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Café Albireo was 20 uur open…
Rotterdam is een sloopgeile
stad. In de jaren ’70 en ’80
verdwenen bijna honderd Rotterdamse cafés rücksichtslos
van de aardbodem als gevolg van de zo noodzakelijke
(gemeentelijke) stadsvernieuwing. Een legendarische
kroeg die in 1990 tegen de
vlakte ging was café Albireo
aan de Nieuwe Binnenweg
121.
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Albireo dateerde van 1955, daarvoor
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- Café Albireo kort voor de afbraak -

GHEDUHHQQLHXZNRPHUGURQNYUROLMN
GRRUHQOLHWGHOHNNHUQLMQLHWYRRUELMJDDQ
2S]HNHUPRPHQWGHVFKDDOZDVDOYLMI
NHHUURQGJHJDDQ]HJWGHPDQµQXLVKHW
PLMQEHXUWRPKDULQJWHKDOHQ¶(Q¿Q
MHEHJULMSWKHWDO'LHPDQPRHWQyJ
WHUXJNRPHQ´

- Rinus de Korte achter de bar van Albireo -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring



 


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

‘Politiebescherming’
³+HWEUXWDDOVWHVWDDOWMHÀLNWHHHQYHQWGLH
HHQXXUWMHRIWZHHYUROLMNDFKWHUGHWRRJ
]DWGyyUWHKLMVHQ*HHQRQDDUGLJHYHQW
DEVROXXWJHHQVORHEHU,QHHQVYUDDJWKLM
KHHOEUXWDDOHHQNZDUWMHRPWHWHOHIRQH
UHQLQGHFDIpFHO:DDURPEUXWDDO":HO
QDKHWNRUWHJHVSUHN]HJWµLH]RQGHUEOLN
NHQRIEOR]HQµ,NKHE]RMXLVWGHSROLWLH
JHEHOGZDQWLNNDQPLMQUHNHQLQJQLHW
EHWDOHQ¶(QMDZHOKRRUELQQHQHHQSDDU
PLQXWHQZDVGHNLWLQGH]DDNHQQDPGH
NODQWPHH*LQJLNYRRUJXOGHQDDQ
GUDQNKHWVFKLSLQZDQWHUYLHOQDWXXUOLMN
QLHWVWHYHUKDOHQHQLNNRQGHPDQRRN
QLHWDDQ]LMQMDVMHWUHNNHQZDQWKLMKDG
KDKDµSROLWLHEHVFKHUPLQJ¶,NKHEPLM
QRJQRRLW]RJHQDDLGJHYRHOGHQKHWLV
PLMRRNQRRLWPHHURYHUNRPHQ7RRQ
:LHJPDQQGLHYURHJHUKDGJHYDUHQELM
9DQ1LHYHOW*RXGULDDQJDIGH]DDNGH
QDDP$OELUHRQDDUppQYDQGHVFKHSHQ
0LMQEURHU6MDDN  NRFKWKHW
FDIpLQ+LMPDDNWHHUPHWHHQHHQ
RFKWHQG]DDNYDQRPXXURSHQ
9HHORFKWHQGFDIpVZDUHQHUWRHQQLHW
9DQDIREHUGHLNLQ$OELUHR(HQ
ERHLHQGHWLMG+HWZDVHHQKHOHRUJDQL
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VDWLHZDQWZLMZDUHQGXVXXURSHQHQ
GDWYHUJGHGHQRGLJHFUHDWLYLWHLW,Q
QDPLN$OELUHRRYHUYDQPLMQEURHU,N
KDGJRHGSHUVRQHHOPDDUGHHG]HOIGH
DYRQGHQGHQDFKW%DQJ"1HHQRRLW
+HWLVQLPPHUXLWGHKDQGJHORSHQ,N
EHQH[FRPPDQGR.ODQWHQGLHODVWLJ
ZDUHQ]HWWHLN]RQGHUSDUGRQEXLWHQGH
GHXU
Gezellige meiden
¶V$YRQGVHQYURHJLQGHRFKWHQGNUHJHQ
ZLMYHHOWD[LFKDXIIHXUVYDQGLHEORNEDQ
GHUV'LHJLQJHQGDQNDDUWHQPHWYHHO
NRI¿HHUELM%HJLQMDUHQ¶EHQLNJH
VWRSWPHWGDWQDFKWZHUN*LQJLNJHZRRQ
RUGHQWHOLMNRPQHJHQXXURSHQ.UHHJLN
DOGLHOHHUOLQJHWMHVYDQ6FKRHYHUV*H]HO
OLJHPHLGHQGLHMHRSYUROLMNWHQ2Q]H
NODQWHQNULQJYHUQLHXZGH]LFKVWHHGV]R

KRXGMHKHWYDNYRO,NKHEJHHQPRPHQW
VSLMWYDQPLMQFDIpDYRQWXXUDOKHELNHU
JHHQFHQWDDQRYHUJHKRXGHQ-HNHQWKHW
PHWVFKHSSHQHULQHQPHWNUXLZDJHQV
HUXLW,NKHEGH]DDNJRHGDDQGH
*HPHHQWHYHUNRFKWPDDUGDWJHOGLVRRN
ZHHUSOHLWH,NNRPXLWHHQDUPJH]LQXLW
GH:RHOZLMNVWUDDWHQZDUHQ]RDUPGDW
LNKRRJXLWYRRUWZHHXXU YRRU]HYHQ
VWXLYHUV HHQDXWRSHGPRFKWKXUHQ2ILN
QRJZHUN"7XXUOLMN,NVWDWZHHGDJHQLQ
GHZHHNPHWJURHQWHHQIUXLWRSGHPDUNW
YDQ6FKLHGDPHQ9ODDUGLQJHQ:DDURP
QLHW",NEHQSDVMDDUHQKRXGPLM¿W
PHWWHQQLVVHQ´
-RULV%RGGDHUW

$SULOYHUVFKLMQWGHHOYDQKHWERHNµ5RWWHUGDPVH&DIpV¶,QKHWYXLVWGLNNH
ERHN PHWFLUFDIRWR¶V ZRUGWKHW5RWWHUGDPVHFDIpOHYHQYDQ
EHKDQGHOG'HQDGUXNOLJWRSGHµYHUGZHQHQFDIpV¶'HUHGDFWLHYDQKHWERHNLVQRJ
RSHQHQ-RULV]RHNWSULYpIRWRPDWHULDDOYDQJHVORRSWHFDIpV9HUGHUEHVWDDWGHPR
JHOLMNKHLGYRRUHHQ¿NVHNRUWLQJLQWHVFKULMYHQRSKHWERHN,QIRMRULVERGGDHUW#
KRWPDLOFRPyI&RROKDYHQ%$5RWWHUGDP
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D. van Vianen VOF
Ɣ ,VDOYHOHMDUHQGHVSHFLDOLVWLQ
woning- en bedrijfsontruimingen.
Ɣ 'HZRQLQJHQZRUGHQLQ

staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
Woningstichting/familie/
makelaar.
Ɣ 7HYHQVGRHQZLMYHUKXL]LQJHQ
van groot naar klein en evt.
in/uitpakservice.
Ɣ 2Q]HEHWDOLQJHQJHVFKLHGHQ
altijd achteraf.
Ɣ :LMZHUNHQGRRU
het gehele land.
Ɣ :LMVWDDQEHNHQGRPRQ]H
service en kwaliteit.
Ɣ %LMRQVNULMJWXDOWLMGJDUDQWLH
tot oplevering.
Ɣ :LMJHYHQXDOWLMGHHQJUDWLV
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

  
    



Mode voor bbeennss
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“De Griffioen” ieder moment
Openhaarden &
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Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

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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Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)


 





Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan,
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet,
Kip ”Mountain Spring“, Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek,
Groenten v/h seizoen, Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees,
Kip a la Kanton, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Patat, Nasi, Bami,
Mihoen.



Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33
'''%'##"

Vrijdag, zaterdag en zondag
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€ 8,95 p.p.

(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.
OPEN: ma. 16.00-22.00 uur,
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.
Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

De feestdagen
komen er aan
Om alvast in de juiste
sfeer te komen geven wij

20% korting
op de gehele collectie
*met uitzondering van de nieuwe en de basic collectie

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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Kralingscheveer, een apart buurtje
Het dorpje aan de IJsseldijk, ingeklemd tussen Rotterdam en
Capelle aan den IJssel. Geboren in 1947 in de Zebrastraat ben
ik opgegroeid in Kralingseveer. Mijn ouders gingen naar de
kerk van de oud-gereformeerde gemeente in de Buffelstraat.
Mijn grootvader Dirk Jongeneel was ouderling in deze kerk.
Het Elandplein is het centrum van waaruit zo ongeveer alle
activiteiten plaatsvonden en nog altijd vinden, zoals de bloemenmarkt met Pinksteren en de start van de avondvierdaagse
en Trailerpop, een popfestival met allure.
Vanaf het Elandplein kan de voetballiefhebber lopen naar het terrein
van CKC , de voetbalvereniging die
Kralingseveer rijk is. Op dat plein staat
nog altijd het café de Amstelbron, van
de vroegere eigenaar Kees van Vliet,
die nu is overgenomen door zijn kinderen Kees (Jr) en Nel van Vliet. Hier
heeft ondergetekende menig biertje
genuttigd.

Op het plein was en is clubhuis Het
Veer gevestigd waar het altijd bijzonder gezellig feesten is. Begin jaren
zeventig begon ik met mijn vriend Jan
van Hoof en mijn broer Bert Docters
van Leeuwen een band en daarmee
repeteerden wij in het gebouw van de
speeltuin in de Giraffestraat waar Cor
Dorsman als voorzitter vele jaren de
scepter heeft gezwaaid.
- Café Amstelbron is er nog altijd -

Weinig veranderd
Jan van Hoof en mijn broer Bert wonen
allebei nog in Kralingseveer, evenals
onze toenmalige manager van de band,
Joop Smit, die al jaren café de Sting
runt op de hoek IJsselmondselaan met
de Zebrastraat.
Het Zalmhuis, het pontje naar IJsselmonde, de Albatros superfosfaatfabriek
die altijd vreselijk stonk en waarvan er
gaten in de nylons van de dames vie-

c foto burosolo.nl

CCtje

Cox Column

len, de IJsselwerf waar mijn oom Henk
Docters van Leeuwen nog gewerkt
heeft. De drukkerij en boekhandel
van Wegeling is nu verbouwd tot het
Rendierhof. In de kruidenierswinkel
van De Gier in de Zebrastraat zit nu
een assurantiekantoor. Mijn vader Nico
Docters van Leeuwen werkte in de
slagerij van Rozema op de IJsselmondselaan.

Ik ben in 1970 getrouwd met Jannie
Snijders uit Ridderkerk en gaan wonen
in de van Waerschutstraat in Rotterdam
en in 1974 ben ik verhuisd naar Zwijndrecht. Mijn dochters Jessica en Stella
gingen ieder jaar op vakantie naar
Kralingscheveer , dan logeerden ze bij
opa en oma Docters van Leeuwen in de
Karbouwstraat om in het Huttendorp
van de speeltuin een week lang rond te

banjeren.
Ik kom zo nu en dan nog wel eens in
Kralingscheveer en voor mijn gevoel
is er weinig veranderd. Het is nog
steeds een bijzonder gezellig oord om
te vertoeven.
Dick Docters van Leeuwen

“De krant is een meneer”
Er wordt wat afgeklaagd in krantenland, hè, waarom gebruik ik nu
toch dat afschuwelijke ‘land’, ik heb daar zo’n hekel aan, dat gemeier over ‘televisieland’, “er is opschudding in televisieland”, “wie
zijn oor te luisteren legt in boekenland”, “er is veel te doen in showbizzland”, dat halfzachte gezwets, maar ja, het staat er, ‘krantenland’ en als ik mij niet vergis zei Pontius Pilatus reeds “Quod scripti,
scripti”, hetgeen, zoals u weet, betekent “wat geschreven is, staat
geschreven”, dus er is niets meer aan te doen, een hoop geweeklaag
dus bij de kranten, om bijbels te blijven “veel geween er gekners der
tanden”, want er komen steeds minder abonnees, die ze nog hebben
zijn over het algemeen “oud en der dagen zat” en nieuwe komen er
niet bij, want onze geliefde jeugd leest niet meer.
Dat laatste zegt overigens meer over de
jeugd dan over de krant. Ik hoor ook
wel eens: “Carmiggelt wordt niet meer
gelezen, of Bomans of Vestdijk of W.F.
Hermans.” Alsof deze begenadigde,
maar morsdode schrijvers daar wat aan
kunnen doen. Dat is de vervlakking en
verpulping van deze tijd mensen. Wij,
die nog wèl lezen, staan tot onze knieën
in de Gordons en de Jolings en de Ali’s
B. en vul zelf maar aan wat u nog voor
stompzinnigs en hersenloos’ kunt bedenken. Hè, ik raak lekker op dreef.
Ik lees zelf de Volkskrant. U niet, en gelijk hebt u, maar ik ben nu eenmaal een
interlektueel, dus ik moet wel. Vroeger
had ik er het Vrije Volk en later het Rotterdams Dagblad bij, maar u weet het,
“alles verdwenen, enkel maar herinne-

ring” zoals de dichter zingt. Vijftig jaar
geleden had Rotterdam geloof ik zeven
(7!) kranten, dat heeft Peter Ouwerkerk
tenminste eens geschreven. En dat, en
zo zie je, als je maar door kletst komt
alles bij elkaar, en dat mis ik nu zo in
die Volkskrant, een beetje nieuws dat de
grachtengordel enigszins ontstijgt. Zou
dat het abonneebestand misschien ook
iets doen toenemen? Voor de mensen die
in die krant schrijven houdt de wereld,
vanaf het Centraal Station gezien, op aan
het einde van de Overtoom. En ik kan
u verzekeren, dat is een verrekt klein
stukje wereld. Maar voor de Mokummer
is Mokum de hele wereld, en de hele
wereld Mokum, en zolang ie daar blijft
zitten blijft dat ook zo. “So far so good”,
maar jammer dat ze met die oogkleppen

op mijn krant vol schrijven, en mijn televisie bevolken (Kijk naar zo’n, overigens
goed, programma als “DWDD”, het
grootste deel van de mensen dat daarin
langs komt woont om de hoek).
Dat is bij Artis, een aardige maar niet
bijzondere dierentuin, maar als daar
een schildpadje moet worden gewogen
rukken er vier cameraploegen uit. Wil
Blijdorp, een veel grotere en interessantere diergaarde, een beetje publiciteit
trekken dan moet er minstens, ja daar is
ie weer, een aap met zeven lullen zijn geboren. Over het Bep van Klaverenmemorial bijvoorbeeld zul je in de Volkskrant
geen letter lezen. Het Zomercarnaval, het
Dunyafestival, waar honderdduizenden
mensen op af komen, als het meezit een
gemengd bericht. Maar als er tien bootjes
met versierde nichten door de Mokumse
grachten varen is het voorpaginanieuws.
En dan ook nog gewoon schaamteloos
beweren dat er 250.000 mensen stonden
te kijken. Oh ja? Waar hebben die
gestaan dan? Op die bruggetjes, en die
schattige bordesjes? Kom nou, dat kàn
helemaal niet. Laatst zagen we op de
tv die plaatselijke troosteloze marathon
door de lege straten trekken, met een
plukje mensen in het Olympisch Stadion:
200.000 mensen, probeerden ze ons wijs
te maken. En de media nemen dat klak-

keloos over, want dat zit ook allemaal
daar. Straks hebben ze weer “Sail”, dan
praten ze over miljoenen bezoekers!
Waar die dan allemaal lopen blijft een
raadsel.
De Sportredactie van Volkskrant maakt
het het bontst. Die trekken ongegeneerd de lijn van de enig overgebleven
betaald voetbalvereniging in de hoofdstad. Voorbeeld? Laatst verloor PSV
voor de beker van AZ. Dat kan gebeuren. Een groot meesmuilend verslag
dat het toch nooit wat wordt daar in
Eindhoven ( waar ze al vier jaar achter
elkaar kampioen zijn.) Vervolgens verloor de Mokumse club van Volendam,
hetgeen natuurlijk een blamage is. In de
Volkskrant een klein, naamloos!, stukje,
waarin met veel meegevoel werd uitgeweid over de moeilijkheden van trainer
Van Basten. En wat de laatste betreft,
ook zo’n omhoog gevallen specimen
van hoofdstedelijke arrogantie: vier jaar
bondscoach geweest, we hebben twee
en een halve mooie wedstrijd gezien.
Nooit op afgerekend. Weet u nog hoe
Dick Advocaat het moest ontgelden?
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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!

¼
3ULMVSHUQHW]DNYDQOLWHU ¼

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

WHO

010 - 484 09 99

of bezoek onze website:
www.haardhouthandel-europoort.nl

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

T 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

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 9 december 2008

pagina 5

Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 79”
Het aantal inzendingen was niet
te tellen en iedereen gaf de juiste
oplossing: de Benthuizerstraat
tegenover de Zoomstraat. Nu is in
het betreffende blok huizen een
groot radio-, televisie-, foto- en
TOEN
electronicabedrijf gevestigd,
Herman Coster, een Franse kolonel,
waar klanten correct worden behandeld. De Waar-was-dat-nou-foto
etc. In 1901 werd in Transvalia en op
kwam van de vrouw, die mij al jarenlang vanuit Hillegersberg in de
het naastgelegen terrein aan de Berggaten houdt: Lenie. Niet haar vader, maar haar schoonvader, de heer
weg, waar later de bioscoop Victoria
Schipper, en later haar man bestierden de drogisterij midden op de
werd gebouwd, een tentoonstelling
foto. Lenie heeft tot 1948 boven de winkel gewoond.
gehouden. Hier werden veel voorwerpen geëxposeerd, afkomstig van de
Wereldtentoonstelling in Parijs van
¿OPVµV$YRQGVZDUHQHURRNSLNDQWH
Jan Weda (Maassluis): “Inderdaad
1900. De opbrengst van deze tentoon¿OPV'LNZLMOVZDVKHWHLQGYDQGH
bijna alles is veranderd op de foto,
stelling ging naar de Boerenvrouwen
voorstelling op het politiepossie in het
maar toch nog herkenbaar genoeg om
en –kinderen in de concentratiekamZwaanshals. Waar je vader je moest
te kunnen zeggen ‘komt me bekend
pen, die door Engeland waren ingekomen ophalen. Als hij dat deed.
voor’. Het is de Benthuizerstraat tericht om de Boerenstrijders te dwingen
Ondertussen moest je dan strafregels
genover de Zoomstraat. Rechts is caféde oorlog op te geven. Resultaat van
schrijven. En thuis kreeg je ook nog op
restaurant Transvalia te zien, dat in een
deze kampen waren 26370 (meer dan
je donder. Maar het was een leuke tijd.
ver verleden verbouwd is tot bioscoop
21000 kinderen) slachtoffers op een
(QHHQOHXNHEXXUW´
Victoria en waar nu die radiozaak
bevolking van ca. 300 000 mensen!
J. Krijnen: “Wat was ik aangenaam
in gevestigd is. In de zestiger jaren
De besproken tegeltableaux bevinden
verrast,
bij
opgave
79
de
foto
te
hebben wij een aantal jaren in de Delfzich nu in een museum in Zuid-Afrika,
vinden
van
mijn
ouderlijk
huis
waar
ik
gaauwstraat (in)gewoond en bezochten
op het terrein met het monument voor
gewoond
heb
van
1935
tot
1959.
Het
toen regelmatig de buurtbioscoop. De
deze slachtoffers, het Vrouwenmonuis
een
opname
van
de
panden
gelegen
bioscoop is in 1909 begonnen in een
ment. Kunt u een betere plaats wensen
aan
de
Benthuizerstraat
l
t/m
11,
Met
feestzaal van café-restaurant TransvaYRRUGH]HWHJHOV"´
vanaf
links
de
boekwinkel
van
Vellia. Bij verbouwingswerkzaamheden is
De 44 jarige P.J. Fijan stuurde zes
lekoop
(later
Van
kleef),
de
drogisterij
er ooit een tegeltableau te voorschijn
pagina’s tekst en foto’s, omdat zijn
annex parfumeriezaak van A.Schipper,
gekomen dat betrekking had op de
moeder Jannie Fijan-Schuijff niet
de kapsalon van mijn vader J.Krijnen,
Boerenoorlog. Begin 1971 viel het
alleen de foto herkende, maar gelijk
de schoenmakerij van dhr. F.Teijgeman
GRHNGH¿QLWLHIYRRU9LFWRULD´
al haar herinneringen spuide. Helaas
en geheel rechts de foyer van de
Cees van Tichelhoven: “Dit is de
ontbreekt de ruimte alles over te
bioscoop. Voor het raam met witte
Benthuizerstraat in de oude stijl. Op
nemen, maar ik schenk wel aandacht
gordijnen, rechts van het grote uitde hoek rechts op de foto zat in de tijd
aan: “In het Oude Noorden geboren en
hangbord, heb ik als jongetje van vier
waarover ik het heb, het postkantoor
getogen (gewoond achtereenvolgens
jaar de Duitse troepen Rotterdam zien
dat later is verhuisd naar de Soetenin Ackersdijkstraat, Gerard Scholbinnenmarcheren. Voor de ramen van
daalseweg. Daarnaast de schoenmatenstraat en Blommersdijkselaan ),
de foyer van Victoria werden de foto’s
kerij, waarvan ik helaas de naam niet
lokaliseerde ik de drogisterij op de
RSJHKDQJHQYDQGH¿OPVGLHLQGH
meer weet. Dan de kapper (Krijnen)
raadfoto 79 vrijwel direct als die van
bewuste week werden gedraaid. De
waar ik tot ongeveer 1960 mijn haar
Schipper in de Benthuizerstraat. In die
inzendster van de foto, Lenie Schipper,
liet knippen. Daarnaast de drogisterij
tijd waren winkelketens als Etos en
heb ik zelf niet gekend. Ik neem aan
van de familie Schipper, waar ik
Kruidvat geheel onbekend en werd een
dat dit nu ook een oudere dame is.
boven heb gewoond op de eerste etage
drogist als een deskundige op medisch
Zelf ben ik 73 (Ik mag niet verklapvan mijn derde tot zesde levensjaar
gebied gezien. Na de oorlog was dropen hoe oud zij is, maar in haar ogen
(1936-1939). Boven ons, op de tweede
gist Fraanje in de Noordmolenstraat
ben jij een snotneus! AvdS). Door de
etage, woonde de familie Meijer. De
ook een vertrouwd adres. Naar de
Benthuizerstraat reed vroeger tramlijn
volgende zaak was kantoorboekhandel
dokter gaan voor ieder wissewasje was
10,
gestart
bij
de
Kootsekade
in
Hilleen bibliotheek van Vellekoop, wiens
er niet bij en met huismiddeltjes kwam
gersberg
en
rijdend
naar
het
Spartastazoon naderhand met zijn echtgenote
men een heel eind. Vader Schuijff had
dion
in
Spangen.
Op
zondagmiddag
bij een verkeersongeluk om het leven
trouwens het homeopathisch handboek
maakten
wij
vaak
een
tramritje
(kosten
is gekomen. Niet zichtbaar op de foto,
van dokter Voorhoeve altijd binnen
6
cent),
zodat
mijn
ouders
even
een
zat op de hoek van de Raephorststraat
KDQGEHUHLN(YHQDOVGHÀHVMHVPHW
PLGGDJGXWMHNRQGHQGRHQ´
de apotheek Bulterman & de Groot.
Arnica, Ipecacuanha etc. Huisdokter
A.W.
van
der
Kuip:
“De
vraag
kan
Het postkantoor is later café Martinot
was dokter Hage (schoonzoon van
snel worden beantwoord. Het straatJHZRUGHQ´
dominee G.H. Kersten van de Boegedeelte is een deel van de BenthuiArt.Takahashi (Tokio – Japan): “Is that
zemsingelkerk) en die hield spreekuur
zerstraat. De eigenaresse van de foto
PLVVFKLHQGH%HQWKXL]HUVWUDDW"´
in Kralingen. Als opgroeiend meisje
is natuurlijk het meest geïnteresseerd
Ceez van Eijsden: “Dit is de
ben ik met een familielid of kennis
in de drogisterij, maar waar iets over
Benthuizerstraat in het Oude Noorden.
van mijn ouders wel eens meegelopen
te vertellen valt, is het meest rechter
Vroeger was het de achterzijde van
QDDUGHWRHQOHJHQGDULVFKH³GRNWHU´
pand op de foto. Hier was het kofhet Victoria Theater aan de Bergweg.
uit het alternatieve circuit, namelijk de
¿HKXLVFDIp7UDQVYDOLD'HHLJHQDDU
Voor de Noordelingen was Victoria dé
heer Bijsterveld, die praktijk had aan
C.N.A.Loos had in 1900 alle wanden
bioscoop. Met op zaterdag en zondag
de Graaf Floriszstraat in het Westen
laten bekleden met tegeltableaux met
¿OPVYDQ5RRL5RJJHUVHQ5LQ7LQ
(voor de 2e WO aan het Haringvliet).
voorstellingen over de toen aan de
Tin.Vanaf de achterkant kon je via
Deze man stelde medische diagnoses
gang zijnde Boerenoorlog. Er waren
Benthuizerstraat naar binnen piepen.
door het bestuderen van iemands
acht voorstellingen met veldslagen en
Ook de ‘veldslagen’ in de zaal tussen
ochtendurine! Men nam zijn diagnoses
acht panelen met bekende BoerenhelDQGHUHVWUDWHQZDUHQHHQ¿OPDSDUW
uiterst serieus en ook werkte hij
den zoals Kruger (naar wie een school
De Cola, toiletrollen en later stoelen
samen met een gewone medicus (voor
genoemd werd in de Hoyledestraat),
en emmers water waren beter dan de
³GXEEHOFKHFNV´ (HQXLW-

NU
drukking van mijn vader was, als ik
klaagde, “Joh, ga met je pies naar
%LMVWHUYHOG´$9'V ´

Jannie Fijan dicteerde tot slot aan
haar zoon: “Ik wil afsluiten met
(een gedeelte van) een gedicht van
Ch.A.Cocheret, dat in Rotterdams
dialect een aardige sfeertekening geeft
hoe een gemoedelijke conducteur de
passagiers in z’n stampvolle tram een
beetje onder controle probeerde te
houden:
Pas op je bene’ ...vol... we gane rijjen
En blijf daar nou niet op die treeplank
staan Want strakkies sla je met je harses op de keien En as’t er waggebeurt
heb ik het weer gedaan.

