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Crisiscollecte
langs de Noordblaak
Wat zit er toch een kracht
achter een piepklein, maar
haarzuiver analoog fotootje
dat vele jaren verborgen
bleef in een familiealbum en
puur bij toeval wordt ontdekt.
Achtenhalf bij zes centimeter
meet het privékiekje en wat
spat dat zwart en wit van de
schorten en de mutsjes prachtig van het fotootje af. Wij zien
een groep van circa vijftien
dames (lees: witte mutsjes)
en wanneer wij de tekst op de
geldbussen (‘crisiscollecte’)
lezen, kunnen wij constateren dat er op zeker moment
ergens midden jaren dertig
door de dames op straat wordt
gecollecteerd. Deze serieuze
bedelactie werd georganiseerd door een ordentelijke
stichting. Aan de gezichten te
lezen hebben de dames ‘er zin
an’.

Dankzij een belangrijk detail kunnen
wij de plek van samenkomst traceren.
Welk detail? Op het zwarte vlak
boven de dames kunnen wij de naam
‘Bats’ lezen met daaronder de tekst
’palais des parfums’. Via het Rotterdams Adresboek 1927 kunnen wij
de winkel Bats traceren. De parfumzaak Henry Bats zat heel centraal
aan de Noordblaak 77. De winkel
was gevestigd in een hoekpand met
als zijstraat de Zijlwatersteeg. Op de
andere hoek was op nr. 71-75 Heck’s
City Lunchroom gevestigd. Vanwege
de uitspringende hoek kunnen wij aan
de zijkant van de winkel genoemde
teksten lezen.
Dralle geurwater
Overigens zien wij nóg een reclame,
die dwars op het woord ‘Bats’ staat.
Wij lezen de zes eindletters van
vermoedelijk een of ander geurtje.
De letters? ‘….ralle’! Het blijkt om
de merknaam Dralle te gaan, een
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- Midden jaren ’30 collecteren op de Noordblaak. Foto: Coll. G. van Kwawegen -

soort van ‘geurwatertje’ speciaal
voor mannen. Terug naar de parfumwinkel. Henry Bats vestigde zich in
1918 aan de Noordblaak, één van de
allermooiste winkelstraten van het
centrum. Bats had één collega in zijn
winkelstraat, namelijk M. van der
Welle op 21a. In het Adresboek 1927
staat achter Van der Welles naam tussen haakjes: Parfumerie ‘La Bourse’
en dát is voor heel veel Rotterdamse
vrouwen en natuurlijk ook wel heren
een zeer bekende klank. Overigens
telde onze stad in 1927 maar liefst
70 winkeliers in ‘Parfumerieën en
Zeepen’. Het sfeerrijke winkelgebeuren van de Noordblaak, met de vele
trams en het water aan de andere zijde
van de weg, is in historiebeschrijvingen altijd een beetje onderbelicht
gebleven. Ten onrechte! In het boek
‘De stadsdriehoek van Rotterdam’
deel 3 ziet u op foto 121 de exacte situatie van de Noordblaak met de twee
hoekpanden aan de Zijlwatersteeg,
waarbij de bijzondere bouwkundige
constructie van de Batswinkel opvalt,

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

alsmede de uitbundige gevelreclame
van de City Lunchroom. In het aardige
boekje ‘Rotterdamse Grachten’ van
Frits Wehrmeijer ontdekt u twee fraaie
overzichtsfoto’s van de Noordblaak.
Coolsingel
De zo sfeerrijke winkelstraat werd in
mei 1940 totaal vernietigd, en een jaar
later vestigde Henry Bats zijn nieuwe
winkel in een noodgebouw (adres:
B2) aan de Coolsingel, niet ver van
het HBU-gebouw. In 1949 verhuisde
de parfumerie naar de overzijde van
de Coolsingel. De plek was gunstig,
namelijk op de hoek met de Van
Oldenbarneveltstraat. Daar heeft
de lekkere-luchtjes-dynastie het tot
1967 volgehouden. Een halve eeuw
parfumhandel werd nét niet gehaald.
De hamvraag bewaren wij voor het
laatst. Wie zijn nu die vrolijke dames
in dat keurige uniform? George van
Kwawegen kent het antwoord: de
bewuste groep dames is in dienst van
hotel-café-restaurant Atlanta aan de
Coolsingel en zij dragen hun Atlanta-

Dekt uw huidige

uitvaartpolis

de kosten?

Bereken uw situatie...

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Kijk op

www.checkuwuitvaartpolis.nl

uniform. George weet het zeker, want
zijn moeder staat op het fotootje en
zij werkte indertijd in Atlanta. Zij
zwermden met hun bussen door het
centrum en wie weet hadden zij in de
lunchroom afgesproken en werd pal
ervoor op straat deze foto geschoten.
'HGDPHVVWDDQHU¿HUHQGRHOEHZXVW
bij. Uiteraard konden zij tóen niet weten dat driekwart eeuw later opnieuw
het woord ‘crisis’ op ieders lip ligt.
Alleen zal er vermoedelijk nooit meer
in dit soort grappige kleding gecollecteerd worden…

Bijgaand verhaal wordt naast de
beschrijving van circa 100 cafés
als toegift opgenomen in deel
2 van ‘Rotterdamse cafés’. Dit
boek, geschreven en geproduceerd
door Joris Boddaert, verschijnt
20 april a.s. Lezers van De Oud
Rotterdammer kunnen dit boek (24
x 34,5 cm.; circa 400 foto’s) met
25 % korting bestellen. Voor info:
jorisboddaert@hotmail.com óf
Coolhaven 533, 3023 BA Rotterdam. Tel: 010-476.90.60

Joris Boddaert

Joris signeert
Zondag 26 april a.s. zal auteur Joris Boddaert zijn nieuwe boek ‘Rotterdamse
Cafés, deel 2’ signeren in boekwinkel Snoek, Meent 126. Aanvang: 16.00
uur. De boekhandelaar geeft uitsluitend die ene zondag een korting van 25
procent op de boekwinkelprijs. Het thema van Joris’ boek, waarin voornamelijk de periode 1980-2000 wordt behandeld, is het ‘verdwenen’ café. In 2011
komt Joris met deel 3, waarin het turbulente Rotterdamse kroegleven van de
afgelopen tien jaar onder de loep wordt genomen.
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Heeft u problemen bij het
gebruik van uw computer?
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Privé-les op uw eigen computer bij u thuis

O

Goede begeleiding bij aanschaf en installatie van
uw computer

O

Uitleg van o.a. internet en e-mail

O

Brieven en/of foto’s op de computer opslaan
en versturen

O
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Veilig werken met uw computer
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Privé-les door professionele instructeurs

Complete privé computer cursus € 299,-



 







VOOR PRIVE COMPUTER LES

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33
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Internet: www.compuhero.nl
E-mail: info@compuhero.nl

BEL NU

Tel. 06-28227262
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6XTFOJPSFOTQFDJBBM[BBL
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u
een uitgebreide collectie seniorenmeubelen

Ledikant
Kasper
90 x 200cm
compleet met
elektrische verstelbare
lattenbodem en pocketveren matras

¼p/set
gratis bezorgen en monteren

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf

¼

Zowel zitmeubelen, dressoirs,
kleinmeubelen, eetkamertafels en
stoelen als alles voor de slaapkamer
vindt in onze showroom. Ook kunt u
bij ons terecht voor uw vloerbekleding,
gordijnen en vitrages, zonwering,
behang. Wij kunnen ook zorgen voor
uw behang-, wit- en schilderwerk.
U vindt bij ons alles onder één dak
Bent u slecht ter been dan bezoeken
wij u thuis of halen u op naar onze
showroom. Tevens kunnen wij bij
aankoop van nieuwe vloerbedekking,
tegen een geringe vergoeding, u helpen
met het verplaatsen van meubels en/of
het verwijderen van de bestaande
vloerbedekking.
Stap eens bij ons binnen en laat u onder
het genot van een kopje koffie of thee
vrijblijvend informeren over de
mogelijk heden

4-*/(& UP;PSHDFOUSVN+PBDIJN"OOB 3055&3%".;6*%8*+, 5FMFGPPO
0QFOJOHTUJKEFO%JUN[BVVS JOUFSOFUXXXMBNNFSTFOWBOPPTTBOFOOM

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ met groot terras aan rand Loetbos. www.deloet.nl 0180661559
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Mijn eerste Rotterdamse levensjaren
Geboeid en vol nostalgische herinneringen lees ik De Oud-Rotterdamrner, die ik van een goede
bekende krijg aangereikt. Ik wil, als oud-Rotterdamse, ook graag mijn verhaal kwijt.
In 1928 ben ik geboren in de Heer
Vrankenstraat. Tot 1937 woonde ik
met mijn ouders en inmiddels geboren broertje Henk aan de Soetendaalseweg. Op bijgaande foto staat vóór
ons huis no.34 de paard-en-wagen
van de Brood- en Banketzaak De

- Een kijkje in de Blommersdijkselaan -

Hartog. Op de hoek aan de overkant
was de melkwinkel van Bongers en
de manufacturenzaak van Josa ernaast. Aan onze kant in het hoekpand
kapper Schiller. Hij gaf ‘n kaart uit:
“Wasschen en Onduleren 35 cent”
Ik ging op school in de
St.Hildegardisschool in de Hammerstraat bij de zusters Hildegarda en
Clarilla en de dames Van Dijk en Ognibeni. De liturgische Vieringen beleefden wij in de St.Hildegardiskerk
aan de Blommersdijkselaan. Zoals
vaak ook hier de bijbehorende zaak
in religieuze artikelen van de familie
Broeders.
Winkels kijken
Samen met moeder naar De Gruyter

in de Zwart Janstraat; wat rook de
NRI¿HHUKHHUOLMN%LMPRRLZHHU
voeren wij met het pontje de Rotte
over naar Crooswijk. Ook wandelden
wij door Hillegersberg naar theetuin
Lommerrijk of park Plaswijck aan de
Straatweg. Op zaterdag gingen we
winkels kijken in de Hoogstraat en ’s
zondagsmiddags met vader op bezoek
bij Oma Vermunt in de Jacobusstraat.
Vader was tekenaar bij de StoomMeubel Fabriek ALLAN & Co in
Hillegersberg.
Gedenkwaardig
Na verhuizing naar Amsterdam (waar
ik tot 1988 als verpleegkundige werkte in het O.L.Vrouwe-Gasthuis) woon
ik thans in Diemen. Op mijn vrije

- De Soetendaalseweg -

reisdag wil ik nog wel weer eens naar
de binnenstad in Rotterdam gaan.
Oude Binnenweg, hoek Jacobusstraat
zit een vroegere apotheek (thans
café) met interessante bovenpanelen,
gedecoreerd met geneeskundige
symbolen. Ook bekijk ik mijn eigen
buurt, om alles weer eens in mij op te
nemen, zoals de nog steeds fraaie huizen aan de Blommersdijkselaan.

