rotterdammers, mogelijke
nazaten, mensen
met een goed
geheugen om iets te melden over
deze zeer creatieve geest, al was het
maar een foto.
Gevonden
Welnu, het is zover: We’ve got him.
Kleinzoon Jan Kruis (55) uit Fijnaart
heeft zich gemeld en onafhankelijk
daarvan ook een andere kleinzoon
van Fr. Kruis (57) de naamgenoot
van zijn opa. Dus weten wij nu: de
bedenker van de Havenvakschool,
Frans Kruis, is in 1972 op 76-jarige
leeftijd overleden, maar zijn dochter
Lidy (nu 85 jaar) is nog steeds onder
ons. Reden genoeg voor de hoofdredacteur van De Oud-Rotterdammer,

- De twee naamgenoten Frans Kruis, opa en
kleinzoon (nu 57), op het strand -

Fred Wallast, om zich onmiddellijk
met een bloemstuk te haasten naar
de Serviceﬂat Schinckelhove in
Capelle aan den IJssel teneinde via
dochter Lidy de grondlegger van het
havenonderwijs in Rotterdam, Fr.
Kruis, postuum te huldigen. De OudRotterdammer doet nu waar zovele
havenberoemdheden en deskundigen
verstek lieten gaan.
Vervolgens veroorzaakten wij een
gezellige opschudding in de familie
Kruis waar, met uitzondering van de
bejaarde dochter Lidy, ook daar over
deze prestatie van opa niets bekend
was.
Kruis, zo weten wij nu, was een
bescheiden man die al voor de
crisisjaren zijn eigen expediteursbedrijf had opgericht, maar vanwege
de crisis ging hij failliet. Niettemin
bouwde Frans Kruis opnieuw een

- Lidy (de dochter Frans Kruis) met Fred Wallast van De Oud-Rotterdammer -

internationaal expediteursbedrijf op.
Maar in de oorlog werd zijn bedrijf
gebombardeerd en was hij wederom
alles kwijt.
Zijn kleinzoon Jan meldt ons nu:
“…In de oorlog hebben opa en oma
aan de Hebronstraat ook 3 onderduikers gehad. Zij hebben heelhuids het
einde van de oorlog gehaald en voor
ons als kleinkinderen sprak het natuurlijk erg tot de verbeelding dat zij
bij onraad verstopt werden in de loze
ruimte boven de schuifdeuren...”.
Nagedachtenis
Juist in deze periode schreef Frans
Kruis zijn rapporten over de noodzakelijke oprichting van een Havenvakschool wilde Rotterdam na de
oorlog de gigantische groei, die hij
toen al voorzag, met de juiste mensen
aankunnen. Kruis werd beloond met f
50,-. Uiteraard dient er nu aan het bekende historische materiaal heel wat
te worden gecorrigeerd. Niet dat al
de uitvoerders van het HVS-project
die na Kruis tot daden kwamen, zoals
Dr. Backx, Dr. Stakenburg en Prof.
Rutten minder eer toekomen, het
waren geweldenaren, ieder op hun
eigen terrein van de vooruitgang en
moderniteiten halverwege de vorige
eeuw, maar het mag niet zo zijn dat
de grondlegger van dat alles, Frans
Kruis, daarbij in een vergeten positie
komt. Dat heeft te lang geduurd.
Sterker, wat ons betreft behoort een
nagedachtenis aan hem thuis op de
hoogste podiumplaats.
Ik zal enkele instituten benaderen,
zoals de huidige Havenvereniging
Rotterdam en het Scheepvaart en
Transportcollege om te zien of er

met deze ontdekking postuum
meer gedaan kan worden voor de
geestelijke vader van het haven- en
transportonderwijs in Rotterdam dan
het bezorgen van een bloemetje. En
uiteraard valt daar op deze plaats
dan ook meer over te lezen.

- De originele handtekening van Kruis waarmee
hij zijn Havenvakschool-voorstel signeerde -

Viering?
Dan hoop ik ook wat preciezer te
kunnen worden over wat er met
al die fantastische verhalen van
de oud-leerlingen van de Havenvakschool gaat gebeuren, en of er
mogelijk een reünie in het verschiet
ligt, dan wel een feestelijke viering
van het 55-jarig bestaan van de
school zoals deze precies 65 jaar geleden werd bedacht door de, wat ons
betreft vermaarde, expediteur Frans
Kruis wiens geestelijk eigendom
volgend jaar ook nog eens op de kop
af een halve eeuw terug leidde tot
de nieuwe school aan de Waalhaven. Allemaal data, en misschien
wel evenementen, om je nu al met
plezier over te verkneukelen.
Blijf schrijven over die jaren om
te bereiken dat de puzzelstukjes
allemaal op hun plaats vallen. Oudleerlingen, jullie waren en zijn nu
met iets geweldigs
bezig.

Frits Bom
f.bom@planet.nl

Zesde boek Hans Stoovelaar over historie DAF
– Aanhangwagenfabriek en 5 - De
Dikke DAF – familie. Verkrijgbaar
in de reguliere boekhandel of te bestellen bij Aprilis, Markt 9, 5301 AL
Zaltbommel, 0418-512088 of info@
aprilis.nl en www.aprilis.nl

Economisch mag het dan minder gaan met DAF en dreigen
er ontslagen, maar niet met de historische boeken die Hans
Stoovelaar schrijft over de vermaarde vrachtwagenfabriek
uit Eindhoven. Sinds kort ligt het zesde deel van zijn fraaie
reeks in de boekwinkel. Daarmee is het niet gedaan. Stoovelaar heeft nog meer delen in voorbereiding. Goed nieuws
dus voor de liefhebber en verzamelaar van dit Nederlandse
automerk.
In 2003 verscheen ‘DAF 7-strepers’
met een beschrijving van de periode
1949 tot 1955 van eerste frontstuurtrucks die DAF produceerde. Het

- De Haan Verhuizingen uit Alblasserdam en
Van Gend & Loos in Rotterdam waren grote
afnemers van DAF Foto Hans Stoovelaar -

jongste deel: ‘DAF 6-strepers en
opvolgers’ is het logische vervolg.
Besproken worden de DAF-frontstuurtrucks die tussen 1956 en 1970
van de band reden. Het marktaandeel
van DAF groeide in die jaren explosief en maakte de innovatieve autofabriek marktleider in Nederland. Nog
steeds zijn er DAF-trucks uit die tijd
in Nederland en elders in gebruik.
Dat dit type populair is, bewijst het
grote aantal oldtimers, dat liefdevol gerestaureerd is en waarmee
festivals opgeluisterd worden.Op de

- Shell Pernis had een opstapwagen met aanhanger in gebruik voor personeelsvervoer op het
complex. Naar keuze en afhankelijk van het weer kon men op de wagen stappen of droog in de
aanhanger zitten. Foto Hans Stoovelaar -

RAI-tentoonstelling in 1970 werd
een nieuwe generatie DAF-trucks
met kantelcabine gelanceerd. Met dit
nieuwe model werd de serie met de
karakteristieke cabine afgelost. Twintig jaar lang bepaalden deze cabines
het gezicht van een DAF-truck, zeker
op de Nederlandse wegen. Deel zes
bevat een overzicht van alle typen
met technische gegevens en ongeveer
280 illustraties, waarvan 80 in kleur.

‘DAF 6-strepers en opvolgers – De
populaire DAF-trucs 1956-1970’ telt
200 pagina’s en is een uitgave van
Aprilis te Zaltbommel. Auteur: Hans
Stoovelaar. ISBN 978.90.5994.234.9.
Prijs: 29,50 euro. Formaat 23 x
28,6 cm; gebonden in harde band.
Andere titels in deze serie zijn: 1
- DAF 2600 (uitverkocht), 2 - DAF
7 - strepers (uitverkocht), 3 - DAF
2000 DO (uitverkocht), 4 – DAF

- De omslag van het zesde deel over
Van Doorne’s Automobielfabriek te
Eindhoven Illustratie Charles Burki. -
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UITbureau
voor Ouderen
Nederlands ToTAAL
Gilde Rotterdam zoekt voor het project Nederlands ToTAAL Rotterdammers
die de Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift. We willen hun
vragen om andere Rotterdammers, waarvan Nederlands de tweede taal is, te
helpen met het verbeteren van hun lees- en schrijfvaardigheid. Het betreft hulp
op diverse niveaus.
Lijkt het u leuk om een stadsgenoot (m/v), die zeer serieus bezig is met zijn
toekomst, te helpen met het verbeteren van zijn Nederlands? Heeft u minstens
2 uur per week de tijd om iemand per e-mail en/of in persoon te helpen? Meld u
dan aan bij Gilde Rotterdam. U mag zelf aangeven op welk niveau u taalhulp
wilt geven.
Gilde zorgt ervoor dat u in contact wordt gebracht met iemand die uw hulp goed
kan gebruiken. Gilde zorgt ook voor goede ondersteuning.
Contactpersoon: Dhr. A.C. Toma
CVD Gilde Rotterdam
Glashaven 42
3011 XJ Rotterdam
Tel: 010-4362844
E: gilderotterdam@cvd.nl
W: www.gilderotterdam.nl

Wilt u een
dagje weg
of avond
uit?
››

THE COUNTRY &

CONCERT

CHRISTMAS FAIR

AVE MARIA

dagtocht
27 november

avondvoorstelling
17 december

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.

www.laurens.nl

Noordsingel 101a
3035 EM Rotterdam
Telefoon 010-2345235

PUUR eten
is PUUR genieten

www.restaurant-puur.com
info@restaurant-puur.com
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presenteert:
Vrijdag 14 november:
Wim Dalmee, zanger
Zaterdag 15 november:
Benefietavond Kinderhulp
(entree 10 euro tbv Kinderhulp)



Vrijdag 21 november:
Bonne, zangeres
Zaterdag 22 november:
Jake Walker Blues Band

Restaurant  Bar  Live Muziek  Lunch & Brunch

Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

Laurens, uniek net als u
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-- Er op uit! Kalender -Het Rotterdams Wijktheater zoekt voor
“de Nieuwe Senioren Revue” oudere acteurs, zangers en dansers.
Eind 2008 start het Rotterdams Wijktheater met de voorbereidingen van de Nieuwe Senioren Revue.
Dit in navolging van de succesvolle eerste versie van een revue voor en door senioren. Op grond van
verhalen van de acteurs komt de productie tot stand. Naast acteren zal in de voorstelling gezongen
en gedanst worden. De zang en dans wordt live begeleid door muzikanten. Het is de bedoeling om
medio juni 2009 in première te gaan. De repetities vinden plaats bij het Rotterdams Wijktheater in de
Jan Ligthartstraat (Rotterdam zuid). Na de repetitieperiode wordt de voorstelling ongeveer 20 keer
gespeeld. Dit in L.C.C.’s te Rotterdam en omstreken en in enkele theaters.
Heeft u zin om mee te doen? Bel snel 010-4230192 en vraag naar Stefan van Hees of Hans Verhoef.
Zie voor meer informatie over het Rotterdams Wijktheater www.rotterdamswijktheater.nl.

15 nov.

Senioren Big Band Rotterdam
Buurthuis Alexander, Remmet van Milplaats 15 – 13.30-15.00 uur – Entree gratis

15 nov.

Open dag 25-jarig jubileum bibliotheek Bloemhof

Bibliotheek Bloemhof, Lange Hilleweg 380 – 10.00-16.00 uur – Entree gratis

16 nov.

Dansmiddag voor de 55-plusser
met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 - Entree `3,-

16 nov.

‘Easy does it’
LCC Lombardijen, Menanderstraat 89
14.00 uur – Entree ` 2,50 (inclusief koffie of thee)

Inloopdag militair-historische foto’s en voorwerpen
Museum Bronbeek en vijf andere defensiemusea houden op zondag 23 november 2008 de jaarlijkse
inloopdag. Iedereen kan daar terecht bij een expertpanel met vragen over meegebrachte foto’s, documenten of delen van uniformen die betrekking hebben op het militaire verleden van familieleden. De
experts hebben kennis van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht en van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Reserveren is wenselijk. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij museum Bronbeek via telefoon
026-3763555. De toegang is €2,30. Het complete panel van de zes musea is van 12.00 tot 17.00 uur
aanwezig in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek.

17 nov.

Open avond gezelligheidskoor ‘de Meezingers’
LCC De Zevensprong, Mosoelstraat 20
19.30 uur – Entree gratis

19 nov.

WMO IJsselmonde
LCC Lombardijen, Menanderstraat 89
10.00 uur – Entree gratis (010-482 11 00)

19 nov.

WMO Charlois
Activiteitencentrum De Dijk, Clemenstraat 111
15.00 uur – Entree gratis (010-467 17 11)

22 nov.

Senioren Big Band Rotterdam
bij ‘Muziek en meer’
St. Laurenskerk – ong 21.45 (drie kwartier)
Entree gratis

Vrouwen van 50: Lef, lust en nieuwe ambitie
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, heeft Louise Boelens uitgenodigd op vrijdag
21 november een lezing te geven over haar boek ‘Vrouwen van 50: Lef, Lust en Nieuwe Ambitie’. De
lezing is in Grandcafé Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam. Het begint om 10.00 uur en de toegang is
gratis. Aanvang: 10.00 uur Plaats: Grandcafé Engels Entree: gratis
Opgave: 010 - 467 17 11 of info@pluspuntrotterdam.nl

T H E A T E R P R O G R A M M A
Prachtige toneelsolo over zeeheld Michiel de Ruyter
en zijn bewondering voor meisje-loos Dora in Theater Zuidplein
Donderdagmiddag 13 november
14.15 uur | Kleine zaal | € 4,50

Theatergezelschap Theater Lena brengt de voorstelling Dora (over
Michiel de Ruyter ) naar Theater Zuidplein. De voorstelling met
humor, diepgang en ontroering gaat over de menselijke kant van
Michiel de Ruyter. Dora houdt van avontuur en vaart als matroos
bij Admiraal De Ruyter. Alleen bij De Ruyter wil zij varen, want hij
heeft orde en rust aan boord, is zorgzaam voor zijn manschappen
en een indrukwekkende meester in de zeetactiek. Avontuurlijke
Dora wil leren, reizen en vechten. Van een meisje-loos aan boord
moet de meester eigenlijk niets hebben, maar Dora duldt hij omdat
zij goed is in het vak en iets begrijpt van de navigatie. Ze mogen
elkaar. Samen brengen zij zwier aan boord en uiteindelijk tot het
opperste genot: mooi varen.
Theater Lena staat bekend om
voorstellingen met verhalen van
inspirerende persoonlijkheden.
Er is weinig bekend over de
mens Michiel de Ruyter en
hoe deze persoonlijkheid,
kwetsbaar en sterk, in deze tijd
een voorbeeld kan zijn. Voor
meer informatie zie:
www.theaterzuidplein.nl
Na de voorstelling kan er nog
even nagekletst worden onder
het genot van een gratis kopje
kofﬁe.

THEATER ZUIDPLEIN | Zuidplein 60 | 3083 CW | Rotterdam |
Kaartverkoop: 24 uur per dag via www.theaterzuidplein.nl
Telefonisch: 010 20 30 203 (ma t/m vr 12-18 en za 15-18 uur)
of via de mail kassa@theaterzuidplein.nl.
De kassa is bovendien een uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

27,28 & 29
nov.