En u? Een enkeltsje .... een kaart?
Waffore? Van vijf ...? Nou, zeg dat
dan, dan is’t er geen abuis.
Loop nou een stappie door tot helemaal na vore’ ... Die buiten stane’
willen ook naar huis!
G. Moulijn (Capelle aan den IJssel)
stuurde de welbekende, geheel volgeschreven briefkaart. Bij de inzendingen van Moulijn verbaas ik me al
bijna drie jaar over twee dingen:
1. Moulijn weet altijd waar de
WWDN-foto is genomen. Volgens
mij heeft hij in zijn jonge jaren
heel wat door de stad gezworven;
2. Ik heb bewondering voor TNT.
Ieder plekje van de briefkaart is
volgeschreven, zelfs tussen de
adresgegevens schrijft Moulijn zijn
oplossing. Toch ligt de briefkaart
iedere 14 dagen in mijn bus.
‘k Ben nu bang, dat Moulijn nog iets
vindt om op de zijkant van de briefkaart te schrijven. Hoe moet ik dat dan
gaan lezen).
De attentie gaat naar Jannie Frijan, p/a
Mannagras 18, 3068 PK Rotterdam.

Nieuwe opgave no. 81

Het samenstellen van deze rubriek is een plezierige bezigheid. Eerst ga ik in de
foto-archieven naar alle (uit)hoeken van ons Rotterdam voor een leuke Waar-wasdat-nou-opgave. Daarna stap ik in mijn stukje blik om op de gevraagde plaats een
hedendaagse foto te maken. Iedere keer word ik dan weer verrast over een verleden,
dat nog in het heden is terug te vinden. Geldt dat deze keer ook?
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 22
december 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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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

Kerstproducten
Sfeervolle producten voor uw kopje koffie of thee
De Kerstproducten van Van Oordt PortionPack zorgen op en rond
de feestdagen voor een perfecte aankleding van het kopje koffie
of thee en hebben een luxe uitstraling door de sfeervolle bedrukking. De ronde Kerst sugar pads en de daarbij passende creamersticks zijn bovendien gemakkelijk in gebruik en hygiënisch.

'! 6//2 $%:% +%23402/$5#4%.
%. ./' -%%2 0/24)%6%20!++).'%.
.!!2 7770/24)/.3(/0#/-

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

Is het aantrekkelijk in de resterende weken van 2008 nog gebruik te maken van bijzondere fiscale aftrekposten op het gebied van gezondheid of uitvaart? Het is raadzaam daarin per
individu eerst een (ingewikkelde) rekensom te maken. Reacties naar info@deoudrotterdammer.nl

De lobby voor fiscale aftrek in 2008
Lezers van deze krant vragen ons of het aantrekkelijk is dit jaar nog
gebruik te maken van fiscale aftrekposten voor brillen, kronen en
andere spullen voor de gezondheid, die niet worden vergoed door
de zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt voor de laatste mogelijkheid
dit jaar een uitvaartkoopsom als persoonsgebonden aftrek op te
voeren.

6RPPLJHPHGLD¿VFDOHDGYLVHXUVHQ
EHODQJKHEEHQGHXLWYDDUWYHU]HNHUDDUV
EHQDGUXNNHQGDWGLWYRRUEHODVWLQJEHWDOHUV
QRJDODDQWUHNNHOLMNNDQ]LMQ,QGLYLGXHHO
JH]LHQNDQGDWLQGHUGDDG]R]LMQPDDU
ZLMPHQHQGDWKHWYDDNZRUGWRYHUGUHYHQ
:DQWLHGHUHHQYHUJHHWGDWMHHHQGHHODOWLMG
]HOIPRHWEHWDOHQHQGXVLVGHYUDDJYDQ
JURRWEHODQJRIMHZHOZHUNHOLMNHHQQLHX
ZHEULOQRGLJKHEWKHWHHQXLWNRPVWLVGDW
GHWDQGDUWVHHQQLHXZHNURRQDDQEUHQJW
RIGDWKHWZHO]RJXQVWLJLVLQHHQVPHWHHQ
IRUVEHGUDJMHXLWYDDUWNRVWHQYDVWWHOHJJHQ
YRRU±ZHZHWHQQLHWKRHYHHOODWHU
(HQQXFKWHUHWDQGDUWVGLHPHHUEHJDDQLV
PHWGHQRRG]DDNYDQHHQNURRQGDQPHW
KHWYHUNULMJHQYDQOXFUDWLHIZHUN]HJW
KHWDOVYROJW-HODDWWRFKJHHQNURRQ
DDQEUHQJHQDOOHHQPDDUYDQZHJHGH¿VFDOH
DIWUHNEDDUKHLG",NZHUNGDDUDOOHHQDDQ
PHHDOVGHNURRQpFKWQRRG]DNHOLMNLV¶¶
'DDUPHH]LMQZHKHWYROVODJHQHHQV

Drempel
1XZRUGWKHWZDWLQJHZLNNHOGHU:DQW
ZDWLVIHLWHOLMNKHW¿QDQFLHHOYRRUGHHO
DOVXQRJLQJHEUXLNPDDNWYDQGH
]LHNWHNRVWHQDIWUHNGLHSHUDDQ]LHQOLMN
ZRUGWEHSHUNW"
'HGUHPSHOLVQDPHOLMNLQGLWMDDUHHQ
VWXNODJHUGDQDQGHUVHQEHGUDDJW
SURFHQWYDQKHWLQNRPHQLQDOOHER[HQ
$OVXMRQJHUEHQWGDQMDDUNXQWXYRRUWV
HHQPDOLJJHEUXLNPDNHQYDQGHFKURQLVFK
]LHNHQDIWUHNYDQ¼0HQVHQRXGHUGDQ
MDDUKHEEHQGLHVRZLHVRDOLQGHYRUP
YDQHHQRXGHUHQDIWUHN
0LQQHUVNXQQHQGH]HDIWUHNYDQ¼
DOOHHQRSYRHUHQDOV]LMPppUGDQ¼DDQ
EHSDDOGH]LHNWHNRVWHQXLWJHYHQ'LWKHHW
GHµVSHFL¿HNHXLWJDYHQ¶ZDDURQGHUGXV
EULOOHQNURQHQHQDQGHUHNXQVWHQKXOS
PLGGHOHQYDOOHQ%RYHQGLHQEHVWDDWYRRU
ODJHUHLQNRPHQVQRJGHPRJHOLMNKHLGGH
XLWJDYHQPHWGHIDFWRUWHYHUKRJHQ

6WHOGDWHHQZHUNHQGHPLQQHUPHWHHQ
EUXWRMDDUVDODULVYDQ¼LQWRWDDO
¼XLWJHHIWDDQEULOOHQNURQHQHQ
DQGHUHKXOSPLGGHOHQGLHQLHWGRRUHHQ
]LHNWHNRVWHQYHU]HNHULQJZRUGHQJHGHNW
GDQNRPWKLMRSHHQWRWDOHDIWUHNSRVWYDQ
¼'DDUELMJDDQZHHUYDQXLWGDWKLM
JHHQDDQYXOOHQGH]LHNWHNRVWHQYHU]HNHULQJ
KHHIW ZDDULQµKXOSPLGGHOHQ¶DOGHHOV
ZRUGHQYHUJRHG 
=LMQXLWHLQGHOLMNHWHUXJJDYH LQ YDQ
GH%HODVWLQJGLHQVWEHGUDDJWGDQRPVWUHHNV
¼9RRU]LMQPRRLHQLHXZHEULOHQ
NURRQKHHIWKLMGDQµVOHFKWV¶¼EHWDDOG
9RRUHHQ DOOHHQVWDDQGH SOXVVHUPHW
$2:HQHHQDDQYXOOHQGSHQVLRHQVDPHQ
¼SHUMDDUNRPWGH]H LQGLYLGXHOH 
WHUXJJDYH¼ODJHUXLW
Zelf sparen
+HWOLMNWGXV]HHUDDQWUHNNHOLMN:DUHKHW
QLHWGDWXHHQ¿VFDOHH[HUFLWLHPRHWGRHQ
RPKHWYRRUHONDDUWHNULMJHQ,QGLHQXHHQ
¿VFDOHDGYLVHXULQGHDUPPRHWQHPHQ
NRVWGDWHHQSDDUKRQGHUGHXUR'DDUJDDW
XZZLQVW0DDUERYHQDOVWDDWZDWGH
WDQGDUWV]HLµMHJDDWKHWWRFKQLHWGRHQDOV
KHWQLHWQRGLJLV"¶
(pQGLQJLV]HNHU8EHVOLVW]HOI:LOWX

SHUVHGHDIWUHNSRVWUHDOLVHUHQGDQPRHW
XKHWGRHQ+RHKRJHUKHWLQNRPHQLV OHW
RSGDWYDQGH¿VFDOHSDUWQHUWHOWRRNPHH 
KRHPLQGHUDDQWUHNNHOLMNKHW±GRRUGH
GUHPSHOWURXZHQVZRUGW2RNPRHWHQGH
QRWD¶VQRJGLWMDDU]LMQEHWDDOG6RPPLJH
WDQGDUWVHQ]LMQDO]RYROJHERHNWGDWX
GDDULQGHNRPHQGHZHNHQYDQKHWMDDU
QLHWPHHUWHUHFKWNXQW
%LMHHQXLWYDDUWNRRSVRP LQQDWXUD YDQ
¼ZRUGWKHWYRRUGHLQKHWUHNHQ
YRRUEHHOGJHQRHPGHPLQQHUQRJ
JXQVWLJHU=LMQEHODVWLQJWHUXJJDYHZRUGW
]HOIV¼0DDUGDQEHWDDOWKLMZHOELMQD
¼]HOIRP]¶QXLWYDDUWNRVWHQRYHU

PLVVFKLHQZHOWLHQWDOOHQMDUHQWHNXQQHQ
GHNNHQ'HYUDDJLVRIKLMQLHWYRRUGHOLJHU
XLWLVDOVKLMDOGLHMDUHQGHEHQRGLJGH
¼±ZHOLVZDDU]RQGHUYHU]HNHULQJ
±WHJHQHHQKRRJSHUFHQWDJHUHQWH]HOINDQ
EHOHJJHQ/DDWMHHUIJHQDPHQMHEHJUDIHQLV
RIFUHPDWLHHHUVWPDDUXLWMHHYHQWXHOH
QDODWHQVFKDSEHWDOHQ
(HQLHGHUPRHW]HOIZHWHQZDWKLMRI]LM
GRHW+HWLVZHOUDDG]DDPRPYRRUGDWXLQ
GHODDWVWHZHNHQYDQGLWMDDUQRJLQYHVWHHUW
LQHHQQLHXZHEULODQGHUµKXOSPLGGHO¶RI
HHQXLWYDDUWNRRSVRPDIVOXLWHHUVWJRHGXLW
WHUHNHQHQZDWXZYRRUGHHOLV
+DQV5RRGHQEXUJ

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
Gevolgen hypotheek
verstrekken aan zoon
Mijn man en ik zijn in gemeenschap van
goederen getrouwd. Doordat onze zoon
schulden heeft is het niet aannemelijk dat
hij een hypotheek kan krijgen. We zijn
ervan op de hoogte dat de mogelijkheid
bestaat dat wij hypotheekgever kunnen
worden, maar weten niet hoe het dan zit
met het erfrecht van onze andere twee
NLQGHUHQ:DW]LMQGH¿VFDOHJHYROJHQ
indien wij allebei zouden zijn overleden
en de erfenis in de hypotheek zit? We
willen uiteraard onze andere kinderen niet
benadelen.
'DWKRHIWJHHQSUREOHPHQRSWHOHYHUHQ
:HOLVKHW]DDNGDWXHHQRI¿FLsOH
K\SRWKHHNDNWHODDWPDNHQ1LHWDOOHHQRP
DOOHVJRHGYDVWJHOHJGWHKHEEHQPDDUGLH
LVRRNQRGLJYRRU HYHQWXHOH UHQWHDIWUHN
YDQXZ]RRQ
9RRUKHWHUIUHFKWPDDNWKHWQLHW]RYHHO
XLW'HVFKXOGYDQXZ]RRQDDQXDOV
K\SRWKHHNJHYHUZRUGWEHWURNNHQELMGH
QDODWHQVFKDS'DWNDQEHWHNHQHQGDW
XZUHFKWHQYDQZHJHGHK\SRWKHHNRRN
GHHOV RYHUJDDQQDDUGHDQGHUHNLQGHUHQ
HUIJHQDPHQ 9UDDJKLHURYHURRNHHQV

DGYLHVDDQHHQQRWDULV:DQWZHOOLFKWLV
KHWYHUVWDQGLJHHQDDQWDO]DNHQDOYDVWWH
OHJJHQLQHHQWHVWDPHQWRPRQGHUOLQJH
PRHLOLMNKHGHQELMYRRUEHHOGKHWRSHLVHQ
YDQGHK\SRWKHHNVFKXOGGRRUGHDQGHUH
NLQGHUHQWHYRRUNRPHQ
%RYHQGHYULMVWHOOLQJHQYRRUNLQGHUHQ
PRHWHQDOWLMGVXFFHVVLHUHFKWHQRYHUKXQ
HUIGHOHQZRUGHQEHWDDOG'DWPDDNWLQ
ZH]HQJHHQYHUVFKLODOVXGHK\SRWKHHN
YHUVWUHNWDDQXZ]RRQ
$OVXZLOWYRRUNRPHQGDWHUYHHOVXFFHV
VLHUHFKWHQPRHWHQZRUGHQEHWDDOGGDQ
UDGHQZHXDDQKLHURYHUWHJHOLMNHUWLMG
HHQQRWDULVWHUDDGSOHJHQ+LMNDQGRRU
PLGGHOYDQVFKHQNLQJHQHQPHWHYHQWXHOH
WHUXJOHQLQJHQFRQVWUXFWLHVYRRUVWHOOHQGLH
KHWEHWDOHQYDQVXFFHVVLHUHFKWHQWHUXJ
EUHQJHQ'DWKHHIWRYHULJHQVDOOHHQ]LQDOV
XHQXZPDQµJHQRHJ¶JHOGHQYHUPRJHQ
KHEEHQRPQDWHODWHQ

Als ik een beroep doe op mijn legitieme
portie uit de nalatenschap van mijn vader
kan ik dan nog een geldbedrag tegemoet
zien of moet ik dan ook meebetalen om
zijn schulden te vereffenen?

Overleden vader had
testament gewijzigd
In februari is mijn vader overleden. Uit
een schrijven van de notaris blijkt dat
mijn vader in 2005 een eerder testament
heeft herroepen. Wat ik heel raar vind in
het gewijzigde testament is, dat mijn voornamen en mijn geboortedatum niet juist
zijn omschreven. Dit riekt naar misdaad.

Financiële kwesties

'HIRXWHQYDQGHVSHOOLQJYDQXZQDDP
HQJHERRUWHGDWXPLQKHWWHVWDPHQWYDQXZ
YDGHU]LMQZHOLVZDDUVORUGLJPDDUNXQQHQ
QRJQLHWDOVµPLVGDDG¶ZRUGHQRPVFKUH
YHQ8ZYDGHUKHHIWELMOHYHQDOOHUHFKWHQ
]LMQWHVWDPHQWWHODWHQYHUDQGHUHQRSGH
PDQLHU]RDOVKLMKHWZLO
$OVXHHQEHURHSGRHWRSXZOHJLWLHPH
SRUWLHYDQXZYDGHUGDQGHHOWXQLHWDOOHHQ
PHHLQGHEDWHQPDDURRNLQGHVFKXOGHQ
0HWDQGHUHZRRUGHQDOVGHVFKXOGHQPHHU
EHGUDJHQGDQGHEDWHQPRHWXZDDUVFKLMQ
OLMNPHHµGRNNHQ¶%LMHHQEDWLJVDOGR]RX
XZOHJLWLHPHSRUWLHELMYLHUNLQGHUHQYDQ
XZYDGHUVOHFKWVEHGUDJHQ

Pas gescheiden; nog
in zelfde huurwoning
Ik ben 65 jaar en sinds een paar maanden
gescheiden. Maar ik deel nog wel de
huurwoning met mijn ex-man. Ik heb dus
geen recht op AOW voor een alleenstaande, maar krijg die voor gehuwden

of partners. Dat scheelt me een paar honderd euro per maand. Ik begrijp eigenlijk
niet eens waarom dit zo geregeld is,
PDDUGLWZDVYROJHQVGH¿VFDOLVWGLHRQ]H
echtscheidingsadvocaat had ingeschakeld
het beste voor mij. Kunt u mij misschien
uitleggen waarom ik geen alimentatie
krijg en hoe het met de Belastingdienst nu
verder gaat?
:HEHJULMSHQGHRSPHUNLQJYDQXRIXZ
¿VFDOLVWQLHWGDWEOLMYHQVDPHQZRQHQPHW
XZH[LQGHKXXUZRQLQJGHJXQVWLJVWH
UHJHOLQJ]RX]LMQ%HKDOYHPLVVFKLHQGDW
GHKXXUGRRUWZHHNDQZRUGHQJHGHHOG
2ILVGLWYRRUXLWORSHQGRSKHWYLQGHQ
YDQHHQDQGHUHKXXUZRQLQJGRRUHHQ
YDQGHH[SDUWQHUV"$OVMHJDDWVFKHLGHQ
YDQHONDDUJDMHRRNJRHGVFKHLGHQHQ
SUREHHUMHLQLHGHUJHYDO]RYHHOPRJHOLMN
YDQHONDDUµORV¶WHJHUDNHQ+HHIWXZ
HFKWVFKHLGLQJVDGYRFDDWGDWRRNDDQX
JRHGNXQQHQXLWOHJJHQ"$OVXNXQWDDQ
WRQHQGDWXJHKHHOORVYDQXZH[ZRRQW
LQPLVVFKLHQZHOGH]HOIGHZRRQUXLPWH
PDDUJppQJH]DPHQOLMNKXLVKRXGHQYRUPW
QLHWVDPHQLQNRSHQGRHQQLHWVDPHQ
HWHQQLHWYHUEOLMYHQHQVODSHQLQGH]HOIGH
NDPHU GDQKHEWXZHOGHJHOLMNUHFKWRS
GH KRJHUH $2:YRRUDOOHHQVWDDQGHQ
1HHPKLHURYHUFRQWDFWRSPHWGH6RFLDOH

9HU]HNHULQJVUDDG 69% LQXZJHELHG
2YHUXZKXZHOLMNVMDUHQPRHWKRHGDQ
RRNSHQVLRHQYHUHYHQLQJPHWXZH[PDQ
SODDWVYLQGHQ+HHIWKLMPppUSHQVLRHQRS
JHERXZGGDQXGDQEHWHNHQWKHWPHHVWDO
GDWXRSMDULJHOHHIWLMGHHQHLJHQUHFKW
RSHHQSHQVLRHQ YDQKHP NULMJW
2SJURQGYDQKHWIHLWGDWXZH[WLMGHQV
XZKXZHOLMNNHQQHOLMNPHHUYHUGLHQGH
GDQXKDGXRRNHHQGRRUKHPWHEHWDOHQ
DOLPHQWDWLHPRHWHQRQWYDQJHQGLH
RYHULJHQVZHOLQYHUEDQGZRUGWJHEUDFKW
PHWGHHYHQWXHOHXLWNHULQJYDQZHJH
SHQVLRHQYHUHYHQLQJ
$OVXJHVFKHLGHQEHQWRRNDOZRRQWX
QRJLQKHW]HOIGHKXLVGDQZRUGWXLQGL
YLGXHHODDQJHVODJHQGRRUGH%HODVWLQJ
GLHQVW+HWOLMNWRQVYHUVWDQGLJJH]LHQ
XZLQGLYLGXHOH¿VFDOHVLWXDWLHNDQGDW
JXQVWLJ]LMQGDWXLHGHUMDDUDDQJLIWHYRRU
GH%HODVWLQJGLHQVWJDDWGRHQ/DDWGDW
DDQLHPDQGRYHUGLHGDDUYDQHQLJV]LQV
YHUVWDQGKHHIW$OVXHHQ¿VFDDODGYLHV
EXUHDXZLOLQVFKDNHOHQUDGHQZLMXRQ]H
DGYHUWHHUGHU)LVFRRS  LQ
5RWWHUGDPDDQ$OVX]HJWGDWXGRRU'H
2XG5RWWHUGDPPHUEHQWYHUZH]HQNULMJW
XPLVVFKLHQHHQYULHQGHOLMNWDULHI
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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

Relaxen

Bloedcirculatie

€ 595,Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
&

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

Meer dan alleen verhuizen
Het is niet zonder reden waarom Blonk
Verhuizingen bovenaan het lijstje staat van
veel senioren die gaan verhuizen van groot
naar kleiner.

achtergelaten om door een ringetje te halen.
In goed vertrouwen zorgen wij ervoor dat
de spullen die niet meeverhuizen, daar naar
toe gaan, waartoe in goed overleg met u is
besloten.

Blonk wordt namelijk niet alleen gezien als
verhuizer maar ook als een vertrouwelijke
binnenhuis adviseur die u helpt bij het
maken van keuzes over wat u wel, of niet
zou kunnen meeverhuizen.

Van te voren rekenen wij tot op de cent
nauwkeurig uit, wat de verhuizing u gaat
kosten, zodat u nooit voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Rechtstaan

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

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

Zonder zorgen verhuizen
van groot naar kleiner

Alles volgens plan
Voor de voorbereiding nemen wij alle tijd.
Wanneer u daar prijs op stelt helpen wij
mee met inpakken. Ook zorgen wij ervoor
dat alles precies volgens plan op de plaats
wordt gezet, waar u dat wilt en helpen u
desgewenst bij het installeren van de apparatuur die wordt meeverhuisd.

OP=OP

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

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Rusten

Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

Openingstijden:

Om door een ringetje te halen
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat
het huis waaruit wordt vertrokken wordt

Rechtstreeks naar Blonk
Wanneer u plannen heeft om te verhuizen,
doet u er goed aan om eerst even contact op
te nemen met Blonk. Dat scheelt namelijk
een hoop gezoek en gedoe.
U kunt bellen of mailen voor meer informatie, een vrijblijvende prijsopgave of een
afspraak bij u thuis. Ook wanneer u nu nog
geen plannen heeft is het handig om ons
telefoonnummer in de klapper te schrijven.