Vorig jaar vierde ik mijn 80e
verjaardag, in gezelschap, in mijn
geboortestad Rotterdam. Het werd
een feestelijk gedenkwaardige dag
om nog lang op terug te zien.
Elly Vermunt
Julianaplantsoen 129
1111 XK Diemen
020-6905018

CCtje “Er is maar één Amsterdam,
Marinus van Henegouwen

en da’s genoeg…”

c foto burosolo.nl

Waar ik me wel eens zorgen over maak dat is de langzamerhand verstikkende overheersing van Groot Mokum in de media.
Dat is natuurlijk heel goed te verklaren: nagenoeg alle kranten
zitten er en driekwart van “Hilversum” woont er. Bovendien
wordt veel radio en televisie gewoon in Mokum gemaakt.
Laatst had ik de eer te mogen verschijnen in ‘Pauw en Witteman’ en dat wordt gemaakt in hetzelfde gebouw op de hoek
van Artis waar ik enige maanden daarvoor in ‘De wereld draait
door’ zat, in een reuze gezellige ambiance overigens. Schuin
aan de overkant van de straat staat de oude bioscoop Desmet,
waar ik te gast was in het radioprogramma ‘Kunststof’. Zo
kruipt dat allemaal bij elkaar in een geweldig toffe sfeer.

Cox Column

Een van de gevolgen is dat de gasten
in al die programma’s over het algemeen genomen om de hoek wonen,
want verder kijkt men niet. Dat ligt
ook wel een beetje aan ons, want wij
hebben niet altijd zin om anderhalf
XXULQGH¿OHWHVWDDQRPGDDUWH
mogen zeggen wat wij van de dingen
vinden. De verbazing overigens van
de inboorlingen als je in Mokum iets
bijwoont: “Ben je HELEMAAL uit
Rotterdam gekomen...?” Zelf komen
ze nooit buiten hun stad, en dat overdrijf ik niet. Laatst verkondigde nog in
de Volkskrant vol trots een Mokumse
schrijver dat ie “zelden of nooit”
buiten zijn stad kwam. Ik weet niet wat
u daarvan vindt, maar ík vind dat achterlijk. In het tijdschrift “Onze Taal”
klaagde columnist Henk Spaan onlangs
over zijn Rotterdamse collega’s hun
accent. Daar bedoelt ie dan zeker Hugo
Borst mee. Als u nou even in herinnering brengt hoe Henk Spaan, een zeer

sympathieke man trouwens, hoe die
zèlf praat, dan zult u het met mij eens
zijn dat hij wel de laatste is die over
een ander z’n accent mag klagen. Het
Mokumse accent teistert radio en TV
al decennia, inclusief hypercorrecties
als “Veyenoord” en “zamenwerking.”
Als er straatinterviews plaats vinden,
(“Mensen vragen naar d’r mening die
ze niet hebben”, zei Wim Kan ooit)
dan is het altijd op de Albert Cuijp.
Voorbij het eind van de Overtoom
wonen geen mensen meer.
Over de Volkskrant gesproken, daar
denken ze helemáál dat de hele wereld
Amsterdam is. De sportredactie is
uitsluitend bezig met de enige betaald
voetbalclub die de hoofdstad nog rijk
LV9RULJMDDUVFKUHHIHU¶Q¿JXXUHHQ
paar weken voor het einde van de competitie, een artikel onder de kop “Ajax
kan nog best kampioen worden.” Alsof
WIJ daarop zaten te wachten, het gebeurde trouwens goddank ook niet. Als

er in Mokum ergens een school niet
goed functioneert, leidt dat tot grote artikelen. Nooit zulk soort nieuws ergens
anders vandaan. Hoewel, slècht nieuws
uit Rotterdam is bij de Volkskrant altijd
welkom, over de SS Rotterdam bijvoorbeeld, met die uit de hand gelopen
kosten. Over de speciale plaats die het
schip in de harten van Rotterdammers
inneemt, en over die zegetocht toen
ie van Hoek van Holland binnenliep,
geen woord. Dat weten ze niet. Nee,
het zou eens over de Westertoren moeWHQJDDQ9RULJHZHHNVODDJGHQ]HHU
zelfs in twee pisartikelen te publiceren
over onze marathon, een evenement
waar ze in Mokum enkel maar van
kunnen dromen.
Nu is er bij de Volkskrant een boekje
uit: ‘1609, de vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New
York’. In het begin wordt iemand
geciteerd die de lofzang zingt van New
York met allerlei voorbeelden. “Net
Amsterdam, ben je geneigd te denken”,
schrijft dan ene Jan Tromp. Nou kan
ik u verzekeren dat als je in New York
bent je aan een stad zéker niet denkt en
dat is Amsterdam. (Eerder aan Rotjeknor, maar daar gaat het nou niet over).
En, schrijft hij verder, de tolerantie die
in New York heerst is ook zo coherent
met die in Amsterdam, sterker nog, die
is door Amsterdam vierhonderd jaar
JHOHGHQGDDUJHwQWURGXFHHUG1RXZHHW
ik niet of u wel eens in Amsterdam
komt, een leuke stad, ik kom er altijd

graag, en ik ga er ook altijd graag
weer weg, maar daar is van tolerantie
heel weinig te merken, zeker in
vergelijking met andere Nederlandse
steden. Neem alleen al het schelden
HQYORHNHQYDQGH¿HWVHUV=HKHEEHQ
geen licht, ze hebben geen bel, ze geven geen richting aan, ze rijden door
rood, en als je ze dan ternauwernood
hebt kunnen ontwijken maken ze je
voor rotte vis uit.
Het meelijwekkende is dat die
mensen in hun eigen sprookjes
geloven. De aantallen bezoekers
bijvoorbeeld die ze opgeven, bij
straks de nichtenparade of bij Sail,
aantallen die gewoon onmogelijk
zijn. Of hun dappere gedrag tijdens
de oorlog. “Rotmoffen, blijf met je
URWSRWHQYDQRQ]HURWMRGHQDI´1RX
de joden zijn van huis gehaald door de
AMSTERDAMSE politie, daar hoefden de Moffen weinig aan te doen. De
Amsterdamse hoofdcommissaris was
een notoire antisemiet. En altijd die
verhalen over “de Euterpestraat”…
De gróótste overval door het Verzet
op een distributiekantoor, was in
Rotterdam, op gebouw Sarto aan het
$IULNDDQGHUSOHLQ
(Wie gaat daar in deze onvolprezen
krant eens een artikel over schrijven?)
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’n goed kunstgebit?

De Oud-Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

%ORHPHQFHQWUXP
'H0ROHQ

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
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.

YK*HEUV.RS-DQVHQ

.URPPH=DQGZHJ3=5RWWHUGDP&KDUORLV
7HO)D[

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

ZZZEORHPHQFHQWUXPGHPROHQQO

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Unieke kans om heerlijk vrij te wonen,
nabij alle voorzieningen.

 

Nieuwe collectie
van maat 36 t/m 52
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Ook de nieuwste trends in mantels en jacks!
In een prachtig bosrijke omgeving,
nabij het centrum van Hoogeveen gelegen
BUNGALOW met slaap- en badkamer op de
b.g.g. en 2 slpk. en een badk. op de verd. De
Santbrincke 35 te Hoogeveen/Fluitenberg.

Koopsom ¼NN
www.hup-¿dom.nl / 0528-262191

o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann
en Freya etc.

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Î
Wij zijn gespecialiseerd in het PROFESSIONEEL OVERZETTEN van:
SMALFILM, dubbel 8 mm, Super 8 mm, Single 8 mm. Naar DVD
ÎOok ALLE systemen VIDEOBANDEN, VHS, Betamax, 8mm,
Hi-8mm, geluidsbanden en cassettes naar CD/DVD.
ÎAl Uw kostbare opnamen worden door mij, in
EIGEN-BEHEER, VEILIG en discreet overgezet.

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

ÎZie ook onze WEBSITE: www.tomdegraaf.nl of
in de winkel van woensdag t/m zaterdag.

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl

Dordtselaan 256
3073 GW Rotterdam
Tel: 010 - 485 63 63

naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Foto - Film - Video + Laboratorium sinds 1938

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
(medio 2009 gaan wij verhuizen
naar: Burg. Aalberslaan 43
in Krimpen a.d. IJssel)

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

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

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630
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Waar was dat nou?
Oplossing “Waar
was dat nou 88“
Ik ga nu tegen u zeggen, wat mijn moeder tussen 1950 en 1965 altijd
tegen mij zei: “Het is bij jou hollen of stilstaan.” Daarmee doelde ze
op mijn wispelturige gedragingen. Met een grote glimlach om mijn
lippen zeg ik nu in deze krant: “Nu, jullie kunnen er ook een houtje
van.” Mocht bij een politiepost op het Marconiplein mijn brievenbussen overstromen, bij een straat in Overschie is het doodstil. Bij de
‘Waar-was-dat-nou-foto nummer 88’ was het aantal inzendingen op
de vingers van één hand te tellen! En dit heb ik bij 87 eerdere opgaven nog niet meegemaakt.

U zag als opgave de Weerlanerstraat
in Overschie-oost. Weliswaar schotelde ik niet de straat voor, maar de
achterkant van de (betonnen) huizen.
Ik had de gedachte, dat de DOR-lezer,
afkomstig uit dat stadsdeel, wel met
straatnamen over de brug zou komen.
In het betreffende deel van Overschie
zagen de tussentuinen er namelijk
(bijna) hetzelfde uit.
In de Ameidestraat, waar ik woonde
tussen 1966 en 1972, waren de huizen
(voor- en achterkant) een heel klein
beetje anders, maar eigenlijk toch
hetzelfde.
Goed, ik heb misgegokt. Toch
nu de inzendingen:
Leo Heijmans: “Dit zou weleens de
achterkant van de Hoogmadestraat
kunnen zijn. Misschien ben ik dat wel
met die step.”
Leo Eras: “Dit is de achterkant van de
oneven nummers van de Gelkenesstraat in Overschie, ergens in de 50er
of 60er jaren. Deze huizen zijn afgebroken en dat is maar goed ook, want
de bouwkundige staat was nou niet
om over naar huis te schrijven. Ik ben
aan de overkant op nr.14d opgegroeid.
Ik noem dit de achterkant, omdat de
portieken met de voordeur aan de
andere kant van de panden zaten.
Waar we op de foto tegenaan kijken
zijn de woonkamers, die uitkeken op
een landje waarop later inderdaad de
Adventkerk gebouwd is. De onderste
verdiepingen hadden, zoals op de
foto te zien is, een groot balkon op de
zuidzijde. De bovenliggende etages
hadden ook een (klein) balkon, maar
dan aan de andere kant van het pand
waar ook de keuken zat. Op de foto
is te zien dat er een deur open staat,
deze gaf toegang tot de bergingen. In
de zomer speelden we dagenlang buiten en een van de leuke dingen die we
deden was van oude lappen een tent
maken. De kinderen op de foto zijn
daar ook druk mee. In het huis op de
onderste verdieping met de markies
woonde de familie Wageneer met één
dochter die Margret heette, maar tot
in lengte van jaren Poppie genoemd
werd. Op de plek is nu nieuwbouw
gekomen.”
Fer Vermeij, Beukvaren 7, 3069 HK