Kerstmarkt Prinsekerk
(opbrengst naar Goede Doelen)
Prinsekerk, Schepenstraat – 11.00-21.00 uur (za 16.00)

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575
Ontdek de WMO!
Interactieve theatervoorstelling voor senioren over de WMO Meedoen, persoonsgebonden budget,
vraagwijzer, mantelzorg, hulpmiddelen ... Bij veel senioren roept de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) alleen maar vragen op. Wat heb je nodig, waar heb je recht op een bij wie kun je terecht?
Om u te helpen antwoorden te vinden op uw vragen hebben Pluspunt en VGR/MEE een interactieve
theatervoorstelling laten maken die in iedere deelgemeente te zien zal zijn. Met op maat gemaakt ontdekkingstheater krijgt u inzicht in uw wensen en in de mogelijkheden op het gebied van voorzieningen
voor gehandicapten en senioren.
Op 19 november vindt de theatervoorstelling over de WMO plaats in LCC Lombardijen,
Menanderstraat 89. Het begint om 10.00 uur en de entree is gratis.

Ontdekkingstheater
Het ontdekkingstheater werkt als volgt: de theatermakers hebben diverse scènes voorbereid waaruit u
als publiek steeds eentje mag kiezen. De acteurs spelen de scène en laten vervolgens een tegenscène
zien om het gesprek op gang te brengen. Met de voorstelling willen Pluspunt en VGR/MEE bereiken
dat het publiek actief gaat meedenken over de vraag wat organisaties en individuele burgers van elkaar
moeten weten en wat ze nodig hebben. Er zijn bijvoorbeeld veel regelingen en mogelijkheden, maar
als je als burger de regeling niet kent, kun je er ook niet om vragen. En omgekeerd weet een organisatie niet wat een individuele burger nodig heeft als de juiste vraag niet gesteld wordt.
Senioren, mantelzorgers en mensen met een beperking in deelgemeente IJsselmonde die meer willen
weten over wat de WMO voor hen betekent, zijn van harte welkom op 19 november om 10.00 uur
in LCC Lombardijen. Omdat er een beperkt aantal plaatsen is, vragen we of u zich van tevoren wilt
aanmelden: tel. 482 11 00.

SHANTYKOOR ALBATROS
vraagt nog enkele zangers en/of muzikanten

Tel. 010- 4653559
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Nodig uw vrienden en familie uit aan boord van een luxueuze
P&O cruise ferry en beleef een spectaculaire jaarwisseling!

De vriendelijke reisorganisatie
Al meer dan 25 jaar aantrekkelijk geprijsde vakanties per bus, vliegtuig en eigen auto naar de zon
en de sneeuw! Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe royal class touringcars van gerenommeerde touringcarbedrijven, onze vliegreizen worden uitgevoerd door Transavia en Air Berlin.
Kijk op: www.rekro.nl of bel 010-414 22 33 voor het aanvragen van een gratis brochure.

199

WINTERZON IN BENIDORM

SNEEUWVAKANTIES

De hele winter door genieten in Benidorm!
Vertrek elke vrijdag per luxe touringcar van het
type Luxury Liner en elke zaterdag per vliegtuig
vanaf Rotterdam, Amsterdam of Düsseldorf.
Rekro Reizen heeft een groot aanbod hotels
en appartementen. En … aantrekkelijke reissommen! Uiteraard bieden wij ook langere
verblijven aan! Misschien wilt u wel 4 weken
of 3 maanden in Benidorm in een appartement
verblijven. Het is allemaal mogelijk, wij rekenen de reissom graag voor u uit.

Wij bieden wintervakanties naar Oostenrijk
en Formigal in de Spaanse Pyreneeën
per bus en eigen auto aan. In Oostenrijk
bieden wij gevarieerde bestemmingen voor
zowel skiërs, langlaufers als wandelaars.
Ook is er op een aantal bestemmingen een
all-inclusive pakket waar skipas, skiles en
skihuur bij de reissom zijn inbegrepen.

Prijsvoorbeeld:
10-daagse busreis
met verblijf o.b.v.
volpension in het
uitstekend verzorgde *** hotel Cabana.
Vertrek: elke vrijdag
t/m 27 maart.
Al vanaf...

270
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Prijsvoorbeeld:
Met kerst op wintervakantie! 10daagse busreis
naar Fügen in het
Zillertal. Verblijf
in Gasthof Aigner
o.b.v. halfpension.
Vertrek: vrijdag
19 december.
Nu slechts ….

379

Genoemde prijzen zijn per persoon (min. 2 personen).

Na de inscheping in de Europoort, wacht u een heerlijk
5-gangen dinerbuffet. Vervolgens barst het feest los in de
‘Sunset Lounge’, waar de Casino Show Band speelt en u tot in
de kleine uurtjes naar hartenlust kunt swingen. Voor een
romantische avond kunt u in de ‘Sky Lounge’ terecht, waar de
pianist easy listening muziek speelt. Ook is het mogelijk een
gokje wagen aan de blackjack en roulette tafels in het casino.
U slaapt aan boord en geniet ter afsluiting op 1 januari 2009
van een uitgebreid Nieuwjaarsontbijtbuffet.
Prijs per persoon in een 2-persoons hut € 175 p.p.
Het Oud Rotterdammer arrangement is inclusief:
• 5-gangen dinerbuffet, excl. drankjes.
• feestavond met live band en DJ
• om 24.00 uur oliebollen en een glas champagne
• overnachting in een special cabin aan boord
van de Pride of Rotterdam
• ontbijtbuffet op 1 januari
• Bij goed weer varen naar Scheveningen of Erasmusbrug
om het vuurwerk te bewonderen
• Gratis parkeren
Voor informatie en boekingen kunt u bellen met Arke tel.:
0900-8847 (€ 0,15 p.m.) of langsgaan bij het Arke reisbureau in
de buurt o.v.v. ‘Oud & Nieuw aanbieding Oud Rotterdammer’.
(Het boekingskantoor brengt € 20,- administratiekosten per boeking in rekening.)
De ANVR/SGR-voorwaarden zijn op deze aanbieding van toepassing.

www.rekro.nl of bel 010- 4142233

juli 2009: cruise vanuit Rotterdam
aan boord van het ms Rotterdam vanaf

649,-

Nederlandstalige supervisor aanwezig
Nederlandse dagprogramma’s en menu’s

Kerstmarkten - Dagtochten
Aken
va. 24/11: elke za
CentrO
va. 24/11: elke wo, vrij, za
Düsseldorf va. 24/11: elke di, vr, za
Essen
va. 24/11: elke wo, za
Keulen
va. 24/11: elke di, za
va. 29/11: elke do, za
Münster
Osnabrück va. 01/12: elke za NIEUW
Maastricht va. 01/12: elke za
Antwerpen va. 01/12: elke do, za
va. 01/12: elke za
Brugge
Brussel
va. 01/12: elke do, za
Parijs, 24 uurs 15,29 nov, 6,20,26 dec
Valkenburg 20, 29/11, 2, 13, 16, 20/12
2 dgn Keulen & Dusseldorf 28/11, 5,12,19/12
2 dgn Luxemburg & Trier 28/11, 5,12,19/12
2e Kerstdag diverse dagtochten
va
Disneyland®Paris, 24 uurstrip,
va
incl. entree 15, 29/11, 6, 20, 26/12, 3/1
Toertochten
SnelleVliet’s Special 18/11
Snertbingo
22/11

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

Kijk ook eens op

23
23
24
2350
25
25
2650
2150
17
21
20
32
21
72
7995
55

www.deoudrotterdammer.nl

b 6750

40PlusRelatie.nl

b 3650
b 3595

Voor een betrouwbare partner!
Bel: 015-8894807 (lid BER)

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

of bel:  (078) 69 20 110

7-daagse cruise
Scandinavische steden

7-daagse cruise
Noorse Fjorden

Vanaf 649,-

Vanaf 695,-

Vertrek: 18 juli 2009
Havens: Rotterdam, Helsingborg, Kopenhagen, Oslo en
Rotterdam

Vertrek: 24 juli 2009
Havens: Rotterdam, Flåm,
Bergen, Stavanger en
Rotterdam

Prijzen cruise p.p. incl. havengelden/toeslagen, o.v.v. beschikbaarheid

De mooiste Kerstvakanties

Kerst in Ditzingen
Sfeervol Baden Würtenberg
Vertrek 22/12

Kerst in Polen, Nowe
Beleef de Kerst op z’n Pools
Vertrek 22/12

O ostenrijkse Donausymfonie
Historisch Grein a/d Donau
Vertrek 22/12

Kerst in Zwitserland

Incl. treinritten met Glacier- en Bernina Express
Vertrek 23/12

S t. Agatha’s Kerst en Nieuwjaar
Arnhemseweg 6 • Amersfoort
(op afspraak kunt u ons kantoor bezoeken)

www.dockc.nl

Incl. Wenen & Salzburg
Vertrek 23/12

8 dagen
va

525 pp

9 dagen
va

649 pp

Stuur mij meer informatie

OR111108

Naam: ...............................................................
Adres: ...............................................................
PC:

...............................................................

Plaats: ...............................................................
9 dagen
va

565 pp

Tel:

...............................................................

Email: ...............................................................
8 dagen
va

649 pp

11 dagen
va

839 pp

Voor reserveren en meer informatie:

Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar: Fitál Vakanties,
Antwoordnummer 43, 2950 VB Alblasserdam

(0184) 61 00 62
www.fital.nl
vakantie@fital.nl

www.fital.nl
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Marinier Leendert Eland
eervol herbegraven op Ereveld Loenen
Het beste komt uit
Rotterdam...
Sinds 2 november 2008 is Rotterdam
een restaurant rijker waarop deze uitspraak van toepassing is. Op die dag
verrichtte Renáta, beste hobbykok
van Nederland volgens het populaire
kookprogramma van Herman den
Blijker “Herrie aan de horizon”, de
ofﬁciële opening van Restaurant
PUUR Rotterdam.
Dit restaurant, gevestigd aan de historische Noordsingel, praktisch naast
de nog veel historischer Rotterdamse
Gevangenis, is een initiatief van twee
van Renáta’s medestrijders om de
titel beste hobbykok van Nederland,
Richard en Ronald. Samen met
chef-kok Danaru toverden zij het
pand aan de Noordsingel om tot een
gastvrij en smaakvol restaurant waar
men zich meteen op zijn gemak voelt.
Dit laatste zal zeker komen door de
harmonieuze materialen en kleuren
waarvoor gekozen is bij de inrichting.
Puur eten is puur genieten…
Even zo harmonieus als de uitstraling
van het restaurant zijn de gerechten
die geserveerd worden. Restaurant
PUUR Rotterdam werkt uitsluitend
met vers ingekochte producten die op
ambachtelijke wijze worden bereid.
Het restaurant is zes dagen per week
open voor lunch en diner en tevens
kunt u er terecht voor een aangeklede
borrel. Ook het wijnconcept zal u
aanspreken: via een wine dispenser
kan men per glas genieten van de
meest uiteenlopende mooie wijnen.
Ja, het beste komt uit Rotterdam.

Steun bij rouw
Bij Humanitas Voorne-Putten
Rozenburg werken veel vrijwilligers.
Eén van die activiteiten is Steun bij
Rouw. Vrijwilligers, veelal zelf ervaringsdeskundigen, gaan op bezoek
bij mensen die een verlies hebben
te verwerken. De bezoeken worden
door de mensen zelf aangevraagd bij
de coördinator van Steun bij Rouw.
Dit vrijwilligerswerk geeft ontzettend
veel voldoening, vooral als je ziet dat
de mensen die bezocht worden vanuit
een diep dal weer opklimmen en weer
gaan deelnemen aan het leven om hen
heen. Voelt u iets voor dit mooie en
dankbare vrijwilligerswerk? Schroom
niet, maar neem contact op met onze
coördinator op telefoonnummer 0620208751.

Het brokje oorlogsgeschiedenis, dat Jori Engelfriet memoreert in de rubriek ‘In het spionnetje’ van Aad van der
Struijs in De Oud-Rotterdammer van 20 maart 2007, over
de verzetsactiviteiten van oud-marinier Leendert Eland
in de Tweede Wereldoorlog heeft (in positieve zin) veel
overhoop gehaald.
Harry Pruijsten, oud-marinier én medewerker van het Mariniersmuseum
Rotterdam, las het verhaal en besloot
de identiteit van Eland nog beter in
beeld te brengen. Daarom daalde
hij eveneens af naar het archief en
ontdekte dat korporaal Leendert
Eland leefde van 18 november 1913
tot 6 februari 1945, de dag dat hij
doodgeschoten werd op de Stieltjeskade. En ook dat zijn marinenummer
4431 was.
In de meidagen van 1940 was
Eland actief bij de verdediging van

Rotterdam tegen de oprukkende
Duitse troepen. Na de demobilisatie
werd hij ingedeeld en aangesteld als
opperwachtmeester bij de Staatsbrandweerpolitie in Rotterdam.
Leendert legde zich niet neer bij de
Duitse overheersing. Samen met de
mariniers J. Honig en J. Flipse was
hij al snel actief in het verzet met
een knokploeg van de brandweer.
Hun activiteiten bleven niet onopgemerkt, met als fataal gevolg dat
Leendert Eland op 6 februari 1945
doodgeschoten werd door een NSB

- De onthulling op 17 april 1946 van een monument op de Zuiderbegraafplaats ter nagedachtenis
aan Leendert Eland door generaal-majoor H.J.M.F.A. von Frijtag Drabbe -

- De brandweer van de Heulstraat in 1941 met als vierde van rechts (staand) opperwachtmeester
Leendert Eland Foto’s collectie Harry Pruijsten -

brandweerofﬁcier. Als herinneringsmonument aan hem heeft jarenlang
een kruis gestaan op de toegangsweg
naar de Wilhelminakade bij de plek
waar hij de dood vond. Museumman Pruijsten zocht ook uit dat het
graf van Leendert Eland zich op de
Zuiderbegraafplaats moest bevinden.
Hij ging er speuren en ontdekte: “Het
bleek na 63 jaar ernstig geleden te
hebben onder de weersomstandigheden.”
Pruijsten liet het er niet bij zitten en
zocht contact met de dochter van
Eland en het hoofd van de afdeling
beheer en onderhoud, A.C. Bijsmans,
van de Oorlogsgravenstichting.
Met hun medewerking werd een
verplaatsing van de stoffelijke
resten tot stand gebracht. Leendert

Eland kreeg recent op 6 oktober een
nieuwe en deﬁnitieve rustplaats op
het Ereveld Loenen. Met militair
ceremonieel en onder belangstelling
van naaste familie en kennissen werd
zijn nieuwe gedenksteen onthuld.
Pruijsten complimenteert: “En dat
allemaal met als basis een artikel in
De Oud-Rotterdammer.”