Blonk helpt zware verhuisbeslissingen
stukken lichter te maken

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

Hoefweg 217 - 2665 LB Bleiswijk - Tel: 010-2188205 - 06-5117 3426
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Zwart paard gezien
bij Circus Strassburger
Als Circus Strassburger naar Rotterdam reisde en in een
schitterende parade met meer dan honderd paarden van
het station naar het Afrikaanderplein trok, wisten de Rotterdamse kappers al dat het circus zou komen. Nog voor
het circus arriveerde, kregen zij bezoek van een promotiemedewerker en ontvingen, naast een affiche voor achter
het raam, voldoende vrijkaartjes voor al het personeel in
de zaak en hun familie.

Kenteken
Bijgaande foto in De Oud-Rotterdammer van 30 september van
de auto in de Rosestraat met op
de motorkap een jongetje, heeft
pennen in beweging gezet. Bijvoorbeeld die van R. van de Roer
(Vestdijk 3, 3261 PD Oud-Beijerland) en J.C. Noordhoek (Hoeksedijk 56, 3299 AH Maasdam).
Van der Roer: “De foto kan nooit
in 1942 gemaakt zijn. De auto
heeft een nieuwe Nederlandse
kentekenplaat van twee letters,
twee cijfers en twee cijfers. Deze
kentekens zijn in 1951 ingevoerd.
Voor die tijd hadden auto’s provinciekentekens.”
Noordhoek vult aan: “Graag geef
ik wat exactere gegevens. De
auto is een Renault Juvaquatre,
bouwjaren 1938-1960. De motor
was een 1-liter zijklepper. De
overeenkomst met de Opel Kadett
was vrij groot, omdat die de
inspiratiebron was geweest van de
Franse ontwerpers. De naoorlogse
opvolger van de Juvaquatre was de
Renault C4, met de 750 cc motor
achterin.”
En: “Het kenteken van de auto op
de foto is van het nieuwe systeem
en werd afgegeven tot ongeveer
1955. De foto toont een auto, die
er helemaal niet nieuw uitziet en
kan een bouwjaar hebben van voor
1940 of direct na de Tweede Wereldoorlog. Weinig bewoners, die
ik ken als vroegere bewoners van
Rotterdam-Zuid, konden zich toen
een auto, laat staan een nieuwe,
permitteren.”
Voorts: “Ik ben al langere tijd
een enthousiaste lezer van De
Oud-Rotterdammer en dankzij
het blad kwam ik op de hoogte
van het verschijnen van een boek
met daarin de Zaandam van de
Holland-Amerika Lijn. Mijn in
1982 overleden vader voer als
scheepsbouwwerktuigkundige op
het schip toen het in november
1942 getorpedeerd werd. Hij
behoorde tot de helft van de overlevenden. Na de eerste verhalen na
zijn thuiskomst in 1945 heeft hij
nimmer meer gesproken over zijn
angstwekkende ervaringen, wat
mij tot op de dag van vandaag nog
steeds verbaast.”

Want, redeneerde Karel Strassburger, als de kappers en kapsters
tijdens het knippen en scheren,
wassen en watergolven, gezellig
aan hun klanten vertelden wat zij bij
Circus Strassburger hadden gezien
en beleefd, was dat de beste reclame
die je kon denken. Reclamespotjes
op radio en tv waren immers nog
niet uitgevonden.
Aldus Andreas Schelfhout in zijn
nieuwe boek “Zwart paard gezien
bij Circus Strassburger”. In dat
boek beschrijft hij het circusleven
van zijn vader, de legendarische
paardendresseur Bob Schelfhout,
aan de hand van zijn dagboeken,
foto-albums, op de band ingesproken herinneringen en plakboeken.
En daarmee vertelt Schelfhout ook
de geschiedenis van Circus Strassburger, met vele, door vrijwel ie-

dereen vergeten anekdotes, die zijn
vader in zijn dagboeken noteerde.
Sprookjeswereld
De beste tijd van het circus waren de
eerste jaren na de oorlog. Niemand
was nog door de televisie beroofd
van het vermogen zich te verbazen.
Strassburger bracht kunst in al zijn
eerlijkheid, zonder dubbele bodem,
zonder trucage. Mensen en dieren
die avond aan avond streefden naar
HHQWRSSUHVWDWLHJHGUHYHQGRRUppQ
man: Karel Strassburger. Zijn circus
kon zich meten met de beroemdste
circussen van de wereld en als Karel
in perfect gesneden rokkostuum de
piste betrad, gevolgd door zijn Friezen, kon je een speld horen vallen.
De lievelingshengst van Karel was
Othello. Nauwelijks een jaar voor
zijn dramatische dood in 1953
- Karel verdronk in het ijskoude

water van de Zweedse haven Trelleborg - schoot Karel Strassburger
eigenhandig het dier dood. Het
schitterende, gitzwarte, nukkige
paard, had weer eens ruzie gemaakt
met zijn stalgenoten en daarbij een
zo ernstige verwonding opgelopen,
dat Karel geen andere keus had.
Het leven van Othello, zoon van
Danilo, is even grillig geweest als
van een circusartiest. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
verdween het paard, in de paniek die
Circus Strassburger bij Gent overviel, spoorloos. Het werd ten slotte
na lang zoeken teruggevonden. Toen
Circus Strassburger na Dolle Dins-

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

dag in 1944 met meer dan honderd
paarden, olifanten, roofdieren en
exoten onderdook in het abattoir
van Rotterdam, vervoerde Othello
munitie en wapens voor de illegaliteit en aardappels in een lijkkoets.
Niemand in hongerend Rotterdam
heeft ooit geweten dat de paardenbiefstukken bij wijze van spreken
om de hoek stonden.
Zwart paard gezien bij Circus
Strassburger, ISBN 978-9086660612, 22,50 euro.
Te koop bij de boekhandel en via
internet.

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 25 november 2008
Veel lezers herkenden aan welke manifestatie deze dames deelnemen. Het was
natuurlijk het internationale gymnastiekfeest Gymnaestrada dat van 15 tot 19 juli
1953 in Rotterdam werd gehouden. Het was die week een drukte van belang in
de Maasstad. Niet minder dan vijfduizend gymnasten waren vanuit heel Europa
gekomen om deel te nemen.
Het begon met een vlaggenparade op 15 juli voor het Stadhuis op de Coolsingel.
Het openingsfeest vond ’s avonds in het Spartastadion plaats. In aanwezigheid van
onder meer koningin Juliana, prins Bernhard en minister-president Drees presenteerden de gymnasten zich aan de vrijwel volle tribunes.
De deelnemers waren ondergebracht in scholen. Sport verbroedert, ondanks de
verschillende talen kon men het uitstekend met elkaar vinden. Het turnen gebeurde
in het Spartastadion, Stadion Feijenoord, Rivièrahal, Ahoyhal en de Rotterdamse
Schouwburg. In totaal waren er vier stadionuitvoeringen en 22 zaaloptredens. Belangrijk onderdeel was de ritmische gymnastiek, een vorm van turnen die
tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. De Rotterdamse Jeanne van der Most leidde een aantal van deze demonstraties. Het publiek geraakte gaandeweg
enthousiast voor het evenement. Boven verwachting konden aan het eind 100.000
betalende bezoekers worden genoteerd. De slotmanifestatie in Stadion Feijenoord op
19 juli werd door bijna 40.000 mensen bijgewoond. Van Nederlandse zijde waren er
onder meer optredens van de Rotterdamsche Turnbond, Dames-Gymnastiekvereeniging Aspasia, Gymnastiekvereniging Rotterdam, Gymnastiekvereniging Kralingen
en Kracht Door Oefening uit Krimpen aan den IJssel. Tot besluit namen de ploegen,
PX]LNDDOEHJHOHLGGRRUGH0DULQLHUVNDSHODIVFKHLGPHWHHQGH¿Op

Nieuwe foto
Wederom een elftalfoto. Deze dateert uit 1955 en toont spelers van een zeer bekende
Rotterdamse voetbalclub. Ook is de club bekend van een aantal bijnamen.
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(FNPFEFMJKLFTGFFSFOHF[FMMJHWFSXBSNEUFSSBT
Iedere dag 5 verschillende menu's
YDQ¼¼
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
YULMGDJXXU

&&5$"'&1&5*53&45"63"/5

Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl

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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Aan de Franse Rivièra verving ik
Jean Paul Belmondo
Laatst ontmoette ik op Woudestein een ploegmakker uit de jaren zestig: Arie
Delwel. Ons gesprek ging natuurlijk over voetbal, maar onderwijl gleden onze
blikken met enige jaloezie langs de glanzende, spiksplinternieuwe auto’s die
de sponsor van Excelsior tegen een behoorlijke vergoeding – dat wel! - aan de
spelers beschikbaar heeft gesteld. “Zoveel geluk is ons nooit beschoren geweest”, stelde Arie vast. “Wij moesten alles op de fiets doen. Als ik van mijn
werk kwam moest ik me een ongeluk trappen om op tijd op de training te zijn.”
Arie was een hardwerkende, technisch bekwame
middenvelder, een manusje-van-alles die altijd
bereid was voor anderen het vuile werk op te
knappen. Hij had daarnaast zoveel talent, dat hij
al in zijn Transvalia-tijd goed genoeg bevonden
werd om voor het Rotterdams elftal uit te komen.
De eerste semi-profs verdienden in die jaren 1500
à 2000 gulden. Het juiste bedrag hing een beetje
af van de geleverde prestaties. Een overwinning
werd in die tijd gehonoreerd met een premie van
35 gulden, een gelijkspel leverde 15 gulden op
en voor een nederlaag kreeg je in het begin nog
5 gulden, maar die ‘troostprijs’ werd algauw
afgeschaft. Voeg daarbij de 15 gulden die je voor
drie trainingen kreeg en je kon na een succesvolle week 50 gulden in je zak steken minus de
belasting.
Het hoogste bedrag dat ik ooit bij Excelsior
verdiende was 3750 gulden. Dat was toen de
overwinningspremie verhoogd was tot 75 gulden,
we 19 wedstrijden achter elkaar ongeslagen bleven en een extra premie van 750 gulden mochten
opstrijken.
Slippertje
Ik kan me niet herinneren dat ik Arie Delwel ooit
in een auto heb zien rijden. Al zijn voetbalcentjes gingen op aan zijn gezin. Kees Verboom en
Sjaak Westphaal, twee geslaagde zakenmensen,
waren volgens mij de eerste twee voetballers van
Excelsior die zich de luxe van een auto konden
veroorloven. Toen Westphaal voor 12.500 gulden
naar DOS werd getransfereerd, vroegen we ons

af waar hij de lust vandaan haalde vier keer in de
week naar Utrecht te rijden....
De gewaardeerde bijverdiensten stelden sommigen van ons wel in staat een scooter aan te
schaffen. Zo’n ding kostte in die tijd pakweg 1800
gulden. Ik reed zelf op een Lambretta, anderen
op een Vespa of een NSU. De concurrentie tussen
die twee eerst genoemde merken was een beetje
te vergelijken met de strijd tussen Adidas en
Puma. De maximale snelheid van zo’n scooter
was 75 kilometer. Een helm was in die tijd nog
niet verplicht. Achteraf bezien zaten er dus vrij
grote gevaren aan dit nieuwe vervoermiddel. In
de Burgemeester Van Haarenlaan in Schiedam
ben ik een keer geslipt over het oliespoor van
een Franse tankwagen. Ik maakte een geweldige
smak, maar wonder boven wonder kwam ik er
zonder kleerscheuren af. De politie volgde het
spoor en achterhaalde het lekkende gevaar bij de
Leuvehaven.
Zeeziek
Gelukkig is het bij dit ene ongelukje gebleven.
Maar als ik nog terugdenk aan de talrijke ritten
die ik met mijn verloofde/vrouw achterop naar
de Franse Rivièra heb gemaakt, frons ik nog
wel eens de wenkbrauwen. We waren trouwe
EH]RHNHUVYDQ/H/DYDQGRXHHQOLHÀLMNSODDWVMH
tussen Toulon en St. Tropez, vaste pleisterplaats
van Brigitte Bardot. De afstand van Rotterdam
naar de Franse zuidkust bedraagt ongeveer 1250
kilometer. Heen deden we er op de scooter vier
dagen over, terug meestal maar drie.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (28)

- Juli 1965. Dick van den Polder geknield rechtsvoor en in het midden geknield Roger Piantoni, de befaamde Franse international -

Aan Le Lavandou bewaar ik een heleboel prettige
herinneringen, maar ook een slechte. Voor de
kust liggen een paar eilandjes: Ile de Port-Cros en
Ile du Levant. Nou ben ik nooit gek geweest op
zeetochtjes, maar toen de zee er op een mooie dag
rimpelloos bij lag, liet ik me toch verleiden op de
boot te stappen. Ik heb het geweten. De heenreis
verliep zonder problemen, maar tijdens de terugtocht stak er een klein stormpje op en ben ik me
toch zeeziek geworden. Gelukkig is het in mijn
leven bij die ene keer gebleven. Verhalen willen
dat mensen die door zeeziekte worden getroffen,
naar de dood verlangen. Zo erg wil ik het niet
maken, maar een pretje was het niet. En het gekke
is, zodra je een paar stappen op vaste grond hebt
gezet, ben je alle ellende vergeten.
Belmondo
Tot slot een veel leukere herinnering aan Le
Lavandou. In de vakantieperiode werd er elk
jaar een wedstrijd gespeeld tussen de plaatselijke
amateurclub en een team van oud-internationals,
¿OPVWHUUHQHQDQGHUHYHGHWWHQ2RN-HDQ3DXO
Belmondo had toegezegd te zullen meedoen, maar

]RDOV]RYDDNJHEHXUWELMGLWVRRUW¿JXUHQOLHW
KLMKHWRSKHWODDWVWHPRPHQWDIZHWHQ(HQ¿NVH
tegenvaller voor de organisatoren, maar monsieur
Berthet, de man bij wie wij een kamer hadden gehuurd, en fervent supporter van de club, wist dat
hij een Nederlandse voetballer onder zijn gasten
had. Hij stelde voor dat ik als plaatsvervanger van
Belmondo zou optreden.
Toen dat aan de andere spelers werd voorgesteld
fronsten Roger Piantoni (37-voudig international)
en doelman Marcel Aubour wel even de wenkbrauwen. Omdat er geen andere oplossing was,
gaven ze me zowaar het voordeel van de twijfel.
Als laatste man won ik snel het vertrouwen van
de twee. Het werd 2-2 en in de plaatselijke pers
(Le Provencal) werd ik de volgende dag geroemd
als een ‘joueur hollandais de grande classe.’ Ik
KDG-HDQ3DXO%HOPRQGRYROOHGLJGRHQYHUJHWHQ

Dick van

den Polder

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.

Hulpsecretarie
Hoogvliet kent nauwelijks gebouwen van het begin
van de naoorlogse ontwikkeling van de satellietwijk
van Rotterdam. Het op 14 november 1955 door
wethouder A. van der Vlerk geopende recreatiegebouw aan de Oude Wal 55 is er eentje van. Het was
een geschenk van Shell én de gemeente Rotterdam
aan de bevolking van Hoogvliet, waarvoor directeur
-:(UQVWHYDQGH%DWDDIVFKH3HWUROHXP0DDWschappij (BPM) op 6 maart 1955 de eerste paal
sloeg. Het gebouw is ontworpen door de architecten
&+$EWVSRHOHQHQ--&3XLVVDQW
Een tweede gebouw uit die periode is de voormalige hulpsecretarie aan de Middenbaan-Noord
41. Op 16 augustus 1955 gaf het gemeentebestuur
van Rotterdam toestemming voor het bouwen van
het markante pand (foto) in het niemandsland van
Hoogvliet, want een straatnaam was er nog niet.
Op 29 april 1957 droeg burgemeester mr. G(errit).
E. van Walsum de hulpsecretarie over aan G.A.
Soeteman, chef van de hulpsecretarieën van Pernis

en Hoogvliet én wijkraadvoorzitter van Hoogvliet.
Trouwen moest men toen nog in Rotterdam, want
toestemming voor huwelijksvoltrekkingen gaf
Rotterdam pas op 10 april 1958. Soeteman maakte
dat net niet mee, want hij overleed op 3 februari
van dat jaar. Zijn opvolger was mr. M.A.B.L. van
Meetelen.
9DQDIPHLZDVKHWRI¿FLsOHSRVWDGUHVYDQ
hulpsecretarie Hoogvliet Gerrit Witsenplein 41, die
naam werd op 25 november 1960 ingetrokken voor
de naam Middenbaan. Op 22 februari 1980 kreeg
de Middenbaan de toevoeging Noord. Aan het pand
is de kast zichtbaar waarin gemeentebode Arie van
Zanten vele jaren de huwelijks- en andere aankondigingen ‘ter openbare lezing’ opgehangen heeft.
Op 21 februari 1987 verhuisde de deelgemeente
onder voorzitter C. Duinkerk naar de nieuwe secretarie aan de Middenbaan Noord 47. Sindsdien is de
oude in gebruik als advocatenkantoor.
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INDESIT Condens wasdroger
ISL 65c
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

249,=

Tijdelijk
gratis
rookmelder
bij elke
wasdroger
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CANDY CFO 195E
Tafelmodel koelkast ****

Arnold Aijkens weet dat het voor u als klant uitermate belangrijk
is, dat u na aankoop van een groot witgoed apparaat er zelf niet
alles aan moet doen om dat apparaat draaiend op de juiste plaats
in huis aan het werk te krijgen.
Arnold gaat er daarom helemaal voor om het apparaat na aankoop
Gratis bij u thuis af te leveren op de door u aangegeven plaats, het
apparaat gratis aan te sluiten op de aanwezige huisaansluiting,
zodat u daar zelf totaal geen zorgen aanheeft. Uiteraard wordt uw
oude machine door ons gelijktijdig afgevoerd zonder extra kosten.
Het enige wat Arnold eventueel moet berekenen zijn extra materiaal kosten, maar dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.
Kortom een aankoop zonder zorgen, en zo hoort het ook.

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,=

Alle medewerkers van Arnold Aijkens wensen

u een prettige kerstdagen
en een heel voorspoedig en gezond 2009
ETNA EVV 0851
Tafelmodel vrieskast A+
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.

.
ETNA
EVW 8260

Totaal RVS vaatwasautomaat
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

199,=
BEKO WMD 25145
1400 toeren wasautomaat

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,=

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.
Afmeting: HxBXD=84x
60x45

299,=
INDESIT Koel-vrieskast
BAAN 13 wit
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

319,=

• Advertentieprijzen zijn geldig tot 31 december 2008 - Zet en drukfouten voorbehouden - Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage
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Rita Young wil niet
langer achter de geraniums
- Vreewijk Vaarzeveld -

Dialezing Tuindorp Vreewijk
Zondag 16 november is, in het kader
van de winterdiavoorstellingen, in de
expositieruimte van de “Stichting Ons
Rotterdam” aan de Kerkwervesingel 53
in Rotterdam-Pendrecht een diavertoning
over Tuindorp-Vreewijk , gepresenteerd
door Goof Wessels. Hij is bewoner van
Vreewijk en kan u veel vertellen over
de wijk.
De aanvang van presentatie is om 14.00
uur en de zaal is geopend vanaf 13.30
uur. Mocht u belangstelling hebben,
meld u dan telefonisch aan via de
telefoonnummers 010- 4806373 of
010- 4804513. Of per mail op info@
onsrotterdam.nl.

Vrijwilligers
gezocht
De Unie van Vrijwilligers (UVV) is op
zoek naar: chauffeurs voor vervoer van
verstandelijk gehandicapten, gastvrouwen/-heren en assistenten bij diverse
activiteiten in zorgcentra en voor een
divisie ouderenpsychiatrie, creatieve assistent voor activiteiten in een
wijkcentrum, baliemedewerkers in een
bezoekerscentrum van een botanische
tuin of oogziekenhuis, moedermaatjes,
rolstoelrijders voor thuiswonenden en
bezoekvrijwilligers voor mensen met een
lichamelijke handicap of niet aangeboren
hersenletsel. Er is een inwerkperiode,
goede begeleiding, prettige werksfeer,
reiskostenvergoeding en werktijden zijn
in overleg. Voor meer informatie over
deze vacatures met 010-4130877 of
info@uvvrotterdam.nl.

Interculturele
masterclass in
‘Little China’
Dinsdag 16 december is de derde Masterclass van het Euro+ Songfestival. Iedere
deelnemer krijgt één masterclass aangeboden als coaching en voorbereiding op
de voorronde (i.d. 22 januari 2009). De
Interculturele Masterclass wordt gegeven
door Izaline Calister en Aaron Wan.
Aaron Wan - van origine Chinese zanger
en acteur - coacht de Chinese deelnemers. Izaline Calister is wereldberoemd
op de Antillen en bekend bij liefhebbers
van warmbloedige muziek, coacht een
brede variëteit aan zangers/essen. De Interculturele Masterclass is in het Chinees
Cultureel Centrum in de Graaf Florisstraat 45 in Rotterdam. Publiek (van
alle leeftijden en culturen) is van harte
welkom te komen kijken en luisteren om
14.00 uur. Toegang is gratis.

Hoewel een paar jaar geleden gestopt met optreden, heeft
zangeres/entertainster Rita Young de draad weer opgepakt.
De 64-jarige Vlaardingse zegt terug te zijn gekomen op haar
beslissing van destijds. “Ik ben veel te jong om achter de geraniums te zitten en daarom ga ik weer ‘aan de bak’.”
Rita is bekend van haar landelijke 55+
shows en niet in de laatste plaats van
de zeventien jaar dat ze het nationaal
bekende Vlaardings Songfestival organiseerde en presenteerde. Ook in die
richting wil ze weer actief worden.
Zondagmiddag 14 december presenteert Rita Young in het Valkenhof
Theater in Vlaardingen ‘Muzikaal
onthaal’, haar nieuwe show. Om de met
kerstsfeer omgeven show aantrekkelijk
te maken voor zowel jong en oud heeft
ze het zangduo John en Marja uitgenodigd. John staat voor John Anders,
een zanger waar Rita in het verleden
veel mee heeft samengewerkt in haar

55+ show. John treedt inmiddels op
met vaste zangeres Marja en samen
brengen ze Nederlandstalige duetten.
Als paradepaardje van de show geldt
Anne Nobel, enkele jaren geleden winnares van het Vlaardings Songfestival.
Daarna heeft ze een vaste rol gehad in
de musical Tarzan. Zij is daar zelf mee
gestopt, omdat ze zich verder wilde
ontwikkelen op het conservatorium
in Tilburg. Anne Nobel brengt onder
meer musicalrepertoire. Gastvrouw
Rita brengt bekende songs uit haar
uitgebreide repertoire en natuurlijk
kerstliederen. Het Valkenhof Theater is

- Zangeres/entertainster Rita Young is weer helemaal klaar voor de bühne.
Foto De Oud-Rotterdammer -

gevestigd aan de Frank van Borselenstraat 93 in Vlaardingen. Aanvang
XXU7RHJDQJVSULMV¼SHU

persoon. Kaarten bestellen kan via
e-mail: ritayoung@planet.nl of
0653-766126.