Rotterdam: “Opgave 88 roept bij mij
veel herinneringen aan mijn jeugd
en jeugdvriendjes op. Op de foto zijn
de huisnummers 51 en 49 te zien
van de Vennipperstraat in Overschie.
Zelf heb ik van mijn 6e tot mijn 32e
gewoond op nummer 53A en B. Van
de meeste huizen weet ik nog wie de
bewoners waren. Op de foto is net
niet het grasveld te zien waar ik als
kind altijd voetbalde. Soms tot ergernis van de bewoners van de benedenwoningen, omdat daar nogal eens een
bal op het balkon of tegen de ramen
terecht kwam. Op dit veldje heeft ook
Cor Pot, één van mijn vriendjes uit
die tijd, zijn eerste voetbalkunsten
vertoond. Toen was al duidelijk dat
hij het ver zou gaan schoppen in de
voetballerij. Zo verhuisde hij al op
heel jonge leeftijd van Steeds Hooger,
de club waar bijna alle jongens uit
onze straat in speelden, naar Sparta.
Meer jeugdvriendjes van mij in die
tijd waren Wim van Eenenaam en
Henk Ensing. Zij woonden op nummer 49C en 49D. Verder maakten
we in de zomer vaak een tent op het
veld achter het huis, zoals ook op de
foto te zien is. Hoewel het een beetje
moeilijk zichtbaar is ga ik er vanuit
dat ik het rechtse jongentje ben.”
F.J.B. van Duijn: “Overschie. Waar
GH]HÀDWSUHFLHVVWDDWZHHWLNQLHW
doordat er een aantal (nog) door
heel Overschie staan/stonden. Mijn
YURXZKHHIWLQ]R¶QÀDWJHZRRQGLQ
de Hoogenwaardstraat. Overigens is
GHIRWRDDQGHDFKWHUNDQWYDQGHÀDW
JHPDDNW%LMGHPHHVWHÀDWVKDGMHHU
een groenstrook tussenin.”
De attentie gaat naar Fer Vermeij.
*HRJUD¿VFK]DWKLMppQVWUDDWPLV
maar of het Ottolandpad wel zo’n
belangrijke straat was, betwijfel ik. O
ja, over de ‘prijstoekenning’ valt met
mij niet te discussiëren.

TOEN
Deze WWDN-foto én de hedendaagse
foto hebben bij mij wel de nodige
emoties opgeroepen. Toen ik voor de
hedendaagse foto over de Abtsweg
reed, miste ik de kaasboer, De Gruyter, de Coöp en die andere, kleinere
winkels. Vanuit ‘mijn’ Ameidestraat
(nummer 35) liep je destijds tussendoor, de Beningerstraat overstekend,
naar de Abtsweg. Als je dan linksaf
ging, stond je na drie of vier winkels
bij de kaasboer. In die winkel heeft
mijn vrouw nog een ‘botsing’ gehad
met de man achter de toonbank. Zij
was begin 1970 hoogzwanger van
mijn dochter en vroeg bij de kaasboer
om kaas. Aan haar werd toen gevraagd “Moet u jonge?”
Senior moment
Mijn Amerikaanse vrienden noemen
een door hen gemaakte vergissing een
‘senior moment’. Ik als Rotterdammer noem de door mij gemaakte fout
echter stom, superstom!
Toen ik drie weken geleden op de
Vlietlaan was voor een hedendaagse
foto van de Adelaarstraat, zag ik
nergens het bekende café waar ik een
Rotterdammertje wilde drinken. Wel
zag ik een Chinees afhaalrestaurant,
maar dáár wilde ik niet zijn.
Achteraf bleek, dat ik –rekenend
vanaf de Goudserijweg- al te veel
richting Oudedijk was gegaan. Café
De Klapdeur zat gewoon, waar het
al 87 jaar zit. Café De Klapdeur is
nooit weggeweest. Door o.a. Thomas
Eclerzoet(?) uit Capelle aan den
IJssel werd ik op de vingers getikt:
“De fotograaf wilde een goudgele
rakker halen bij De Klapdeur, maar
zag tot zijn grote verbazing dat deze
er niet meer was. Die constatering is

NU
gelukkig niet waar, het café is er nog
steeds!”
Ook de eigenaar van De Klapdeur,
Dick van Stralen, reageerde telefonisch met de opmerking, dat ik eens
een Rotterdammertje (een door mij
geliefd biertje in een zeer dun glas)
bij hem moest komen drinken.
Zonder enig bezwaar vertel ik u, dat
Café De Klapdeur één van de oudste
cafés van Rotterdam is (Vlietlaan
39b). Het café bestaat sinds 1927. Het
is, zoals dat genoemd wordt, een oude
bruine kroeg met zeer gevarieerd
publiek; van automonteur, bronsgieter, schilder en stratenmaker, tot
huisvrouw en studenten. De Klapdeur,
erg gezellig en leuk, ook om te kijken.
Centraal in De Klapdeur staat het

voetballen, dat live uitgezonden
wordt op diverse grote beeldschermen
met Rotterdamse clubs en het Nederlands elftal als de belangrijksten.
Ik ben nog op zoek naar foto’s, die
als ‘Waar-was-dat-nou-foto’ kunnen
fungeren. Als u denkt zo’n foto te
hebben, stuur me dan a.u.b. een
mailtje.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 90

Als je deze Waar-was-dat-nou-foto vergelijkt met de hedendaagse situatie,
is de eerste indruk dat alles is veranderd.
Maar kijk je een tweede keer, zie je dat eigenlijk alles bij het oude gebleven is. In
1949 was het een ruime straat met zeer brede trottoirs. Er was voldoende parkeergeleJHQKHLGGHDXWR EXV ¿HWVHUHQGHWUDPNUHJHQGHUXLPWHGLH]LMQRGLJKDGGHQ
In 2009 lijkt het wel of de straat en de trottoirs smaller zijn geworden. Alles zit veel
dichter op elkaar; van lekker doorrijden is daar geen sprake meer.
Waar was dat nou?
Een beeldschermgrote afbeelding ziet u bij www.deoudrotterdammer.nl
of www.ditisrotjeknor.nl
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 27 april 2009 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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Het leukste cadeau dat u een vijftigplusser kunt geven:

Een duidelijk verhaal...

Cadeau-abonnement op
De Oud-Rotterdammer

Juridisch taalgebruik lijkt voor
veel mensen niet altijd even
helder. Fokkema Linssen Notarissen “spreekt niet alleen die taal”
maar vooral ook de uwe. U krijgt
de zekerheid van een goede
notariële overeenkomst, en een
duidelijke toelichting.
Voor de medewerkers van Fokkema Linssen Notarissen is het
verstrekken van notariële diensten
en adviezen dagelijkse kost.

Realistische tijdsplanning
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Opmaken en passeren (zeg maar:
“met handtekeningen bekrachtigen”) van doordachte overeenkomsten vraagt tijd en aandacht.

Fokkema Linssen Notarissen voldoet aan die voorwaarden zonder
concessies aan kwaliteit of deadlines. Daar staan de combinatie
van efﬁciënte bedrijfsvoering en
jarenlange ervaring garant voor.
Van Fokkema Linssen Notarissen
krijgt u een transparante offerte
vooraf, zodat u weet waar u aan
toe bent, en... weet hoeveel werk
er allemaal komt kijken bij een
goede overeenkomst. Dan blijkt
meteen dat de prijzen van Fokkema Linssen Notarissen uiterst
realistisch zijn. Een telefonische
afspraak is snel gemaakt.

Doe een ander een groot plezier met de leukste Rotterdamse cadeaubon:

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.

90
49,

Mr. A.C.M. Fokkema-Schute
Mr. H. Linssen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
Tel.: 010 - 476 26 88
Fax: 010 - 477 12 02

%XLWHQ1HGHUODQG/DQGHQELQQHQ(XURSD¼EXLWHQ(XURSD¼

E-mail: info@fokkemalinssen.nl
Internet: www.fokkemalinssen.nl

Hebt ú de TESTament
al gedaan?

14004_8005

Dé krant voor de 50-plusser

Misschien heeft u vragen
waar wij u een antwoord op
kunnen geven.
Notariskantoor
mevrouw mr. F.M. Konijnenberg
Mathenesserlaan 239
3021 HB Rotterdam
tel.010-4768833

Voor al uw vragen over
testamenten, schenkingen,
nalatenschappen en estate planning.
Omdat we geloven in
persoonlijke zorg en service

Wie krijgt eigenlijk uw erfenis? Dit regelt de wet. Met een testament
bepaalt u het zelf. Doe de online TESTament op onze internetsite of
neem contact met ons op en ontdek de voordelen van een testament.

Testament opmaken?
Nu met aantrekkelijke
Goede Doelen korting.
www.nalaten.nl

Week
20-25

Testament

april 2009 www.nalaten.nl

Om hoge successierechten
te voorkomen
Voorstraat 90, 3231 BK Brielle
Telefoon 0181-412077
www.notarismarres.nl

“Wat gebeurt er met de kinderen
als wij er niet meer zijn?”
Dat leg je vast bij onze specialist.

Nouwen Notarissen
Aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.nouwen-notarissen.nl

Straatweg 280
3054 AP ROTTERDAM
T (010) 285 86 87
E nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl
Noorderparklaan 22
2662 DJ BERGSCHENHOEK (LANSINGERLAND)
T (010) 285 86 87
E nouwen.alg@nouwen-notarissen.nl

Persoonlijk advies over erfrecht, testamenten, executele,
voogdij en bewind.
Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298
info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Van 20 tot 25 april organiseert een groot aantal goede doelen de ‘Week van het Testament’. Natuurlijk met de bedoeling om van uw nalatenschap mee te profiteren. Dat brengt ons op vraag wanneer het
raadzaam is naar een notaris te stappen om een testament te laten opstellen.

Testament nodig als u anders wil doen
Het is altijd de grote vraag wanneer ouderen een testament
moeten laten opmaken. Daarop is maar één antwoord te
geven: het is eigenlijk alleen maar nodig indien u anders wil
nalaten dan (evenredig) aan uw wettelijke erfgenamen.