- Met militair eerbetoon werd Leendert Eland 6 oktober
herbegraven op Ereveld Loenen. Rechts Harry Pruijsten -

Mentorschap Rotterdam zoekt
vrijwillige maatjes in Rotterdam e.o.
Meneer Van Zanten is 80 jaar. Zijn vrouw is een jaar geleden overleden. Nu is hij
door een val van de trap opgenomen op de revalidatieafdeling van het verpleeghuis.
Door deze veranderingen is zijn basis weggevallen en staat zijn leven op zijn kop.
Het blijkt dat hij onvoldoende opknapt om nog zelfstandig thuis te kunnen wonen. Hij
heeft geen kinderen en voor zijn opname had hij ook weinig sociale contacten. Nu
krijgt hij nauwelijks nog bezoek en voelt zich alleen.
Ouderen, zoals meneer Van Zanten,
zonder mantelzorg of andere sociale
contacten, hebben behoefte aan
een vertrouwenspersoon die hen
regelmatig bezoekt voor een gezellig gesprek of activiteit en die hen
kan bijstaan in dagelijkse of minder
dagelijkse zorgen. Een maatje kan
in deze behoefte voorzien!
Een maatje is een vrijwilliger, die
iemand regelmatig bezoekt. Een
maatje kan een goede gesprekspart-

ner zijn en de oudere helpen bij het
nemen van beslissingen op het gebied van zorg en welzijn. Dit voorkomt dat de oudere in een isolement
raakt. Door de ondersteuning van
een maatje wordt de oudere langer
in staat gesteld de regie over zijn
eigen leven te voeren.
Stichting Mentorschap Rotterdam
werft, schoolt en begeleidt vrijwilligers die mentor of maatje willen

worden. Wij zoeken vrijwilligers
die als maatje iets willen betekenen
voor een ander en zich kunnen
inleven in mensen zoals meneer
Van Zanten.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Josette
van Splunter: 010-2070317
j.van.splunter@de-stromen.nl
www.mentorschaprotterdam.nl

Spidoboek besteld?
Heeft u de afgelopen weken zo’n prachtig Spidoboek besteld en het nog niet ontvangen? Dan kan het zijn dat uw adresgegevens niet bekend zijn bij
De Oud-Rotterdammer of uw betaling nog niet is ontvangen. Alle bestelde boeken zijn namelijk reeds verzonden, dus iedereen die heeft betaald moet
het boek al in bezit hebben. Is dat niet zo, dan verzoeken wij u contact op te nemen met De Oud-Rotterdammer, telefoon 0180-322575.
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15 NOVEMBER 11.00-13.00
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NEGENTIG JAAR SPIDO
I N V O G E LV L U C H T

TE KOOP

90 JAAR SPIDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
D AT I N G E E N
ROTTERDAMSE
BOEKENKAST
MAG ONTBREKEN.

14,50
+  2,50 VERZENDKOSTEN

Wie belangstelling heeft, kan het boek bestellen bij De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of per email op info@deoudrotterdammer.nl.
U krijgt het boek thuis gestuurd na overmaking van ` 17,00 op giro 4220893
t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. uw naam en adres.

Het leukste cadeau dat u een
vijftigplusser kunt geven:

Bent u op zoek naar een aantrekkelijke ruime
vierkamer maisonnette op de begane grond
met balkon op het zuiden?
Dan is deze starterswoning wellicht iets voor u.

Schiedam, Rotterdamsedijk 365 `165.500 k.k.

Cadeauabonnement
op De Oud-Rotterdammer
dd
De
Ou
DeOu

Doe een ander een groot plezier met de leukste Rotterdamse cadeaubon:
Een postjaarabonnement voor 26 uitgaven!

Oplevering direct
Beide verdiepingen voorzien van isolerende siergrindvloer. Luxe
badkamer met ligbad met whirlpool, 2e hangtoilet en wastafel.
Fietsenbergruimte op begane grond naast voordeur en separate
berging in onderbouw (2,50 x 3,50).
Informatie: 010 – 4288098.

De ingangsdatum kunt u zelf aangeven,
dus ook voor de komende feestdagen of
toekomstige verjaardagen kunt u nu
al een cadeaubon aanschaffen.

OPEN HUIS ZATERDAG 15 NOVEMBER 11.00-15.00 UUR



49,90

Buiten Nederland: Landen binnen Europa € 65,-, buiten Europa € 75,-

U VOELT ZICH HELEMAAL THUIS
IN HET SAUNAHUYS
Het Sauna Huys nodigt u uit om zelf eens te ontdekken wat de gunstige
effecten kunnen zijn van rechtstreekse infrarood warmtestraling bij:
● GEWRICHT- EN SPIERPROBLEMEN
● SLAPELOOSHEID
● HUIDAANDOENINGEN

● STRESS
● SPIERBLESSURES
● EN MEER

Infraroodsauna zorgt voor een goede bloedcirculatie, stimuleert verbranding
van calorieën, verhoogt de weerstand en verbetert de algemene conditie van
het lichaam. In de 1 persoonscabine voelt u zich niet opgelaten.
Voor wie samen komt zijn er ook 2 persoonscabines.

ALLEEN VOOR LEZERS EN LEZERESSEN
VAN DE OUD-ROTTERDAMMER
Wanneer u deze advertentie uitknipt en meeneemt bij uw eerste bezoek:

GEBRUIK VAN EEN SAUNACABINE NAAR KEUZE (30 MINUTEN)

Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

INFRAROOD SAUNA OF FINSE SAUNA

GEZICHTSBEHANDELING (40 MINUTEN)
ROSE HYDRATING MASK (REINIGING, PEELING, ONTSPANNING EN VERNIEUWING)

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl

VOETBADMASSAGE (30 MINUTEN)

KENNISMAKINGSPRIJS SLECHTS

€ 17,50
PP

Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow ,
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.



Om ons op uw komst voor te bereiden verzoeken wij u wel
even te bellen wanneer u van plan bent om te komen.
De aanbieding is geldig t/m 30 november 2008



CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Kanaalweg 37(P onder de poort P)
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel. 010 – 4500190 / Fax: 010 – 27 99893
/ www. Saunahuys.nl
E-mail

www.wapenvanameide.nl
www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit
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Postzegelruilbeurs
Prinsenland
Elke tweede vrijdag van de maand
vindt er van 12.00 tot 16.30 uur
een postzegelruilbeurs plaats in
activiteitencentrum Zjaak. Voor
postzegelverzamelaars en geïnteresseerden om te ruilen, te verzamelen of informatie te krijgen over
postzegels uit de hele wereld. Er is
altijd gelegenheid om alle vragen
te stellen. De toegang is gratis. Dit
jaar is de beurs nog op vrijdag 14
november en 12 december.
Activiteitencentrum Zjaak, Maria
Wesselingstraat 8, Prinsenland, tel:
2668777.
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Rein Wolters signeert Spidoboek
in bibliotheek Bloemhof
Deelnemers aan de Historische Vaartochten van
De Oud-Rotterdammer op 18 en 19 oktober kunnen zaterdag 15 november hun boekengeschenk
‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’ later signeren
door auteur Rein Wolters.
Op beide vaardagen was daar voor
de vijfduizend deelemers geen gelegenheid voor. Op verzoek van velen
is die nu geschapen op de jubileumdag van bibliotheek Bloemhof
aan de Lange Hilleweg 380 in

OpenDeurDagen in
Delfshaven
Historisch Delfshaven is ongetwijfeld het meest rustieke stukje
Rotterdam.
Prachtige gebouwen, zoals de Pelgrimvaderskerk, museum “ De Dubbelde Palmboom “ en de klassieke
schepen in de haven maken deze
plek tot een verstilde, romantische
tegenhanger van de moderne binnenstad. In de winkels en galeries
langs de kades vindt u een uitgebreide collectie kunst en antiek,
glas, design, etnograﬁca, brocante,
meubelen, antiquarische boeken en
(bruids) mode. De winkels zijn open
van 12 tot 18 uur.
In de café ‘s en restaurants vindt u
een ruime keus aan Hollandse en
buitenlandse hapjes en drankjes.
De deelnemers zijn herkenbaar aan
een speciale gele vlag.
Op 15 november om 11 uur
worden deze bijzondere winkeldagen geopend in Stadsbrouwerij
De Pelgrim. Bij deze feestelijke
opening, die zal worden verricht
door deelraadsvoorzitter Carlos
Goncalves en direkteur Centrum
van Rabo-Rotterdam, Ben Krooswijk, bent u van harte uitgenodigd.
( adres Stadsbrouwerij De Pelgrim:
Aelbrechtskolk 12 )

Bridge
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden
voor het bridgeseizoen 2008/2009.
De speelavonden zijn donderdags,
aanvang 19.30 uur. Het bridgeseizoen loopt tot 28 mei 2009. Onze
speellocatie is Jan Meertensﬂat,
v.Langendonckstraat 51, 3076 SH
Rotterdam-Lombardijen.
De contributie bedraagt: € 57,50
per jaar, inclusief afdracht aan de
bridgebond, meesterpunten volgens
geldende schaal. De Jan Meertensﬂat bezit een uitstekende accommodatie om te bridgen met een zeer
gezellige bar waar de prijzen nog
op Humanitasniveau zijn. Nieuwe
leden kunnen zich aanmelden bij:
H.Blom, 0181612622
W.Vermeer, 0104322109
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Rotterdam-Bloemhof.
De gehele dag is er een
feestelijk programma vanwege het
25-jarig bestaan. Tussen 10.00 en
16.00 uur is de auteur aanwezig in
de stand van De Oud-Rotterdam-

mer, waar naast het Spidoboek ook
andere leuke Rotterdamse zaken te
koop zijn.

U voelt zich helemaal thuis
in het Saunahuys
Hoewel de heilzame werking van de sauna bekend is,
geldt voor menig vijftigplusser, dat deze een flinke portie
schroom moet overwinnen alvorens een sauna binnen te
stappen. Voor dames geldt dat misschien nog meer dan
voor heren. Aangemoedigd door een kennis bezocht ik onlangs het Saunahuys in Capelle a/d IJssel.
Ik had ‘m verteld over de last
die ik steeds meer kreeg van m’n
spieren en gewrichten na lange
wandelingen en ﬁetstochten. Na een
afspraak gemaakt te hebben trok
ik op een doordeweekse dag m’n
stoute schoenen aan. Omdat ik geen
idee had wat ik mee moest nemen,
heb ik van te voren even gebeld. Ik
bleek niets mee te hoeven nemen.
Slippers, badjas en handdoeken kan
je er voordelig huren. Op advies
van m’n vrouw toch maar met een
handdoek in een verder lege sporttas op de ﬁets richting Kanaalweg.
Op mijn gemak gesteld
In het pand (achter parkeergarage
Canaalstaete) zit het Saunahuys op
de eerste etage. Henna, de eigenares
van het Saunahuys (trouwens zelf
bijna vijftiger) heet mij welkom
met een kopje kofﬁe en geeft
uitleg over de saunafaciliteiten, de

privacy, massages en de beautyarrangementen (vooral leuk voor
mijn vrouw), voetmassage en meer.
Ik werd op mijn gemak gesteld
door het idee dat ik die middag niet
de enige onwennige vijftigplusser
was die er voor het eerst kwam.
Dat er uitsluitend één- en tweepersoonsauna’s zijn, vond ik ook wel
een ﬁjn idee.
Ook stelde het mij gerust dat ik niemand in z’n blootje heb zien rondlopen, terwijl mij werd verteld, dat
de meeste sauna’s op het moment
dat ik er was, toch bezet waren.
Het Saunahuys is kleinschalig
opgezet en beschikt over (Finse)
natte sauna’s, infrarood cabines en
sauna’s met lichttherapie. Met name
de infrarood- en lichttherapiesauna’s worden nogal eens aanbevolen
door artsen en fysiotherapeuten
(er zijn zorgverzekeraars die deze
vergoeden).

- Comfortabele zitjes -

- Aparte saunacabines -

Infrarood sauna
Mijn belangstelling ging vooral uit
naar de infraroodsauna. Ik had gehoord dat de omgevingstemperatuur
daarin lekkerder aanvoelde dan in
de Finse sauna en de straling dieper
door de huid dringt, waardoor (door
transpiratie) afvalstoffen uit de
diepste lagen van de huid worden
getrokken en de huid dus diep
wordt gereinigd.
Dat je niet alleen vocht verliest,
maar er ook calorieën worden
“verbrand” klinkt logisch. En dat de
warmte van infraroodstraling zorgt
voor een betere doorbloeding en de
huid elastischer en mooier maakt,
geloof ik zeker. Maar dat de heerlijke stralingswarmte ook goed kan
werken bij slapeloosheid, stress,
spierblessures en huidaandoeningen
moest ik zelf maar eens ervaren zei
Henna. “Ga er maar gewoon eens
een half uur inzitten.”
Dat deed ik uiteraard. Daarvoor was
ik immers gekomen.
Samen
Na een heerlijke douche en een
glas vers geperste sinaasappelsap
ging ik terug naar huis en deed daar
enthousiast verslag aan mijn vrouw.
Volgende keer gaan we samen en

nemen we de tweepersoonscabine.
Afgesproken!
Neem de bon mee uit de advertentie in De Oud-Rotterdammer
van 11 november zei ik tegen haar.
Toen ik Henna namelijk vertelde
dat ik wel eens wat voor de krant
doe, beloofde ze een aardige kennismakingsaanbieding te bedenken
voor de lezers (en lezeressen) van
de krant. Als het goed is moet deze
ergens in de krant staan. Leuk toch!
Hans Snoeck

- Infraroodcabine -
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- The Next. Met van links naar rechts
Richard van Dijk, Bep Bosboom, Kees
Mallander en Jan van Beuzekom -

deel 41

The Next
Vier jongens uit Rotterdam-West besloten in oktober 1965 met elkaar muziek te gaan maken. Ze
waren het snel met elkaar eens: hun band moest ruige beatmuziek gaan spelen. Twee maanden
later stonden ze voor het eerst op de planken; The Next.
De band bestond in eerste instantie uit exStarﬁghters Karel Klijnoot (sologitaar), Jan
van Beuzekom (slaggitaar) en Bep Bosboom
(basgitaar). Drummer Kees Mallander
maakte voordien deel uit van The Djinns.
De jongens repeteerden in het begin in een
kleuterschool aan de Professor Poelslaan in
Oud-Mathenesse. Karel Klijnoot: “Kratje
bier erbij. En als het koud was stookten we
de potkachel in het lokaal roodgloeiend. Op
een keer hebben we die kachel in een jolige
bui uitgepiest. De stank was niet te harden.
Dat was de laatste keer dat we daar hebben
geoefend.”The Next speelde voornamelijk
covers van The Pretty Things, The Rolling
Stones, The Doors en The Cream. Het eerste
concert was volgens Kees Mallander op
Zuid, op 11 december 1965 in Spes Bona,
tijdens een fanclubavond van Freddy Scott
& The Condors. Daarna volgden er steeds
meer optredens, in zalen in de Maasstad en
de regio.

Veronica
Mallander herinnert zich optredens in instuif
De Mast, De Druiventros, Soos ´63, De
Vuurpijl, De Zevensprong, Ricky Ticky
Club en de Schiedamse zalen van De Groene
Fles en Het Beatvat. Als Klijnoot na enkele
maanden wegens dienstplicht The Next verlaat, wordt Richard van Dijk zijn vervanger.
De groep noemt zich dan kortweg Next.
Mallander: “In oktober 1966 zond Radio
Veronica een acht minuten durend interview
met ons uit in het programma Red Band Toppers, dat werd gesponsord door een bekende
dropfabrikant. Ze lieten twee nummers van
ons horen, composities van Richard van Dijk.
Die waren eerder opgenomen op een tape
in een studio in Rotterdam. Die tape hadden
we naar Veronica gestuurd. Waar die studio
was, weet ik niet meer, maar volgens mij had
muziekhandel Saris in de Bruijnstraat, waar
we onze snaren en drumsticks kochten, er
iets mee te maken.” De luisteraars konden de

zeezender laten weten wat ze van de groep
vonden. “Maar we hebben er nooit meer iets
van gehoord”, zegt hij.
Tombola
“We hebben korte tijd getoerd in een VWbusje”, vervolgt Klijnoot: “Daar stonden vier
oude vliegtuigstoelen in. Je zag onderweg
niks, want er zaten geen ramen achterin.
Maar dat had ook z’n voordelen, want tijdens
de pauze van een optreden verdween één van
ons wel eens met een meisje uit de zaal het
busje in.
”Volgens Klijnoot was het ‘leuk spelen’ in
de provincie. “Toen Next moest opdraven in
een grote zaal, in Bodegraven of in Woerden,
stond daar bovendien een tombola op het
programma. Jan van Beuzekom zag achter
de coulissen een schoolbord met daarop de
winnende nummers staan. Jan won de eerste
prijs, een rieten stoel, en uiteraard wonnen

we ook alle andere prijzen. We moesten
snel inpakken en wegwezen, want men was
erachter gekomen dat er iets niet klopte.” In
juni 1967, als ook Richard van Dijk onder
de wapenen moet, wordt Next opgeheven.
“Dat was een maand nadat we de afbetaling
van de geluidsinstallatie hadden voldaan”,
aldus Mallander, die schat dat de groep
zo’n honderd keer heeft opgetreden. Van
Beuzekom en Bosboom stopten met muziek
maken. Drummer Mallander richtte daarna
de formatie Benders Engine op, met daarin
onder andere de gitaristen Jan Noomen
(ex-Confrontation) en Tom Brinckmann
(ex-Fact).
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek,
of wilt u reageren? Het e-mailadres is:
ed.vanhelten@hotmail.com.