Van motorhersteller tot
adjunct-directeur Holland Electro
Bovenstaande kop is in een notendop het arbeidzame leven
van Ger van Dijk, dat grotendeels synchroon loopt met de
geschiedenis van de bekende Rotterdamse stofzuigerfabriek.
Hij kwam er enkele jaren na de oprichting op 14-jarige leeftijd
in dienst en werkte er tot enkele jaren voor het faillissement
in de jaren ‘90.
Eigenlijk wilde Ger naar de mulo, maar
door werkloosheid van zijn vader kon
dat niet en dus ging hij op zijn twaalfde
naar de zevende klas: de vervolgklas
die de lagere school vroeger had.
“Hierna ging ik naar de ambachtsschool om motorhersteller te worden”,
vertelt Ger. “Daar heb ik twee jaar op
gezeten. Een kennis van mijn oudste
broer, de heer Raatsen, was bedrijfsleider bij Holland Electro en hij haalde
mij over daar te gaan werken. Holland
Electro was eind jaren dertig opgericht
door A.M. Rolf von den Baumen die
daarvòòr directeur van de E.F.A.-fabriek was. Ook zijn zoon, A.G. Rolf
von den Baumen, werkte in het bedrijf;
hij zorgde voor de inkoop van tweedehands machines zoals slijpkoppen om
het staal te slijpen.”
Deze zoon (verder A.G. genoemd
– red.) werd nog heel belangrijk voor
Ger, die vervolgt: “Toen ik bij Holland
Electro kwam, leidde A.G. mij het
hele bedrijf rond; later bleek dat hij
hiermee een bedoeling had. Ik begon
op de montage-afdeling, maar werkte
op zowat alle afdelingen en kwam
uiteindelijk terug bij de montage voor
de eindcontrole van de producten. Ook

ging ik verder leren via de avond-MTS
en de avond-vaktekenschool. Uiteindelijk kwam ik bij wat de Tekenkamer
werd genoemd, maar eigenlijk de
ontwikkelingsafdeling was, dus zowel
het tekenen als de technische ontwikkeling.”
Door de oorlog werden niet veel
stofzuigers meer gemaakt, maar moest
men andere zaken produceren zoals
kookplaatjes, bureaulampen en wasmachines. Na 1943 lag het bedrijf stil: de
Duitsers hadden de machines in beslag
genomen en de mensen opgepakt bij de
razzia’s, ook Ger van Dijk. “Maar ik
ben niet naar Duitsland gegaan: onderweg ben ik uit het hospitaal gehaald,
omdat ik een ‘elektriker’ was.”
Verhuizing
Na de oorlog kwamen veel machines terug; ook werden er materialen
gecharterd zodat het bedrijf weer kon
produceren. Na enige tijd op de tekenkamer moest Ger in militaire dienst en
naar Nederlands-Indië. A.G. wilde hem
na dienst graag terug en dat gebeurde
ook: Ger kwam zelfs in de top van de
Tekenkamer. Later haalde A.G. hem
weer weg, omdat bedrijfsruimte was

- Een van de befaamde Holland Electro stofzuigers -

gehuurd in de Loetestraat (Spaansepolder); enkele afdelingen van het bedrijf
zouden hier naar verhuizen. “Ik moest
nadenken over de inrichting ervan”,
legt Ger uit, “en nadat ik mijn ideeën
op papier had gezet, moest ik de hele
verhuizing regelen. A.G. vertelde toen
dat hij niet tevreden was over Raatsen
en dat ik na de verhuizing bedrijfsleider zou worden. Dat gebeurde,
maar vervolgens ging ik terug naar de
hoofdvestiging. Toen uiteindelijk het
hele bedrijf – dat inmiddels over drie
vestigingen verspreid was – zou gaan
verhuizen naar de Schuttevaerweg heb
ik ook het draaiboek gemaakt.
Jaloezie
Vervolgens ging het snel mis met het
bedrijf. A.G., inmiddels ouder dan
60, stopte ermee. Er kwam een andere
leiding, de werksfeer veranderde en

mensen die er vaak tientallen jaren gewerkt hadden voelden zich er niet meer
thuis en gingen weg. Het bedrijf werd
verkocht aan Kollman, de directeur
van VELO, en de staf ontslagen.
Ger werd echter bij Kollman geroepen,
die tegen hem zei: “Ik wil met u verder; laten we de zaak weer opbouwen.”
Zo werd Ger adjunct-directeur, maar:
“Ik wilde niet dat dat bekend zou
worden. Veel mensen kenden mij en ik
was bang voor jaloezie.”
Langzaamaan krabbelde Holland
Electro overeind en werd er weer wat
winst gemaakt. In 1986 verliet Ger
het bedrijf wegens familie-omstandigheden; hij werd opgevolgd door een
gereedschapsmaker die Ger zelf had
opgeleid. Zo’n tien jaar later ging het
bedrijf alsnog failliet.
Els Beekmans
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HAVENMAN
13 VAN
TOT KUNSTSCHILDER
1 De zo kenmerkende drijvende grijperkraan die het
symbool werd van een ultiem overslagconcept van
havenman Rijsdijk dat garant stond voor flexibiliteit,
snelheid, kwaliteit en een concurrerend tarief.
Rijsdijk zelf ontwikkelde het basisidee van de drijvende bulk kraan in samenwerking met kranenbouwer
Figee uit tot de huidige, opvallende gele lemniscatekranen met hijscapaciteiten tot 50 ton.

www.degullegaper.nl

Je werk als havenondernemer beter doen maar toch de haven
uitgestuurd worden, dat was het lot van havenman Jan Rijsdijk.
Waarschijnlijk de meest talentvolle stuwadoor die de
Nederlandse havenwereld had en waarschijnlijk ooit zal krijgen
werd gedwongen zijn succesvolle bedrijven Interstevedoring
en OBA in Amsterdam te verkopen. De druk van het Gemeentelijk Havenbedrijf, de havenwethouder, de banken, de vakbonden
en tenslotte de grootmachten als EMO en HES Beheer was te
groot. Men stelde Rijsdijk bij niet vertrekken verantwoordelijk
voor duizenden ontslagen in de Rotterdamse haven en grote
onrust.....
Rijsdijk moest slikken. Ondanks het fraaie bedrag van bijna
honderd miljoen toch een bittere pil. De gevestigde orde was
er uiteindelijk toch in geslaagd hem weg te werken uit zijn
geliefde haven..... Rijsdijk nam afscheid van het personeel van
zijn zo dierbare Interstevedoring met een royale afscheidspremie, en waarbij aan sommigen grote bedragen werden
uitgekeerd. De droom was voorbij voor de havenman in hart
en nieren en voor de mannen van Interstevedoring die hun
bezielende leider nog lang zouden missen.....

Al 25 jaar een begrip
in Spijkenisse!
Tel. 0181 - 62 08 10
Voorstraat 56
3201 BB | Spijkenisse

AUTOPOETSEN

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

40PlusRelatie.nl
Voor een betrouwbare partner!
Bel: 015-8894807 (lid BER)

- Angst voor de computer of muis?
- Te veel en te snel informatie
tijdens een groepscursus?
- U wilt alleen leren wat nodig is?
KdH Productions geeft u tijdens privelessen vertrouwen
in de computer en leert u thuis op uw eigen PC alleen
wat u wilt weten, en voor een verrassend lage prijs.

Let op!! Speciale prijs voor senioren
Bel voor info en vrijblijvende introductieles:
0180 - 430100 of 06-53544902

www.demarkgraaf.be

incl. btw

124,95

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

Waxoyl (Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie

ZAANSE JUWELIERS

capelle
.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

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.
1LHXZ%LMHUODQGƔ
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 ÁH[LEHOH,
]XLQLJH en
PLOLHXYULHQGHOLMNH
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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Tentoonstelling
Centrale
Bibliotheek
Rotterdam
25 jaar in
progress
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HVS (deel VI)

“Ik ijl … ik ijl,
en Chiel ging voor de bijl

Van 4 december 2008 tot en met 4
januari 2009 is de tentoonstelling
‘Centrale Bibliotheek Rotterdam
25 jaar in progress’ op de 1e etage
van de Centrale Bibliotheek te
zien. De tentoonstelling bestaat uit
momentopnames uit het dynamische
25 jarige bestaan van dit markante
gebouw. De totstandkoming van
het gebouw, veranderingen in de
loop der tijd en dat wat er nog gaat
veranderen, wordt in vier tijdvakken uitgebeeld en verteld. Zo wordt
er nader ingegaan op de bouwfase
vanaf 1977 en de opening in 1983
door Koningin Beatrix. Ook de
spannende wedstrijd tussen de
toparchitecten van die tijd, architect
Carel Weeber en de winnaar, architect Hans Boot van architectenbureau van den Broek en Bakema, is
in kaart gebracht. De maquettes van
zowel Weeber als van den Broek
en Bakema vormen het hart van de
tentoonstelling.
Het tijdvak 1983 tot 1997 toont
vooral foto’s van veranderingen. En
in het tijdvak 1997 tot nu is vooral
te zien hoe het gebouw het huidige
uiterlijk kreeg. Zo was er een herinrichting in 2004 met grote lampen
in het interieur, nieuwe balies en
lage boekenkasten.
Maar de tentoonstelling kijkt ook
vooruit. De Centrale Bibliotheek bereidt zich voor op de toekomst met
nieuwe digitale ontwikkelingen en
nieuwe vormen van dienstverlening.
De bibliotheek blijft zich ontwikkelen en verbeteren. Altijd bezig
met de toekomst die ons uitdaagt. In
progress…

Die reünie komt er. Reken maar. Er wordt zelfs al een datum
genoemd: zaterdag 5 september 2009, maar dat is nog niet
officieel. Schriftelijk gejuich ging op na het positieve bericht in
de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer en nu komen de
verhalen pas goed los. De stroom dolkomische berichten over De
Beste Havenvakschool ter Wereld (de jaren vijftig en zestig) gaat
maar door. Het past helemaal in deze decembermaand.

Jubileumuitgave
en bouwplaat
Naast de tentoonstelling verschijnt
er een fraaie jubileumuitgave: ‘Centrale Bibliotheek Rotterdam
25 jaar’. Ook is er een nieuwe
bouwplaat van het gebouw. Zowel
de uitgave als de bouwplaat worden
te koop aangeboden in de Centrale
%LEOLRWKHHN'HXLWJDYHNRVW¼
HQGHERXZSODDW¼/HGHQYDQ
Bibliotheek Rotterdam en Rotterdampashouders kunnen zowel het
boek als de bouwplaat met korting
aanschaffen.

- Tussen de herders herderinnetje Hennie Aarse als de maagd Maria die niettemin even later het
kindje zou werpen -

De Centrale Bibliotheek is gevestigd aan de Hoogstraat 110 te
Rotterdam. Openingstijden: ma.
13.00 - 20.00 uur; di. t/m vr. 10.00 20.00 uur; za. 10.00 - 17.00 uur; zo.
13.00 - 17.00 uur. Toegang: gratis.
Uitgebreide informatie is te vinden
op www.bibliotheek.rotterdam.nl.
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Veel oud-leerlingen, de meesten ruim
boven de zestig, weten nog hoe zij 50
jaar terug als schuchtere zielen deelnamen aan het Kerstspel ‘De Ster van
Bethlehem’, of er in de zaal vreselijk
om moesten brullachen.
Havenarbeiders in wording, die,
geknield voor een kribbetje of de
JHYUHHVGH+HURGHV]LFKYDQOLHÀLMNH
taal bedienden, dwars tegen het
vocabulaire van de Katendrechtse
omgeving in. Jonge acteurs donderden van het toneel in de schoot van
hun ouders, struikelend bewogen
de drie wijzen uit het oosten zich
westwaarts doordat hun kleding te
lang was, de engel Gabriël pleegde
bijkans zelfmoord toen hij hoog in de

toen Herodes hem beval uit zijn ogen
te verdwijnen, moest hij als bode
volgens het script roepen: “…Ik ijl,
Ik ijl…“. Maar op dat moment ontwaarde Chiel zijn moeder op rij vier
en raakte daardoor zo van zijn stuk
dat hij deze moeilijke tekst vergat,
stil bleef zitten en Herodes hem bijna
met fysiek geweld van de bühne
moest meppen. Dit, in de richting van
een iets te groot uitgevoerd Kindeke
Jezus (schoenmaat 43) die in de
coulissen in zijn ruime kribbe alvast
smakkend op zijn duim lag te zuigen
om geloofwaardig als boreling in de
tweede acte het podium te worden
opgeschoven.
Zijn lange mail vol heerlijke anek-

- Chiel van Leeuwen op de knieën op zoek naar zijn tekst -

Kerstherinneringen
Het zal wel iets met deze decembermaand te maken hebben, want
er kwamen nog meer Kerstherinneringen binnen, zoals een foto van
Hennie Aarse (ja, ja, inderdaad de
mooie dochter van de beroemde baas
Aarse), die ook verwant is aan dat
Kerstspel.
Wat te denken van de e-mail uit Californië van Lia Verkade die laat weten
dat, toen er ook meisjes als leerling
op de school welkom waren, de
Kerstspelen op de Havenvakschool
zeer lang zijn voortgezet. Haar foto
is van recenter datum (1977) toen op
het opleidingsschip Jan Backx nog
steeds in december een Kerstspel
werd opgevoerd.
Andermaal heeft zich per mail een
oude makker van heel ver gemeld.

lucht aan de om zijn keel verstrikte
vleugels bleef hangen, maar ook de
ingehuurde jonge Maria’s (meestal
dochters van leraren of zussen van
leerlingen) mochten zeer blij zijn
dat ze nog niet alles van het leven
wisten. Maar ja, daar waren ze dan
ook hardnekkig maagd voor.
Magistraal
Deze week kwam, dankzij een oudleerling, zomaar de enige foto boven
water die ooit live genomen is van
de roemruchte Kerstvoorstelling. De
plaat is nu, na 50 jaar, teruggevonden
in een oude schoenendoos van Chiel
van Leeuwen. Wij zien ondergetekende in de rol van Herodes, geknield ervoor zit Chiel van Leeuwen
in zijn magistrale vertolking van
‘bode’.
Zó meesterlijk was het nu ook weer
niet, want, zo herinnert Chiel zich,

- Lia Verkade (rechts vooraan) in het Kerstspel “De Brievenbus”. -

dotes gaat op de dikke stapel die
dankzij De Oud-Rotterdammer almaar groeit. Het gaat om honderden
gebeurtenissen die zich hebben voltrokken op die Havenvakschool, en
die uiteraard in een fraai document
verpakt moeten worden. Geduld.

Dik van Straten (schooljaar 1956),
die, omdat hij deze krant van iemand
kreeg toegezonden, vanuit de stad
Nelson in Nieuw Zeeland schreef:
“…Een reünie? Man, dat is geweldig,
wel een beetje ver weg voor mij,
want ik woon al zo’n 40 jaar in

Nieuw Zeeland…maar ik heb nog
wel een foto van toen…”.

- Dik van Straten -

Heksentoer
Samengevat: de voorbereidingen om
tot een viering van de 50/55-jarige
Havenvakschool te komen, lees
reünie, met de benodigde toeters en
bellen, zijn gestart. Indien de datum
GH¿QLWLHILVHQHURYHUKHWKRHZDDU
en wat meer valt te berichten, kom
ik er op deze plaats op terug.
Doordat heel veel oud-leerlingen en
leraren zijn uitgewaaierd over het
land en de wereld (met name die
uit de jaren 1953 t/m 1970) zal het
een heksentoer worden iedereen te
bereiken. Daarom is het van belang
dat de makkers van vroeger mij
adressen, verhalen en foto’s blijven
toezenden die te maken hebben
met De Beste Havenvakschool ter
Wereld, zodat onze speurtocht het
resultaat gaat opleveren waarop elke
rechtgeaarde oud HVS-er hoopt.
Ik zie jullie berichten en illustraties
graag tegemoet: f.bom@planet.nl
Bedenk dit: het is onze laatste kans.
Maak voort en geef als antwoord :
“Ik ijl, Ik ijl”.
Koning Herodes
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UITbureau
voor Ouderen
Cafe Restaurant
“In ’t Wapen van Ameide”

Wilt u een
dagje weg
of avond
uit?

Benedendamsestraat 3
4233 EN Ameide
0183-601308
info@wapenvanameide.nl
Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow ,
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d.

www.wapenvanameide.nl

i

www.dagtochtarrangementen.nl

BESTEL HET NIEUWE

WIJ WENSEN U

PROGRAMMABOEKJE PRETTIGE FEESTDAGEN

jan t/m juni 2009
EN EEN GELUKKIG
via 0800 588 66 78 NIEUWJAAR
Trudi en Gerrit

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

>[jEehbe]iL[hp[jiCki[kcdeZ_]jkk_j

mmm$elchejj[hZWc$db

9eeb^Wl[d)-+")&'+=9Hejj[hZWc
Ef[d_d]ij_`Z[d0
Z_diZW]j%clh_`ZW]'&$&&Å'-$&&kkh
ped#[d\[[ijZW][d'($&&Å'-$&&kkh

presenteert:
Vrijdag 12 december:
Ad Koorevaar, zanger
Zaterdag 13 december:
Bluesiastics, bluesband

O

Vrijdag 26 december:
Kerstdiner met Marc Benz
Zaterdag 27 december:
Gesloten

Restaurant O Bar O Live Muziek O 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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e rr -- -Bloedbruiloft wegens groot succes in remise

11 dec.

11 dec.

Senioren High Tea Christmas Brunch
Senioren
High Tea Christmas Brunch
LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7 – 12.00- 17.00 uur – Entree ` 3,50

LCC ’t Klooster, Afrikaanderplein 7 – 12.00- 17.00 uur – Entree ` 3,50
Theater Maatwerk geeft de voorstelling ‘Bloedbruiloft’ nogmaals vanwege het grote succes vorig jaar!
Bloedbruiloft is een tragedie. Twee jonge mensen besluiten met elkaar te trouwen. De aanstaande bruid
echter is nog steeds verliefd op haar vorige minnaar. Op het huwelijksfeest besluit ze alsnog haar hart te
volgen. Deze muzikale en poëtische voorstelling speelt van 17 t/m 21 december, 27 t/m 30 december,
3 en 4 januari en van 7 t/m 11 januari. De aanvangstijd van de voorstelling op maandag t/m zaterdag
LVXXU2S]RQGDJEHJLQWGHYRRUVWHOOLQJRPXXU'HNRVWHQ]LMQ¼5HVHUYHUHQ
2763039 of info@theatermaatwerk.nl
8NXQWRRNHHQ0DDWZHUNDUUDQJHPHQWUHVHUYHUHQELM6SDDQVUHVWDXUDQW&DPDUyQRSGH:HVW]HHGLMN
9RRU¼NXQWXGDQGLQHUHQ H[FOGUDQNMHV QDDUGHYRRUVWHOOLQJHQNULMJWXHHQGUDQNMHLQKHW
WKHDWHU'LWDUUDQJHPHQWNDQQLHWJHUHVHUYHHUGZRUGHQRSWPGHFHPEHU ZZZFDPDURQQX

13&20 dec.

13 dec.

Rotterdam-centrum – 17.00-20.00
uurRotterdamse Opera
Jubileumvoorstelling
van De
met scènes uit Carmen, Norma en Macbeth
Jubileumvoorstelling
van- kaarten
De Rotterdamse
Hoflaankerk, Oudedijk 2 - 20.00 uur
à ` 20,- bestellen:Opera
010-2122307

Dorpsgezichten IJsselmonde van Bartus van Rijk

14 dec.

met scènes uit Carmen, Norma en Macbeth
Dansmiddag
voor
de 55-plusser
Hoflaankerk,
Oudedijk
2 - 20.00
uur - kaarten à ` 20,- bestellen: 010-2122307

14 dec.

met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk, Schiestraat
- 13.30-16.00 - Entree `3,Dansmiddag
voor de16-18
55-plusser

0DDUOLHIVWXQLHNHSHQWHNHQLQJHQYDQGRUSVJH]LFKWHQXLW,-VVHOPRQGH]LMQGHKHOHPDDQGGHFHP
EHUWH]LHQLQGHYHVWLJLQJ,-VVHOPRQGHYDQ%LEOLRWKHHN5RWWHUGDP=H]LMQJHPDDNWGRRU%DUWXVYDQ
5LMN  9DQDIKDOYHUZHJHGHMDUHQ]HVWLJYDQGHYRULJHHHXZEHJRQGHWHFKQLVFKWHNHQDDU
van motoronderdelen en scheepsschroeven als hobby dorpsgezichten en schepen te tekenen en is daar
WRWQD]LMQSHQVLRQHULQJLQPHHGRRUJHJDDQ'HH[SRVLWLHOHYHUWHHQXQLHNEHHOGRSYDQGHZLMN
IJsselmonde in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Te zien zijn vooral dorpsgezichten, maar ook twee
VFKHSHQ9DQ5LMNZHUNWPHW2RVW,QGLVFKHLQNWHQHHQ]DFKWSRWORRG+LMPDDNWHYDQGHWHNHQLQJHQ
HHQUHHNVNRSLHsQGLHKLMVFKRQNDDQPHYURXZ&+DPHHWH'H]HNRSLHsQZRUGHQWHQWRRQJHVWHOG
tijdens openingstijden van Bibliotheek IJsselmonde. De toegang is gratis.
'H%LEOLRWKHHN,-VVHOPRQGHLVJHYHVWLJGDDQGH*URHQH7XLQLQ5RWWHUGDPWHOHIRRQ  
.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRSZZZELEOLRWKHHNURWWHUGDPQO

12 dec.

12 dec.

13&20 dec.

‘Vertel aan alle volken’ - kerstconcert Christelijk
‘Vertel
aanKoor
alle ‘Debarim’
volken’ - kerstconcert Christelijk
Gemengd

Gemengd
St.Laurenskerk –Koor
20.00 uur‘Debarim’
(deur open 19.15 uur) – Entree ` 12,50 (excl. ` 1,verzendkosten) –verkrijgbaar
0180-312711
of kaartverkoop@debarim.nl
St.Laurenskerk
20.00 uur (deur
open 19.15
uur) – Entree ` 12,50 (excl. ` 1,-

verzendkosten) verkrijgbaar 0180-312711 of kaartverkoop@debarim.nl

Buffet-Dansant
Indonesisch specialiteiten Restaurant Luilekkerland, Plaza 25,
Buffet-Dansant
Rotterdam-centrum – 17.00-20.00 uur

Indonesisch specialiteiten Restaurant Luilekkerland, Plaza 25,

13 dec.

14 dec.

14 dec.
19 dec.

met muziek uit de jaren ‘50 en ‘60

Euro+
interculturele
Dansschool Songfestival
de Klerk, Schiestraat 16-18
- 13.30-16.00 - Entree masterclass
`3,‘In little China’
Chinees Cultureel Centrum, Graaf Florisstraat 45 – Aanvang
Euro+
Songfestival interculturele masterclass
publiek 14.00 uur - Toegang gratis - 06-29183491

‘In little China’
Codarts
Big Band
and Graaf
VocalFlorisstraat
Group 45 – Aanvang
Chinees Cultureel
Centrum,
Delta
Hotel,
Maasboulevard
Vlaardingen
– 17.00 uur
publiek
14.00
uur - Toegang15,
gratis
- 06-29183491
– Entree gratis

19 dec.
dec.
21

Codarts Big Band and Vocal Group
Dans-kerstmiddag
voor 15,
de Vlaardingen
55-plusser– 17.00 uur
Delta Hotel, Maasboulevard
met
muziek
– Entree
gratisuit de jaren ‘50 en ‘60
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.30-16.00 - Entree `3,-

Sprookjesparade
9ULMGDJGHFHPEHUXXULVKHWZHHU]RYHU'HELQQHQVWDGYDQ5RWWHUGDPZRUGWEHWRYHUGGRRU
VSURRNMHVKHOGHQGLH5RWWHUGDPDDQGRHQ'HVSURRNMHVSDUDGHLVHHQIDQWDVLHULMNHVWRHWPHWZHO
VSURRNMHV¿JXUHQ
$OVHHQEHZHJHQGVSURRNMHVERHNWUHNWHHQPL[YDQPX]LHNWKHDWHU]DQJGDQVHQYXXUGRRUGHELQQHQ
VWDGYDQ5RWWHUGDP+HWVWDUWSXQWLV$UPLQLXVWHJHQRYHU0XVHXP%R\PDQVYDQ%HXQLQJHQ9DQDIKLHU
YHUWUHNNHQDOOHVSURRNMHV¿JXUHQDOGDQVHQGGRRUGHELQQHQVWDGYDQ5RWWHUGDP,QGH6SURRNMHV3DUDGH
NRPHQQLHWDOOHHQGHEHNHQGHVSURRNMHVYRRU]RDOV$ODGGLQ$VVHSRHVWHU5DSRQVMHHQGH&KLQHVH
QDFKWHJDDOPDDURRNVSURRNMHV¿JXUHQJHwQVSLUHHUGRSP\WKHVHQOHJHQGHVXLWGHKHOHZHUHOG

Optreden met uitleg van de Tamboers en Pijpers
9HHO5RWWHUGDPPHUV]LMQEHNHQGPHWGH7DPERHUVHQ3LMSHUVYDQKHW.RUSV0DULQLHUV=RZDUHQ]LM
RQODQJVQRJWH]LHQLQ'H'RHOHQHQRRNWLMGHQVGH.RUSVKHUGHQNLQJRSGHFHPEHUPDNHQ]LM
GHHOXLWYDQKHWFHUHPRQLHHORSKHW2RVWSOHLQ6LJQDOHQHQPDUVHQPDNHQGHHOXLWYDQKXQEHVWDDQ+HW
hoe en waarom laten zij graag horen tijdens een gratis optreden met uitleg in het Mariniersmuseum,
WHUJHOHJHQKHLGYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJ0HWGHPX]LHNPHHRSGLQVGDJGHFHPEHU$DQYDQJ
10.30 uur
0DULQLHUVPXVHXP:LMQKDYHQ±5RWWHUGDPP±ZZZPDULQLHUVPXVHXPQO

Kerstmarkten - Dagtochten
CentrO
va. 24/11: elke wo, vrij, za
Düsseldorf va. 24/11: elke di, vr, za
va. 24/11: elke wo, za
Essen
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
va. 01/12: elke do, za
Brussel
Parijs, 24 uurs 20,26 dec, 3, 24 jan, 14, 25 feb
Valkenburg 13, 16, 20/12
Dickens Festival 20/12
2 dgn Keulen & Dusseldorf 12/12
2 dgn Luxemburg & Trier 19/12
2e Kerstdag, vrijdag 26 december
Kerst in Beekse Bergen, Kerstcruise,
SnelleVliet’s Special
Disneyland®Paris, 24 uurstrip,
incl. entree 20, 26/12, 3, 24/1, 14, 25 feb

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

23
24
2350
25
25
2650
2150
17
21
20
32
21
3250
72
7995

va

b

55

va

b 6750

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

of bel:  (078) 69 20 110

21
21 dec.
dec.