Er is ook geen duidelijke richtlijn
bij welk bedrag aan vermogen
en bezittingen u beter kunt laten
vastleggen aan wie u wil nalaten.
Ons inziens heeft het pas zin aan een
testament te denken als uw (vrije)
vermogen en bezit meer dan 20.000
euro per persoon gaat bedragen.
Dat is feitelijk ook de grens die de
Belastingdienst in box 3 hanteert.
Onder deze grens bent u toch al het
meeste kwijt aan uitvaartkosten en
eventuele nakomende verplichtingen. Maar buiten het al dan niet bij
leven toebedelen van een nalatenschap kan zeker bij hoge vrije
YHUPRJHQVKHW¿VFDDODDQWUHNNHOLMN
zijn al bij voorbaat schenkingen te
doen of die alleen maar op papier te
doen aan kinderen, waardoor men
feitelijk over het bedrag kan blijven
beschikken. Op die manier kunnen
de erfgenamen later successierechten
besparen. Dit heet ‘estateplanning’.
De notaris kan u hierover vrijblijvend informatie verschaffen. Het per
1 januari 2003 veranderde wettelijk

erfrecht voorziet al in veel kwesties
als het gaat om gezinsverbanden en
families waarin alles koek en ei is.
Sinds die tijd is vastgesteld dat bij
overlijden van een van de gehuwde
partners de langstlevende over de
volledige boedel blijft beschikken
en dat de eventuele kinderen voor
hun erfdeel van de overledene een
vordering krijgen op de nog levende
ouder. Deze vordering is voor de
kinderen pas opeisbaar als de langstlevende is overleden. Wil men van
deze (automatisch) wettelijke regeling, bijvoorbeeld bij hertrouwen,
afwijken, dan is het zeer verstandig
om een testament te laten opstellen.
Voor samenwonende partners is het
vastleggen van een testament al veel
sneller nodig dan voor gehuwden
waarop het wettelijk erfrecht veel
meer toegesneden is.Het moge
duidelijk zijn dat een uiterste
wilsbeschikking zeer zeker nodig is
als u uw kinderen verschillend wil
behandelen of een van hen zelfs wil
uitsluiten van uw nalatenschap of als

u anderen (niet-wettige erfgenamen)
wil toebedelen. Onterven kan of¿FLHHOQLHWZDQWHHQNLQGNDQDOWLMG
een beroep doen op z’n legitieme
portie (een minimumerfdeel). Het
initiatief daartoe moet wel door het
kind zelf worden genomen door zijn
wilsrecht bekend te maken bij de
notaris of aan andere erfgenamen
die de afwikkeling van de nalatenschap doen. Het kind kan zich ook
neerleggen bij de wil van de ouders
waardoor indirect feitelijk onterving
heeft plaatsgevonden. Uit vragen van
lezers van deze krant blijkt voorts
dat mensen zich meer bezig houden
PHWGH¿VFDOHJHYROJHQYDQKXQ
nalatenschap dan met de vraag of en
wanneer zij een testament moeten
laten opstellen. Vaak eigenlijk ook
ten onrechte, want aan het moeten
betalen van successierechten valt
nauwelijks te ontkomen. Politiek is
wel thans in discussie om die tarieven te verzachten, omdat het hierbij
JDDWRPEHODVWLQJKHI¿QJRYHUDOHHU
der belaste inkomsten en vermogen.
Verzachting van de successietarieven
zit er overigens voorlopig niet in. De
hoogste vrijstelling (in 2009) geldt
voor de langstlevende echtgenoot
en de langstlevende (geregistreerde)

SDUWQHU7RWDDQGHYHUNULMJLQJYDQ¼
532.570 is hij of zij vrijgesteld. Dat
lijkt een erg groot bedrag dat voor
weinigen is weggelegd, maar als
de vrije waarde van een eigen huis
meespeelt is dat sneller bereikt dan
men denkt. Ook moet niet vergeten
worden dat de gekapitaliseerde
waarden van pensioenen en lijfrentes
voor een deel worden meegerekend.
Voor een eigen kind (23 jaar en
ouder) is er een vrijstelling van
µVOHFKWV¶¼PDDUGLHJHOGW
QLHWPHHUDOVHUPppUGDQ¼
wordt geërfd. Aangepaste tarieven
zijn er voor stief- en pleegkinderen.
Voor andere bloedverwanten als
kleinkinderen, achterkleinkinderen
en grootouders (voor de eigen ouders
is er een hogere vrijstelling) is de
YHUNULMJLQJYULMJHVWHOGWRW¼
Wilt u precies weten hoe de vrijstellingen in elkaar steken, kijk dan op
internet of doe navraag bij een notaris. Ook zijn voor langstlevenden
constructies mogelijk om (directe)
betaling van successierechten voor
de vorderende kinderen uit te stellen of te voorkomen. Alle andere
verkrijgers van een nalatenschap
moeten al heel snel aan de Belastingdienst gaan ‘dokken’. Het beroemde

voorbeeld van de rijke ‘Oom Piet
uit Amerika’ die nalaat betekent dat
µVOHFKWV¶¼LVYULMJHVWHOGYDQ
successierechten. Over het meerdere
EHWDDOWPHQWRWSURFHQWEHODV
ting. En dat doet zeer!
Vandaar ook dat veertig goede
doelen het initiatief hebben genomen
voor ‘de week van het testament’
van 20 tot 25 april. Zij zijn namelijk
wél vrijgesteld van successiehef¿QJDOVHUÀDWHUVLQHHQWHVWDPHQW
vastleggen dat zij (een deel van) hun
vermogen aan deze stichtingen na
hun overlijden willen geven.
De notarissen kunnen u direct
vertellen of het door uw uitverkoren
‘goede doel’ tot de vrijgestelden
behoort. De deelnemende notarissen aan de week (een aantal van
hen heeft elders in deze krant een
advertentie geplaatst) geven ook
HHQÀLQNHNRUWLQJRSGHFRQVXPHQ
tenprijs voor het opstellen van een
testament waarin een goed doel
wordt toebedeeld.
Meer informatie:
www.nalaten.nl
www.notaris.nl

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
Ergernis om lange
afhandeling erfenis
Ik heb meegewerkt aan een genealogisch onderzoek naar mijn familie.
Van een notaris heb ik in september
2008 een brief gekregen dat ik
waarschijnlijk betrokken ben bij
verdeling van een nalatenschap. Het
gaat om een familielid dat al in 2002
is overleden. Kan een notariskantoor
tot in lengte van dagen de afhandeling van de erfenis opschorten omdat
het zelf alle belang erbij heeft om
doorlopende kosten in rekening te
brengen
Bij de afwikkeling van ingewikkelde
nalatenschappen is geen maximale
wettelijke termijn gesteld. Het kan
al gauw meer dan een jaar duren en
bij zeer ingewikkelde kwesties en
procedures zelfs vele jaren. Notarissen zullen heus niet zo gauw de boel
traineren om er extra aan te verdienen. Bovendien loopt de rente op het
nagelaten vermogen door, evenals
de eventuele koersdalingen en
-stijgingen op aandelen. Het is een
bekend gegeven dat trage afwikkelingen bij erfgenamen veel verbazing
en ergernissen opwekken. Maar dat

kan ook aan andere
erfgenamen liggen.
Wij kunnen u dan ook alleen maar
aanraden toch bij de betreffende
notaris periodiek te informeren hoe
de stand van zaken is. Als u sterke
aanwijzingen hebt dat de notaris de
boel bewust vertraagt, kun u een
klachtenprocedure tegen hem starten.
Op zoek naar erfdeel
van overleden vader
Ik hoorde onlangs dat mijn ex man
is overleden. Onze zoon die tot voor
kort contact met hem had, heeft
hierover van zijn huidige vrouw geen
bericht gekregen. Waar moet mijn
zoon zijn om zijn kindsdeel van de
erfenis op te vragen, mocht hij dit
willen?
Uw zoon zal daar zelf enige moeite
voor moeten doen. De eenvoudigste weg is dat hij als mogelijke
erfgenaam in eerste instantie zijn
stiefmoeder raadpleegt of hij nog in
aanmerking komt voor een erfenis.
Hij kan alleen een beroep doen op
zijn legitieme portie als zijn vader
hem in een testament heeft gepasseerd. En als er géén testament is,
kan hij alleen zijn erfdeel krijgen als
er voldoende saldo is op het moment

van overlijden (uiteraard na aftrek
van de uitvaartkosten).
Wil zijn stiefmoeder (en eventuele
andere erfgenamen) helemaal niks
vertellen, dan moet hij verder gaan
zoeken en desnoods een jurist inschakelen. Dat laatste heeft uiteraard alleen maar zin als hij weet dat er nog
wat te halen is uit de nalatenschap
van zijn overleden vader.
Tante doet schenking
boven vrijstelling
Mijn tante van 85 jaar heeft mij
HHQJHOGEHGUDJJHVFKRQNHQYDQ¼
20.000. Dat is overgeschreven van
haar rekening naar die van mij.
Als zij komt te overlijden, kunnen
wij daar dan nog problemen mee
krijgen? Daar zij geen man, kinderen
of andere familie heeft en ik de enige
erfgename ben.
Als uw tante dat onderhands heeft
gedaan zonder dat op te geven aan de
Belastingdienst kan nog een aanslag
komen van schenkingsrecht en als
de Belastingdienst er achter komt
dat hierbij sprake is van frauduleus
handelen zelfs nog een boete hier
bovenop. Ook als zij zou overlijden
zou met terugwerkende kracht nog
ontdekt kunnen worden dat er een

schenking is gedaan zonder belastingopgave. Alleen schenkingen aan
derden (waaronder het door uw tante
overgemaakte bedrag valt) zijn tot
GHGUHPSHOYDQ¼HXURLQ
vrijgesteld van schenkingsrecht en
opgave aan de Belastingdienst. Is
er sprake van een erfenis dan is de
YULMVWHOOLQJLQXZJHYDO¼'H
schenking had u dus beter over meerdere jaren kunnen laten spreiden om
schenkingsrechten te voorkomen.
U en uw tante zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen
van uw gezamenlijk handelen. Wij
zullen dan ook nooit adviseren het op
uw manier te doen.
Oude testament
nog steeds geldig
Samen met mijn echtgenoot heb ik
al in 1990 een testament laten opstellen. Mijn man is in 2004 overleden.
Kinderen van ons hebben toen ook
huisraad weggehaald. Het testament
is volgens mij niet meer geldig door
de wijziging van de wet. De notaris
woont ook niet meer in mijn buurt.
Hoe kan ik het oude testament opzeggen of laten wijzigen? Wat zijn de
kosten?
Het wettelijk erfrecht is per 1 januari