Siemens wasautomaat voorlader
          

- max. centrifugetoerental 1200...600 per minuut





- trommelinhoud van 42 liter
- één knop voor programma en temperatuur
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Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

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

www.woningontruiming.net

Frits Ruysstraat 65-67 Rotterdam-Kralingen, 3061 MG
ONTACT: Adres:
010-4136939

Info: Fam Bontes 010-4136939 / 06-29103430

Wij hebben ook eenEmail:bontes@upcmail.nl
website,met meer uitleg:Website-www.woningontruiming.net
www.woningontruiming.net
Kvk nr 24371993

   



   



PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN - SPECIALIST
Wij verkopen exclusieve handgemaakte tapijten
uit o.a. Iran (Perzië) - Afghanistan - India - Pakistan - Nepal etc.

Fam.Bontes
Al 50 jaar gespecialiseerd in ontruimingen
- Woningen/kelders/loodsen/schuren/zolders
- De woning word in staat van oplevering gebracht naar de eisen van de:
Woningstichting/Familie/makelaar
- Tevens verhuizingen van groot naar klein
- Tevens hebben wij een mkbok keuring,weten met wie u zaken doet
- Kwaliteit, service en betaalbaar zijn u aangeboden
- Wij werken door het hele land
- Wij geven u een gratis offerte/prijsopgaven
- U belt wij komen, 24 uur per dag bereikbaar

#$!%%

De nieuwe collectie is binnen





Kortingen tot 25%
EIGEN IMPORT
REINIGING
REPARATIE
TAXATIES VAN UW
NIEUWE EN OUDE TAPIJTEN

OPENINGSTIJDEN:
MA
13.00 TOT 18.00 UUR
DI T/M VRIJ 10.00 TOT 18.00 UUR
ZAT
10.00 TOT 17.00 UUR
EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
VANAF 13.00 UUR TOT 17.00 UUR.

GOUDSESINGEL 60, 3011 KD ROTTERDAM, TEL. 010 - 414 40 02
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Koningin van de Maas
Per stoomtrein
naar Kerstmarkt
in Hattingen
Zaterdag 29 november rijdt een
stoomtrein van Rotterdam Centraal
naar de sfeervolle Kerstmarkt in het
Duitse Hattingen. De trein van de
Stoom Stichting Nederland (SSN)
te Rotterdam bestaat uit de 25 meter
lange locomotief 01 1075 (bouwjaar
1939), die fraai onderhouden historische, stoomverwarmde Belgische
eerste klasrijtuigen trekt. Het vertrek
is rond half negen van station Rotterdam Centraal. Tijdens een tussenstop
in Tilburg kunnen ook nog reizigers
instappen.
Het pittoreske plaatsje Hattingen ligt
aan de rivier de Ruhr. In Duitsland is
de Kerstmarkt van Hattingen bepaald
een begrip, mede door de kleinschaligheid van het goed bewaarde
middeleeuwse centrum. De aankomst
in Hattingen is kort na de middag en
aan het begin van de avond wordt de
terugreis aanvaard. Aanmelding en
verdere informatie:
Lambiek Knepﬂé
PR Stoom Stichting Nederland
0314-366852
www.stoomstichting.nl

Historiese
Tablo’s op Teëls
Van één van onze trouwe lezers
kregen wij een prentenboek ter
beschikking. Hij kreeg dit boek
cadeau op een bezoek in Zuid-Afrika.
Hij bezocht daar een museum dat in
het bezit was van een aantal tableaus
waarop afbeeldingen stonden van de
Boerenoorlog die zich eind negentiende, begin twintigste eeuw afspeelde in Zuid-Afrika. De tegels werden
in de jaren tachtig ontdekt onder een
laag behang in het Victoria-theater
aan de Bergweg in Rotterdam (het
huidige Correct-gebouw). De tegels
zijn in 1900 gemaakt en beschilderd
door Cornelis de Bruin.
De Oud-Rotterdammer vraagt zich
af of er nog lezers zijn die zich iets
herinneren van deze tegels in de Victoriabioscoop. En bovenal of er nog
mooie verhalen boven komen drijven
bij de gedachte aan deze afbeeldingen. Reacties kunnen gestuurd
worden naar info@deoudrotterdammer.nl of postbus 113, 2910 AC,
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Schipper was mijn vader, een bijzondere schipper, want
we woonden ‘aan de wal’, zoals dat in schipperstaal
heet, in een eenvoudige etagewoning, van het type
waarvan er in Rotterdam duizenden waren. Maar elke
ochtend ging hij voor dag en dauw op zijn oerdegelijk
Benzo-fiets vanuit het Westen via de bruggen naar de
Binnenhaven. Daar lag zijn leven, zijn olieboot. Dan
voer Jaap met zijn Ito 3, groot 32 ton, uit om zijn klanten te bedienen. Dat waren de binnenschippers en een
enkele coaster-kapitein, aan wie hij gasolie leverde
voor de scheepsmotor.
Hij voer haven in en haven uit,
wist iedereen feilloos te vinden en
kende alle schipperskroegen, want
daar waren zijn klanten. Hoewel
in Amsterdam geboren, in een
schippersgezin, aan boord van een
tjalkje in de Prinsengracht, kon hij
niet Rotterdamser zijn. Hij kende de
haven als zijn broekzak en de haven
kende hem.
Als zijn tank leeg was, voer hij naar
de Shell in Pernis voor een nieuwe
lading. Dag in, dag uit, meer dan
veertig jaar lang. En als hij ‘s
avonds thuis kwam, vertelde hij ons
aan tafel zijn wederwaardigheden in
stevig haven-Rotterdams. We zaten
altijd lang aan tafel en luisterden
geboeid, want hij kon smakelijk
vertellen.
Verlangen
Een enkele keer mocht ik, oudste
dochter, meevaren, niet vaak, want
mijn vader had één grote angst:
verdrinking. Zoals de meeste
schippers van zijn generatie kon hij
geen slag zwemmen en als ik dan
een enkele keer mee mocht, luidde

het onverbiddelijke bevel: nooit uit
de stuurkast komen. Omdat ik mij
daar trouw aan hield, ook als hij
lang aan de wal bleef om te bellen
achterin de Maashaven, was af en
toe een vakantiedag in de Rotterdamse haven mijn deel. Ik genoot
met volle teugen en mijn geluk was
volmaakt als ik mee mocht een
café in en, terwijl papa met zijn
kornuiten aan de ‘kist’ stond, door
de kastelein keurig geïnstalleerd
werd aan een tafeltje aan het raam,
met o, godenspijs, een bal gehakt
met piccalilly, geﬂankeerd door een
ﬂesje Coca Cola!
Op zekere dag, ik denk kort na de
oorlog, mocht ik weer mee en na
een lange, zonnige dag wendde
de Ito 3 de steven oostwaarts naar
de Binnenhaven. Op de westelijke
punt van het Noordereiland, voor
het gebouw van Holland Amerika
Lijn, lag de Nieuw Amsterdam
voor de wal, de vorstelijke boeg
zeewaarts gericht. Dol was ik op
dit schip! Zo jong als ik was, twaalf
jaar misschien, wist ik dat het
36.000 bruto registerton mat, en de

legpuzzel ervan had ik al tientallen keren gelegd. Nu naderden we
dit zeekasteel in levende lijve, wij
in onze notedop, pappa en ik. Een
wens brandde op mijn lippen. Toen
vroeg ik het: ‘Och, pappa, vaar er
even onder?’ Hij keek mij aan en
moet mijn verlangen gezien hebben. We voeren recht op de Nieuw
Amsterdam af en toen we er vlak
bij waren, liet hij de Ito 3 zachtjes,
zoetjes – een meester was hij daarin, als hij bij de klanten aanlegde,
mocht hij immers ook niet stoten
– tegen de boeg, die hoog boven
ons uittorende, glijden…..
Betoverd
Het was een moment om nooit te
vergeten. In mijn hoofd begon het
te zingen. Ik hoorde mamma’s stem
en zij zong het lied, dat ik niet op
school, maar van haar geleerd heb:
‘kHeb U lief, Rotterdam, met Uw
drukt’ en gewoel,
waar het leven zo krachtig in bruist.
Koningin van de Maas, uit wier
golven een lied
vol van glorie en hoop U omruist…..
Een ongekend gevoel van ontroering, maar vooral trots welde in
mij op. De Koningin van de Maas,
dat was Rotterdam niet, nu was ik
dat, en ik schoof mijn hand in die
van de koning, zijn schipperspet
werd tot kroon, zijn overall tot
koningsmantel, de blauwzwarte
stalen scheepswand achter ons was
het baldakijn van onze troon en de
ondergaande zon spatte duizend

kleuren goud over de rivier, het
tapijt van ons paleis.
Zo stonden wij daar, zwijgend. De
betovering werd verbroken door
melkwit schroefwater, dat tegen de
Nieuw Amsterdam aan sloeg: mijn
vader vond het tijd om naar huis te
gaan. Nu zong ik zelf het lied van
Rotterdam, terwijl de Ito 3, vanaf
de Maas, via de Koningshaven en
nog vóór de bruggen over stuurboord de Binnenhaven in voer.
Daar gingen we voor de kant en
verlieten de boot via een ijzeren
trapje aan een metershoge kademuur. De ﬁets werd uit de loods
gehaald, nog een laatste zwaai naar
de wachtsman bij de poort en ik
werd door pappa op de tram naar
huis gezet, lijn 9, in de Oranjeboomstraat.
Nog nagenietend in de tram verdeelde ik mijn aandacht naar twee
kanten: naar links moest ik even
kijken om op de bruggen nog een
glimp van mijn droomschip op te
vangen, naar rechts om te kunnen
zwaaien naar mijn ﬁetsende vader.
Even deed het mij pijn, dat ik nog
geen ﬁets bezat, want wat was er
mooier geweest dan aan het eind
van deze dag samen naar huis te
ﬁetsen? Maar in mijn oneindige
majesteitelijke, kinderlijke wijsheid
berustte ik: zelfs een Koningin van
de Maas kan nu eenmaal niet álles
hebben!
Gre Tuinman-Schuring
Koudum-Friesland

Kerstconcert The Credo Singers
Net als ieder jaar organiseren The Credo Singers ook dit
jaar het traditionele kerstconcert in concertgebouw De
Doelen. De zangers en zangeressen van het koor doen
weer hun uiterste best het tot een zeer geslaagde avond
te maken. Dit jaar worden ze daarin bijgestaan door het
NEVA-ensemble uit St. Petersburg (Rusland) en Het Promenade Orkest.
2008 Is een bijzonder jaar voor het
koor. Het bestaat namelijk 45 jaar
en dat is een jubileum om trots op
te zijn. Het koor werd in januari
1963 opgericht in de Credokerk
in Pendrecht onder de naam The
Young Credosingers. Het was oorspronkelijk bedoeld voor de jeugd,

die in die tijd volop aanwezig was
in deze wijk. Veel jonge gezinnen
trokken destijds naar de rand van
de stad en het koor was een leuk
tijdverdrijf voor hun kroost. Het
koor groeide in korte tijd naar 200
leden en moest zelfs een ledenstop
invoeren. Arie Pronk was destijds

dirigent. Hij bracht met zijn jonge
leden een evangelische boodschap
en trad met het koor zelfs in het
buitenland op. Pas in 1984 droeg
hij het stokje over toen The Young
Credosingers opsplitste, waarbij
een iets gematigder koor overbleef.
Zijn opvolger Jan Stolk zorgde voor
meer afwisseling in het gezongen
repertoire. Hij zette Frans-, Engels-,
Duits- en Latijnstalige liederen
op het programma en tilde het
koor naar een hoger niveau. Tot
2005 heeft hij deze taak op zich
genomen, alvorens opgevolgd te
worden door Aad van der Hoeven.
Aad oefent een keer per week met
het koor in de Larenkamp aan de
Slinge. Ze proberen zo’n drie keer
per twee maanden op te treden.
Deze zeer geoefende dirigent voert
de kwaliteit van The Credosingers
naar een nog hoger niveau. Intussen
is ook het genre opera toegevoegd.
Inmiddels wordt Young uit de oorspronkelijke naam weggelaten.

Gemêleerd
Van nieuwe, jonge aanwas zoals
in het begin van het koor is helaas
geen sprake meer. Dat wil niet
zeggen dat de leden niet vitaal
zijn, want ze hebben er allemaal
nog steeds hartstikke veel zin in.
De nieuwelingen echter, zijn nu
vooral zangers of zangeressen met
ervaring. Op het moment zijn er
nog ongeveer 150 leden, waarvan
er vier vanaf het begin af aan bij
zijn geweest. Het is een gemêleerd
gezelschap, waar ieder zich thuis
voelt. Het koor treedt nog altijd
voornamelijk op ter ondersteuning
van christelijke kerkdiensten. Door
de jaren heen zijn er verschillende
cd’s opgenomen. Helaas ontbreekt
het enigszins aan nieuwe aanwas.
Ieder die zich graag mengt onder
een dergelijk gezelschap en liederen van hoogstaande kwaliteit wil
voordragen is van harte welkom
zich aan te melden. Voor meer
informatie www.thecredosingers.nl.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
Problemen met uw (kunst)gebit?
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Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
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3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
OKTOBERMAAND = WOONMAAND
BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

EIKEN
KERSEN
NOTEN
KOLONIAAL

KLEINMEUBELEN

Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl
Zaterdag
9.30-16.30 uur

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Alleen op vrijdag 14 en zaterdag 15 november

15% extra Sint-korting
op alles* wat in de zak past
Precies op het moment dat Sint weer voet aan wal zet, stelt HEMA u in
de gelegenheid om te proﬁteren van een fantastisch aanbod. In heel
Nederland heeft HEMA zakken verspreid die u op 14 en 15 november
kunt komen vullen met 1001 leuke en nuttige HEMA spullen.

Op alles wat in de zak past krijgt u 15% extra korting.
En geen zorgen wanneer u geen tas heeft ontvangen.
Zolang de voorraad strekt liggen er tassen in de winkels en
u mag de zak zovaak vullen als u wilt.

Wanneer u zakken komt vullen bij HEMA Beursplein in het centrum van Rotterdam,
vergeet dan niet deze kofﬁebon mee te nemen:

BON VOOR EEN LEKKER BAKKIE
Bij aankoop in ons gezellige restaurant, van een heerlijk gebakje
of een royaal stuk gevulde speculaas of amandelstaaf krijgt u,
tegen inlevering van deze bon

kopje kofﬁe gratis
Deze bon is alleen geldig in de HEMA vestiging Beursplein 2 in
Rotterdam op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2008.