Dans-kerstmiddag
voor de 55-plusser
Gospelkoor MoreGospel
met muziek
uit deMenanderstraat
jaren ‘50 en ‘6089 - 14.00 uur LCC
Lombardijen,
Dansschool `
de Klerk,
16-18 - 13.30-16.00 - Entree `3,Entree:
5,00Schiestraat
(incl. brunch)

21
26 dec.
dec.

Gospelkoor‘Saints
MoreGospel
Speelfilm
en Soldiers’
LCC Lombardijen, Menanderstraat
Oorlogsverzetsmuseum
– 13.00 uur 89 - 14.00 uur Entree: ` 5,00 (incl. brunch)

26 dec.

Diverse dagtochten
Snelle
Vliet ‘Saints
touringcars
vanaf ` 55,- (incl. koffie,
Speelfilm
en –Soldiers’
brunch of diner) – voor boekingen 078-6920110 of
Oorlogsverzetsmuseum
–
13.00
uur
www.snellevliet.nl

26 dec.

1&2
jan.
26 dec.

Diverse dagtochten Rotterdams Opera Koor
Nieuwjaarsconcert
Snelle
Vliet–touringcars
vanaf `
55,-`(incl.
koffie,
De Doelen
20.15 uur – –kaarten
vanaf
22,50
(1 januari
brunch met
of diner)
– voorenboekingen
korting
R’dampas
65+ pas) 078-6920110 of
www.snellevliet.nl

1&2 jan.

Nieuwjaarsconcert Rotterdams Opera Koor
De Doelen – 20.15 uur – kaarten vanaf ` 22,50 (1 januari
korting met R’dampas en 65+ pas)

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

NEGENTIG JAAR SPIDO
IN VOGELVLUCHT
90 JAAR SPIDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
DAT IN GEEN
ROT TERDAMSE
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:

Cadeauabonnement
op De Oud-Rotterdammer
'H'H2X
2XGG

'RHHHQDQGHUHHQJURRWSOH]LHUPHWGHOHXNVWH5RWWHUGDPVHFDGHDXERQ
Een postjaarabonnement voor 26 uitgaven!
De ingangsdatum kunt u zelf aangeven,
dus ook voor de komende feestdagen of
toekomstige verjaardagen kunt u nu
al een cadeaubon aanschaffen.

49,90

%XLWHQ1HGHUODQG/DQGHQELQQHQ(XURSD¼EXLWHQ(XURSD¼
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juli 2009: cruise vanuit Rotterdam
aan boord van het ms Rotterdam vanaf

675,-

Nederlandstalige supervisor aanwezig
Nederlandse dagprogramma’s en menu’s
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 in appartementen Avenida,
gelegen in hartje centrum en op ca. 100
meter van het strand.
O.b.v. logies.
Vertrek: 2 - 9 - 16 - 23 30 januari en 6 februari

252
Prijs gebaseerd op 2-kamer
app. bezet met 2 pers.

Prijsvoorbeeld:
10-daagse busreis
naar Zell am Ziller
met zijn uitgebreide wintersportmogelijkheden. Verblijf
in het uitstekende
hotel Neuwirt***, dat
middenin het centrum ligt, op basis
van halfpension.

7-daagse cruise
Scandinavische steden

7-daagse cruise
Noorse Fjorden

Vanaf 675,-

Vanaf 735,-

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
Vertrek: elke vrijdag va. 19 december t/m
20 maart.
Al vanaf ….

348

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

Arnhemseweg 6 • Amersfoort

www.rekro.nl of bel 010- 4142233

(op afspraak kunt u ons kantoor bezoeken)

www.dockc.nl

LEZERSREIZEN

RTING
LEZERSKOp.p.
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Winter & Bridgevakanties

Voorjaarszon aan de Costa Blanca

De avonden zijn voor spannende Bridgedrives. De prachtige trips in en door winters
Alpendecor staan garant voor een mooie wintervakantie. Laat de sneeuw onder uw
voeten knisperen, geniet van de inspanning op de lange latten, da’s pas wintervakantie!
Fitál en de bridgebegeleiding (volgens NBB schaal) van Ed en Ans Sijstermans maken
deze winterse combinatie mogelijk met de onderstaande vakanties.
Tijdens de bridgedrives is koffie of thee inclusief.

Het is het magnifieke klimaat van de Costa Blanca dat u in het voorjaar al van een heerlijke
temperatuur kunt genieten. Met een achterland vol prachtige natuurgebieden voor heerlijke
wandeltochten en leuke historische steden. U bent te gast in het gezellige Calpe met
prachtige stranden, de fraaie boulevard en de gezellige haven met de visrestaurantjes en
de tapasbarretjes. De heen en terugreis zijn per luxe TopClass touringcar met extra veel
beenruimte en comfortabel hotelovernachting. Als dat geen prachtig voorjaar wordt…

Kerst en Nieuwjaar
in St. Agatha’s

Pertisau, wandel en
langlauf eldorado

Kirchdorf bij St.
Johann in Tirol

Uw vakantie in het kort

incl. 2 dagen Wenen
Dat is Frohe Weihnachten in
een rustiek Oostenrijks dorpje
hoog boven het Donaudal.
Inclusief:
2 dagen Wenen,
historische treinrit
Steyrtalbahn
Passau
Salzburg
bridgebegeleiding
U hotel is het ****
Panoramahotel Kocher
Vertrek 23 december
(nog enkele plaatsen
beschikbaar)
van b 839 voor
11 dagen

Idyllisch aan de witbevroren
Achensee is Pertisau al jaren
een populaire bridge en
winterbestemming.
Inclusief:
Innsbruck
wandel en langlaufplan
Pertisau
Glasstad Rattenberg
Seefeld
bridgebegeleiding
Het sfeervolle **** Hotel
Einwaller zijn de afwisselende
diners en buffetten elke
avond een feest.
Vertrek 17 januari, 7 maart
Geen 1 pers. kamer toeslag
van b 575 voor

Goede wijn behoeft geen
krans. De wintersportgebied
Brixenthal en Wilder Kaiser
met bekende namen als
Kitzbühel, Kirchberg en
Westendorf dpreken voor zich
zelf
Inclusief:
langlaufprogramma
gebruik sauna, whirlpool
en zwembad
bridgebegeleiding
Het ****hotel Kalkstein is een
klasse hotel met wellnesscentrum en overdekt zwembad
Vertrek 28 februari
van b 589 voor
8 dagen

va

789 pp

8 dagen

va

525 pp

va

539 pp

Overnachting v.v. in Dijon
Barcelona
Kusttreinrit Barcelona-Valencia
Wandelexcursies
Allicante
Murcia
Wijn en tapas proeverij

U logeert in Calpe
in de Appartementen Hipocampos, direct aan het Levante strand
en de Boulevard. Uw comfortabele appartement heeft een woonen slaapkamer, compleet ingerichte keuken, badkamer, balkon
met zeezicht. Tijdens de heen- en terugreis logeert u in Frankrijk in
goede middenklasse hotels in kamers met douche en toilet die per
lift bereikbaar zijn.

Aan de Costa Brava
bent u 3 nachten te gast in het ****hotel Les Palmeres in Calella.

Voor een uitgebreid programma, klikt u naar www.fital.nl

Stuur mij meer informatie over deze en andere vakanties
Stuur de bon
in een envelop
(zonder
postzegel) naar:
Fitál Vakanties,
Antwoordnr. 43,
2950 VB Alblasserdam

Dhr/mevr.
Fitál busvakanties
worden gereden
door SnelleVliet
Touringcars

Reserveren
en informatie:

Adres:
p.c.+plaats:
Tel.:

www.fital.nl

E-mail:

OudRdamdec08
Stuur mij ook informatie over:
Wintervakantie  Fietsvakanties  Zomervakanties  Wandelvakanties


20 dagen Spanje

• reis per Top Class Touringcar
• 2 persoonskamer douche/toilet
op heen- en terugreis

• 2 persoonsappartement in
Calpe (logies)

• ontbijt en diner op dag
1,2,16,17,18,19

• treinticket Barcelona - Valencia
• wandelingen o.l.v. Ned.sprk. gids
• Sight seeing Barcelona met gids
• Wijnproeverij in Bodega
• Tapas proeverij
• Picknick
• Ned. Sprekende reisleiding
Vertrek & prijsinfo

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

Reserveren
en informatie:

Vertrek op donderdag
Maart 5, 19
b 849
Toeslag 1 pers.kmr/app b 285

(0184) 61 00 62
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Harpoeniers en robbenjagers
Niet alleen in de veelbeschreven 17e en 18e eeuw, maar ook in
de 19e eeuw deden de Nederlanders aan walvisvaart. In de jaren
’60 van de vorige eeuw kwam er gelukkig een eind aan de jacht
op walvissen.
Nederland heeft vandaag-de-dag
kritiek op landen die dit nog wél doen
en dat is maar goed ook. Het was een
wrede bezigheid. Auteur Joost Schokkenbroek deed diepgaand onderzoek
naar de walvisvangst (en ook de jacht
op zeehonden) in die 19e eeuw en hij
schreef daar - onder de titel Harpoeniers en robbenjagers - een leesbaar
boek vol feiten en wederwaardigheden
over. Niet alleen de economische en

scheepstechnische aspecten van de
walvisvangst komen aan bod, maar
Schokkenbroek geeft ook heel wat
interessante zaken over het leven en
werken op de schepen, over de afkomst van de mannen aan boord, over
de manier van vangen en ook over de
soms felle strijd die de walvisvaarders
vanuit de sloepen met de walvissen
moesten voeren.
De walvisvangstschepen voeren in de

19e eeuw trouwens niet alleen (zoals
daarvóór gebruikelijk was) naar de
Noordelijke IJszee, maar ook naar
Oost-Indië, Australië en de Stille
Oceaan. Walvissen zwommen ook
dáár. De 19e-eeuwse walvisvangst
was mede mogelijk door subsidies van
koning Willem I, die het economisch
belang inzag van traan, baleinen en
robbenvellen. Ook vanuit Rotterdam
ging men op walvisvangst. Zo voer
Gerrit Boon in 1825 als eerste walvisvaartreder naar de zuidelijke wateren.
Frans Smeer was één van degenen die
in datzelfde jaar de Nederlandsche
Maatschappij voor Walvischvangst op-

richtte. De rederij had weinig succes,
bestond maar twee jaar en de schepen
Rotterdam en Maasstroom vingen
nauwelijks iets. De Maasstroom kwam
in 1826 terug met slechts 2800 robben,
waarvan het spek in 128 vaten zat.
De Rotterdam maakte twee reizen en
kwam leeg terug!
Na 1885 was het afgelopen en tot 1946
zou Nederland geen walvissen meer
vangen. De Willem Barendsz was
in dat jaar het eerste schip dat weer
uitvoer. Ze was actief tot 1955, het
jaar waarin de Willem Barendsz II (gebouwd bij Wilton-Fijenoord in Schiedam) op zee verscheen. Tien jaar later

ZHUGHUGH¿QLWLHIHHQSXQWJH]HWDFKWHU
de vaderlandse walvisvaart.
Harpoeniers en robbenjagers is een
uitgave van Walburg Pers. Het geïllustreerde boek telt 222 pagina’s en
kost 24,50 euro.
Bram Oosterwijk

Wintersport met bridge
als heerlijk avondvullend toetje
Op de 55 Plus Expo sprak De Oud-Rotterdammer met duizenden bezoekers. Tijdens een praatje op de stand van Fitál Vakanties kwam het gesprek, via de op de beurs gepresenteerde
zomerfietsvakanties, ook op de bridgereizen in de winter. Het
gesprek eindigde met de vraag of De Oud-Rotterdammer ook
eens aandacht kon besteden aan bridgen. Met een lezersaanhang van honderdduizenden 50-plussers kan het niet anders of
daar moeten tienduizenden actieve bridgers bij zitten.
Zelf (nog) geen bridger, maar wel
altijd te porren voor een “potje klaverjas” nam ik in de drukte afscheid met
de woorden: “Bedenk maar iets dat
onze lezers aanspreekt.”
De volgende dag al kreeg ik een
mailtje van Fitál met het idee voor
een wintersport-annex bridgereis naar
Oostenrijk. Voor meer informatie over
het bridgedeel van de reis sprak ik Ed
en Ans Sijstermans die de avondvullende ‘bridgetoetjes’ verzorgen.
Bridgereizen
Ed en Ans bridgen inmiddels ruim 45
jaar. Jarenlang hebben zij duizenden
mensen, van jong tot oud en tot in de
verste uithoeken van het Rijnmondgebied, enthousiast gemaakt voor de
bridgesport. Als wedstrijdleider was
hij, samen met Ans, actief betrokken
bij de succesvolle AVRO bridgedrives
waaraan tienduizenden Nederlanders

in de jaren tachtig en negentig deelnamen. Als ‘pionier’ van bridgereizen
organiseerden zij tientallen reizen,
tot diep in Griekenland, Turkije en
Tunesië, waarbij deelnemers overdag
vakantie vierden en ’s avonds aanschoven aan tafels waarop de geschudde
kaarten klaarlagen.
Ontspannend en spannend
Ans en Ed vertelden enthousiast over
de bijzondere vakanties die zij samen
met Fitàl Vakanties organiseren en
waarbij wintersportactiviteiten als
skiën, langlaufen en wandelen, worden
gecombineerd met een spannende
bridgecompetitie in de avonduren.
'HIRWR¶VGLH]LMQDDÀRRSYDQKHW
gesprek meegaven, spreken boekdelen. Enthousiast vertelde Ed over
de gevarieerde samenstelling van
de deelnemende gezelschappen:
echtparen, vrienden, singles, ervaren

en minder ervaren bridgers en allemaal
in de leeftijd van vijftig tot diep in de
tachtig jaar. Ook deelnemers van onder
de vijftig vormen géén uitzondering!
Er wordt gespeeld volgens de NBB
bridgeregels. Les wordt er niet
gegeven, maar in de ‘napraat-uurtjes’
waarin de gespeelde partijen worden
geanalyseerd is oud-hoofdklassespeler
Ed altijd bereid zijn visie te geven
op de biedingen en het uitspelen.
Overigens is hij ook bereid goede
raadgevingen van zijn gasten ter harte
te nemen.
Duizend keuzes om de dag door te
komen
De dagprogramma’s bieden voor elke
wintersporter wat wils. Iedereen is
vrij te doen wat voor hem of haar een
vakantie in de Oostenrijkse sneeuw zo
bijzonder maakt. Wie wil skiën, pakt
de lift. Wie wil langlaufen, maakt een

keuze uit de mooiste loipes. Voor de
wandelaars liggen kaarten klaar voor
tochten door wit besneeuwde bossen
en langs de oevers van bergmeren.
Weer anderen nemen deel aan de verrassende excursies die Fitàl dagelijks,
met uitzondering van zondagen, organiseert. Ervaringen van de dag worden
uitgewisseld in het viersterren hotel
met alles erop en eraan. Vermoeide
lijven kunnen in het welnesscentrum
worden klaargestoomd om na het diner
weer fris aan de bridgetafel te verschijnen. Hoewel de hele reis vooraf
is gepland, staat het eenieder vrij in
overleg met de reis- of bridgeleiding
een eigen plan te maken.
Lezerskorting
De komende maanden zijn er twee
bridgereizen gepland waar Ed en Ans
Sijstermans meereizen om uitvoering
te geven aan de bridgedrives. Lezers

van De Oud-Rotterdammer die willen deelnemen aan zo’n bijzondere
wintervakantie krijgen een kennismakingskorting van maar liefst 50 Euro
per persoon.
Informatie over de reis en boekingsmogelijkheden kunt u lezen in de
advertentie elders in deze krant.
Hans Snoeck
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naast de Kuip bij Pathé:
te huur in Hillegersberg

40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES
BBQ - GRILL - BUFFET - VEGETARISCH WOK

DE GEHELE MAAND DECEMBER:

Weids wonen in een wereldstad
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de
Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het
middelste gebouw van de drie appartementencomplexen die samen Het Bergse
Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair uitzicht. En wilt u nog dichter
bij de natuur zitten? Pak dan de ﬁets of maak een heerlijke wandeling. U loopt vanuit
de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van
Hillegersberg, is een luxueus shoppinggebied.

PER DIRECT TE HUUR

tSVJNFFOLBNFSBQQBSUFNFOUFOtPQQFSWMBLUFO
van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 t MVYFBGXFSLJOHOJWFBV
t [FFS SVJN UFSSBT t BM WBOBG E 726,- per maand,
JODMVTJFGFJHFOQBSLFFSQMBBUTtHFOJFUWBOEFWPPS
EFMFOWBOIVSFO

SPECIAAL LOPEND
BUFFET
MET WOK, GRILL, JAPANSE BAKPLAAT
EN LOPEND BUFFET
VANAF

€16,50*
*In het weekend volwassen €20,50
kinderen tot 11 jaar €14,50 - 65+ €17,25

OPEN HUIS
Donderdag 11 dec. van 14.00 - 16.00 uur.
Zaterdag 20 dec. van 11.00 - 13.00 uur.
Aan de Jupiterstraat 148 te Rotterdam
Verhuurinformatie:

Kijk voor meer informatie over dit project op

010 - 404 02 50

w w w. d o u g l a s s p a r. n l

Gespecialiseerd in smaakvolle
Maleisische gerechten
Cor kieboomplein 508
3077 MK Rotterdam
E: info@kampongkita.nl

T: 010 - 479 36 33
F: 010 - 479 00 89
I: www.kampongkita.nl
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Gezellige
middag op
Tweede
Kerstdag in het
Ravennest
Bent u 45 jaar of ouder en woont
u in Deelgemeente Feijenoord dan
kunt u, als u dat leuk vindt, vrijdag
26 december, Tweede Kerstdag, een
gezellige middag bezoeken in buurthuis het Ravennest in Hillesluis.
De middag begint om 13.00 uur.
U wordt ontvangen met een kopje
NRI¿HRIWKHHPHWZDWOHNNHUV5RQG
14.00 uur is er voor iedereen een
kopje soep. Er wordt een rondje
bingo gespeeld en de middag wordt
muzikaal omlijst door Bram Koster
die voor u de sterren van de hemel
zingt. Rond 16.30 uur loopt de middag ten einde. De kosten voor deze
PLGGDJ]LMQ¼ GUDQNMHVPRHWX
zelf betalen.
Aanmelden tot 22 december bij:
Het Ravennest
010-4196259, vragen naar
Nel van der Bom

Kerst in de
Laurenskerk
Op vrijdagavond 12 december organiseert Chr.Gem.Koor “Debarim”
voor de 13de maal onder de titel
“Vertel aan alle volken” een Kerstconcert in de St.Laurenskerk te
Rotterdam.
Aan deze avond werken mee:
Een groot samengesteld gemengd
koor, o.l.v. Vincent van Dam.
Vocaal ensemble,“Vijf in één”
Kopergroep, “Imperial Brass”
Johan den Hoedt, vleugel
Martin Zonnenberg, orgel
Algehele muzikale leiding, Vincent
van Dam
De toegangsprijs voor dit concert
in de monumentale St.Laurenskerk
bedraagt 12,50 euro p/p.
( excl. 1 euro eventuele verz/adm.
kosten per bestelling)
De Laurenskerk is verwarmd en
met openbaar vervoer eenvoudig te
bereiken, het concert vangt aan om
20.00 uur, deuren gaan open om
19.15 uur.
Toegangskaarten zijn in de voorverkoop telefonisch of via E.mail te
EHVWHOOHQRQGHUWHOQU
b.g.g. 010-2222211
E.mail: kaartverkoop@debarim.nl

- Mijn moeder, ikzelf, mijn broer Domien en op het hoofd gezien mijn broer Frans. (foto J. Holterhues) -

De donkere dagen voor Kerst
Na Sinterklaas kwam voor mij de mooiste tijd. Ik herinner me
dat ik altijd erg nerveus was die dagen. Nerveus is misschien
niet het goede woord, het waren lange doch spannende
dagen voordat ons huis aangekleed werd voor dit bijzondere
feest. Het begon al twee weken voor de kerst, op een goede
avond moesten wij allemaal wat vroeger dan normaal naar
bed van onze ouders.
In die dagen kwamen langzaam
maar zeker wat oude dozen tevoorschijn. In die dozen rook je een
geur die duidelijk met kerst te maken had. Oude slingers en lampjes
aan een snoer werden voorzichtig
uit deze doos gehaald. Mijn oudste
broers bevestigden deze boven de
schuifdeuren, zodat wij minimaal
aan drie zijden lichtjes hadden. Het
was een kaal gezicht, want de dennentakken moesten er nog achter.
Het duurde lang totdat mijn vader
op een avond zei: “We gaan naar
Veerdonk op de Beukelsdijk om de
kerstboom te halen!” Dat was een
plechtig moment. Ik mocht dikwijls
als vijfde persoon mee om het topje
vast te houden. De boom was namelijk erg groot. Dat kon, doordat
het plafond in de eetkamer erg hoog
was, niet zoals nu 2.50 meter, maar
zeker een metertje meer. Heerlijk
die lucht van het plakkerige hars
aan je handen en wat ging dat spul
er moeilijk vanaf!
Optuigen
Mijn moeder en twee zussen van
mij tuigden de kerstboom op. Een
heel werk en een aantal lichtsnoertjes was nodig om het geheel te
verlichten. Het was geen designboom, maar er hing van alles in;
alle kleuren die maar voorhanden
waren. Het engeltje, de trompet
waarop ik altijd mocht blazen,
een soort tollen met plaatjes van
kerstmannen erop. Zilveren, rode en
groene kerstballen en een gouden.
Die laatste was heel groot en vond

- De Kersttafel met op de achtergrond de
kerstboom -

ik de mooiste. Intussen waren mijn
broers druk bezig de kersttakken te
plaatsen achter alle lichtjes. Mijn
taak was de kerststal op te zetten,
mos erin verspreiden en de beelden
op de goede plaats zetten, behalve
… het herdershondje. Dat was
mijn lieveling en die nam ik altijd
stiekem mee naar bed en verstopte hem onder mijn kussen. De
volgende morgen kwam dan altijd
de vraag: “Zeg Jos…weet jij waar
de herdershond is gebleven?” Dan
haalde ik hem weer tevoorschijn
uit mijn broekzak en zette hem
gauw bij de herder. Mijn vader had
de kerststal in 1941 gemaakt van
stukjes hout en stammetjes. Een
heel werk, want mijn vader had het
dak prachtig voorzien van houten
pannetjes, allemaal precies op maat
gezaagd. Weken voordien hing bij
ons tussen de voor- en de eetkamer
een adventkrans waar drie zondagen voor de kerst een kaarsje werd

aangestoken totdat er drie brandden
zou het nog maar een aantal dagen
duren voordat het écht feest was.
De dag voor Kerstmis was mijn
moeder uren actief in de keuken;
daar gingen de konijnen in de pan,
werd er kippensoep gemaakt etc.
Mis
Ik kom uit een katholiek gezin, dus
op kerstavond vroeg naar bed om
er in de nacht uitgehaald te worden.
Aankleden in je mooiste pak en
mee naar de Willibrorduskerk aan
de Beukelsdijk. Daar waren drie
missen; ik wachtte altijd op de
laatste, want dan gingen ze zingen
van Stille nacht Heilige nacht en zo
en dat vond ik erg mooi. Hoe mijn
vader het voor elkaar kreeg weet ik
niet, maar bij thuiskomst brandden
de lichtjes en de vier kaarsen van de
adventskrans die getooid was met
wit lint. De tafel was gedekt voor
een uitgebreid ontbijt met dingen
die je normaal niet kreeg. Vleeswaren zoals rosbief, lekkere ham,
maar ook amandelspijsbrood met
noten. Na het eten gingen we dan
nog een aantal uren terug naar bed.
Om later in de ochtend op te staan
en nog een klein ontbijt te nemen.
Dan was het wachten op visite en
aanhang, die de dag doorbrachten
PHWNRI¿HPHWZDWOHNNHUV'DDU
hadden we geen klagen over, want
mijn moeder was bevriend met de
familie Jamin. Dan weet u genoeg,
dozen vol gevulde kerstkransjes,
kersenbonbons, chocolade en
musketkransjes. Niet te vergeten,
de kerstkrans met amandelspijs. Het
was een luie dag met veel zitten,
praten en wachten tot de kersttafel
was gedekt met kaarsen erop. Ons
servies bestond uit resten van drie
andere serviezen, de glazen waren
in verschillende kleuren, maar daar
letten we niet op.