2003 weliswaar ingrijpend veranderd, maar dat wil niet zeggen dat
testamenten die daarvoor zijn afgesloten daardoor ongeldig zijn. Ook
volgens het oude erfrecht kunnen
kinderen niet zomaar spullen van een
overleden ouder weghalen.
Wilt u het testament (van uzelf?) herroepen of wijzigen, dan kunt u met
elke notaris daarover contact opnemen. Het hangt van uw wijzigingen
af hoeveel de kosten voor het herzien
van het testament bedragen.
Uitstel gevraagd van
betaling successie
Kan ik uitstel krijgen voor het
betalen van successierechten over
een erfenis, waarvan ik nog niet de
vruchten heb geplukt?
Is de aanslag al bepaald, dan kunt
u geen uitstel van betaling krijgen.
,QGLHQXLQ¿QDQFLsOHPRHLOLMNKH
den verkeert, kunt u wel met de
Belastingdienst een afbetalingsregeling treffen. Uw stelling ‘dat u de
vruchten nog niet hebt geplukt’ kan
alleen slaan op de situatie dat de
nalatenschap nog niet is afgewikkeld
of dat er nog onroerend goed moet
worden verkocht . Dan is er ook nog
JHHQ GH¿QLWLHYH DDQVODJ
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ZATERDAG 25 APRIL 2009

OPEN DAG
KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN: OOK IETS VOOR U?
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

“Ik had vroeger met mijn kunstgebit constant problemen
tijdens het eten en praten. Mijn gebit schoot vaak los, wat
erg onplezierig was en waarvoor ik mij schaamde. Sinds
mijn prothese op implantaten gesteund is, blijft die perfect
zitten. Eten, lachen en spreken gaat nu weer probleemloos”
De heer Jansen

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen

GENIET VAN HET LEVEN MET EEN MOOI
GEBIT OP IMPLANTATEN!
Bezoek geheel vrijblijvend de open dag bij Tandprothetische
Praktijk Hogadent op zaterdag 25 april 2009 en laat u informeren
over de mogelijkheden voor u.

U bent van harte welkom tussen 10.30 – 14.30 uur in onze praktijk
aan de Taselaarstraat 11 in Rotterdam. Wij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 010 4830372.
Meer informatie vindt u ook op www.natuurlijk-aantrekkelijk.nl

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

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

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

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

48 uur service

Senioren verhuizingen

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

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

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

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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Piet Ocks bezorgde
Schiedamse sportpers de overwinning
Deze foto is genomen op 13 februari 1967. Al deze coryfeeën zijn
nu dus 35 jaar ouder of inmiddels overleden. Het laatste geldt o.a.
voor Rinie van Woerden, Menno Ploeger en Hans Baay. De foto is gemaakt op het complex van Hermes DVS voor een wedstrijd tussen
Rotterdamse en Schiedamse journalisten en fotografen.

De scheidsrechter hebben we niet
NXQQHQLGHQWL¿FHUHQ'DWJHOGWYRRU
QRJHHQHQNHOLQJ'HVSHOHUVYDQKHW
6FKLHGDPVHWHDP]LMQWHKHUNHQQHQ
DDQGHGRQNHUHNUDJHQ'HXLWVODJYDQ
GHZHGVWULMGKHEEHQZHLQJHHQHQNHO
MDDUERHNNXQQHQWHUXJYLQGHQ0DDU
HHQSODNERHNYDQ3LHW2FNVOHHUGH
RQVGDWGH6FKLHGDPVHVSRUWSHUVPHW
KHHIWJHZRQQHQ'DWMXLVW3LHW
2FNVKHWYHUVODJXLWKHW6FKLHGDPVH
6WDGVEODGKHHIWEHZDDUGKRHIWJHHQ
YHUZRQGHULQJWHZHNNHQZDQWKHW
ZDVGHNOHLQHGULEEHODDUGLHYRRU]LMQ
SORHJKHWZLQQHQGHGRHOSXQWVFRRU
GHµ¶+HWJHKHOH6FKLHGDPVHWHDP
KHHIWYDQEHJLQWRWHLQGYRRUGHYROOH
ZLQVWJHVWUHGHQ´DOGXVKHW6WDGVEODG
³1DWZHHNHHUHHQDFKWHUVWDQGWH
KHEEHQRSJHORSHQJHOXNWHKHW3LHW
2FNVPHWHHQSUDFKWLJHWUHIIHUGH
ZLQVWYHLOLJWHVWHOOHQ1DDÀRRSLVHU
QRJJH]HOOLJQDJHNDDUWELM5LQXVYDQ
GHU0RVW $PVWHOEURQRS%URHUVYHVW 
GLHYRRUGH5RWWHUGDPVHJDVWHQHHQ
DDUGLJHDWWHQWLHLQSHWWRKDG´
,QNRUWEHVWHNJHYHQZHKLHURQGHU
HQNHOHSHUVRQDOLDYDQGHGHHOQHPHUV
:HKRXGHQRQVDDQEHYROHQYRRU
DDQYXOOLQJHQHQFRUUHFWLHV

We beginnen met de onderste
rij van rechts naar links:
1 Rinie van Woerden,
RXGVSHOHUYDQ)H\HQRRUGPHGH
ZHUNHUYDQ5RWWHUGDPV1LHXZVEODG
FOXEEODGYDQ)H\HQRRUGHQGH2HIHQ
PHHVWHU,QRSMDULJHOHHIWLMG
RYHUOHGHQ
2 onbekend

8 Leo van IJzerloo,
DGYHUWHQWLHDIGHOLQJYDQ+HW9ULMH
9RON

3 Loet van Schellebeek,
VSRUWUHGDFWHXUYDQ+99ERNVH[SHUW

9 Hans Baay,
NXQVWUHGDFWHXUYDQ5RWWHUGDPV
3DURRORYHUOHGHQ

4 scheidsrechter onbekend
3 Frans Happel,
MRXUQDOLVWELM+HW3DURRO5RWWHUGDPV
1LHXZVEODGHQ+DDJVFKH&RXUDQW
6SDUWDDQZRRQWQXLQ*ULHNHQODQG
4 Bas van Bochove,
MRXUQDOLVW+HW9ULMH9RON
5 Lies Mast,
PHGHZHUNHUYDQGH5RWWHUGDP
PHUVSHHOGHRDYRRU1HGHUODQGV
]DWHUGDJWHDP
6 Piet Ocks,
VSRUWMRXUQDOLVWELM5RWWHUGDPV
1LHXZVEODG
7 Rob van Deursen,
ZHUNWHRDYRRU+HW9ULMH9RONHQ
GH6WHP

9 Peter Molkenboer,
IRWRJUDDI

5 Ton den Haan,
IRWRJUDDIZRRQWWHJHQZRRUGLJLQ
1RRUZHJHQ

Bovenste rij
van rechts naar links:
1 Franklin Deconinck
'DJEODG'H7LMG EURHUYDQ9LFWRU
'HFRQLQFNEHNHQGYDQUDGLRHQWY
2 Meindert Leerling,
VSRUWUHGDFWHXUYDQ5RWWHUGDPPHU
.ZDUWHWIUDFWLHYRRU]LWWHUYDQ5HIRU
PDWRULVFKH3ROLWLHNH)HGHUDWLH 53) 
MDUHQODQJOLGYDQ7ZHHGH.DPHU
PDDNWHODWHURYHUVWDSQDDU(YDQJH
OLVFKH2PURHSPRFKWYDQZHJH]LMQ
JHORRIQLHWZHUNHQHQYRHWEDOOHQRS
]RQGDJ

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

6 Peter van den Boom,
GHVWLMGVGLUHFWHXUYDQ9996FKLHGDP
HQGH6FKLHGDPVH*HPHHQVFKDS
7 Joop Daalmeijer,
GHVWLMGVPHGHZHUNHU5RWWHUGDPV
1LHXZVEODGODWHUEHNHQGYDQ5DGLR
1HGHUODQG:HUHOGRPURHSHQWY
8 Dick van den Polder,
RXGVSHOHUYDQ([FHOVLRUZHUNWH
YRRU+HW3DURRO+99HQ5RWWHUGDPV
'DJEODG

10 Wim Ammerlaan,
EHJRQELM5RWWHUGDPV3DURROODWHU
DGMXQFWKRRIGUHGDFWHXUHQRPEXGV
PDQELM$'
11 onbekend
12 Hans Reismann,
MRXUQDOLVWELM5RWWHUGDPV3DURROHQ
+99
13 Menno Ploeger,
VSRUWUHGDFWHXU =DPRUD ELM+99
RYHUOHGHQ
14 Henk Hage,
MRXUQDOLVWELM+99LQ*RULQFKHP

den Polder
n
a
v
k
c
i
D

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 31 maart 2009
'HVWDUWYDQGH7RXUGH)UDQFHLQ1HGHUODQGLQKHHIWDOKHHOZDWORVJHPDDNW5RWWHUGDPDOVVSRUWVWDGPDJEOLM]LMQGDWGHNHX]H
XLWHLQGHOLMNRSGH0DDVVWDGLVJHYDOOHQ0DDUHUNHQGPRHWZRUGHQGDW$PVWHUGDPRQVDOODQJLVYRRUJHJDDQ1DPHOLMNLQ
VWDUWWHGH7RXULQ$PVWHUGDP'HNUDQWHQVWRQGHQHUZHNHQODQJYROYDQ2RN5RWWHUGDPSUR¿WHHUGHZDQWGHVWDGZDVLQKHWWUDMHFW
YDQGHHHUVWHHWDSSHRSJHQRPHQ2SGRQGHUGDJMXOLYHUWURNGHWRXUNDUDYDDQYDQXLWKHW$PVWHUGDPVH2O\PSLVFK6WDGLRQHQZHUG
URQGKHWPLGGDJXXULQ5RWWHUGDPYHUZDFKW2QGDQNVGHGRRUGHZHHNVHGDJZDVGHSXEOLHNHEHODQJVWHOOLQJRQJHNHQG$OLQ2YHU
VFKLHZDDUGHUHQQHUV5RWWHUGDPELQQHQNZDPHQVWRQGHQGHPHQVHQULMHQGLNHQELMGHSUHPLHVSULQWRSGH$EUDKDPYDQ6WRONZHJ
ZDVH[WUDSXEOLHN0DDUGHJURRWVWHGUXNWHFRQFHQWUHHUGH]LFKDDQGH5RFKXVVHQVWUDDWZDDUWHUKRRJWHYDQGH6FKRQHEHUJHUZHJ
GHUDYLWDLOOHULQJSODDWVYRQG'DDUZDUHQWULEXQHV ]LWSODDWVI JHSODDWVWHQGDDULVRRNGH]HIRWRJHQRPHQ-RRVWYDQ:DHUWXLW
8WUHFKWVFKULMIWGDDURYHUµ%LMGHGRRUWRFKWGRRU5RWWHUGDPNULMJHQGHFRXUHXUVHHQ³PXVHWWH´PHWHWHQHQGULQNHQDDQJHUHLNW'DQ
UDFHQ]HYHUGHUQDDU%UDVVFKDDW %HOJLs ¶1DGH5RFKXVVHQVWUDDWJDDWKHWLQGHUGDDGULFKWLQJ]XLGHQ'RRUGH0DDVWXQQHORYHUGH
6WUHYHOVZHJULFKWLQJ6WDGLRQHQYHUGHURYHUGH5LMNVZHJQDDU'RUGUHFKW+HWZDVHHQSUDFKWLJHGDJYRRUZLHOHUPLQQHQG1HGHUODQG
ZDQWGHHWDSSHZHUGRRNQRJHHQVJHZRQQHQGRRU:RXWMH:DJWPDQV(HQ1HGHUODQGHULQGHJHOHWUXLKHWNRQQLHWRS
'HWURXZHOH]HUVYDQGH]HUXEULHN]XOOHQ]LFKKHULQQHUHQGDWHUQRJWZHHYUDJHQYDQYRULJHDÀHYHULQJHQRSHQVWRQGHQQDPHOLMNGH
;HU[HVMRQJHQVRSGHIRWRXLWPHWWUDLQHU/HHQ9HQWHHQGHIRWRYDQ)H\HQRRUGXLW9DQGH;HU[HVIRWRKHUNHQWGH
MDULJHWDQWHYDQ0DUWLQHQ'DQQ\YDQGHU:HUIKDDUEHLGHQHHIMHVGLHRQGHUWXVVHQDOMDUHQLQ$XJVEXUJZRQHQ9RRUGHIRWRYDQ
)H\HQRRUGPHOGWFOXEDUFKLYDULV+HQNYDQGHU6WRHS]LFKPHWGHGULHRQWEUHNHQGHQDPHQ-DQ*LH]HQ$G9HUVOXLVHQNHHSHU5LQXV
+XLVPDQ EURHUYDQ&RU+XLVPDQ 'DDUPHH]LMQDOOHQDPHQEHNHQGZLHKDGGDWJHGDFKW