* Actievoorwaarden
Geen zak ontvangen? Zolang de voorraad strekt zijn kortingzakken in de winkel aanwezig • Zakken mogen gedurende de actie meerdere malen
gebruikt worden • De zak is niet inwisselbaar voor geld • De actie geldt niet voor telecomproducten, de album-printservice en foto-ontwikkelservice,
cadeaukaarten, boeken, Lekker Weg producten, online gebakbestelservice, online leren en verzekeringen • HEMA behoudt zich te allen tijde het recht
voor om deze actie stop te zetten • De actie is geldig op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2008.
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Gemengd koor
De Stem Vreewijk
verdwijnt
Het Rotterdams gemengd koor De
Stem Vreewijk, opgericht 17 oktober
1924, gaat zich na 84 jaar opheffen.
Aanvankelijk opgericht als kinderkoor, maar al spoedig als kinder- en
gemengd koor wat het is gebleven
tot 1979. Vanaf dat jaar werd het
Rotterdams gemengd koor De Stem
Vreewijk.
Vele jaren heeft het concerten gegeven,
aan concoursen meegedaan in het hele
land en opgetreden in verzorgingstehuizen. Veel Rotterdammers, vooral
van Rotterdam zuid, zullen zich het
koor herinneren en er misschien zelf
bij hebben gezongen als kind of volwassene. Zij zullen zich de repetities
herinneren in het gymnastieklokaal aan
de Ploegstraat boven het Gemeentelijk
badhuis en de zondagochtendconcerten
in de aula van de Van Oldebarnevelt
hbs aan het Afrikaanderplein.
Ach, er zijn zoveel herinneringen,
teveel om te vermelden en nu het ledenbestand terug loopt door vergrijzing
en onvoldoende toeloop van jongere
stemmen nemen wij het o zo moeilijke
besluit te stoppen. Maar dat doen we
niet zonder een afscheidsconcert, op
zaterdagmiddag 29 november a.s. in de
Breepleinkerk aan het Breeplein.
Het koor zal onder leiding van dirigent
Rico.P. Sanders een scala van graag gezongen nummers ten gehore brengen,
begeleiders zijn Hildebrand Otto en
Nico van Oudheusden op piano/orgel.
Aanvang 14.30 u,
kerk open 14.00 u toegang gratis.
Het is de laatste keer dat het koor te
beluisteren is. Wij hopen op een goed
gevulde kerk. Heeft u nog een warm
plekje voor De Stem Vreewijk, kom
dan luisteren. Iedereen is welkom.
B.Rietveld
Secretaris De Stem Vreewijk

Zorgdierteams
De ouderenzorgorganisaties Laurens, De Stromen Opmaat Groep en
Stichting ZorgDier Nederland starten
samenwerking op het gebied van de
activerende en therapeutische inzet van
huisdieren ten bate van Rotterdamse
bewoners.
Laurens, De Stromen Opmaat Groep
en ZorgDier zijn op zoek naar extra
vrijwilligers en goed gesocialiseerde
huisdieren om hieraan mee te werken.
Ook sponsors die willen helpen zijn
van harte welkom! Stichting ZorgDier
Nederland is geheel afhankelijk van
donaties en sponsoring.
Contactpersoon Stichting ZorgDier Nederland: Jan van Summeren, telefoon
06 3004 8627 Email: secretariaat@
zorgdier.nl. Zie ook www.zorgdier.nl.
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- Captain Peacock deelde 31 maart
1979 op initiatief van Hans Schut op
de korte Beijerlandselaan plakjes
cake uit aan zijn fans
Foto’s collectie Rein Wolters -

‘Eerst kocht je er
spullen voor de baby,
nu kun je er kindjes maken’
Kreten van herkenning, talloze herinneringen en het varen
zelf bepaalden de fantastische sfeer aan boord van de
Spido-schepen, bij het vaarfeest van De Oud-Rotterdammer,
alweer drie weken terug. Tijdens het gidsen kon ik af en
toe even door het schip te banjeren. Op het bovendek werd
ik aangesproken door moeder en dochter Nolte van De
Klokkenhal, jarenlang een toonaangevend juweliersbedrijf
op de ‘korte’ Beijerlandselaan.
Aan het eind van twee dagen
varen kon ik mezelf voor de kop
slaan, omdat ik hen door de drukte
vergeten was voornaam, adres en
telefoonnummer te vragen. Ik hoop
dat ze via reinw@telfort.nl contact
zoeken, want die anderhalve
minuut aan boord was onvoldoende
voor het uitwisselen van herinneringen. In dat ‘eventjes’ vlogen
heel wat namen over en weer,
ondier wie die van De Gele Pui,
meubelwinkel Tasseron, drogist
Van Pelt, Snackbar De Kuip, woonwinkel Vollebregt, elektrowinkel J.
Mourik, ‘t Stofzuigerhuis en café ’t
Kruispunt.
De ‘korte’ Beijerlandselaan was
een apart stukje van winkelboulevard Zuid tussen de 2e Rosestraat
en Slaghekstraat. In mijn jonge
jaren begon dat met een ﬁliaal van
grootgrutter Piet de Gruyter met
achter de toonbank een enorm
muurtegelplateau van een kofﬁeplantage ergens in een ver land. In
de tegenoverliggende hoekwinkel
glansden Vespa’s, de échte scooters
uit Italië.

Uitvalsbasis
Pas in de jaren zeventig kwam
ik met regelmaat op de (korte)
Beijerlandselaan in de Whitbread
Grill-Pub van Hans en Joke Schut
en hun compagnon Hans Boef. Het
bruine café-restaurant werd mijn
uitvalsbasis als journalist voor Het

-Zuivelhandelaar Aad Straathof van Kaaspaleis Zuid presenteerde op een braderie,
zoals op 14 mei 1983, doorgaans met een miniboerderij. De verse melk van de koe liet
hij opdrinken door bezoekers-

Voor dit stukje Beijerlandselaan had ik geen interesse, dus
wandelde ik er vrijwel nooit langs
de etalages. In de jaren vijftig was
daar het perron van de stoomtram
van de Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij (RTM). Autobussen
namen het vervoer over en nadat op
1 juli 1957 de laatste goederentrein
had gereden tussen de Rosestraat en
de Hoeksche Waard, werd het tracé
opgebroken.

- Moeder en dochter Nolte waren zondag 19 oktober bij het Nostalgische Vaarfeest van De
Oud-Rotterdammer aan boord van de James Cook van Spido -

Vrije Volk. Soms schreef ik aan de
achtertafel op papier met balpen
mijn artikelen uit in afwachting van
een afspraak voor een interview.
Hans en Joke Schut ontwikkelden
hun etablissement tot een van de
bekendere op de zuidelijke Maasoever. Hans had bovendien een
stevige vinger in de organisatie van
activiteiten op Boulevard-Zuid, met
nadruk voor ‘zijn’ korte Beijerlandselaan. “De middenstand hier wordt
altijd overgeslagen, ook door de
winkeliersvereniging. Wij horen er
kennelijk niet bij”, luidde steevast
zijn klacht.
Niettemin wist hij 31 mei 1979
Captain Peacock, van de destijds
zéér populaire tv-serie ‘Wordt
u al geholpen’. naar de (korte)
Beijerlandselaan te halen. Hans
Schut ging ook regelmatig in de
clinch met gemeentelijke diensten
als er weer eens iets schortte aan
parkeren of de bestrating. Na de
invoering van het betaald parkeren
maakte hij van zijn café-restaurant
een exclusief nachtcafé.

Boerderij
Een andere zéér actieve middenstander was in de jaren zeventig
en tachtig Schut’s buurman Aad
Straathof van het Zuider Kaaspaleis. Bij een seizoenfeest of
braderie veranderde de stoep voor
zijn winkel in een miniboerderij.
Aan kippen, konijnen, geitjes,
lammetjes en soms zelfs een koe
ontbrak het dan niet.
Op dit gedeelte van de Beijerlandselaan zat in de jaren vijftig en
zestig ook een ﬁliaal van bakker
Ewald Behle. Het hoofdkantoor
bevond zich in de Tulpstraat op het
Noordereiland. Als knul van zestien
heb ik nog gewerkt in de broodbakkerij. Naast bakker was Behle, die
zijn bedrijf begon in 1893, ook
zanger en musicus. Op 2 september 1949 vierde hij zijn tachtigste
verjaardag en musiceerde die dag
zelf op zijn partijtje.
Aan de overzijde van Hans Schut
bevond zich in mijn tienerjaren
café-dancing Centraal, een van
de weinige uitgaansgelegenheden
op de zuidelijke Maasoever. Op
zaterdagavond was het er stampvol.
Later vestigde zich in het etablissement biljartvereniging Linker
Maasoever.
Naast Centraal bevond zich de
winkel in babyartikelen van Van
Ginkel. Nadat deze winkel was
gesloten, werd in het pand een
seksclub gevestigd. Een omwonende merkte in een krant smalen
op: “Eerst kocht je er spullen voor
de baby, nu kun je ze er maken.”
Op de hoek met de West-Varkenoordseweg hebben in de loop
der jaren vele buurtbewoners en
passanten naar en van de Kuip een
glaasje bier of borreltje achterover
geslagen in De Unie, later café
Boulevard. Daarnaast bevond zich
een feestzaaltje en daar weer naast
de auto- en motorrijschool van
Eversteyn.
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Stichting Mentorschap Rotterdam
zoekt maatjes!

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER

1 Lossen van een bulkcarrier ‘op stroom’ aan de
boeien in de Waalhaven. Aan twee zijden drijvende
grijperkranen die de bulk direct in de drijvende
weegtorens lossen die de lading ‘gewogen’ in de
omliggende lichters storten...

Voor alleenstaanden die geen
mantelzorgers of sociaal netwerk
om hen heen hebben.

We keren weer terug naar het kleurrijke levensverhaal van
de Rotterdamse havenman Jan Rijsdijk. Die ooit als jonge
ondernemer begon met een startkapitaal van 500 gulden en
uitgroeide tot een innovatief stuwadoor die niet kon accepteren
dat er voor zijn bedrijf geen plaats was in de Rotterdamse
haven. En dus maar zonder terminal bulkcarriers midden op
het water (op stroom) ging lossen met drijvende bulkkranen en
drijvende weegtorens. De enorme flexibiliteit en snelheid die
dit concept opleverde werd zijn grootste troef voor een enorm
zakelijk succes.
Zijn drijvende, gele kranen met de karakteristieke horizontale
driehoekarm waren gebaseerd op het lemniscate principe en
werden gebouwd door kranenbouwer Figee in Haarlem. Ze
waren sneller dan elke andere kraan en vormden een markant
beeld in het havengebied en met name in de Waalhaven waar
ze veel in actie waren.

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)
DE MARKGRAAF ART & GALLERY

1988

-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

2008

Opticien

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

www.demarkgraaf.be
Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griffioen”
Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

Een maatje bezoekt regelmatig een vaste cliënt/
bewoner van een verzorgings- of verpleeghuis.
Een maatje kan hen houvast bieden en
met raad en daad bijstaan.

Heeft u affiniteit met ouderen?
dan is ‘maatje’ zijn wat voor u!
Het Maatjesproject is een pilot van Stichting Mentorschap
Rotterdam bij verzorgings- en verpleeghuizen
van De Stromen-Opmaat Groep.

Interesse?
Stichting Mentorschap Rotterdam
Josette van Splunter (project coördinator)
Zevenkampse Ring 40
3068 PZ Rotterdam
tel: 010-2070317
j.van.splunter@de-stromen.nl

JURIDISCH
PROBLEEM?
Het Advokatenkollektief
Rotterdam houdt

GRATIS OPEN
SPREEKUUR

op woensdag 22 oktober
en 19 november
van 19.00 tot 21.00 uur.
Adres: Crooswijksesingel 34
tel. 010 - 4650966
info@advokatenkollektief.com
www.advokatenkollektief.com
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Heen en Weer
Ik voel me momenteel als de veerman uit het liedje van Drs. P: heen en weer, gedreven
tussen hier en daar. Wellicht was u er ook bij op de James Cook op zaterdagmorgen 18
oktober. Ik gidste voor De Oud-Rotterdammerlezers op deze Spidoboot wat voor de vuist
weg en ter hoogte van Katendrecht had ik het over de Heen en Weer, die ooit de driehoek
Veerkade – Katendrecht – Koninginnenhoofd voer. Tegen die omschrijving ‘protesteerde’
een dame; het was niet het Koninginnenhoofd bij de HAL waar de Heen en Weer een stop
had, maar het Prinsenhoofd op het Noordereiland.
Op mijn vraag aan de andere passagiers of zij het met de dame eens
waren, bleef een duidelijk antwoord
uit. Na aﬂoop van de tocht kwamen
wel passagiers naar me toe om te
zeggen, dat ik wel/niet gelijk had. En
daarmee wist ik nog niets.
Enkele dagen later kreeg ik post van
A. Both. Hij was duidelijk in z’n
schrijven: “U had wel degelijk gelijk.
Er ging een Heen en Weer van de
Veerkade naar de HAL en dan naar
de aanlegsteigers bij de Veerlaan en
dan terug naar de Veerkade. Op het
Noordereiland was geen Heen en Weer
aanlegplaats. Ik spreek nu rond de
jaren 1955, 1960.”
Plotseling realiseerde ik me, dat ik diverse boeken van de Zuid-deskundige
bij uitstek in m’n bibliotheekje had
staan. Ik bedoel hier de ‘Blik op Zuidboeken’ van collega Rein Wolters. En
als Rein het niet weet, vergeet het dan
maar!
In het hoofdstuk over Katendrecht vertelt Rein het nuchter: “Het ‘Heen-enWeertje’, eerder door anderen vanwege
de vorm ‘Het Strijkijzer’ genoemd,
was een belangrijke oeververbinding
tussen Katendrecht, het Koninginnenhoofd op de Wilhelminapier tussen
de Rijnhaven en de Nieuwe Maas en
de Veerkade bij het museum van Land
en Volkenkunde, thans het Wereldmuseum.”
Voor mezelf dacht ik ‘Dat is kat in het
bakkie’, maar toch zat er nog enige
onzekerheid bij me. Mede doordat
de onbekende dame ineens een naam
kreeg, ik kreeg namelijk een e-mailtje
van haar: “Allereerst mijn complimenten waarop u als gids deze tochten
van info voorzag. Ik heb genoten van
alles wat er die dag geboden werd.
Daarnaast vind ik het heel sportief
dat u in de DOR nog even terug komt
op uw vergissing betreffende de aanlegplaatsen van het “Heen en Weer”
bootje, dat voer tussen Katendrecht,
het Prinsenhoofd en de Veerkade. Eigenlijk zeiden de eilandbewoners ook
nooit het Prinsenhoofd. Wij noemden
het de “Punt”. Waar we ook in die