Menu
De wijn bestond jarenlang uit
“Graves Superieur” en een rode
wijn. Als eerste de kippensoep, daar
keek ik altijd tegenop, want er lag
zo’n vetlaagje op. Dan kwamen er
verschillende groenten op tafel en
natuurlijk konijn en voor mij kip in
port en sherrysaus, want dat vond
ik zo lekker en…er zat drank in!
Het mooiste vond ik spelen met het
kaarsje voor mijn bord, vooral het
laten lekken van de kaars op de bovenkant van mijn hand. Leukste als
het kaarsvet ging harden om het er
dan af te halen. Wij zaten soms met
drie eettafels aan elkaar geschoven
te eten met ons grote gezin dat
alleen al uit tien personen bestond
en de vier oudsten hadden allemaal
verkering. Ook waren er nog vrienden en andere familieleden, zodat
we al gauw met achttien man aan
tafel zaten. Mijn vader zat aan het
hoofd, tevreden te kluiven aan het
konijn, zich niet bekommerend om
de andere dingen op tafel. Hij wilde
alleen konijn en wat tutti frutti,
meer niet. Het toetje bestond uit
twee grote puddingen, de ene roze,
de andere groen, beide overgoten
met bessensap en als versiering zilveren balletjes. Deze laatste moest
je niet op je vullingen kapot bijten,
want dan ging je door de grond
van de pijn. Na de kerstdis was het
uitbuiken geblazen, want je at meer
dan gewoonlijk omdat het allemaal
zo lekker was. Zo was mijn kerst
in de vijftiger jaren, hoogtijdagen
waren het en ik denk er altijd met
plezier aan terug. Wat waren we
snel tevreden, geen cadeaus, maar
eenvoud en een gezellig samenzijn.
Jos Holterhues
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Historiese tegeltablos
In de vorige uitgave kon u al iets lezen over historische tegeltableaus die ooit in het oude Victoriatheater aan de Bergweg in Rotterdam Noord
tevoorschijn kwamen.
Mijnheer Curvers vertelde in zijn stukje meer details en ook in deze krant refereren weer diverse lezers in hun reactie op de Waar was dat nou-foto aan de tableaus. Om de lezers een goed idee
te geven waar het nu eigenlijk precies over gaat, publiceert De Oud-Rotterdammer alle tableaus, zoals die thans te bewonderen zijn in een Zuid-Afrikaans museum van de Simon van der Stel
Foundation. Het zijn unieke afbeeldingen van taferelen tijdens de grote veldslagen in de Boerenoorlog.

- Louis Botha -

- Spionskop -

- Paardeberg -

- Lady Smith -

- Dr. H.J. Coster -

-Modderrivier -

- Generaal Kock -

-Stormberg -

- Generaal De Villebois Mareuil -

-Magersfontijn -

- Redderburg -

-Colenso -

Bestel nu de Rotterdamse spreukenkalender 2009
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Alles over het Rotterdam
van vroeger en nu;
spreekwoorden, gezegden,
verhalen, gedichten, foto’s enz.
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365 dagen leesplezier

   



   

Koop de kalender bij de
boekhandel of bestel hem via
www.uitgeverijvandeberg.nl



Het leukste cadeau dat u een
vijftigplusser kunt geven:

Cadeauabonnement
op De Oud-Rotterdammer
GG
2X
'H
2X
'H

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

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE

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

90
49,

Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum

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

te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein

%XLWHQ1HGHUODQG/DQGHQELQQHQ(XURSD¼EXLWHQ(XURSD¼
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30 jaar Rotterdamse Opera
Opgericht in mei 1978 door dirigent Hans Wamelink, met als
doelstelling onbekend werk van bekende componisten uit te
voeren, profileerde de Rotterdamse Opera zich in 1979 voor het
eerst met de Nederlandse première van Verdi’s operadebuut
Oberto.
De achterliggende gedachte was, dat in
Nederland over het algemeen bekende
opera’s van grote componisten geprogrammeerd werden, maar dat de echte
operaliefhebber zeker geïnteresseerd
zou zijn in de onbekende werken van
deze componisten. De Rotterdamse
Opera zag een mogelijkheid met deze
producties nieuw publiek aan zich te
binden. Later volgden daarom weinig
gespeelde werken als Belisario en
Maria di Rudenz van Donizetti en
Attila van Verdi.
Na zeven jaar werd uitgeweken naar
bekender operarepertoire. Men wilde
de uitdaging aangaan of de kwaliteittoets met het bekendere operarepertoire kon worden doorstaan. Norma
van Bellini was de eerste in de rij
en tevens de laatste opera die onder
leiding van oprichter Hans Wameling
werd opgevoerd.
Onder leiding van de net aangetreden
jonge dirigent Johan van Slageren
werden succesvolle voorstellingen
gerealiseerd van Nabucco van Verdi
(regie Jaqueline Jacobi), Macbeth,
eveneens van Verdi en Carmen van
Bizet (regie Jan Bouws).

Solisten
De kern van het gezelschap bestaat uit
veertig ambitieuze amateurzangers die
iedere twee jaar een grote voorstelling
uitbrengen. Het jaar waarin geen grote
productie mogelijk is, neemt het koor
deel aan festivals en concoursen; daarbij zijn verschillende prijzen behaald.
Waar het amateurkoor excelleert in
de vertolking van de vaak complexe
koorpartijen, worden voor de solisten
professionele zangtalenten geëngageerd. Veel operazangers die later zeer
succesvolle solisten werden, vertolkten
in het begin van hun carrière rollen bij
de Rotterdamse Opera bijvoorbeeld:
Ernst Daniel Smit, Henk Poort, Jan
Polak, Liesbeth Damen en Annemarie
Kremer.
Ook op het concertpodium is de Rotterdamse Opera actief. Naast optredens
in De Doelen te Rotterdam en de Grote
Kerk van Gorinchem vormde de samenwerking met het Sweelinck Orkest
en het Koor van de Vrije Universiteit
van Amsterdam een hoogtepunt.
Gezamenlijk werd zowel in de Beurs
van Berlage als in de Rotterdamse

deel 43

Laurenskerk de Carmina Burana van
Orff uitgevoerd.
Naar de oorsprong
In 2001 keerde de Rotterdamse Opera,
met de huidige dirigent Marco Bons,
terug naar de oorspronkelijke doelstelling en nam opnieuw onbekende
opera’s van grote meesters op het
repertoire. Tevens verruilde men het
Zuidpleintheater voor het spelen op
locatie.
Eerst in de Cruise Terminal met een
reprise van Verdi’s Attila in een nieuwe
enscenering van Jan Bouws. In 2003

in de Schiecentrale waar het 25-jarig
jubileum gevierd werd met een nieuwe
enscenering van Oberto, (de allereerste
productie van de Rotterdamse Opera)
in de regie van David Prins.
Daarna volgden in 2005 Aroldo van
Verdi in de regie van Machteld van
Bronkhorst en in 2007 Beatrice di
Tenda van Bellini in de regie van Martin Driessen waarbij twee Rotterdamse
zangers in de hoofdrollen schitterden,
sopraan Waldin Roes en bariton Quirijn de Lang. Deze laatste twee opera’s
waren een première voor Nederland.

Tijdens de jubileumvoorstelling op
13 december om 20.00 uur in de
+RÀDDQNHUN2XGHGLMNEUHQJWGH
Rotterdamse Opera hoogtepunten
uit haar geschiedenis opnieuw op de
planken: Norma van Bellini, Carmen
van Bizet en Macbeth van Verdi, met
de uitstekende solisten Waldin Roes,
Quirijn de Lang, Marieke Koster en
Harald Quaaden.

Kuyl bassist werd in plaats van
Kalfsbeek. “Het repertoire werd
gevarieerder, want Piet speelde ook
piano en Hans-Willem bovendien
saxofoon”, aldus Van Houwelingen. “Dus stond er af en toe ook
een optreden op een bruiloft op
het programma, of eentje op een
‘bal na’ na een toneelvoorstelling.”
Het vervoer van de bandleden,
inclusief instrumenten en apparatuur, ging per taxi. “We regelden
met Eurotax uit Schiedam een
verlengde wagen. De extra bankjes
achterin gebruikten we niet. Daar
kon dan de apparatuur staan en het
complete drumstel ging met moeite
de kofferbak in. Maar het paste
precies.”
In het laatste jaar van het bestaan
van The Driftin’ Fellows, kwam

drummer Cor Vierboom nog even
Veenbrink vervangen, maar uiteindelijk was het de dienstplicht,
volgens Van Houwelingen, die de
JURHSLQVHSWHPEHUGH¿QLWLHI
de das om deed. “Het waren vier
hele leuke jaren met die band”,
besluit hij. “We hebben altijd met
heel veel plezier opgetreden. Ik
vind het wel jammer dat het contact met de bandleden snel daarna
vervaagde. Alleen Nico Ouwerkerk zie ik nog regelmatig.”

.DDUWHQ¼
Reserveren tel: 010 - 2122307
info: www.rotterdamopera.nl

- The Driftin’ Fellows. Van links naar
rechts: Hans van Houwelingen, Piet
van Rijthoven, Hans-Willem van der
Kuyl en Nico Ouwerkerk -

The Driftin’ Fellows
De bewoners in de Hekboomstraat in Oud-Mathenesse konden begin zestiger jaren iedere zaterdagmorgen live-muziek te horen. De klanken kwamen uit een kelderbox en werden geproduceerd
door vier jongens die er aan het repeteren waren: The Driftin’ Fellows.
“De kelder blonk niet uit door isolatie. We waren de buren dan ook
dankbaar voor hun tolerantie”, zegt
Hans van Houwelingen. Van Houwelingen (sologitaar) en zijn buurjongen uit de Hekboomstraat, Nico
Ouwerkerk (slaggitaar), besloten
in 1963 een bandje te beginnen.
Nadat ze Edwin Veenbrink (drums)
en Berry Kalsbeek (basgitaar)
tegen het lijf waren gelopen, was
de band een feit. Van beatmuziek
was nog nauwelijks sprake. The
Driftin’ Fellows speelden in eerste
instantie uitsluitend instrumentale
nummers. “Wij waren allemaal gek
van gitaarmuziek van groepen als
The Shadows en The Spotnics”,
legt Van Houwelingen uit.

Lawaai
Enkele maanden en optredens
later, schreef de groep zich in voor
een talentenjacht, herinnert Van
Houwelingen zich. “We hadden
ons brutaal als ‘gevorderden’ voor
een nationaal muziekconcours in
het Verzamelgebouw Zuid laten
inschrijven. Om indruk te maken
hadden we een bus vol vrienden en
familie meegenomen. Onze versterkers en zelfgemaakte speakerkasten konden het maar net redden
tegen het lawaai in de zaal”, zegt
hij. The Driftin’ Fellows sleepten
de vierde plaats in de wacht.
De band speelde in het begin
vooral in zalen in Schiedam. “Zaal
Irene, De Rank en Soos Kethel”,
zegt Van Houwelingen. Daarna
kwamen er optredens in Rotterdam

en de regio. In de Maasstad stond
de groep vaak op de planken van
KWJ-sociëteiten en in ’t Centrum
in de Van Vollenhovenstraat. In
de zomer van 1965 waren The
Driftin’ Fellows te zien en te horen
bij het populaire strandpalviljoen
De Golfslag in Hoek van Holland.
Ook was er een keer een concert
in dansschool Jansen. “Onder het
spoorwegviaduct in de Vijverhofstraat”, zegt Van Houwelingen.
“Als de trein boven je voorbij ging,
sloeg de complete geluidsinstallatie op tilt…”
Bruiloft
De groep onderging personele wisselingen toen drummer Veenbrink
werd vervangen door Piet van
Rijthoven en Hans-Willem van der

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

www.cvdecorshop.nl

AriztoKlus

Bedient u geweldig goed de muis,
Maar minder vaardig de hamer?
Bel dan Arie, mobiel of thuis,
Hij verbouwt graag uw toilet, douche of kamer.

Opticien

politiebericht

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

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

Reeds ruim 40 jaar
Meestergoudsmid
Wij werken al uw ideeën uit
naar de door u gewenste sieraden.
Wij kunnen ook uw oude
trouwringen omwerken naar
prachtige draagbare sieraden,
eventueel voorzien van
een of meerdere diamantjes.

Voor o.a.:
- de renovatie van keuken, badkamer of toilet
- het afhangen van binnen- en/of buitendeuren
- het plaatsen van tuindeuren/-schermen
- tegelwerk of vloer (laminaat/hout)

belt u Arie Ziekenheiner:
Rhoon:
KvK Rotterdam:

06-30252992
010-5016046
24349780

Elke klus snel en inventief uitgevoerd!

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
2.
3.
4.
5.

Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat
Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties
7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen
c.q. te verrekenen met de ontruiming
9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Wij geven de beste prijs
voor uw oud goud.

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl

2I¿FLHHOGLDPDQWDLU

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

Luilekkerland Indonesisch Specialiteitenrestaurant
HEEL BIJZONDER EN SMAAKVOL

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

j
Tijdloze culinaire hoogstandjes,esiszowcheel rijbi sttafels
à la carte menu’s als bij Indon
•
•
•
•

Wij beschikken over 100 zitplaatsen
Speciale accomodatie voor groepen
Vegatarische à la carte-menu’s & rijsttafels
Indonesische gebakken snacks & tropische drankjes

U vindt ons in het Stadscentrum Plaza - 25
te Rotterdam t.o. Centraal Station.

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

Altijd voldoende parkeergelegenheid in Parkeergarage “Plaza”
Gaarne reserveren:
tel: 010-2827895
e-mail: luilekkerland@hotmail.com
Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur tot 20.00/21.00 uur

Zaterdag 13 & 20 december a.s.

Buffet-Dansant
van 17.00 tot 20.00 uur

¼ p.p.
excl. Consumpties
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- Groot samengesteld gemengd koor
(Slagsingers, Debarim en Lovende
stemmen) met 160 zangers o.l.v.
Johan den Hoedt en Vincent van Dam
- Pools Kathedraal jongenskoor uit
Poznam (op tournee in Nederland)
- Joany Muskiet – gospelzangeres
- Pipes & drumsformatie uit Assendelft
- Bert Kruis – hoofdorgel
- Frans de Berg – vleugel
 /LVHORWWH5RN\WD±SDQÀXLW
 .HHV$OHUV±GZDUVÀXLW
- Diana Abspoel – hobo
- Nynke de Jong - pauken
- Leo v.d. Berg en Bas Schelling – trompet
- Rosemarie Seuntiëns –
reizende beiaard
- Marieke Jansen – verbindende teksten
Muzikale leiding: Johan den Hoedt
Het organiserende koor De Slagsingers
zorgt bij ieder concert voor een noviteit.
Bij het aanstaande concert zal de
grootste reizende beiaard ter wereld bij
de entree van de kerk worden opgesteld
en worden bespeeld ter begroeting van
de 1000 arriverende ouderen. Maar ook
tijdens het concert zal er sprake zijn van
een uniek samenspel tussen de beiaard
buiten en de koren en musici binnen.
De aanvang van het Kerstconcert voor
Ouderen op 11 december is 18.30 uur.
Afhankelijk van het aantal deelnemende
ouderen uit verzorgingsinstellingen is
een zeer beperkt aantal kaarten beschikbaar voor zelfstandig wonende ouderen.
Hiernaar kan worden geïnformeerd per
mail sjaak.reuijl@planet.nl

Gedupeerden
‘Vergeten Bombardement’
kregen woning in Sportdorp
6SRUWGRUSKHHWRIÀFLHHO7XLQGRUS9DUNHQRRUG'HYRONV
PRQGVSUHHNWRRNYDQ¶'H3XW·,QQRYHPEHUNUHJHQ
GHZRQLQJERXZYHUHQLJLQJHQ2Q]H:RQLQJGH0DDWVFKDSSLM
YRRU9RONVZRQLQJHQHQGH0DDWVFKDSSLMYRRU9RONVKXLVYHV
WLQJ9UHHZLMN 0LM9UHHZLMN LQHHQJHKHLPHYHUJDGHULQJ
KHWYRRUVWHOVDPHQKXL]HQWHERXZHQLQ6SRUWGRUS*H
KHLPKRXGLQJZDVQRGLJRPGDW5RWWHUGDPGHERXZJURQG
RIÀFLHHOQRJQLHWLQEH]LWKDG2YHUHHQJHNRPHQZHUGGDW
9RONVZRQLQJHQHQ2Q]H:RQLQJKXL]HQ]RXGHQERXZHQ
ZDDUYDQRQGHUEHKHHUYDQ2Q]H:RQLQJ

hondentrimsalon Dog’s Choice),
B.J. Warnaar aan de Tennisstraat 47
met zijn melkhandel en levensmiddelenbedrijf (daarna snackbar
De Spits 2 en weer later eetcafé
Olympus). Schoenmaker C.J.J.
Mengelkamp deed zijn werk aan
de Atletiekstraat 24 (later schoonheidssalon Beauty Plaza), het
brandstoffen- en levensmiddelen-

De bouwopdracht ging naar de
architecten J.C. Meischke en J.C.
Schmidt. Zij kozen
als aannemerscombinatie Krijger
& Van Vliet, die de huizen ging
bouwen voor zesduizend gulden
per stuk.
Het leggen van funderingen werd
in 1942 tegelijk begonnen aan de
Sportsingel, Discusstraat, Floretstraat, Estafettestraat, Boogschutterstraat, Veldloopstraat, Arresleestraat, Hengelstraat, Kampeerstraat,
Golfstraat en Maliebaan. De
woningen in deze elf straten vielen
onder beheer van Onze Woning.
Gedupeerden van het ‘Vergeten
Bombardement’, op 31 maart 1943
op het westen van Rotterdam,
kregen een woning toegewezen in
de Discusstraat. Floretstraat, Estafettestraat en Boogschutterstraat.
De woningen aan de Atletiekstraat,
Turnstraat, Tennisstraat, Hockeystraat, Rugbystraat en Wielrenstraat
kwamen onder beheer van de
Maatschappij voor Volkswoningen
Vreewijk.

bedrijf van L. Verstraten vestigde
zich aan de Discusstraat 21 en de
groente- en fruitwinkel van A.
Konijnendijk aan de Discusstraat
39b. Deze twee winkelpandjes zijn
later verbouwd tot woonhuis.

- De Wielrenstraat in de richting van de Noorderhelling met op
de achtergrond de Stadionweg -

Winkels
Aan de Maliebaan openden vier
winkels. Op nummer 1 een brooden banketwinkel van de Coöperatieve Verbruikersvereniging Vooruitgang Rotterdam U.A. J.A. van Dam
opende zijn winkel in huishoudelijke artikelen en galanterieën op 2,
kapper W.A. van Buren op 3 en de
manufacturenzaak van C. van der
Does kwam op 4.
Ook andere middenstanders
begonnen een winkel, zoals W.
Kok aan de Tennisstraat 48 in
levensmiddelen (later dierenwinkel
Beestenspul), zijn concurrent A.P.
Lucas aan de Turnstraat 48 (later

- 26 september 1948 ging buslijn G rijden, die 1 november werd gewijzigd in buslijn 37, een
belangrijke verbinding van en naar de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk - De grootste reizende beiaard ter wereld -
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- Aan de Maliebaan
kwamen in Sportdorp de
eerste winkels. Foto’s
uitgeverij Arnoud Voet
’Groeten uit IJsselmonde’
deel 2 -

Bijzonder Kerstconcert voor Ouderen
Om de twee jaar wordt een groots
Kerstconcert voor Ouderen gehouden
in de Grote of- Sint Laurenskerk in het
Rotterdamse stadscentrum. Niet minder
dan 1000 bewoners van Rotterdamse
verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen
dit concert aangeboden. De organisatie is
al jaren in handen van het Chr. Gemengd
Koor “De Slagsingers” in samenwerking
met Stichting Zorg Compas. Op 11
december as. zullen zeker 23 touringcars
weer bij de Laurenskerk voorrijden en
zullen vele tientallen vrijwilligers gereed
staan om de ouderen te begeleiden naar
de plaatsen in de kerk. Ruim 220 vocalisten, instrumentalisten en koorzangers
staan borg voor een kerstwarme invulling van het programma:

Dinsdag 9 december 2008

Noodmaatregel
De nieuw opgeleverde huizen
waren niet direct bestemd voor
mensen die bij het Duitse bombardement op 14 mei 1940 dakloos
waren geworden. Het ‘Vergeten
Bombardement’ op 31 maart
1943, veroorzaakt door geallieerde
vliegtuigen op het westen van Rotterdam, maakte een noodmaatregel
noodzakelijk. Bij deze ‘vergissing’
vielen 326 doden, ruim vierhonderd
gewonden, raakten achttienduizend
mensen dakloos en werden 2661
woningen volledig verwoest. Een
aantal van hen dat huis en haard
kwijtgeraakt was, mocht naar de
eerste opgeleverde woningen in
Sportdorp.
Tot de annexatie door Rotterdam
op 31 juli 1941 was IJsselmonde,
waar Sportdorp onder valt, een
zelfstandige gemeente. De besluiten
werden genomen op de Coolsingel.
Vanaf 23 januari 1948 werd dat anders. IJsselmonde kreeg zelfbestuur

in de vorm van een wijkraad. Burgemeester mr. P.J. Oud installeerde
die vrijdag de eerste wijkraad. Op
1 maart dat jaar ging in Sportdorp
een tuinenkeuringscommissie aan
de slag. Deze keurt nog steeds de
tuinen op kwaliteit, onderhoud en
creativiteit.
Modern tuindorp
Sportdorp was een modern
tuindorp met veel kinderen, die
natuurlijk moesten spelen. Er
kwam een speeltuinvereniging met
Varkenoord als naam. Het complex
aan de Stadionlaan werd 22 januari
1951 met veel tamtam geopend.
De wederopbouw van de stad was
in volle gang. Tot de talrijke plannen op de stadhuistafel behoorde
uitbreiding van Sportdorp met 196
woningen en vijf winkels aan de
Sportsingel. Op 19 maart 1953 ging
de eerste paal de grond in.
Het jaar daarop werden de eerste
woningen betrokken en ook de
winkels, die uitermate belangrijk
waren voor de nieuwe bewoners.
In de directe omgeving waren bar
weinig winkels en daardoor hadden
veel Sportdorpers een uitstapje
naar winkelpromenade BoulevardZuid (Beijerlandselaan en Groene
Hilledijk) op hun weekprogramma
staan. Slager Jan Hoepel, die al
een winkel had in de Turnstraat
47, opende aan de Sportsingel 19a
een moderne slagerij. Zijn neefje,
Piet Hoepel, reisde geregeld met
de RTM-tram om hem te komen
helpen. De nu 80-jarige Piet geniet
bekendheid vanwege de paardenmarkten die hij jaarlijks organiseert, zoals die van Oud-IJsselmonde en met Pinksteren de grootste
van Nederland in zijn geboortedorp
Heenvliet. Piet Hoepel was een van
de bijna vijfduizend deelnemers
aan de Historische Vaartochten
van De Oud-Rotterdammer op 18
en 19 oktober. Door hem moest
ik ineens denken aan Sportdorp
en zo ontstond het idee voor deze
DÀHYHULQJ
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***ONTWERP***
***AANLEG***
***ONDERHOUD***
***SCHUTTINGEN***
***RENOVATIE***
***BLOKHUTTEN***