Nieuwe foto
'LWNHHUHHQPLQGHURXGHIRWRGH]HLVQDPHOLMNXLW7H]LHQLVKHWNHXUNRUSVYDQHHQRRLW]HHUDDQVSUHNHQGH
5RWWHUGDPVHFOXELQHHQVXFFHVULMNVHL]RHQ2PZHONHFOXEJDDWKHWKLHUHQZLHYDQGHVSHOHUVKHUNHQWX"
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ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN
O
O
O

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

O
O

Al jaren het vertrouwde adres voor het

O

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

O

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen graag voor U:

O Bezemschoon-oplevering van de woning

O Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning

O Opleverings schoonmaak

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05 OF 06 - 51 17 34 26

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

(FNPFEFMJKLFTGFFSFOHF[FMMJHWFSXBSNEUFSSBT
Iedere dag 5 verschillende menu's
YDQ¼¼

“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!”

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

ECONOLOGISCH DE BESTE

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

®

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

www.marcoleer.nl

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

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

TE KOOP
Peppelweg 46-c, R’dam Schiebroek

Van ontwerp tot realisatie

%HWLPPHULQJHQ
.DVWHQRSPDDW.R]LMQHQ
6FKXLIZDQGHQ5DPHQHQGHXUHQ
-DFKWEHWLPPHULQJHQ9HUERXZHQUHQRYDWLH
7HOHIRRQ
ZZZEULQNPDQEHWLPPHULQJHQQO

Roy 4-kamer appartement 3e verd. met lift,
vrij uitzicht Luxe inbouwkeuken; balkon
Bouwjr 1997 85m2 woonopp. Zeer geschikt voor 55+

vrpr: `229.500,--

k.k.

info: Spindler mak. 010-4180515
Spindler Makelaars

politiebericht
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

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

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

www.degedenkgroep.nl

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973
 ]HUKL(6>LYZLUHUKLYL\P[RLYPUNZNLYLJO[PNKLUVMTLUZLUTL[LLU
SHHNPURVTLUKVLUNLLUILSHZ[PUNHHUNPM[LVUKHURZKH[TLUNLSK[LY\NRHU
RYPQNLU/L[PZTVNLSPQR[LY\NNHHM[L]LYaVLRLUV]LYKLSHH[Z[LQHHY
>PQYLRLULUNYH[PZ]VVY\\P[OVL]LLS\[LY\NR\U[]LY^HJO[LU5PL[]HUMLI
[THWYPS+HHYUHILWHHS[\aLSMVM\HHUNPM[L^PS[KVLU
+LRVZ[LUOPLY]VVYaPQU!
QHHYÁ
QHHYÁ
Openingstijden 2009
zonder afspraak:
+PUZKHN[TKVUKLYKHN]HU
\\Y

QHHYÁ

QHHYÁ

QHHYÁ

Belastingadviesburo Aad de Vries
4H[OLULZZLY^LN 
/.9V[[LYKHT


=VVYTPUKLY]HSPKLUPZO\PZILaVLRTVNLSPQR
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Van Indonesië naar
Doklaan
Toen ik 16 was mocht ik van mijn vader
naar de grote vaart, bij de Rotterdamse
Lloyd. Ik monsterde aan op het MS
Schelde Lloyd In november 1957.
Eerst maakten we een kustreis, daarna
vertrokken we naar Indonesië via het
Suezkanaal richting Soedan, vandaar
naar Aden en na vijf weken waren we
eindelijk in Indonesië Port Penang,
Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya en
Singapore. Toen ik weer thuis kwam na
10 maanden vroeg mijn zus Greet of ik
mee wilde gaan naar Doklaan, waar Indische jongens met een bandje speelden
en daarop konden we Rock and Rollen.
Vanaf deze tijd ben ik bevriend gebleven
met de Indische jongens tot aan de dag
van vandaag dat is nu 50 jaar. Nu ben
ik bezig een reünie te organiseren op 14
november 2009 en op zoek naar jongens
en meisjes die vroeger in Doklaan, Ons
Huis, Odeon, Schanswijk, Centraal en
Las Palmas gingen dansen op muziek
van The Tornados, The Young Savages,
Rocking Diamonds en Blue Eagles en
vele andere bandjes.
Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een
email of kijk op mijn site www.joopteunisse.nl Indo Rockers.
Joop Teunisse
jteunisse@scarlet.nl

Schooljeugd geniet
van rust in Ulvenhout
De jaren van de Tweede Wereldoorlog
waren voor niemand gemakkelijk en
voor kinderen al helemaal niet. Voor
zover dat mogelijk was gingen ze naar
school, zoals in de Oleanderstraat en het
Ericaplein in Bloemhof. Leerlingen van
de Oleanderschool konden in 1944 op
initiatief van hun schoolmeesters drie
dagen onbezorgd op adem komen in
de bosrijke omgeving van Ulvenhout.
Het was voor hen een waar feest in
Noord-Brabant om even verlost te zijn
van het oorlogsjuk en de oorlogsdruk in
Rotterdam. Wie de foto heeft gemaakt is
niet bekend. Joop van Loon was erbij en
hij is nieuwsgierig of er nog schoolgenoten zijn die zich het uitstapje herinneren.
Ook is hij nieuwsgierig naar namen.
Wie het weet mag het laten weten via
010-4843861.

Correctie
In de vorige uitgave van De Oud-Rotterdammer stond bij het verhaal over
de ‘geest van de meisjes van Jamin‘
een onjuist fotobijschrift. Op de Foto
rechtsboven staat links niet Michel de
Visser van de deelgemeente, maar John
Jamin, vader van Manon
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Franciscus Liefdewerk
Rommelend in de kasten kwam ik een aantal foto’s tegen van
vlak na de oorlog. Wij, pater Duin, Jan Moerkerken uit de Joh.
Brandtstraat en ondergetekende waren lid van het leiderscorps
van het Sint Franciscus Liefdewerk (SFL) op Katendrecht. Het
heerlijke uitgaanscentrum van Rotterdam waar altijd wat te
doen was. Een ideale plek in Rotterdam voor het SFL. Met een
staf waar je van op aankon. Met Gre van Dorp uit Schiedam,
sociaal werkster, Akela Wolf uit Blijdorp, Jopie Ravensteijn van
de loodgieter uit de Rechthuislaan en de dochter van koster Van
Helvert startten we de St. Felixgroep; verkenners en welpen uit
alle rangen en standen die er voor handen waren.

We organiseerden weekenden in
Kethel, midden in de weilanden en
gingen op kamp met gidsen, verkenners en welpen in Meerlo. Nog lekker
avontuurlijk in een vrachtauto op
kisten en bankjes (kon toen nog). De
aalmoezenier Pater Duin ging een paar
weken tevoren preken en de boeren
gaven met gulle hand. Met de koster
haalden we tijdens het kamp aardappelen, groente en fruit op en het meel
voor de bakker. Vlees brachten we
mee uit het koelhuis; daar zorgde pater
Duin voor. Via Van Melle kregen we
snoep en vleeswaren van fabrieken uit
Overijssel. Het kon niet anders, want

ben Wim Spigt, Glaudemans van de
NDSSHU&KLQJZD6LR$¿MQLNKRRU
het wel.

ieder dubbeltje werd omgekeerd en als
vijf kinderen mee op kamp moesten
(onze wil), kon je vaak alleenstaande
moeders daar niet mee opzadelen.
Het was een tijd van improviseren,
maar ieder kind ging mee, hoe dan
ook. Dat was onze trots. Goed, er
waren gezinnen waar alle kinderen

een andere achternaam hadden of
waar je even moest wachten bij een
huisbezoek, omdat moeder nog even
bezig was. Het was een mooie tijd van
saamhorigheid. Er waren moederclubs
en de jeugd vond zijn onderdak makkelijker dan nu. De leiders en leidsters
gaven drie avonden achter elkaar
toneel, omdat de zaal was uitverkocht.
Er rijzen beelden voor mijn ogen van
de kampen en de rookpluimen in de
tuin bij het clubhuis als de jongens en
meisjes moesten leren koken.
Toen mijn vrouw en ik trouwden in
1958 was tot onze verrassing de chauffeur van onze auto een oud-verkenner,
Ben Meekes van de Brede Hilledijk.
Mocht een van jullie dit lezen in De
Oud-Rotterdammer, laat eens weten
of jullie opa of oma herkennen op de
foto’s. Sorry als ik wat namen kwijt

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (36)

Theo Arntz
Meijhorst 1618
6537 KA Nijmegen
024-3446162
thp,Arntz@tiscali.nl

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 gewaardeerde
stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan
den IJssel. Eind 2009 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.