naoorlogse jaren zwommen. Er was
een strandje en gras waar we heerlijk
konden spelen. Vanwege al deze jeugdherinneringen was ik ook zo zeker van
mijn zaak, toen ik met u in discussie
ging die dag. Nel Koster.”
Ik vond haar schrijven een mooi slot
van een misverstand, maar voornaamgenoot Aad van Staveren uit Rockanje
gooide roet in het eten: “Ik heb met
belangstelling uw laatste Spionnetje
gelezen over het Heen en Weer bootje
Veerkade-Koninginnenhoofd-Katendrecht. U werd toen onterecht erop
gewezen dat het niet het Koninginnenhoofd moest zijn, maar het
Prinsenhoofd op het Noordereiland. U
schrijft verder dat die mevrouw gelijk
had, maar dat is gedeeltelijk waar. Er
voeren toentertijd twee veerpontjes.
Eén volgens de genoemde route Veerkade-Koninginnenhoofd-Katendrecht
en de andere vanaf einde Parallelweg
via Prinsenhoofd naar Willemsplein,
eindpunt lijn 5. Hierdoor is er verwarring ontstaan en heeft ieder voor 50%
gelijk. Men was vergeten dat er twee
pontjes gevaren hebben. Ik maakte
toen nog wel eens gebruik van het
pontje bij de Parallelweg als ik naar
Bergpolder ging. Ik woonde toentertijd
in het Landverhuizershotel op de
Wilhelminakade.”
Als oud-gemeentearchiefmedewerker
bedacht ik ineens, dat ergens tussen al
die, niet zo stofﬁge, stukken wel eens
informatie over de Heen en Weerboten
te vinden zou zijn. Ik werd uiterst
vriendelijk en behulpzaam door een
studiezaalmedewerker telefonisch te
woord gestaan. Mijn vraag leverde
wel wat zoekwerk op, maar ‘je hoort
morgen van me’.
De volgende dag, dik ná kantoortijd,
belde de ‘archivist’ me en vertelde, dat
er (inderdaad) twee veerdiensten waren
geweest. Nummer 1 op de gewraakte
route Veerkade-KoninginnenhoofdKatendrecht, waarbij niet duidelijk
naar voren kwam of het wellicht ook
Veerkade-Katendrecht-Wilhelminahoofd was geweest. Nummer 2 had
gevaren tussen Willemsplein-Paral-
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lelweg bij Spoorhaven-Prinsenhoofd
of misschien Willemsplein-Prinsenhoofd-Parallelweg. Aad van Staveren
had dus helemaal gelijk, Nel Koster
had niet gejokt en ik had de waarheid
gesproken. Dank jullie wel, GAR!
Najaarsschoonmaak
In mijn jonge jaren waren deze weken
voor mij de moeilijkste van het jaar:
Moeder stortte zich op de najaarsschoonmaak! Bij de schoonmaak in de
lente zag je dat er iets veranderde in
huis. Er kwam soms een nieuw behangetje, de verfkwast werd gehanteerd
en het hele huis rook naar zand, zeep
en soda. Bij de najaarsschoonmaak
gebeurden die (grote) wijzigingen niet,
de werkzaamheden verliepen meer in
het geniep, maar waren niet minder
ingrijpend. Het gebeurde, dat je bij
thuiskomst van school geconfronteerd
werd met een verhuisdoos, waarin
allerlei spullen zaten. “Kijk eens in die
doos of er voor jou nog iets
van waarde inzit”, was de
opdracht van m’n moeder.
Het bleek dan, dat ze alle
kasten en andere bergruimten in huis volledig
had opgeruimd en daarna
met heel veel ‘troep’ was
blijven zitten.
Het duurde vaak niet lang,
dat ik bij het beoordelen van de doosinhoud
stuitte op iets dat mijn volle
aandacht opeiste. Lang
zoekgeraakte Dick Bosboekjes lagen ineens weer
voor me; dat werd dus een
lekker uurtje lezen! Maar
ook speciale onderdelen uit
m’n Meccano-dozen, die al
maanden verdwenen waren,
kon ik terugleggen op hun oorspronkelijke plaats. Zelfs boeken uit de
Gemeentebibliotheek had moeder
‘terug gevonden’.
Ook mijn vader en zusjes werden met
de neus op dit soort verhuisdozen
gedrukt en daarmee werd de najaarsschoonmaak een feest van wederherkenning en ‘thuiskomst van verloren
zaken’. Tegenwoordig hoor ik nog
maar weinig over een najaarsschoonmaak. Mijn eerste echtgenote heeft
het zo’n vijf jaar in het huwelijk nog
volgehouden, maar ná 1967 is er in
de donkere dagen voor Kerstmis niet
meer in mijn huis ‘schoongemaakt’.
Even een praatje
voor de deur
Dat wat wij nu veel Medelanders
zien doen, was tot 1975-1980 ook
heel gewoon bij ‘gewone’ Rotterdam-

door Aad van der Struijs

mers: zitten op een stoel voor de
huisdeur en kletsen met iedereen
die het maar wilde horen. Vanaf
die stoel hielden moeders hun
kroost aardig in de gaten, terwijl
ze gelijk goed op de hoogte
werden gehouden van het wel en
wee van de medestraatbewoners.
Nu blijft de Rotterdammer op een
mooie dag binnen zitten: “Ik ben
toch geen Turk of Marokkaan?”
De gemeente Rotterdam vindt
dat teruglopen in de kwaliteit van
de woonomgeving niet gewenst
en daarom is het project Groene
Duimen gestart. In dit project
wil men de Rotterdammer meer
betrekken bij het verfraaien en
veraangenamen van de eigen
woonomgeving. Achtentachtig
personen hadden een plan(netje)
en legden dat aan de gemeente voor.
Eén van Rotterdammers was mevrouw
Janny Kootstra van de Sint Jobsweg.
Zij herinnerde zich het buiten voor de
deur zitten, maar in het 20 verdiepingen hoge appartementengebouw
is daar weinig mogelijkheid voor.
Daarom stelde zij voor op de hoek
van het gebouw, op het zeer brede
trottoir, 10 gigantische ‘bloempotten’
te plaatsen, met daarbij wat zitbankjes
en prullenbakken. In de ‘bloempotten’ moesten dan struikjes en ander
‘stevige’ ﬂora worden gezet.
Groot was de verrassing voor iedereen
toen enkele weken geleden werknemers van Gemeentewerken Rotterdam
niet alleen potten, bankjes en prullenbakken kwamen plaatsen, maar ook
gelijk de bestrating goed onder handen
namen. Janny kreeg in die dagen ook
nog de Groene Duim.

Daarmee is de zaak voor haar niet
afgelopen: als initiatiefnemer van dit
plan, is Janny Kootstra ‘verplicht’ tenminste drie jaren voor het onderhoud
van plant en struik te zorgen. De prullenbakken worden wel gewoon door
de Roteb geleegd, dat scheelt!
Snippertjes
De onbekende straatfoto waarmee Uitgever Arnoud Voet zat, is door DORlezers uit de onbekendheid gehaald.
Het bleek om een straat in Hoek van
Holland te gaan, de Lichttorenstraat.
De Rommelmarkt, die enkele
weken geleden in deze rubriek werd
aangekondigd, is succesvol verlopen.
Zonder dat dit de opzet was, heb ik
tientallen Oud-Rotterdammerlezers
ontmoet. Persoonlijk haalde ik een
koopje van de eerste categorie binnen:
een zo goed als nieuwe Ahrend-bureaustoel. De gevraagde aankoopprijs
was geen reden te onderhandelen;
zaterdagavond en de gehele zondag
zat ik prinsheerlijk in de gas geveerde
stoel. Maandagochtend om 8.40 uur
werd ik uit m’n bed gebeld. Eén van
de organisatoren van de ‘markt’ kwam
mijn stoel halen. Men had op zaterdag
‘even’ een kantoorstoel uit het kantoortje van een Thuiszorgorganisatie
gehaald en deze stoel ná gebruik niet
teruggezet. Daarom was de stoel bij
de ‘rommel’ terecht en in mijn bezit
gekomen. Ik wacht nu maar op een
andere rommelmarkt, misschien is
daar dan wel zo’n ﬁjne kantoorstoel
te koop.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

DAT IS PAS THUISKOMEN!
RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.

c.v. decor shop
Design verwarming

Showrooms:

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

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

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

w w w. c vd e co r s h o p. n l

RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.

TUINCORRECT

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.
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Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING

VOER!
G R AT IS V E Rprobleem!

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

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870
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Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!

1

0181 - 452 32

www.relaxcomfor t.nl

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Uitvaartzorg en -verzekeringen

U i t va a r t ve rzor ging ‘De Vo o rzo r g ’ - Capels e Uitva a r t ve rzo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

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

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684
www.dmddesign.nl

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
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TANTE POST
Strafblad
Het was zo’n dag dat je tussen
de buien door even kon buiten
spelen, geen weer om helemaal
naar de jodensloot te lopen, maar
gewoon even ballen op de stoep in
de Lusthofstraat. De vier jassen op
straat waren de doelen en er werd
een pittig potje gespeeld, totdat
ik voor open doel verscheen en
scoorde met een enorme knal. Het
succes duurde kort, want de bal
was tegen de ruit van bakker Van
Duyn gekomen die sneuvelde. De
eerste beloning was een knal voor
mijn kop van een bakkersleerling,
ten tweede werd mijn oor bijna
afgerukt en ik werd op transport
gesteld naar mijn ouders. Daar
volgde de tweede knal en een
schop onder mijn kont met kamerarrest tot het avondmaal. Na het
avondmaal werd ik toegesproken
en mijn spaarpot in stukken geslagen om de schade te vergoeden.
De inhoud van mijn spaarvarken
was volgens mij genoeg om alle
winkels in de Lusthofstraat van
nieuw glas te voorzien, maar het
was niet anders. Jaren heb ik naar
dat ruitje gekeken met die barst er
in, ik vraag mij nog steeds af waar
mijn geld is gebleven. Een ding
was zeker; voetballen op de stoep
was er niet meer bij.
Ook bij ons thuis had St. Nicolaas
een bezoek gebracht en in één van
de pakjes met mijn naam erop zat
mijn lievelingswens; het begeerde
DIANA luchtdruk pistool, in het
tweede pakje een blik met munitie,
te weten diabolokogeltjes. Na en-
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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.

kele weken op zolder alles te hebben geraakt wat er maar te raken
was; een kleine honderd schietschijven en een tiental schoenendozen, enkele balken zagen eruit
of er een boktorplaag uitgebroken
was in ons huis. Ondanks een
verbod trok ik met een boezemvriend richting Kralingse Bos. Na
diverse aanvallen op natuurlijke
doelen, geen dieren of vogels dat
was zielig maar de bomen waren
de klos. Het geluid van de inslagen
was duidelijk hoorbaar; een doffe
plop, keer na keer, opeens hoorden
wij kling of er iets van metaal
geraakt werd. Achter de boom die
als doel diende kwam eerst een
ﬁets tevoorschijn met daarop, ja
hoor, een politieagent. Er volgde
direct een arrestatie en we werden
overgebracht na bureau Boezemsingel. Daar werd voor ons een cel
vrijgemaakt en onze ouders werden in kennis gesteld van de arrestatie. Na anderhalf uur werd mijn
vriend liefdevol opgehaald door
zijn moeder; het was nog geen elf
uur in de ochtend. Mijn vrijlating
liet op zich wachten, die morgen
niets, die middag niets, tegen de
avond kreeg ik van een agent een
boterham en daar bleef het bij. Het
was elf uur ‘s avonds toen mijn cel
openging en pa in de deuropening
verscheen met de mededeling dat
de eerste maand mijn avonturen in
de buitenlucht voorbij waren, een
maand kamerarrest en ik moest
blij zijn dat hij mij opgehaald
had, want hij had mij liever laten
zitten in die cel. Toen ik van de
politie de opdracht meekreeg de

Herinneringen aan de Adamshofstraat
in de jaren 1930 - 1940.
De Oud-Rotterdammer van dinsdag 30 september schrijft
over de Adamshofstraat waar ik als kind gewoond heb.
Ons gezin woonde tegenover de galanteriewinkel “de
winkel van potten en pannen”, van de familie De Visser
van de Sionstraat hoek Adamshofstraat. We woonden op
Adamshofstraat 52B, een vrij bovenhuis. Bij de familie
de Visser was ik kind aan huis. Bij het wisselen van
de etalages mocht ik alle spullen die erin stonden eruit
halen en netjes aan mevrouw geven die ze dan afstofte.
Na schooltijd ging ik elke dag uit met hun hond, Tillie
(zie foto). Dan ging ik kranten rondbrengen in de buurt,
twaalf stuks, van het Rotterdams Nieuwsblad. Tevens
was Arie Visser EHBO-er en hij verrichtte behandelingen
bij kleine ongelukjes in de buurt. Links op de foto is de
Adamshofstraat zichtbaar. Tegen de Oude Dijk aan was
de lagere school van de heer Euser. Die school bezocht ik
tot mei 1940. Vooraan in de Adamshofstraat, tegenover
de familie Visser is niet, zoals vermeld in de krant “zie
foto de oude Adamshofstraat”. Dat stuk is verwoest door brand in 1940. Daar zat op de hoek de winkel van
familie Nekeman. Zij verkochten rijwielen, radio’s en stofzuigers. Ook zat er waterstoker Bras waar je voor
een paar cent warm water kon halen, voor de wekelijkse was. De grutterswaren zaten in bakken en die kon
je met een schep scheppen in puntzakken. Aan de zoldering aan een stang hingen de gewogen waren. Ik ben
nieuwsgierig naar belevenissen van anderen in deze straat.
A.C. Dronkert - Charlie Tooropsingel 64 - 3059 WG Rotterdam - 010-4212896
eerste vier woensdagmiddagen
de gangen van het politiebureau
aan de Hoﬂaan schoon te maken, dacht ik dat de kous af was.
Enkele maanden later viel er in
onze brievenbus een gerechtelijk
schrijven met de mededeling dat
ik voor de Kinderrechter op de
Noordsingel diende te verschijnen,
ik werd veroordeeld in het kader
van de vuurwapenwet met als straf
in beslagname van het wapen en
een proeftijd van ?- Ik had een
echt strafblad bleek later.

Glimfabriek
Enkele weken geleden kreeg ik De OudRotterdammer no. 16 onder ogen en tot
mijn grote verrassing vond ik daarin een
verhaal over de GLIM-fabriek. Ik ben
namelijk van moederskant de kleindochter van de stichters van deze fabriek, de
heer en mevrouw Schatborn. De juiste
stichtingsdatum en –plaats weet ik niet,
maar het moet vóór 1920 zijn geweest,
gezien de foto’s die ik in mijn bezit heb.
In uw artikel ontbreekt dus het stuk
van voor 1933, toen de heer Versteege
directeur werd (volgens mij staat mijn
opa op de foto als laatste man links). De heer Schatborn had twee zonen en geen van beiden wilden hun
vader opvolgen in het bedrijf. Vervolgens werd mijn vader, K.J.J.Angermille, destijds verloofd met de jongste
dochter en op dat moment wonend en werkend in voormalig Nederlands Indie, gevraagd terug naar Nederland
te komen om zijn schoonvader op te volgen. Mijn vader boekte de terugreis naar Nederland, maar op de dag
van zijn aankomst in Genua overleed zeer onverwachts mijn grootvader en werd Versteege directeur. Mijn
vader heeft, met een korte onderbreking, altijd bij de GLIM-fabriek gewerkt als hoofdvertegenwoordiger/verkoopleider. Mijn grootmoeder, mevrouw G.M.Schatborn-van Tussenbroek werd, als mede-oprichtster, na het
overlijden van haar echtgenoot, commissaris van het bedrijf en bleef dat vele jaren. Namen die ik mij herinner
uit mijn meisjesjaren: Josselin de Jong (chemicus), Klein, Botschuiver en juffrouw Latenstein (woonde bij de
N.H.kerk in Overschie) en niet te vergeten Jeanne Giltay, die met een bedrijfsauto poetsdozen rondbracht, een
vrouwelijke vertegenwoordiger, destijds heel bijzonder. Misschien komen er bij anderen nog meer herinneringen boven, na dit aanvullende verhaal.
Joke van Hamond-Angermille
Londenstraat 254
2711 DK Zoetermeer
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Hans Doelman v.d.Slot
Haringvlietstr. 191
Dordrecht 078-6148385
----------------------------------------Een oud-Rotterdammer,
Sinds enkele maanden krijg ik
van mijn zus uit Numansdorp De
Oud-Rotterdammer opgestuurd. Ik
woon al ruim 45 jaar op het voormalige eiland Wieringen. Op mijn
zestiende ben ik bij de Marine
gegaan en na mijn diensttijd mijn
huidige vrouw tegen gekomen en
al 46 jaar getrouwd. De kranten
die wij krijgen lees ik tot de laatste
letter helemaal uit; werkelijk fantastisch al die stukken van vroeger
en die humoristische stukken van
Gerard Cox.
Ik ben in 1939 geboren in de
oude Millinxstraat 141. Van de
oorlogsjaren kan ik me niet veel
herinneren, maar des te meer van
de lagere school, ambachtschool
en de Nicolaas Witsenschool in de
Oranjeboomstraat. Daarna mijn
eerste baas, de ﬁrma Haasdijk in
de Spaanse Polder, als leerling
meubelmaker of winkelinstallateur. Of deze zaak nog bestaat,
weet ik niet, maar ik wat ik nooit
zal vergeten is het verplicht auto’s
wassen op zaterdagmiddag na het
werk. We werkten toen nog op
zaterdag voor f. 0,45 per uur. Niemand van ons vond het geweldig
om voor die paar rotcenten je vrije
middag op te offeren. De lagere
school was in de Zwartewaalstraat; grote klassen en redelijk
streng bij meester Oosthoek
.Na schooltijd speelden we op
straat, gingen naar de Waalhaven,
Sluisjesdijk of Maashaven om te
zwemmen en een of andere streek
uit te halen met vrienden als Freek
Mosselman, Teunie Leentvaart,