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Nieuw bleken
van tanden,
in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

F 395,-

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
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www.smileclinic.nl

DECO-VLOER
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren
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De drukke dagen
voor Kerstmis
Mag de periode tussen het Sintfeest en de Kerst zich kenmerken door de vroeg invallende
duisternis, in Huize Van der Struijs was het in de jaren vijftig van de vorige eeuw een
bijzonder drukke boel. Als ik zeg, dat ik aan die weken de beste en leukste herinneringen
heb, doe ik de waarheid veel geweld aan. Mijn verjaardag valt in die periode, maar veel
werd er niet aan gedaan. Zaken als “We hebben Sinterklaas net gehad en toen heb je
al mooie cadeautjes gekregen” via “Papa heeft het hartstikke druk in de zaak” tot “We
moeten alles in orde maken voor de Kerstviering in het Leger (des Heils)”, waren redenen
dat er weinig tot niets op de 13e gebeurde. Op het moment zelf accepteerde ik dat zonder
enig commentaar; het hoorde gewoon bij het leven. Maar hoe verder je van de (opgedwongen?) situatie van toen komt af te staan, des te kritischer worden je beschouwingen.
Natuurlijk, vader had een echte volksslagerij in het Oude Noorden. Met één
winkeljuffrouw, die wij tante Suus
noemden, en hand- en spandiensten van
mij, had hij het zo druk als een kapper
met één klant. De slagerij was zijn lust
en zijn leven, mijn moeder kwam er
nauwelijks tot nooit. Dit kwam door
een ernstige reumatische ziekte, die
zij in 1948 had opgelopen. (Tussen
de welbekende haakjes: Zij was in
1948/49 maandenlang behandeld in het
Academisch Ziekenhuis in Leiden. In
haar therapie kreeg ze goudinjecties
toegediend, ik heb altijd gedacht dat er
dan vloeibaar goud in de aderen wordt
gespoten).
In mijn ogen was de slagerij altijd een
behoorlijke winkel. Links naast de
gekoelde(!) etalage was de toegangsdeur, bij binnenkomst stond rechts de
toonbank en links hing het nog niet
uitgebeende vlees aan zeer scherpe
haken. Dat, wanneer het druk was, de
klant met de rug of schouders tegen
het vlees stond te wrijven, mocht geen
naam hebben.
Verder was links achterin een volautomatische Van Berkel vleeswarensnijmachine en rechts tegen de toonbank het
heilige der heiligen: vaders hakblok!
O ja, over die snijmachine gesproken:
deze machine kon volledig automatisch
zijn. Een elektrisch mechanisme liet niet
alleen het mes draaien, maar liet ook het
deel waarop de worst lag (de tafel) van
voor naar achter schuiven. Een soort
grijpinstallatie zorgde ervoor, dat de
worstplakjes keurig op de worstbakjes
werden gelegd.

Maar dat automatisme was niets voor
pa! Ik praat over de tijd dat worsten
nog in (natuurlijke) darmen zaten; mijn
vader liet mij vóór het snijden de darm
verwijderen, want: “De mensen houden
niet van een plakje worst met een velletje eraan.” Maar bij het worst snijden,
moest ik de plakjes zo op elkaar leggen
dat de verwijderde darm er gemakkelijk
weer omheen kon. Het grijpmechanisme
‘gooide’ de plakjes worst echter gewoon
neer, een doorn in het oog van mijn
vader.
Vragen
Hoe dichter Kerst naderde, des te
drukker/zenuwachtiger werd mijn
vader. Vragen als ‘hoeveel vlees moet ik
inkopen’, ‘gaat men dit jaar weer voor
varkensvlees’, ‘is er vraag naar duurdere vleeswarensoorten (b.v. roastbeef
of op z’n Rotterdams rosbief)’, ‘moeten
er extra mergpijpen worden ingeslagen’,
‘kiest men voor reuzel of rundvet’ of
‘pakt men het (door ons zelf!) gesmolten en gestolde rundvet’?
De eerste rolladebestellingen dwarrelden binnen, het gloednieuwe schoolschrift werd al snel een beduimeld vet
opschrijfgeval. Gek eigenlijk: destijds
was de maaltijd met de Kerst wel anders
dan anders, maar zeker niet zo gevarieerd als nu. Bij het vlees ging het over
een rollade, een kippetje (steenduur!) of
het zelf gefokte konijn. Aan die konijnen had mijn vader ook z’n handen vol,
want menigeen vroeg hem ‘even’ het
konijn bij hen thuis te komen slachten.
Net vóór de Kerst hoorde je dan ook een
straatventer luidkeels door de straten

roepen “Haaaaaaaaaaazennnnnnnn en
konijnevelle!!!”. Dat dezelfde man later
in het jaar door de straten zwalkte met
zijn “Hoedendozen in alle maaaaaten”
ben ik nog niet vergeten.
Ambachtsman
Diepvriezen was er destijds niet bij, dus
pas twee dagen voor de Kerst ging mijn
vader aan de bestellingen werken. Hij
was een echte ambachtsman en gruwde
bij het idee een soort plastic netjes te
gebruiken. Het was bij die netjes mogelijk het vlees te kruiden, op te rollen en
door middel van een soort koker in het
netje te duwen. Binnen 30 seconden had
je dan een rollade.
Niet bij pa. Hij kruidde het vlees ook,
legde een stukje reuzel (varkensrollade) of gesmolten rundvet in het vlees,
rolde de zaak op, pakte een kluwen
(vlieger)touw en begon het opgerolde
vlees in te pakken. Alles moest goed en
stevig vastzitten en 4-5 minuten lag de
gewenste rollade er. Dat de zijkant van
zijn rechterhand na 20 rollades aardig
beschadigd raakte, deerde hem niet. Er
moesten nog zo’n 200 rollades gemaakt
worden.
Elke rollade kreeg een papiertje met de
naam van de klant opgedrukt en werd
in de etalage gelegd. Runderrollades
rechts, varkensrollades links.
Ik mocht intussen grote hoeveelheden
vleeswaren voorsnijden en de nodige
rosbief braden. Staande op een stoel
in de achterkamer kon ik bij de grote
braadslee op het gasstel. Eerst zorgen
dat het rundvet goed gesmolten was, de
kaantjes met de spaan uit het vet halen
en dan de rosbief in het hete vet leggen. Deze rosbief moest snel gedraaid
worden om alle kanten dicht te laten
schroeien. Als alle kanten een mooi
bruin korstje hadden, ging de gasvlam
laag. Het was verder een kwestie van
regelmatig omdraaien en wachten tot pa
met zijn vleespriem kwam, om te kijken
of de rosbief gaar was. Dat draaien
mocht niet met een vork, want prikken
in het vlees was een doodzonde.
Thuis
Als jeugdsergeant-majoor bij het
Leger des Heils Rotterdam-Delfshaven had mijn moeder het druk met de
voorbereidingen voor de Kerstviering.
Er moesten gepaste Kerstcadeautjes

door Aad van der Struijs

voor de zondagschooljeugd komen. Dit
waren elk jaar de welbekende boekjes
van Van der Hulst, uitgegeven door Callenbach in Nijkerk. Ik zie gelijk weer
titels als “Het wegje in het koren”, “De
Zoetebollenbakkerij” (of zoiets), “Het
plekje dat niemand wist”, “Voetstapjes
in de sneeuw” en “De wilde jagers”.
In deze boekjes moest aan de binnenkant van de vooromslag een etiket
worden geplakt, waarop moeder dan
de naam van het kind en haar naam,
rang en handtekening kon schrijven.
Tientallen boekjes gingen in de Schans
over de huistafel heen. ’t Was allemaal
druk…druk…druk!

Maar de aandacht in die weken die ma
en pa aan hun eigen kinderen schonken,
was minimaal. Met Kerst kreeg ik
RSPLMQ]RQGDJVFKRRO7KHR¿OLXVLQ
de Oranje Nassaustraat, mijn eigen
cadeautje.
Struisvogelpolitiek
Enkele weken geleden schreef ik over
de komst van een Nederlands/Rotterdamse Internet radiozender: Elboradio.
Vanuit Hoogvliet wordt 24 uur per dag
uitgezonden op het World Wide Web;
men is te vinden bij www.elboradio.nl .
Achtennegentig procent van de tijd
is het Nederlandstalige lied te horen.
Vooral de categorie ‘smartlappen en
piratenmuziek’ viert de boventoon. Echter niet iedere werkdag tussen 16 en 18
uur. Dan presenteer ik het programma
Struisvogelpolitiek.
9DQXLWHHQLQPLMQÀDWLQJHULFKWH
studio verzorg ik dan 120 minuten
Rotterdamse muziek, fragmenten uit
cabaretvoorstellingen, het ‘betere’
Nederlandse lied en ik deins er ook niet
voor terug een Louis Davids, Albert de
Booij of de Straatzangers van stal te
halen. Verder blik ik regelmatig terug
op de tijd van toen. En dat terugkijken
doe ik aan de hand van de reacties, die
tijdens de uitzending bij me binnenkomen. Als u internet hebt, schuif dan eens
aan op een werkdagmiddag. Wanneer u
familie/relaties/vrienden/kennissen in
het buitenland hebt, wijs hen dan ook op
www.elboradio.nl

Vijfenzeventig jaar werd ze
Ik ontving als Spionneur de afgelopen
week bericht, dat mijn oudste zus
Betsie overleden en gecremeerd was.
Misschien is dit voor u een onbelangrijk bericht, maar honderden Rotterdammers in het Beukelsdijkkwartier
en Schiebroek hebben haar gekend.
Zij had met haar man Meesterslager
Wout de Ruijter slagerijen in de
Craandijkstraat en de Asserweg. Vanuit
de Asserweg bedienden zij de meest
exclusieve restaurants in Rotterdam en
omgeving van vlees. In die restaurantwereld waren Betsie en Wout een
begrip!
Haar tienerjaren zijn niet verlopen,
zoals ze graag gewild had. Een vriendschap/verkering met een rooms-katholieke jongen kon er bij mijn ouders, met
name bij mijn vader, niet in. Zelfs een
vrijwillig gekozen zwangerschap, kon
mijn vader niet vermurwen. De baby
werd geboren en beschouwd als het
vijfde kind in het gezin. Toen Betsie,
nog steeds verkering hebbend, enkele
maanden later vertelde dat ze weer
zwanger was, wist vader niet meer
wat hij moest doen. Geestelijken van
zowel de RK-kerk als het Leger des
Heils hebben hem uiteindelijk kunnen
overtuigen, dat een huwelijk tussen
haar en haar vriend het allerbeste was.
In september 1953 trouwde ze met
haar Wout, in december 1953 werd het
tweede kind geboren.
Welke invloed en indruk deze hele
geschiedenis op mij gemaakt heeft, zal
nooit iemand weten. Met mijn ouders
noch met Betsie heb ik er ooit over kunnen praten; er waren meer belangrijke
dingen in het leven. Ik wens haar de
rust toe, die zij verdient.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

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

www.meubelcentrumzuidland.nl
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GELDIG ALLÉÉN DE MAAND DECEMBER!!! OP=OP WEG=PECH

Monuta Van den Toorn
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)

GEEN TELEFONISCHE BESTELLINGEN!!! BAL ANSVERKOOP!!! OP=OP

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684
www.dmddesign.nl

Boekhouding vanaf
50 euro per maand
Alle belastingzaken

www.ADMINAUT.nl
Bel voor een
Gratis Offerte !
010-89 20 450
1988

-

2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307
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

SONY 82 CM HD READY LCD
TV KDL-32 L4000 BRAVIA
Nieuwe HD-ready lcd tv van
Sony met een mooi mat
zwart uiterlijk. Een dynamisch
contrast van maar liefst
33.000:1 en Bravia Engine 2
voor een geweldig beeld. 24P
weergave voor beeld zoals u
normaal alleen in de bioscoop
ervaart

Voor meer informatie www.monuta.nl
Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22
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TANTE POST
Koningin van de Maas
Met veel genoegen heb ik het
verhaal van Gre Tuinman-Schuring
gelezen in DOR van 11-11-2008.
De olieboot van Jaap Schuring, de
ITO 3, roept ook bij mij herinneringen op. Mijn vader en de vader
van Gre werkten namelijk voor de
]HOIGH¿UPD9HUPHHU YDQGHQ
Arend’ s HandelsMij., een handel in
kolen en olie. Mijn vader was chef
van de afdeling kolen en werkte
voor de oorlog op het kantoor op de
Coolsingel tegenover het Stadhuis.
Na het bombardement van 1940
namen zij hun intrek in het houten
bedrijfsgebouw bij de kolenopslag
aan de Binnenhaven, daar liepen
mannen met heel zwarte gezichten
die met grote scheppen de kolen in
jute zakken schepten en op lange
wagens met twee paarden ervoor
laadden om ze daarna naar de
klanten uit te venten. Overal op het
terrein lagen bergen kolen, die van
tijd tot tijd werden nat gespoten om
het stof niet te laten wegwaaien. Er
was ook een stal voor de paarden en
daar rook het altijd zo lekker naar
stro en paardendrollen. Daar was
ook de ligplaats van de Ito-3 en het
gebeurde wel eens dat mijn vader
in de Binnenhaven ging vissen
op spiering en dan mocht ik mee,
wij gingen dan het ijzeren trapje
af, want dan was je dichter bij het
water en als er dan een spiering niet
zo erg goed aan het haakje zat kon
je hem toch meestal op de boot wel
binnen halen. Ik weet niet of mijn
moeder het wel zo leuk vond, want
de spiering die wij meebrachten
stonk behoorlijk, maar ze heeft ze
wel altijd gebakken.
Wim de Lange
Beneden Molendijk 91
3262 AA Oud-Beijerland
0186-622938
----------------------------------------Jensiusstraat
Ik ben in 1952 geboren en heb tot
1977 recht tegenover het café van
9DQ'XLQ RI9HUGXLQ RSGHKRHN
van de Jacob Catsstraat en de Jensiusstraat gewoond.
Mijn opa had recht tegenover
de Jensiusstraat een dierenzaak
en wij woonden er boven op de
eerste etage. De huizen zijn nu pas
afgebroken.
Eigenaar van het café waren Klaas
en Nel van Duin of verduin en wij
gingen daar op woensdagmiddag
79NLMNHQ,NZDVWRHQHHQMDDURI
3 of 4 oud.
Later is het café overgenomen door
de familie Hameetman. Wij speelden buiten met de zoons Ed en Rob
Hameetman.
Leuk detail is dat recht tegenover
dat café in de Jensiusstraat de
welbekende Tom Westermeijer in
zijn kinderjaren heeft gewoond.
Wij keken vanuit het raam zo op
het café en ik heb daar hele leuke
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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.

herinneringen aan; soms was het
QHWHHQ¿OP
Zo kwamen in het weekend alle
werknemers van schoonmaakbeGULMI9DQGH%HUJRSGHKRHNYDQ
de Woelwijkstraat, kaarten. Daarbij
ontstond nogal eens ruzie en de
nette gekapte dames veranderden
dan in feeksen met wijduitstaande
haren; dat was hilariteit en als kind
hadden wij daar dan veel lol om.
Op een avond stapte een cafébezoeker met zijn vrouw in de auto, volgens mij waren ze nogal gepikeerd.
De autodeur naast de passagier
was niet goed dichtgedaan, de man
scheurde de hoek om en die vrouw
rolde uit de auto, gelukkig had ze
niets, dus we vonden het een komische situatie.
Ik lees regelmatig De Oud-Rotterdammer en ben een grote fan. Ik
breng ze ook rond bij wat oudere
mensen in de wijk Blijdorp waar ik
al 31 jaar woon.
Tilly van Ommen-Hijnen
---------------------------------------Maas ulo
In het verhaal over de Maas-ulo in
de DOR van 28 oktober werd gesproken over de heer N.W.J. Rust.
Dezelfde leraar heb ik meegemaakt
op de Marten Dijkhuis MULO
van 1957-1961. Toevallig staat in
dezelfde DOR het verhaal van een
reünie van deze school van de jaren
1954-1958. Door de heer Rust, die
RRNRQVYRRUODVXLWGHPRRLH URGH 
engelse boekjes van Sherlock
Holmes, ben ik deze boeken allemaal gaan lezen en nog steeds. Dit
heeft veel invloed op mij, en vele
anderen, gehad. Met het resultaat,
dat ik dit jaar de nieuwe complete
uitgaven van Sherlock Holmes
heb gekocht. Misschien zijn er nog
OH]HUVGLHLQGH]HOIGHMDUHQ 
 RRNRSGH0DUWHQ'LMNKXLV
hebben gezeten. Graag reageren.
Wilfried Stoffer
Hellevoetsluis
0181-320952
----------------------------------------Cox
Met belangstelling lees ik altijd
uw blad en zo ook de column van
Gerard Cox. In de column van 11
november schrijft hij over New
York, waar hij pas geweest is en
GDQVSHFL¿HNRYHUGHVRQJ1HZ
York, New York van Frank Sinatra.
Hij legt uit dat er New York, New
York gezongen wordt, omdat de
stad ook in de stáát New York
ligt. Op dit punt moet ik hem toch
WHUHFKWZLM]HQ HLJHQOLMNPDJMH
een oud-onderwijzer natuurlijk niet
op de vingers tikken, ik hoop dat
KLMKHWPHYHUJHHIW PDDUGH]H
heerlijke, formidabele, prachtige,
sfeervolle, enz. enz. stad ligt toch
echt in de staat New Jersey. Ik kom
er ook net vandaan, heb gigantisch
genoten en hoop nog eens terug te

gaan, want er is nog zat te zien. Dus
mijn conclusie is dat Frank Sinatra
de stad zó mooi vond dat je hem
wel twee keer moét noemen!
Wil Kats
----------------------------------------Ulo Schoonebergerweg
Doris Houthuyse ken ik niet, maar
ik heb wel herinneringen aan de
Ulo op de Schoonebergerweg.
-XIIURXZ9DQGH*UDDINRQPHWHHQ
ijzige blik door het raampje kijken
als je herrie maakte tijdens het wisselen van de lessen en het wachten
op de bijbehorende leerkracht. Dan
ERQGMHYDQ]HOIZHOLQ QLHWDOWLMG
QDWXXUOLMN 
De vader van mijn vriendinnetje,
Janny Werkman, was kapitein op
een coaster. Als Janny tijdens de
pauze met haar handen in haar zakken liep, kwam er als commentaar:
“Een kapiteinsdochter loopt niet
PHWGHKDQGHQLQGH]DNNHQ´ =RX
-DQQ\GLWQRJZHWHQ" :LMYRQGHQ
dat natuurlijk onzin.
er was een waterstokerij in de straat
met onder meer pennywafels, maar
wij mochten daar in de pauze niets
kopen. Waarom weet ik niet, maar
we gingen dan met een paar vriendinnen op een kluitje staan en één
glipte naar binnen.
Op donderdag hadden we gymnastiekles in de Rochussenstraat, maar
in de Spanjaardstraat was markt.
9HHOLQWHUHVVDQWHUGDQJ\POHV
Meestal stond de brug open als ik
terug naar school moest en dan liep
ik m’n benen uit m’n gat om op tijd
terug te zijn. Geen van de meisjes
heeft mij ooit verraden.
In 1972 ben ik in Hillegersberg
gaan wonen. Op een dag stond ik
in mijn tuin, draaide mij om en…
keek in het gezicht van juffrouw
9DQGH*UDDIGLHELMKDDUEURHURS
visite was. Ze herkende mij en zei
dat die tuin een stukje vrijheid voor
mij betekende; iets waar ik volgens
haar behoefte aan had. Heeft ze mij
toch wel goed leren kennen, want
inmiddels waren er twaalf jaren
YHUVWUHNHQ9ROJHQVKDDUQLFKWMH5LD
was het een aardige vrouw, nou, dat
heb ik niet zo meegekregen.
PS Ook ik ‘verslind’ De OudRotterdammer, net als mijn man,
Hagenaar van geboorte, maar sinds
1963 wonend in Rotterdam.
Hetty Hofman
hetton@versatel.nl
----------------------------------------Sint en Piet
Ik wil graag reageren op het verhaal
van Ed van Helten. Bij een lekker
NRSMHNRI¿H]DWLNZHHUWHJHQLHten van De Oud-Rotterdammer
en kwam zo bij het verhaal over
Sinterklaas en Zwarte Piet. Wat
heb ik gelachen. Ik was in mijn
eentje, maar had gewoon de slappe
lach. Dit verhaal was echt genieten.