Piratenzendmast
Hoogwerkers horen in Rotterdam bij het
straatmeubilair. In de Rochussenstraat kwam
er in 1981, ‘82 en ‘83 wel heel vaak een naar
het illegale radiostation Atlantis van Robert
Rotgans. Als hobby was de patatbakker van de
Van Oldenbarneveltplaats onder de schuilnaam
Paul van Delft een piratenstation begonnen. Het
eerste jaar kon Atlantis redelijk ongestoord uitzenden doordat de Radio Controle Dienst (RCD)
nauwelijks optrad. Af en toe werd bij een inval
de apparatuur in beslag genomen. De RCDambtenaar en enkele politiemannen hadden hun
hielen nog niet gelicht of er werd weer nieuwe
aangesloten.
Atlantis won enorm aan populariteit, trok steeds
meer adverteerders en had hulp van middagkrant
Het Vrije Volk bij de nieuwsuitzendingen. De
invallen waren frequenter en ook de metershoge
zendmast ging dan van het dak. Rotgans liet de
volgende dag met assistentie van een andere
kraanwagen een nieuwe monteren, want ook
die had hij op voorraad. Nauwelijks in de ether

stonden RCD en politie en een kraanwagen
opnieuw voor de deur. Atlantis en Rotgans en
zijn partner John Biggs kregen 36 invallen te
verwerken, het laatst op 5 december 1983 om
half drie. Daarna haalde Rotgans nog een stunt
uit door met medewerking van onderhoudsmensen van de Euromast een zender te plaatsen op
de top van de Space Tower, die pas na weken
onklaar werd gemaakt.
De radiofanaat nam de wijk naar Antwerpen
en verzorgde vanuit een hotel uitzendingen
voor luisteraars in Brabant. In België mocht
vrije radio, als je maar beschikte over de juiste
zendapparatuur. Rotgans’ daar opnieuw succesvolle avontuur eindigde door een hartinfarct
De poging daarna om legaal in Rotterdam
terug te keren had door allerlei oorzaken niet
het gewenste resultaat. Op 29 maart 1985 werd
Rotgans voor zijn illegale radiowerk door het
gerechtshof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot vijfduizend gulden boete en twee
maanden voorwaardelijk zitten.
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HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Opticien

Verkeerstorenlaan 1
Nootdorp
015-2560064

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

www.houseofengland.nl

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

Altijd eerst even bellen: showroom op
afspraak geopend

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

Nieuw bleken
van tanden,
in 1 uur langdurig
resultaat

WWW.JANBEHANG.NL

introductieprijs

F 395,- “DeAlleGriffioen”
Topmerken

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG

I M P L A N T O LO G I E E N KU N S T G E B I T T E N

Openhaarden &
Kachelcentrum

*OHFCPVX
)VNBOJUBT"LSPQPMJT

(naast de apotheek)
/JFMT#PISQMBBUT
+,3PUUFSEBN0NNPPSE

"DIJMMFTTUSBBU
3-3PUUFSEBN4DIJFCSPFL

5FMFGPPO 

5FMFGPPO 

010-404 64 97 / 404 64 59
Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR Rotterdam

www.smileclinic.nl

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

Tel: 015-8894807

Grote collectie
behang, tevens
zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Behangers en Schilders aanwezig.

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

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:

Keurmerk BER
Slinge 572 - 3086 EW Rotterdam
telefoon 010 - 480 00 92 - fax 010 – 481 22 32

40PlusRelatie.nl

D. van Vianen VOF

1.
2.
3.
4.
5.

Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)
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
Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

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.

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl
Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

1000
KLOKKEN OP VOORRAAD
Badkamers
Spachtelputz • Sierpleister
Wandafwerking • Tegelwerk
Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

Ɣ 2Q]HEHWDOLQJHQJHVFKLHGHQ
altijd achteraf.

Gratis opgehangen
en geplaatst door heel
Nederland. Reparatie
van alle uurwerken
in eigen atelier

Ɣ :LMZHUNHQGRRU
het gehele land.
Ɣ :LMVWDDQEHNHQGRPRQ]H
service en kwaliteit.

Ɣ :LMJHYHQXDOWLMGHHQJUDWLV
offerte/prijsopgave.

Antiek Curiosa Brocante Nieuw
Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

email: info@huis-ontruiming.nl

ZLIVE
RW

of

ERTIFICEE
EC

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

AXATEURS GO
ET
U
RD

010-414 86 43 06-1812 4248

ORDE V
AN
KEN
G
ER

Voor info:

www.toenwasgeluk.nl

EN
D-

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

Arnhemseweg 5a • 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 • Mobiel 06-53642939
www.almonderhoud.nl

Snuffel winkel

Ɣ %LMRQVNULMJWXDOWLMGJDUDQWLH
tot oplevering.

www.huis-ontruiming.nl

Tel.: 0651338998

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN

Vrijdag koopavond.
Gratis parkeren in het centrum.

‘t Plateau 1, Spijkenisse, Tel.: 0181 - 611 598
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Veel belangstelling voor boek ‘Momenten
uit de Overschiese samenleving’
De oplettende lezer roept nu: ‘Hé, dat klopt niet. De titel is
toch ‘Fragmenten uit de Overschiese samenleving’? Inderdaad, helemaal gelijk. Bij het opmaken van het boek door
de opmakers van uitgeverij Voet uit Capelle aan den IJssel
ontstond discussie over het woord ‘fragmenten’. Het is een
wat zwaar woord en daarom werd besloten dat ‘Momenten
uit de Overschiese samenleving’ meer vanzelfsprekend is
en de lading beter dekt.

De badmeester met
die grote snor
$QGUp/HHXZHQVWHLQLVDOPHHUGDQ
MDDULQGLHQVWYDQGHJHPHHQWH
5RWWHUGDPZDDUYRRUKLMRQGHUPHHULV
onderscheiden met de Erasmusspeld.
,QGLHYHHUWLJMDDUZHUNWH$QGUpLQ
WDOYDQ5RWWHUGDPVH]ZHPEDGHQ
Onder meer als assistent badmeester
YRRUGH³5RWWHUGDPVH6WLFKWLQJYRRU
/LFKDPHOLMNH2SYRHGLQJ´HQODWHUDOV
0HGHZHUNHU6SRUW$=LMQSRVLWLHYH
LQVWHOOLQJHQZHUNOXVW]LMQW\SHUHQG
YRRUKHPHQHHQSOH]LHUYRRUGH
EH]RHNHUVHQFROOHJD¶VYDQ6SRUWHQ
5HFUHDWLH6LQGVZHUNW$QGUp
LQKHW]ZHPEDGYDQVSRUWFHQWUXPGH
Wilgenring. Als badmeester heeft hij
YHUVFKLOOHQGHJHQHUDWLHV5RWWHUGDP
PHUVGHNXQVWYDQKHW]ZHPPHQELMJH
EUDFKW9HOHQNHQQHQKHPGDQRRNDOV
µGHEDGPHHVWHUPHWGLHJURWHVQRU¶

Het door DOR-redacteur Rein Wolters
JHVFKUHYHQHQVDPHQJHVWHOGHERHN
RPYDWSDJLQD¶VPHWIRWR¶V
Het aantal opgenomen foto’s is iets
PLQGHUGDQYRRUDIZDVEHGDFKWHQ
KHHIWWHPDNHQPHWGHJURRWWH9DDN
zijn het bijzondere foto’s waaraan
DIEUHXN]RXZRUGHQJHGDDQGRRU]H
WHSUHVHQWHUHQRSKHWIRUPDDWYDQ
HHQSRVW]HJHO'HSULMVYRRUGHHO
YDQµ0RPHQWHQXLWGH2YHUVFKLHVH
VDPHQOHYLQJ¶LVGH¿QLWLHIYDVWJHVWHOG
RSHXUR
+HWYHUVFKLMQWYULMGDJPLGGDJMXQL
met een bijzondere presentatie in muVHXP2XG2YHUVFKLHµ'H+RRSGRHW
OHYHQ¶DDQGH2YHUVFKLHVH'RUSVVWUDDW
EHVFKLNEDDUJHVWHOGGRRUGLUHF
WHXU-RKQYDQGHQ%HUJ9RRUPHQVHQ
GLHQLHWHONHGDJ2YHUVFKLHEH]RHNHQ
is het een prachtige gelegenheid

om afhalen en desgewenst signeren
YDQKHWERHNWHFRPELQHUHQPHWHHQ
EH]RHNDDQGLWSUDFKWLJHPXVHXP
'HEHODQJVWHOOLQJYRRULQWHNHQHQLV
JURRWHQJDDWVRPVYHUJH]HOGYDQHHQ
KDUWYHUZDUPHQGHERRGVFKDS]RDOV
YDQ5RE-DQVHQ]RRQYDQGHGHVWLMGV
EHNHQGH2YHUVFKLHVHEDNNHU3LHW
-DQVHQYDQKHW9RRURPµ2YHUVFKLH
LVKHWGRUSZDDULNDDQKHW%XUJH
meester Bosplein geboren ben,’ mailt
UREHUWMDQVHQ#SODQHWQO YDQXLW]LMQ
ZRRQSODDWV0DDVGDPLQGH+RHNVFKH
:DDUGµ'XVZLOLNKHWERHNJUDDJ
LQEH]LWNULMJHQ¶:LOYDQ'HOIWYDQ
(LMVGHQ HPDLOGHOIWMY#SODQHW
QO PDLOWµ*UDDJWHNHQLNLQRSKHW
ERHNµ0RPHQWHQXLWGH2YHUVFKLHVH
VDPHQOHYLQJ¶,NZRRQGHDDQGH3ULQV
0DXULWVVLQJHOE¶3&%UDQGHUKRUVW
RS]LMQEULHINDDUWµ,NZRRQUHHGV

- Als omslag voor het boek is een nostalgische foto uitgekozen van de Schoolstraat, die
later is herbenoemd in Rodenburgstraat in Schiewijk Foto verzameling Arnoud Voet.-

WDFKWLJMDDULQ2YHUVFKLHYDQGDDUPLMQ
LQWHUHVVHYRRUKHWERHN¶
$DQYDQJVWLMGVWLSHQSURJUDPPDYDQ
GLHPLGGDJZRUGHQWLMGLJEHNHQGJH
PDDNWHQGDDUQDDVWNULMJWLHGHUHHQGLH
YLDHPDLOKHHIWJHUHDJHHUGEHULFKW
2RNRSDQGHUHZLM]HZRUGWHHQHQ
ander onder de aandacht gebracht.
,QWHNHQHQNDQGRRUYHUPHOGLQJYDQ
naam, adres en telefoonnummer per
HPDLOQDDURYHUVFKLHERHN#WHOIRUW
QORI2YHUVFKLHERHNSD8LWHUGLMN
*.3HUQLV5RWWHUGDP