Benny Schuier en Chris Hoogeveen. Met Theo de Koning ging ik
naar het Zuider volkshuis waar we
bij een jongenskoor zongen. Ik als
jongenssopraan. We gaven concerten in de Koninginnekerk, Gouda
en Middelharnis. We zongen dan
de Mattheus Passion met in die
tijd beroemde zangers en zangeressen zoals Annie Hermes en Jo
Vincent. Normaal denk je niet zo
veel aan die tijd, maar sinds ik die
kranten lees komt er steeds meer
voorbij. Ik zou wel eens willen
horen hoe het nu is met mijn
vrienden van toen.
A.E.Karsbergen
Hofweg 6
1777NK Hippolytushoef
022-7511771
akarsbergen@hetnet.nl.
----------------------------------------Geachte redactie
Wat was het afgelopen week een
feestelijke week. Eerst zondag 19
oktober die geweldige Haventoertocht met vlotte, duidelijke uitleg
door de heer Wolters. Na aﬂoop
kregen we bovendien nog het
mooie “Spidoboek”. Afgelopen
vrijdag zijn we naar de 55Plusbeurs geweest en hebben, hoe
kon het ook anders, een bezoek
gebracht aan uw stand. Tot onze
grote verrassing viel mijn man
in de prijzen: het Strandjuttersarrangement. Een geweldige prijs.
We zullen er ook met veel plezier
en dankbaar gebruik van maken.
In mijn enthousiasme zou ik bijna
vergeten u te feliciteren met uw
driejarig bestaan. Van harte dus
en nog heel veel succesvolle jaren
met De Oud-Rotterdammer.
Jan van den Broek
Kitty van den Broek-Kersseboom
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TANTE POST
Beste Ed van Helten
Ik heb Herman Smink van De Mega’s goed
gekend. In feite ben ik zelf gaan drummen
door Herman. Hij was een drummer met
een ﬁjne touch, ik vond hem een echte
feelgooddrummer. Herman heeft ook in
de Dutch Dimension gespeeld, in The
Bodysnatchers met Leo Loos, Peter van
Gameren, John Jap-A-Joe en Ger ‘Sax’ van
Voorden, in het Roha-Dansorkest (daar heb
ik nog een elpee van: ‘Buscar’ samen met
o.a. Jos Valster, Klaas Hekman en Pierre
van Duyl, opgenomen in een studio op
Heyplaat en gedeeltelijk live in het toenmalige ‘Berenei’) en in The Groovetones
(een rhythm and bluesband met o.a. Willem
van Dullemen van de vroegere band uit het
Schiedamse Tip on In) en in een groep met
Peter van Gameren, Paul Vink en Frederique Spigt, waar later I’ve got the Bullets
uit is voortgekomen. Herman vertelde mij
dat hij zelf door Ton op ‘t Hof is geïnspireerd te gaan drummen (de ouders van
Ton woonden op de Nieuwe Binnenweg
tegenover café Vagebond), hij hoorde ‘m
spelen op een bruiloft. Zijn grote idool uit
het Rotterdamse was Jakob van Heijningen, een drummer die ik niet heb gekend,
maar wie weet is er wel een lezer van De
Oud-Rotterdammer die hem wel heeft gekend. Herman heeft de zoon die hij samen
met Yvonne Schaapveld heeft gekregen
Jakob genoemd. Herman is in maart 1994
overleden, vrij kort nadat zijn zwager Cor
Vaandrager in 1992 was overleden (die was
getrouwd geweest met een van de zussen
van Herman, Hetty Smink).
Je rubriek Beat aan de Maas lees ik altijd
met veel plezier, hoewel ik zelf niet alles
heb meegemaakt (ik ben van 1954). Als het
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in boekvorm verschijnt, dan heb je in ieder
geval alvast een koper. Keep up the good
work.
Nico Molendijk
---------------------------------------------------Navego
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties
die ik kreeg op mijn Navegoverhaal in deze
krant van 14 oktober. Het was heel leuk het
verhaal aan te horen wat betreft de jaren
vijftig in het Groothandelsgebouw. Jammer genoeg waren er al wat oud-collega’s
overleden en daarom vond ik het zo leuk en
moedig dat de vrouwen van deze mensen
mij toch gebeld hebben.
Heel bijzonder was het telefoontje van
Wout Stam (vertegenwoordiger autolakken)
die mij niet alleen belde, maar ’s middags
al bij mij op bezoek kwam. De heer Stam
had nog diverse foto’s en ander materiaal
uit de Navegotijd, ook ik had nog diverse
foto’s en zo hebben we een gezellige middag gehad met veel verhalen uit die tijd.
Ook belde er nog een mijnheer die vertelde
dat hij 28 jaar bij een schildersbedrijf had
gewerkt en in die jaren heel wat materiaal
bij ons had opgehaald. Al met al leuke
reacties.
Tot slot nog een oproep aan Joke Thierman, zij heeft mij ook gebeld, ik heb haar
adres niet, maar zou het leuk vinden als
zij mij nog eens belde of mailde. Zo zie je
maar dat een verhaaltje in de DOR weer
veel mensen bij elkaar heeft gebracht en
daarvoor mijn hartelijke dank aan De OudRotterdammer!
Aad Groeneweg
groen123@12move
010-4202414

Busreis
Deze foto is ongeveer zestig jaar oud
en gemaakt bij een busreis naar een
zeepfabriek, aangeboden door kruidenier
Rob Köp. De mensen op de foto waren
zijn klanten en kwamen uit de Oranjeboomstraat en de Rosestraat. Misschien
herkennen kinderen hun moeder of oma.
Ik ken nog enkele namen, zoals mijn
broer Arie en Ans, mijn moeder Van der
Molen. Ook de zussen Ans, Strien en Dora Wulfraat, Annie en Truus Rijsdijk, de families
Van Zutphen, Fasen en De zwart, A. Ruis, R. Schaefer, A. Kouijzer, M. van Vlijmen, Van
Hooft, Hoenderop, G. Muurlink, mevrouw Köp en haar zus Merks, mijn zus Truus en ikzelf
Greet. Wij vinden uw krant geweldig!

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus
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 adresgegevens te vermelden!

Colofon

G. Wijs-Van der Molen
Lokhorst 234, 3085 WZ Rotterdam, 010-4811402
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Toos & Wil van Leeuwen
Ik ben op zoek naar
Toos en Wil van
Leeuwen (meisjesnaam) twee nichten
van mij, maar sinds
midden jaren zestig
uit het oog verloren.
De bijgaande foto is
begin jaren zestig op
het Noordplein gemaakt en waaraan ik leuke
herinneringen aan heb, Zij woonden toen ook
op het Noordplein 49, maar die nummering
is veranderd, boven mijn ouders, naast de
apotheek Exler. Wij, ook mijn broer en zus,
zouden het leuk vinden om te horen hoe het
met Toos en Wil al die jaren is gegaan.
Rob van Leeuwen
Tel. 010-4708944, rleeuwen.4@hccnet.nl
-------------------------------------------------------Bas Hak
Ik ben op zoek naar Bas Hak. Hij heeft bij in
de klas gezeten op de ds. Van Haselenschool
op de Hillevliet. Ik wil graag weten hoe het
met hem gaat. Wie kan mij helpen hem te
vinden?
Truus Knape, nltrijntje@hotmail.com
0181-619363 (na 16.15 uur)
-------------------------------------------------------Geachte redactie
Af en toe krijg ik van mijn broer De Oud-Rotterdammer, die ik met plezier en belangstelling
doorsnuffel. Ooit heeft er in een van uw edities
een gedicht van Gerard Cox gestaan over een
vader. De zoon haalt daarin herinneringen
op aan de wandelingen met zijn vader, met
de grote hand in de kleine. Vader sterft en de
zoon spreekt over de schatten die hij met vader
(tijdens die wandelingen) verzameld heeft.
Mijn broer zoekt zich al enige tijd wild naar
die tekst, omdat hij er helemaal van ondersteboven is. Tekst....NIET te vinden. Kunt u ons
aan die tekst helpen? Mijn broer zou er helemaal gelukkig van worden. Hij is sedert enkele
jaren grootvader en wandelt nu zelf heel vaak
met de kleinzoon door de natuur. Ik zal verder
met plezier uw uitgaves lezen, vooral Tante
Post en de oproepjes interesseren mij en - wie
weet - lees ik ooit nog eens iets over mijn oude
school, de Schoonebergeweg ULO van mej.
van de Graaf. (Strenge school, strenge directrice, maar heeeeeeel goed onderwijs)
Doris a. Houthuyse, doris.h@chello.nl
------------------------------------------------------Sjaantje de Hoop
Omstreeks 1938 speelde ik als kind (ik ben nu
78 jaar) met Sjaantje de Hoop en maakte kennis met de heerlijke bonbons die haar vader
in zijn bedrijf maakte. Wij woonden in de
Nicolaas Zasstraat in de Proveniersbuurt. Het
is dus 70 jaar geleden en ik zou graag weten
hoe het haar is vergaan.
Piet Aarse, Kelloggplaats 14
3068 JG Rotterdam, piet.aarse@zonnet.nl

Gerard en Maatje Huisman
Ik zoek de kinderen van J. Looij (laatst bekende adres Zwart Janstraat), om mij hopelijk
te helpen aan foto’s van mijn grootouders Gerard en Maatje Huisman (laatst bekende adres
Putselaan), die ik helaas tijdens een verhuizing
ben kwijtgeraakt.
Leo Huisman, 078-6128953.
leohuisman@gmail.com
-------------------------------------------------------Jaap van Dam
Wij, Beb Rabellier en Aad Schuitema, zoeken
Jaap van Dam. Hij woonde tussen 1945 en
1959 in de Luzacstraat, Bergpolder. Van mij,
Beb, is het echt uit die jaren een zwemvriend
en wij zijn ook in 1947 of 1948 samen op de
ﬁets met vakantie geweest langs de jeugdherbergen; in een week het IJsselmeer rond.
010-4659894
lama001@kpnplanet.nl
------------------------------------------------------Geachte redactie
Sportclub Neptunus maakt een ﬁlm over de
historie van de vereniging vanaf 1900 tot
heden. We hebben al heel wat ﬁlmbeelden
verzameld, maar zoeken nog naar ﬁlmbeelden
van het pontje over de Schie, vanaf het oude
RFC-terrein over de Schie richting Sparta.
Ook zoeken we beelden van tramlijn 11 richting Mathenesserbrug.
Zijn er onder de lezers van De Oud-Rotterdammer mensen die in het bezit zijn van
ﬁlmbeelden hiervan, dan kunnen zij contact
opnemen met:
Karel Leeuwangh
010-4739539
karelleeuwangh@kpnplanet.nl
-------------------------------------------------------Nado-Vooruitgang
Nado-V was een voetbalvereniging met
diverse andere afdelingen zoals, honkbal,
tafeltennis en zelfs even volleybal. Ik ben lid
geweest van 1960 t/m 1976 bij de afdelingen
voetbal, honkbal en tafeltennis. Die jaren werd
gespeeld op sportpark “110 morgen” aan de
Achillesstraat in Rotterdam-110 morgen.
Het zou leuk zijn weer eens met andere leden
uit deze periode te spreken, mailen of iets
dergelijks. Zeker met de spelers van het 3e
elftal uit 1973, waarmee we kampioen werden
en het gehele jaar met veel plezier en lol leuke
dingen beleefden.
Enkele van de spelers waren: Berry.v.d.Ven/
Gerard Boute/Rob Raaymakers/Bas Zweerus/
Hans Vlek/Henk Giezen/Ed Veugelers/Arie
Groeneweg/John Blomsteel/Jan Dwarswaard
en natuurlijk onze leider Dhr.Steenbeek. Oud
leden van NADO-V laat iets van je horen, ik
ben zeer benieuwd naar oude verhalen, foto’s
en dergelijke.
Gerard Ockeloen
Eikendonk 9, 4942 BG Raamsdonksveer
0162-514745, ockeloen@casema.nl
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Gevelkopje van Kruger
In 1970 werden bij de verbouwing van de bioscoop Victoria tot
verkoopruimte voor Radio Correct,
Bergweg Rotterdam, een groot
aantal (15) tegeltableaux ontdekt uit
de jaren 1900 met als onderwerp de
Boerenoorlog van 1899 tot 1902.
Deze ontstaansgeschiedenis is door
mij uitgeplozen en daarbij kwamen
talloze andere zaken aan bod, waaronder de gevelkopjes. In de vroege
jaren 80 werden van een slooppand in de Van der Sluijsstraat drie
gevelkopjes bewaard van president
Paul Kruger met hoge hoed. Deze
zijn spoorloos. Wie kan mij helpen
deze kopjes op te sporen?
A.W. van der Kuijp
Bergweg 212
3035 BN Rotterdam
010-4654941
---------------------------------------Grammofoonplaat
Spaarbank Rotterdam
Ik zoek een grammofoonplaat
uit ongeveer 1939. Ik zat op de
Caspard de Colignyschool in de
Nobelstraat in Blijdorp. Het hoofd
op de school was de heer Weis. Wij
hebben met onze klas destijds een
grammofoonplaat opgenomen voor
de Spaarbank in Rotterdam. Het
luidde als volgt: Wat kan je kopen

voor een cent, ach niet heel veel dat
is bekend, een centje is zo weinig
waard, maar als je er elke week één
spaart, dan heb je aan het einde van
het jaar, toch al twee kwartjes bij
elkaar. Hoe leuk om te verzinnen
dan, wat je daarvoor kopen kan.
Een dubbeltje is een hele schat,
maar als je het hebt zeg kleine guit,
geef het dan niet uit snoepgoed uit,
als je al die centjes goed bewaard
etc, etc. Wie heeft zo’n plaatje in
het bezit?
Mevr. Zwaan- Bolink
Berberisweg 312
3053 PJ Rotterdam
Zwaan31@kpnmail.com
---------------------------------------Vader en Opa Roijers
Zijn er nog mensen die mijn vader
en opa Roijers gekend hebben?
Zij hadden van ongeveer 19381946 een bar op het Deliplein op
Katendrecht, De Riobar. Zijn daar
nog foto’s van?
P. Roijers
Laan van Nieuw Blankenburg 54e
3181 DB Rozenburg
---------------------------------------Fransje en Sjanneke van
Putten
Ik zoek de zusjes Frans en Sjanneke
van Putten, die wij kenden toen we
van de Stadhoudersweg naar de