Hollandsestraat
Ik ben inwoner van Lisse, maar trouw lezer van de Oud-Rotterdammer,
want de eerste 40 jaar van mijn leven heb ik daar doorgebracht en dan
blijf je voor altijd Rotterdammer.
Ik kwam een foto tegen uit 1942/43 van de Hollandsestraat, het stukje
tussen Riederlaan en Utrechtsestraat met op de hoeken Kapper Tromp,
Rijwielhandel Goris, Slager van Soest en C.Jamin. Op bijgaande foto
het clubje jongens dat daar dagelijks hun vrije tijd doorbracht. Destijds
YRQGPLMQKHHU9DQ'DPKHWOHXNRQV]RWHSRUWUHWWHUHQDOZDVKHW
natuurlijk geen elftal, want zoveel jongens hadden we niet beschikbaar.
Op de foto onder meer Anton de Bever, Adri Kamp, Arie Hoek, mijn
persoon en Peter Arends.
De meisjes die onze belangstelling trokken waren o.a. Willie Hey,
Teunie van Dam, Sonja van Es, Sjaan Regeer en Dikkie Roetman. Misschien zijn er nog wel die zich hierin herkennen.
F.P.A. Kieboom
Achter Sint Aagten 9
Lisse
postbus@parkieboom.demon.nl

Alle herinneringen over vroeger en
de tijd van Sinterklaas en Zwarte
Piet kwamen weer boven. Ik zal
ze niet allemaal opnoemen, want
als ik eenmaal begin ben ik niet te
stoppen. Maar één wil ik toch wel
JUDDJYHUWHOOHQ9URHJHUZDUHQGH
HWDODJHV RDGH%LMHQNRUI SUDFKWLJ
versierd. Het was net een sprookje;
het leek wel echt. Na schooltijd
JDXZHYHQNLMNHQ LNZRRQGHLQ
GHELQQHQVWDG HQDOVMHJHOXNKDG
ook ‘s avonds even met je vader en
moeder, want in het donker was het
helemaal prachtig. Op woensdag
en zaterdag zat Sinterklaas op
een hele mooie stoel in de winkel.
2RNELM9URRP 'UHHVPDQ'H
eerste winkel was het minst eng.
Je was wel een beetje bang, maar
het verlangen naar wat lekkers won
het toch altijd. Maar bij de tweede
winkel werd het spannender. Je
mocht altijd op Sinterklaas zijn
NQLH GXVYRRUKHUNHQQLQJZHOHUJ
GLFKWELMPDDUKLM]DJKHWQRRLW -H
kreeg dan een lekkere taai taai of
speculaaspop, nou dat was een hele
traktatie, dat kreeg je niet iedere
dag. In je onbenul had je niet in de
gaten dat het twee verschillende
Sinterklazen waren, dus je moest
eerst heel wat moed verzamelen om
naar alle twee de winkels te gaan.
Maar ik was een lekkere snoeperd
GDWEHQLNQRJ GXVKHWSUREHUHQ

waard. Nou het is gelukt. De Sint
en ook Piet hebben me nooit herkend. Maar wat had ik de bibbers
als ik het weer ging proberen. Ik
wens alle lezers en redactie van De
2XG5RWWHUGDPPHU¿MQHIHHVWGDgen.
Corrie Gorissen
adsl579175@tiscali.nl
----------------------------------------Voor de liefhebber
Chris Bezooijen uit Schiedam
 KHHIWYRRUGH
liefhebber of iemand die in de
verzameling nog een exemplaar
mist, enkele nummers van oudere
jaargangen van het populair historisch tijdschrift Ons Rotterdam
beschikbaar. Het betreft de numPHUVHMDDUJDQJ  HQH
MDDUJDQJ  HQHMDDUJDQJ
 HQHMDDUJDQJ  QU
6. Bezooijen: ‘Ik heb de inhoud
nog eens doorgenomen. Interessant,
zonder meer. Nu wil ik er anderen
een plezier meer doen.’
Chris Bezooijen
010-4705768
Schiedam
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Schiedam Liduina, Delfshaven Antonius Abt
De markante Sint Liduina- of Frankelandsekerk in Schiedam was van
heinde en verre te zien en ook vele Rotterdammers kwamen naar de bedevaartskerk van Liduina. Ik zoek herinneringen aan deze kerk die in 1969
werd afgebroken; ansichtkaarten, foto’s voorwerpen en dergelijke voor de
geschiedschrijving over deze voormalige dekenale kerk.
B.M. Schreijer bouwde in 1863 de Sint Antonius Abt aan het einde van
de Havenstraat, grenzend aan de Buizenwaal. Deze kerk werd rond 1930
alweer afgebroken. Van de Antonius Abt zoek ik eveneens onbekende
foto`s etc.
Roger Pluijm, Borodinlaan 10, 3122 HA Schiedam
roger.pluijm@kabelfoon.nl, tel. 010 - 4732419 (meestal na 19.00uur)
De Stichter
Vanaf 1965-1968 hebben Jannie de
Borst en ik bij de Stichter in de speelgoedwinkel op de Groene Hilledijk
gewerkt. Wij hebben sinds een jaar
weer contact en het lijkt ons leuk nog
wat andere mensen uit die tijd terug
te zien. We weten nog Janet Liefkens,
Dinie van Kleef, Dinie van Santen,
Henk van de treinenafdeling, Els
Legerstee en Herma de Haan. Van de
huishoudafdeling zoeken we Gerrie
Jam, Frieda, Thea van Iersel, Marja
van Wessel, Jannie, Wil van de kassa
en misschien nog anderen uit die tijd.
In de avond gingen we op stap naar
Dancing de Spil.
Elly Goderie
Meerleveld 67
3085 PG Rotterdam
010-4809794 (in de avond)
---------------------------------------------Mary Snijders
Ik ben in het bezit gekomen van een
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poëzie-album van Mary Snijders,
omstreeks 1961 wonende aan de
Dordtselaan 29c te Rotterdam-Zuid.
Daar ik zelf ooit mijn album ben
kwijt geraakt, hoop ik haar te vinden
om het terug te kunnen geven.
Mary zat in 1965 op de Blazoenschool en schoolvriendinnetjes uit die
tijd zijn: Diana van ‘t Hoff, Annette
van der Slik, Eveline Prein en Desiree
Peul, buurmeisje Marja van Diggele
en nog vele andere namen. Wie helpt
mij haar te vinden?
Janny de Ruiter
06-30904616
jpderuiter@zonnet.nl
--------------------------------------------Jo Struijk
Ik zoek Johanna Wilhelmina Struijk,
geboren 23-7-1936, dochter van
Johannes Wilhelmus (Joop) Struijk
en Pieternella van Kleef. Haar ouders
trouwden op 29-1-1936 en scheidden
in 1939. Tussen de spullen van haar

Buurtfoto de Laantjes
Ik heb nog een buurtfoto van de Laantjes en ben benieuwd of iemand zich
nog herkent. De foto is genomen tegenover het Robbenoordplein. Op de
foto staan kinderen van het Laantje. Enkele namen zijn: ? Morning,? Tol,
Jan Brandwijk, Leentje Roest, A. van Helden,? Tol, Dorah van Helden,
Janna Kortvriend, Riet van Helden, Janna Tol, Cor van Helden, Riek van
‘t Hof, Cor Brandwijk, Pietje Tol, Lenie en Hennie Brandwijk, Cor Roest
met baby, Wil Roest, Kees of Jantje van ’t Hof, Theo Heynresie, Dik
Tieleman en Jannie Brandwijk. Schijf eens een kaartje of bel.
Cor Steinvoort -van Helden
Grote Hage 98, 3087 RD Rotterdam, 0102921141

overleden vader (mijn schoonvader)
vond ik een aantal foto´s van Jo(?) als
klein meisje. Omdat haar vader deze
foto´s toch zijn hele leven bewaard
heeft, zou ik ze graag aan haar terug
willen geven. Ook zouden haar
halfzus en ik het leuk vinden om haar
te leren kennen.
Ria Martin
r.martin1@hetnet.nl
010-2205536
---------------------------------------------Polderkwartier
Wij zoeken oude klasgenootjes van
het Polderkwartier (Rotterdam Zuid)
die van 1953-1959 bij o.a. heer
Opijnen, heer Hörst en mevrouw
Gravendeel hebben gezeten. Laat iets
van jullie horen.
Leny de Snoo, Annie de Neef,
Riny Blom, Thea Giersbergen en
Janny de Borst
06-28060791
jannyenwim@telfort.nl
--------------------------------------------Kees van Os
Al jaren ben ik op zoek naar Kees
van Os. In de jaren 70 waren wij
collega’s. Kees was jonger dan ik en
woonde nog bij zijn ouders. Een paar
avonden per week kwam hij bij ons
thuis of we gingen hardlopen in het
Zuiderpark. We zijn allebei zonder
werk gekomen, doordat de stomerij
aan de Bollandstraat waar we werkten

Hoge Bomenschool
Voor een reünie van klas 4/5 van de Hoge Bomenschool aan de Barkasstraat zoeken wij oud-klasgenoten. Van bijgaande klassenfoto zijn 26
leerlingen teruggevonden, maar het zoeken naar de overige zeven kost ons
meer moeite dan gedacht. Wij missen nog: Ellie Paans, Marleen Benschop, Martin Mostert, Piet Nieuwenhuizen, Ellen Potters, Aad de Koning,
en Ineke van de Draai. Wij kijken uit naar de reacties!
Marianne van Holstein-Strijaards
Grieksestraat 52 A, 3028-CM Rotterdam
marianne-55@hotmail.com, edjevandillen@hotmail.com
werd overgenomen. Kees woonde in
de Dirk Muysstraat. Mijn vrouw en ik
zouden Kees graag weer eens zien.
Henk Verberne
Henkverberne@orange.nl
0181319589
---------------------------------------------Nicht
Ik zoek mijn nicht. Haar meisjesnaam is Uitenboogerd of –gaard. Ze

woonde met haar ouders Gonda en
Jan in Spangen en haar broertje Jantje
is begin jaren ’60 vermoord. Daar heb
ik het heel moeilijk mee gehad.
Frans Zwarts
Rhijnauwensingel 432
3077 VM Rotterdam
010-4820440

Jopie van Waaij
Circa 1939/1940 namen mijn ouders voor enige
tijd een 12/13-jarig ‘Rotterdams meisje’ in huis.
Ik herinner me haar als ‘Jopie van Waaij’. Ze
kwam wellicht bij ons door bemiddeling van de
toenmalige Rotterdamse Raad voor de Kinderuitzending.
We woonden in Zaandijk, Aris van der Leijstraat
2. Het gezinnetje op de foto bestond destijds
uit moeder Bep, vader Herman en ’Jopie’ met
daarvoor dochter Ali, zoon Han (Herman). Mijn
ouders dreven destijds een melkhandel, maar
die ging tijdens de oorlog over de kop. Ik herinner mij Jopie slechts zeer vaag. Het is meer een
gevoel dan concrete kennis die mij tot dit schrijven drijft. Maar toch: ze was voor mij een lief, stil meisje. Ik kreeg in
haar als ’t ware even een oudere zus en zou graag wat meer over haar willen weten, liever nog van haar willen horen.
Wellicht huwde ze later, kreeg kinderen en kunnen die me iets meer zeggen. Ik, nu 72 jaar, kan er dan nog wat met
mijn nu 95-jarige moeder over praten en los tegelijk een groot vraagteken uit mijn jeugd op. Wie kan mij informeren,
wie kan mij op iemand anders wijzen die misschien wat van of over haar weet? En hoe vaag ‘t ook moge zijn, het kan
mij op weg helpen!
Herman of Han de Kler
070-36514 83, ahdekler@zonnet.nl.

Colofon
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Erasmusstraat
Mijn broer Louis Metselaar zou mij
vertellen wat de namen zijn van de
jongens op de foto. Het is er helaas
niet van gekomen. Ik zou alsnog de
namen willen weten. Het zijn jongens uit de omgeving van de Erasmusstraat, begin zestiger jaren en
de foto is waarschijnlijk genomen
op het veldje tussen de Pompenburg
en Goudsesingel (tussen de twee
Boschjes scholen). De jongen in het
Sparta shirt is mijn broer.
Bert Metselaar
bertmetselaar@hotmail.com
------------------------------------------Kweekschool St. Lucia
1970-1971
Op de reünie van september 2007
ontbrak een aantal mensen van het
examenjaar 1970 (hoofdakte 1971).
Aangezien wij volgend jaar september met een nog groter aantal bij elkaar willen komen, zijn wij op zoek

naar: Ferry van Steenveld, Irene
Sauerbier, Joke Spierenbug, Agnes
Dekker, Marianne en Suzanne
Huisman, Petra Kater, Marianne
Bruckwilder, Agnes de Ridder en
verder alle onderwijzers(essen) die
in bovenstaande leerjaren examen
hebben gedaan.
Tips waar ik moet zoeken zijn ook
welkom. Aanmelden bij:
Stella van Rijn
010 - 4 15 46 52
stellavanrijn@alice.nl
------------------------------------------Reünie regiment
van Heutsz.
In 2010 bestaat het Regiment
van Heutsz 60 jaar. Om dit
jubileum van het meest gedecoreerde regiment te vieren wordt een
Super Reünie georganiseerd. Alle
oudgedienden van het Regiment
van Heutsz zijn hiervoor van harte

uitgenodigd.
Om dit in goede banen te leiden
staat op de website van www.
ouwestomp.nl een registratie- /
inschrijfformulier.
Stichting Ouwestomp is onderdeel
van het Regiment van Heutsz en
behartigt de belangen van oud
dienstplichtigen bij het regiment.
Voor de reünie hebben we jullie
hulp nodig! Help ons mee oud-Van
Heutszers te vinden! Ken je iemand
die ook bij Van Heutsz gediend
heeft; wijs hem op de website
www.ouwestomp.nl
Mocht je nog namen kennen die
niet in jouw onderdeel of jaargang
gepresenteerd worden, geef deze
door (info@ouwestomp.nl) en
wij plaatsen ze in je onderdeel en
jaargang. Wij hopen eind 2008 zo´n
10.000 namen in onze database
te hebben staan. Meld je aan en

doe mee aan de donatie. Dit geeft
voordelen tijdens de reünie!
Tevens zijn we op zoek naar oude
uniformen, PSU, foto´s etc. etc.
Wij hebben vorig jaar het tamboeren trompetterkorps Regiment van
Heutsz heropgericht en hebben
een exercitiepeloton in de stijl van
de koude oorlog. Wij zijn gehuis-

vest op de Isabellakazerne te Den
Bosch/Vught. Voor meer info:
check onze website,
www.ouwestomp.nl
Jeroen Stam
Juliana van Stolbergstraat 7
5151 VL Drunen
06-22445111
jeroen@ouwestomp.nl

Shell
In 1963 werd ik op 38-jarige leeftijd tot chef benoemd van een afdeling
van de Shell in Pernis, waar middels ponskaarten tot 1966 de debiteurenadministratie van Shell Verkoop werd bijgehouden. In een grote kamer
op de derde verdieping van het Shell-gebouw waren 12 ‘meiden’ van 17
tot 20 jaar en drie mannen gehuisvest. Hun namen zijn: Loek Bink, Piet
Kraak, Pierre v.d. P., Ada Bezemer, Joke Goossens, Ans Dijkman, Nel de
Zeeuw, Petra Hermsen, Miep Jansen, Rieneke Grobben, Janny Harmse
en Trudy Broodman. Drie meiden kan ik mij niet meer herinneren. Wat
hebben we een plezier beleefd. Ik ben nu 83 jaar en zou het leuk vinden te
vernemen hoe het hen vergaan is.
P. Kraak, De Singelhof 6a, 4711 EB St. Willebrord, 0165-385733

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de vorige krant was wel bijzonder goed van toepassing, want met dit barre weer heeft niemand zin
de straat op de gaan. Wind, sneeuw en hagel brengen de winter dit jaar vroeg ons kikkerlandje binnen. Voor onze
goedheiligman en zijn pieten zal het een zware verjaardag geweest zijn om al de pakjes onder deze weersomstandigheden rond te brengen. De redactie van De Oud-Rotterdammer hoopt u met de oplossing van vorige week een leuk
idee gegeven te hebben voor uw cadeau voor de feestdagen. De oplossing van de vorige krant was:

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 18 DECEMBER 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!!

‘De Oud-Rotterdammer cadeau van de Sint’
De winnaars van het boek van Ben Laurens zijn:
G. Verbaan, Roelofsarendveen

F.B. Schuurink, Spijkenisse

G. de Fockert, Rotterdam

W.P. Rook, Schiedam

T. Andeweg, Rotterdam

)PSJ[POUBBM
BOHFMUKFBBOFFOWJTMJKOBBOSJKEJOHCMPFJXJK[FEPQIFJEFTUFSLJK[FS
IPVEFOEFHSPOETPPSU,POJOLMJKLF-BOENBDIU BGL PQFOQMBBUTJOFFOCPT
LVTDPNQBHOPO BGL CJKFOQSPEVDUMFFTUFLFOKPOHFOTOBBN
 WVMLBBO PQ 4JDJMJÌ  NFJTKFTOBBN  XBUFSQMBOU  KPOHFOTOBBN 
QMBBUTJO(FMEFSMBOEEFEVJWFMQBSBQMV BGL WFSEJLUFTUBBGEJFCJOOFO
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BGTOJKEFOQMBBUTJO/PPSE)PMMBOEMFUUFSWBOIFU(SJFLTFBMGBCFU[FMGJO
HFOPNFOQFSJPEJFLHFXJKEBBOFFOPGBOEFSWBLCSBOELBTUFJOETUSFFQ
NO XJFMSFOOFO   HFWBBSMJKL WFSCBOE   TBOUÊ DIFFST   XBBSOFNFOE
BGL   TJFSQMBOU  &VSPQFBBO  PNMJKTUJOH  UFOUPPOTUFMMJOHTHFCPVX JO
"NTUFSEBNPOHFXFOTUCFTUBOEEFFMJOFFOHFMVJENFFTUFSHSBBECJKKVEP
&YQMPTJFWFO0QSVJNJOHT%JFOTU BGL ,FVSJOHWBO&MFLUSPUFDIOJTDIF.BUF
SJBMFO "SOIFN BGL   WBBUXFSL  &VSPQFBBO  .BSPLLBBOT IPPGEEFLTFM
JOWPDF BGL CPPNTPPSUTQJUTTUPPUXBQFOSJWJFSJO*UBMJÌEJDIU
HFTMPUFO WSJFOE -BU BMHFNFOFPVEFSEPNTXFU BGL [JFLUFWFSPPS
[BBLUEPPSFFOCBDUFSJÌMFXPOEJOGFDUJF/FEFSMBOETXFFLCMBEWPPSWSPVXFO
7FSUJDBBM
XFSLWBOFFOWBLNBO4BMWBUJPO"SNZ BGL WFTUJCVMFSJKTUCSBOEFXJKO
 WFSNBLFMJKLIFJE NFU TQPPLIVJT  ESBBJNPMFOT FO[  MJDIUCMBVX QBBST  TPPSU
USPNQFUPGUSPNCPOFHFTQJUTUFNPOE+BQBOTFNVOUUJUFM BGL FFOEPG
CSPNNFOEHFMVJENBLFOMBOH EVOFOTNBMTUVLIPVUBMHFNFOFPPSMPHT
POHFWBMMFOSFHFMJOH BGL   HFXJDIU  $FOUSBM *OUFMMJHFODF "HFODZ BGL  
TOJK XPOELFFS UFMLFOT TUJMTUBBOEXBUFS QPFM LMFEJOHTUVLNPFT
WBO HFLPPLUF BQQFMFO  TOPFWFS QPDIFS   QMFDIUJHF CFMPGUF  .PIBN
NFEBBOT IPPGEEFLTFM  TDIBBLUFSN  HFMPPJEF IVJE  TBOJUBJSF JOSJDIUJOH
HFTDIJLUBMTCBEFOXBTHFMFHFOIFJEEFHF[BNFOMJKLFQFST SBEJPFOUFMFWJTJF
SBOHUFMXPPSETDIBBLUFSNTQPSUBUUSJCVVU&VSPQFBBOOBUJPOBMF
[JFLFOIVJTSBBE BGL LPPJWPHFMWPPSIFFO -BU IBOETDIPFOFO[POEFS
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7BLPSHBOJTBUJFT BGL ESPPH LBBM EFPEPSBOU BGL LMBQXPSUFM
 WFS CPOE  NPSTEPFLKF  SFV[FOTMBOH  IFSLBVXFOE [PPHEJFS 
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&MLFWFFSUJFOEBHFOWJOEUVPQEF[FBDIUFSQBHJOBCFSJDIUFOPWFS
EFEJFOTUWFSMFOJOHWBO)VNBOJUBT PWFSIFUXPOFOFOXFSLFOFO
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.

Humanitas-Bergweg — mei 1996 - november 2008

Koperen jubileum HumanitasBergweg uitbundig gevierd
&JOE NFJ  PQFOEF ,POJOHJO #FBUSJY IFU FFSTUF DPNQMFY
MFWFOTMPPQCFTUFOEJHFXPOJOHFOWBO/FEFSMBOE )VNBOJUBT
#FSHXFHJOIFU0VEF/PPSEFO*OOPWFNCFSCFTUPOE)VNBOJ
UBT#FSHXFH EVT BMXFFS UXBBMGFOFFOIBMG KBBS &O EBU NPFTU
HFWJFSEXPSEFO
een prachtige expositie van
kunstschilder Sjoerd van den
Boom, en zijn kunstenaarsmaatje
Piet-Jan Sep. Aansluitend memoreerde Humanitas’ voorzitter
van de Raad van Bestuur Hans
de mooie momenten van 12½
jaar Humanitas-Bergweg. Hij
sprak over de memorabele opening door de Koningin en de
nog steeds grote belangstelling
voor het prachtige gebouw met
de inmiddels befaamde Humanitas-zorgvisie.

De opening van HumanitasBergweg in 1996 door de Koningin Vervolgens gaf de gerenomOp 13 november vierde het meerde poppenspeler Wim
personeel feest aan boord van Noordegraaf op een speelse made Smaragd 2 met een heerlijk nier de historie en de hoogteChinees buffet. Op muziek van punten van 12½ jaar levensloopMarcel Munter werd uitbundig bestendig wonen van Humanigedanst en menigeen zong via tas-Bergweg weer.
de karaoke uit volle borst mee Pianist Bert Arend speelde alles
muzikaal aan elkaar en het Huop bekende liedjes.
Op 27 november vierden be- manitas Seniorenrestaurant ‘De
woners, medewerkers, vrijwil- Kale Knuffelkarper’ zorgde op
ligers en genodigden ook een voortreffelijke manier voor
feest, met een receptie. Direc- de inwendige mens.
teur Noortje Brouwers opende Op naar de volgende 12½ jaar!
Poppenspeler Wim Noordegraaf gaf de historie en de hoogtepunten van
12½ jaar Humanitas-Bergweg weer

Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!TUJDIUJOHIVNBOJUBTOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

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.

Wonen in de Beverwaard met alle diensten op gebied van wonen,
welzijn en zorg van Humanitas
*+TTFMCVSHI is een prachtig, groot servicecomplex met
198 tweekamerappartementen (64 m2) en een royale,
veilige binnentuin. In restaurant ‘De Blaffende Bever’
kunt u heerlijk eten, o.a. ‘buiten’ in de serre. De gemiddelde nettohuur bedraagt ca. € 550,-, exclusief service- en
verwarmingskosten. Bel voor meer informatie Humanitas-woonmakelaar Coby Bosker:  of mail
cbosker@stichtinghumanitas.nl
gehouden vergadering kregen twee van deze kanjers
Humanitasspelden voor kanjers van de SOH een Humanitasspeld uitgeBij Humanitas zijn vele overleg- bekende onderdeel van over- reikt door Hans Becker, voorvormen actief. Eén daarvan is leg de jaarlijkse huurverhoging zitter van de Raad van Bestuur
de Stichting Overkoepelende en met name de hoogte daar- van Humanitas.
Huurdersraad. De naam zegt van.
het al natuurlijk: deze Raad ver- De leden van deze Raad zijn al- De heer B.M. ten Pas, lid van
het dagelijks bestuur,
nam na circa zeven
jaar lidmaatschap afscheid van de Raad
en ontving daarvoor de Zilveren Speld.
De heer B. Mol, bewoner van
de Nancy Zeelenbergflat,
kreeg de Gouden HumanitasDe heren Ten Pas en Mol ontvangen de Humanitasspeld van Hans Becker
speld voor zijn langdurige,
tegenwoordigt de huurders van len vrijwilligers en zetten zich onbaatzuchtige inzet voor
woningen van Humanitas. Een graag in voor hun medehuur- zijn medebewoners en Hubelangrijke taak, met als meest ders. Op een eind november manitas.
Wegens langdurige inzet voor medebewoners en Humanitas

Kerstmarkten

Humanitas heeft altijd plaats voor:

Vrijdag 12 december
10.30 - 16.00 uur
)VNBOJUBT"LSPQPMJT
"DIJMMFTTUSBBU3PUUFSEBN
)JMMFHFSTCFSH
7FMFLSBNFOtIBQKFTtESBOLKFT
PMJFCPMMFOtMJWFNV[JFL

Vrijwilligers: 010 - 461 52 48
Student-medewerkers voor onze restaurants: 010 - 461 53 47
Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51

Zaterdag 13 december
11 - 16 uur
)VNBOJUBT#FSHXFH #FSHXFH
QMBOUTPFO3PUUFSEBN/PPSE
.FFSEBOLSBNFOtPQHFUVJHEF
kerstbomen voor een zacht prijsje
CSPPEKFTtFSXUFOTPFQ
6CFOUWBOIBSUFXFMLPN

Sinterklaas met de Kleine Kapel van de NS-harmonie
Overal bij Humanitas is de afgelopen dagen geestdriftig
Sinterklaas gevierd, meestal
met de kinderen van medewerkers en vrijwilligers en de

kleinkinderen van cliënten.
Maar ook veel van onze cliënten
geloven zelf nog vast in de Goedheiligman, zoals hier bij Humanitas-Akropolis, waar de Sint de

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

laatste jaren traditioneel wordt
in-, uit- en begeleid door de Kleine Kapel van de NS-harmonie.
Deze musici komen uit heel Nederland en offeren elke keer weer
hun vrije tijd op om
bij Humanitas hun
muzikale kunsten te
vertonen:
sinterklaasliedjes, polka’s
en walsen. Het was
ook nu weer een
enorm succes en
menigeen waagde
een dansje.

Staat u, net als wij, met beide
benen in de maatschappij?
Wij willen onze afdeling Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)
versterken met een

Bedrijfsmaatschappelijk werker m/v (20 uur)
U verleent individuele en groepsbegeleiding aan
medewerkers met psychosociale problemen, zowel
werkgebonden als combinaties van werk en privé. Voorts
draagt u bij aan het ontwikkelen van beleid ter bestrijding
van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
Bel voor informatie naar Simon Koning, hoofd P&O:
010 - 461 51 48 of mail: skoning@stichtinghumanitas.nl