Geachte heer
Na aanleiding van mijn oproep in De Oud-Rotterdammer
dat ik graag in contact wilde komen met personen die bij mij
op de Da Costa school (Hogewerfschool) hebben gezeten
in de periode van 1951 – 1961 kleuter- en lagere school,
heb ik leuke reacties gehad. We willen februari 2009 een
reünie organiseren, maar er ontbreken nog wat namen: Peter
Verhezen, Peter Verbarendse, Paula Lighthart, Bram ?, Hans
Rodenburg, Wim Wijnstekers, Max Engelsma, Mia Tol, Elly
van de Polder, Nellie van der Werf, Lenie van de Leyen, Ina Ket, Corry Pattijn, Anneke Bakema. Gerda Mastenbroek, Dick Dordmond, Dick Verschoor, Wim van Solingen,
Arie van de Weiden, Nelis ?, Egbert de Boer, Kees Stolk, Joop
Bezemer, Cor Erkelens, Peter Teyl, Wim van ’t Hof,
Bijgaande klassenfoto’s zijn van de kleuterschool met juffrouw
Barendrecht en de klas met meester Hellendoorn. Misschien
dat iemand zich herkent.
Henk van der Vlies
Galvanistraat 15, 3316 GH Dordrecht.
06 53 83 04 34, vanvlies@worldonline.nl
Doezastraat 15c verhuisden. Jullie
aten bij ons zelfgebakken patat.
Sjan was altijd hongerig. Jullie
hadden een grote kamer met witte
muren. Daar verfden we in kleurboeken. Later verhuisden wij naar
Voorburg. Fransje is daar nog een
keer geweest. Ik zou willen weten
hoe het met jullie is gegaan.
Astrid Schram

P.C. Hooftlaan 40
3141 AG Maassluis
---------------------------------------Van der Poelstraat
Kom nou familie Hollander uit
de Van der Poelstraat en geef uw
telefoonnummer op aan ons die
zich verenigden op de 55+ beurs in
Ahoy. Dat geldt ook voor iedereen
die ooit in de Van der Poelstraat

voor, tijdens en kort na de oorlog
woonden, bekend was of bekenden
had. Wij willen een groep bij elkaar
krijgen om elkaars ervaringen
uit te wisselen. Zelf woonde ik
op Schietbaanlaan 97 waar drie
keer de ruiten sneuvelden van het
oorlogsgeweld.
Wim Suyker
0164-238492

Puzzel mee en win !!!
De drukste weken zijn nu toch echt achter ons. De laatste paar weken heeft De Oud-Rotterdammer het hartstikke
druk gehad met de succesvolle vaartochten en de beurs in Ahoy. Inmiddels is het een stukje rustiger geworden, maar
we zijn nog steeds niet helemaal bij. Gelukkig hadden onze lezers wel genoeg tijd om even rustig te gaan zitten
en een puzzeltje te maken. We kregen wederom ontzettend veel inzendingen binnen. Dit keer worden er weer vijf
boeken van Ben Laurens verloot, maar alleen onder inzendingen die als antwoord hadden:

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars
van deze week dingen weer mee naar vijf exemplaren
van het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit
de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 19 NOVEMBER op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl Succes!!

Rotterdam verheugt zich op de feestdagen
De winnaars zijn:
W.J. van Megen, Rotterdam
Mevr. De Wit, Hellevoetsluis
M.A. de Moor, Rotterdam

A. Dijkhuizen, Hoogvliet
Mevr. Klerks-Bosman, Sluiskil

)PSJ[POUBBM
HFIBBTU ESVL TUPNWFSCBBTECMPFJXJK[FMPTCBOEJHESJOLHFMBH
QMBBUTBBOIFU*+TTFMNFFSOPPSEFSCSFFEUF BGL HFME WPMLTU 
 UFMXPPSE  VJUSPFQ WBO BGLFFS  SJWJFS JO 6USFDIU  NFEFEPHFO
EFFSOJT /FEFSFEJWJTJFDMVCWFSCSBOEJOHTWFSTDIJKOTFMPPTUFST
IPPGEEFLTFMLMFJONFFSUKFXJOESJDIUJOH/FEFSMBOETFOPSN BGL 
EFFMWBOCFTUFLBGHFMFHFOLXBBETQSFLFSJKWPEPOPQ
IPVEFMJKL DPOUJOVF   IFMEFOEJDIU  ,POJOLMJKLF /FEFSMBOETF "UMFUJFL
6OJF BGL PQFOCBBSWFSWPFSNJEEFMTDISJKGHFSFJ TUJKM EBOT
LMFJOTUSPNFOEXBUFSXPSUFM3VTTJTDITUBBUTNBONFJTKFTOBBN
BNCBDIUFMJKLCFSPFQCSPPEWBOGJKOSPHHFNFFMLFSTFOTPPSU
QMBBHHFFTUHJFSJHBBSEOJFVX JOTBNFOTU FMFLUSJTDIHFMBEFO
NFUBMFO EFFMUKF  &VSPQFTF IPPGETUBE  &VSPQFBBO  POCF[PSHE
NBL$IJOFTFNVOU&VSPQFBBOSJWJFSJO0PTUFOSJKLOFPO
TDIFJL BGL   HFIPPSPSHBBO  LMFJOF HSPFQ WBO WPPSOBNF NFOTFO
PQFOCBBSWFSWPFSNJEEFMTUSBMFOLSBOTQMBBUTJO/PPSE)PMMBOE
7FSUJDBBM
BMDPIPMJTDIFESBOLDBMDJVN TDIFJLBGL CFFUTMBHJOTUSVNFOU
7FOFUJBBOTWBBSUVJHJOTFDUFOFUFOE[PPHEJFSSPFJTQBBOHFTOFEFO
IFOHTU  WPPS JO TBNFOTU   NBBOTUBOE BGL   XBU KF BMT uJEPMu
[FLFS NPFU IFCCFO PN EPPS UF CSFLFO  HPOH  KPOHFOTOBBN 
LJQQFOMPPQLMFJOFWSVDIULPSGMBTUEJFSXFSLMVTU JO[FU 
XSFFE IFFSTFS JO 3PNF  QMBBUT BBO IFU *+TTFMNFFS  NBO WBO XJF
EFWSPVXHFTUPSWFOJTOBNBBL WBMT IBOEFMBBSJOHFWPHFMUF
OBHFSFDIUPQSJKMBBOXBOEFMFOCFSHLFUFOMBOHTEFXFTULVTUWBO
;VJE"NFSJLB  EVO PQHFSPME XBGFMUKF  LMFEJOHTUVL  EJFSFOIPPGE
CPPNTPPSUQSJFNQMBBUTJO4QBOKFSJWJFSJO/PPSE#SBCBOU
TDIJFUUVJHPNQJKMFONFFBGUFTDIJFUFOIPPHUFNFSLWBOXBUFS
POEFSBBSETFSVJNUF&VSPQFBBO-JNCVSHTFLMFJTPPSUCFXFSLFO
WBOIVJEFOSPOEFEBOT[BOEIFVWFM/FEFSMBOETF0NSPFQ4UJDI
UJOH BGL LFSFM WFOU OVM OJIJM "SBCJTDIFWPSTUFJMBOEEFS
LMFJOF"OUJMMFOEJFSFOHFMVJEWPPSNBMJHUWQSPHSBNNBWBO+BO-FOGF
SJOLPOEFSOFNJOHTSBBE BGL TJOFEVCJP BGL 
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EFOJFVXTUFPOUXJLLFMJOHFONadere inlichtingen over Humanitas,
een vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman op nummer
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Humanitas thuis? Kijk Humanitas-TV!
Wekelijks zendt Humanitas via ‘Rotterdam TV’ op de Rotterdamse kabel een
interessant programma uit over wonen, werken en de nieuwste ontwikkelingen bij Humanitas. Met reportages van evenementen en activiteiten van
binnen en buiten de vestigingen. Elke donderdag van 19.00 - 19.30 uur; elke
vrijdag (herhaling) van 11.00 - 11.30 uur. Stem af op kanaal 67+ op de kabel.

Cadeautip voor Sint en Kerst!

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (10)

‘Verboden af te blijven!’

In De Oud-Rotterdammer van 30
september jl. liet Priscilla Gonçalves u weer een bijzonder voorwerp zien. Wij van Humanitas
vonden het moeilijk. Maar veel
lezers wisten toch echt waar het
om ging: een apparaat om voedsel in weckpotten te steriliseren
(merk: Sterivite). De fabrikant
noemde het bescheiden ‘een
wonder-steriliseerapparaat’.

de voorloper van het internetmailen kunt beschouwen, zij
het dat het niet bepaald iets
was voor thuis. Weet u de juiste
benaming en waarvoor het apparaat werd gebruikt? Stuur uw
oplossing WØØS  EFDFNCFS
 naar Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting
en Publiciteit, Postbus 37137,
3005 LC Rotterdam of mail
naar info@humanitas-rt.nl (onderwerp: prijsvraag - vergeet
niet uw adres te vermelden)
en u maakt kans op één van de
vijf prachtige boeken ‘Open de
luiken van uw geheugen’ met
dinerbonnen ter waarde van
€ 30, te gebruiken in één van
de vijftien Humanitas senioUit de goede inzenders zijn de renrestaurants. De uitslag van
volgende prijswinnaars geloot:
deze prijsvraag kunt u lezen in
)FSNBO+BOTFO uit Nieuwerkerk De Oud-Rotterdammer van 23
aan den IJssel, (FSBSE )VJHFO december 2008.
uit Spijkenisse, + (BSMJDI uit
Waddinxveen, +* 7FSCVSH uit Medewerkers van Humanitas
Rotterdam en () )PSUFOTJVT zijn van deelneming uitgesloten.
WBOEFS4UFFO uit Hoek van Hol- Over de uitslag wordt niet gecorland. De laatste meldde ons zelfs respondeerd.
dat zij het apparaat tot op de dag
van vandaag gebruikt! Van harte
#F[PFLIFU
gefeliciteerd! U krijgt binnenkort
Humanitas
uw prijs thuisgestuurd.

#FHJOOPWFNCFS[BMIFUOJFVXTUFCPFLWBOQSPGES)BOT
#FDLFS WPPS[JUUFSWBOEF3BBEWBO#FTUVVSWBO4UJDIUJOH
)VNBOJUBT  WFSTDIJKOFO 0PSTQSPOLFMJKL HFTDISFWFO BMT
FFOMFJESBBECJKIFUPQ[FUUFO VJUCPVXFOFOPOEFSIPV
EFO WBO IFSJOOFSJOHTNVTFB MJKLU IFU CPFL JONJEEFMT
FFOWFFMCSFEFSQVCMJFLMFFTQMF[JFSUFCJFEFO
Het boek is bijvoorbeeld uitstekend te gebruiken in het
onderwijs, van lagere school
tot voortgezet onderwijs op
sociaal maatschappelijk gebied
en natuurlijk ouderenzorg. Het
kan ook uitstekend dienen als
hulpmiddel voor hen die be-

gaat het boek over herinneringen en kan het,
met de feestdagen in het
verschiet een aardig en
betaalbaar cadeau zijn
voor vader, moeder, opa
of oma.
Het boek is bijzonder rijk geïl-

trokken zijn bij het opzetten
en beheren van verzamelingen
van verenigingen en stichtingen op (lokaal) historisch gebied.
Voor mensen die, in welke vorm
dan ook, met ouderen en ouderenzorg te maken hebben,
bevat het een schat aan informatie, of men nu de intentie
heeft om een herinneringsmuseum op te zetten of niet.
Meer nog, en wellicht bovenal,

lustreerd en telt meer dan 350
afbeeldingen die voor elke lezer
van tussen de 40 en 100 jaar een
feest van herkenning zullen zijn.
Er is ook een DVD waarop een
film van ca. 30 minuten met een
visuele samenvatting van dit 240
bladzijden tellende, bijzondere
boek. Het boek, met een voorwoord van staatssecretaris Jet
Bussemaker, verschijnt bij uitgeverij Eburon en komt medio november in de boekhandel.

&FSTUFFYFNQMBBS
Oud-minister Pieter Winsemius,
voorzitter van het Sociaal Platform Rotterdam, zal a.s. EPOEFS
EBH  OPWFNCFS BT om ongeveer 17.00 uur uit handen van
de auteur het eerste exemplaar
in ontvangst nemen. U bent bij &OXBUJTEJU
deze gelegenheid, die zal worden Deze keer toont Priscilla u een
gehouden in Humanitas-Akro- apparaat dat je zo’n beetje als
polis, Achillesstraat 290, 3054 RL
Rotterdam (Hillegersberg) vanaf
16.30 uur, van harte welkom.

Het boek ‘Verboden af te blijven!’ , dat € 18,95 gaat kosten, is na verschijnen verkrijgbaar in de boekhandel
én bij Humanitas. Op veler verzoek is de cadeaukorting ( € 12,95 in plaats van € 18,95) verlengd tot 15 december! Stuur onderstaande bon naar Stichting Humanitas, afd. V&P, Postbus 37137, 3005 LC Rotterdam.

✁

+B TUVVSNJKOBHFSFFELPNFO

YIFUCPFLA7FSCPEFOBGUFCMJKWFO

/BBN
"ESFT
1PTUDPEFFOXPPOQMBBUT
5FMFGPPO
*LNBDIUJHEF4UJDIUJOH)VNBOJUBTÏÏONBMJHFFOCFESBHWBO
x € €
BGUFTDISJKWFOWBONJKO
HJSPCBOLSFLFOJOHOVNNFS
)BOEUFLFOJOH

Stichting Humanitas ook in Ridderkerk?
Tijdens een symposium van de PvdA in Ridderkerk op 23 oktober
werd aan Humanitasdirecteur Hans Becker gevraagd of hij bereid
is om over de grenzen van Rotterdam heen te kijken. ‘Als de gemeente met een plek komt, kunnen we gaan praten’, aldus Becker.
De zaal kwam al met plekken, en de PvdA-fractie bleek bereid zich
in te zetten voor een dergelijke voorziening. ‘Ook wij willen woningen waarin mensen lang kunnen blijven en met elkaar in contact
te komen’, zei fractievoorzitter Arianne Ripmeester. Het is niet de
eerste keer dat er vanuit de bevolking gepleit wordt voor ‘Anders
wonen’ voor ouderen. Ruim tien jaar geleden lobbyde een werkgroep tevergeefs voor een woonvorm à la Humanitas.

Wonen bij Humanitas, met
diensten op het gebied
van wonen, zorg en welzijn
Humanitas streeft naar een mix
van bewoning: arm/rijk, allochtoon/autochtoon, ziek/gezond.
Zo vermijden wij ‘misère-eilanden’. In de appartementen van
Humanitas kunt u dus wonen als
u geen zorg nodig heeft. Blijkt u
(meer) zorg nodig te hebben, dan
hoeft u meestal niet te verhuizen.
Van onze 2.000 apartementen komen af en toe een paar (huur- en
soms koop-)woningen leeg. Regelmatig vindt u op deze pagina
van De Oud-Rotterdammer informatie over het aanbod. Of mail
of bel Humanitas-woonmakelaar
Coby Bosker: DCPTLFS!IVNBOJ
UBTSUOM of .

)FSJOOFSJOHT
NVTFVN

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
(SBUJTFOUSFF
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/Honderd
en Tien Morgen)

Waar het verleden
toekomst heeft

Blijf op de hoogte van vacatures:
www.werkenbijhumanitas.nl
Lekker makkelijk! Ervaring leert dat leerlingen
hun vak graag bij Humanitas leren en zorgprofessionals er graag werken. De vacatures zijn
beschikbaar met een
druk op de knop. Zo blijf
je op de hoogte van de
vacatures via onze vacaturesite www.werkenbijhumanitas.nl. Bellen of
mailen kan natuurlijk
ook:  of
jobs@humanitas-rt.nl