Raadplaten

The Flaschers
& The Trifids
Paarden en pony’s
op jaarmarkt in
Poortugaal
'HSDDUGHQPDUNWWUDGLWLHLQ3RRUWXJDDO
NULMJW]DWHUGDJDSULOHHQYHUYROJ
'HODQGHOLMNEHNHQGHPDUNWPHHVWHU
3LHW+RHSHOLVYRRUGHHOIGHNHHUGHRU
JDQLVDWRU'HMDULJH5RWWHUGDPPHU
RUJDQLVHHUWDOMDDUSDDUGHQPDUNWHQ
GRRUKHHO1HGHUODQGZDDUYDQGLHRS
GH3LQNVWHUGDJLQ]LMQJHERRUWHSODDWV
+HHQYOLHWGHEHNHQGVWHLV
:DDUVFKLMQOLMNKRXGW3LHW+RHSHORS
MXQLRSGH%RHUHQGDJLQ5RWWHUGDP
2YHUVFKLHHHQH]HOPDUNWHHQXQLFXP
YRRU1HGHUODQG
'HSDDUGHQPDUNWLQ3RRUWXJDDOLQGH
)UDQVYDQGH3RHVW&OHPHQWODDQLVYDQ
WRWXXUHQLVRQGHUGHHO
YDQHHQMDDUPDUNWWXVVHQHQ
XXU'HWRHJDQJLVJUDWLV+RHSHO
EHWDDOWSHUDDQJHYRHUGSDDUGYLMIWLHQ
HXURXLWHQYRRUHONHSRQ\DFKWHXUR
,QIRUPDWLH SDDUGHQ
PDUNW RI MDDUPDUNW 

Dit keer geen nieuwe aflevering van de rubriek Beat aan de Maas,
Op de foto’s beatbands uit de zestiger jaren. De ene groep trad op onder de naam The
)ODVFKHUVGHDQGHUHEDQGQRHPGH]LFK7KH7UL¿GV9DQ7KH7UL¿GVYHUVFKHHQRRLWHHQ
WRHUHQJUDPPRIRRQSODDWMH]RDOVRSGHIRWRYDQKHWSODWHQKRHVMHEOLMNW'HYUDDJLV
ZLH]LMQGH]HPX]LNDQWHQHQZDDU]LMQ]LMJHEOHYHQ"
%HQWXRINHQWXppQYDQGH]HMRQJHQVRIZHHWXHUPHHURYHUWHYHUWHOOHQ"
0DLOGDQQDDUHGYDQKHOWHQ#KRWPDLOFRP

The Flaschers

The Trifids

RI/DWHQRSVWXUHQLQ
VSHFLDOHYHUSDNNLQJLVPRJHOLMNYRRU
YLMIHXURSHUH[HPSODDU=DWHUGDJ
MXQLVLJQHHUW5HLQ:ROWHUVWXVVHQ
HQXXU]LMQQLHXZHERHNRRNELM
GH2YHUVFKLHVHERHNKDQGHO%HQVPDQQ
%ODQNKHLPDDQGH%XUJHPHHVWHU
%DXPDQQODDQ
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Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!

:HONRPLQ&DIp3HWLW5HVWDXUDQW0D%HO

Monumentaal en uniek
gastvrij hotel
Uitstekende keuken,
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

8Z YHWHUDQHQFDIHYRRUHHQSUDDWMHHHQ
GUDQNMHHQHHQKDSMH2SYHUWRRQYDQXZ
YHWHUDQHQSDVNXQWXFRQVXPSWLHERQQHQ
NRSHQ(HQVWULSSHQNDDUWYDQVWXNV
NRVW  'H]HEOLMYHQXLWHUDDUG
JHOGLJJHGXUHQGHGHRSHQLQJVWLMGHQYDQ
KHWYHWHUDQHQFDIH

Speciale midweek-arrangementen
Vraag vrijblijvend een brochure
Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg tel:043- 4551636
www.deoudebrouwerij.nl

+HWYHWHUDQHQFDIpLVHONHODDWVWHGLQVGDJYDQ
GHPDDQGJHRSHQGYDQWRWXXU
8NRPWWRFKRRN"

UITGEVERIJ VOET
Rotterdam door de tijd
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4

Scheepvaartkwartier, Cool en Stationsbuurt
Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier
Kralingen en Kralingseveer
Oude Westen, Middelland
en het Nieuwe westen
deel 5 Crooswijk, Nieuw Crooswijk en Goudsewijk
deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt
en Provenierswijk

Prijs per deel

deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11
deel 12

€19,95

Overschie
Rotterdam Zuid Deelgemeente Charlois
Kleiwegkwartier en Schiebroek
Hillegersberg en Terbregge
Rotterdam Zuid Deelgemeente Feijenoord
Delfshaven, Bospolder, Tussendijken,
Spangen

100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 1
100 jaar elektrische tram in Rotterdam deel 2
Rotterdam in 3D, Stereofoto’s van Rotterdam 1858 – 1930

€ 19,95
€ 19,95
€ 19,95

Dorpsstraat 158 2903 LB Capelle a/d IJssel tel: (010) 2847362 www.uitgeverijvoet.nl
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Haus am Kurpark in Traben - Trarbach
6–Daagse luxe Verwenarrangement
Wilt U écht genieten van de
prachtige natuur en de
interessante cultuur van de
Moezel, Eifel en Hunsrück dan is
het centraal gelegen

Haus am Kurpark in
Traben – Trarbach [ Moezel ]
het juiste adres voor U !!
Inclusief :
bij aankomst Sekt en een fruitmandje op de kamer
5 x logies met ontbijtbuffet
4 x 3-gangen menu met wijn en kof¿ecomplet
1 x bbq-avond met wijn en kof¿ecomplet
1 x Moezelvaart naar Bernkastel-Kues vv.
1 x stadstour door Cochem
1 x wijnproeverij met een uniek wijncerti¿caat
1 x kof¿e met gebak bij een Konditorei aan de Moezel
Prijs per persoon in
een 2 persoons kamer

¼
Voor meer informatie en arrangementen : 0049 6541 819820
of mail naar : moselurlaub.moezelvakantie@t-online.de
Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen!
Informeer naar onze Seniorenreizen

POSTZEGELBEURS
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging
VRIJDAG 24 APRIL 2009
11:00 TOT 17:00 UUR



LANDELIJK HOTEL IN
DIEVER - DRENTHE

GRATIS TOEGANG
300 stuiverboeken

Arrangementen half pension:
ǡ͵ǣ
ʹ 
̀ͳ͵ͶǡǦǦǤǤ
͵ 
̀ͳͻǡͷͲǤ
Ͷ ̀ʹͷǡǦǦǤǤ
ͷ ̀͵ͳʹǡͷͲǤǤ


Met postzegels, blokken, FDC’s en
motief van vele landen
Handelarenstands
Restanten verkoop
poswaarde stukken
VEILING om 14:30
Lokatie:
Wijkgebouw LARENKAMP
Slinge 303
Rotterdam-Zuid

Nadere informatie:
Dhr. W. van Leijden
010 - 476 24 24 of
06 - 22 18 74 04



ǤǤǤʹ
ʹͲͲͻǤǤǤ 


Ǧͷ;
Ǧ
ǦǦ

www.Landhoteldiever.nl
̷ǤͲͷʹͳǦͷͻͶͳͳͶ
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-- Er op uit! Kalender -2009

Russisch-Oekraïns Zang- en Dansensemble Kalinka
15 april

Toen in mei 1945 de kanonnen in Nazi Duitsland zwegen, kwam er een eind aan
de jarenlange gedwongen arbeid in de Duitse oorlogsindustrie van honderdduizenden ‘geïmporteerde’ mannen en vrouwen. Zij kwamen uit diverse landen van
Europa en moesten tijdens de oorlogsjaren in fabrieken, werkplaatsen en kampen
werken. Onder hen bevonden zich veel jonge vrouwen uit de Sovjet Unie. Hoewel
verboden, ontstonden er talrijke relaties met Nederlandse mannen, waardoor zo’n
4000 Russische meisjes naar Nederland kwamen.

18 april

Tijdens de moeilijke eerste jaren in ons land zochten deze jonge mensen hulp en troost bij elkaar en
er ontstonden diverse gezelligheidsverenigingen en ook zang- en dansensembles waaruit in 1968
Kalinka is ontstaan. Kalinka moest bij de oprichting een bijzondere groep worden en is dat nog altijd
na ruim 40 jaar. Na al die jaren is Kalinka nog steeds een begrip in Rotterdam en omgeving.
Het ensemble van 65 leden bestaat uit een koor, orkest en dansgroep, met zangers, dansers en
muzikanten uit Nederland, Rusland en Oekraïne, onder professionele leiding. Kalinka gebruikt
originele, kleurrijke kleding en instrumenten als domra’s, balalaika’s en bajans. Ter gelegenheid van
het 40-jarig bestaan wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe show met nieuwe bewerkingen
van hoogtepunten uit de geschiedenis. We volgen in deze show een Kozak op reis door Rusland, de
Oekraïne en de Oeral en worden verrast met dans en zang uit Siberië en het Tuvangebied.
De première van dit bijzondere schouw- en luisterspel is op 25, 26 en 27 april in Theater Zuidplein.

24 april

23 april

25 april

Nacht van de Keizershof
25,26,27
april

Bowlingvereniging Rotterdam Keizershof (BVRK) organiseert in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april 2009 in het Partycentrum De Keizershof in Rotterdam-Ommoord haar 6e nacht van de
Keizershof. Er wordt dan 12 uur gebowld met na elke 4 games tijd voor een hapje en voor onderhoud
aan de banen. Voor elke strike ligt een prijsje klaar en ook is er weer een grote loterij. Het beloofd
weer een ouderwets gezellige nacht te worden.

26 april

Benieuwd? Kom eens kijken. Aanvang 0.00 uur.
Zelf ook mee doen? Neem even contact op. Meer info is te vinden op onze website: www.bvrk.nl

26 april

29 april

7 mei

De Heksenkethel presenteert
compleet vernieuwde themafeesten!
All-in themafeesten vanaf `49,00 per persoon bij
restaurant de Heksenkethel, Baan 44, 3011 CC Rotterdam.
Meer info: www.rotterdam.heksenkethel.nl / 010-2130330.
Boekenmarkt
Bibliotheek Bloemhof,Lange Hilleweg 380
11.00–14.00 - Entree gratis
Stijldansavond met het Rainbow Trio en Marcell Schenk
Flamingo, Lengweg 150 Hoogvliet - 20.00 uur –
entree E 5,00 info: 06-22427196
Senioren dansmiddag
Vooruitlopend op de Internationale Dansdag gaan de voetjes
van de vloer met een demonstratie en workshop van Timeless
Line en Partnerdance. De muzikale omlijsting van deze
middag wordt verzorgd door entertainer John Swaab.
LCC Castagnet, Larikslaan 200 - 14.30 - ` 3,- / R’pas ` 2,25
De Dijk
WATT, Kruiskade - 20.00 - Tickets ` 22 (excl. vvk) verkrijgbaar via
de website, Primera winkels en Plato en Velvet in Rotterdam.
Gat in een Notendop
Mike Boddé en Ineke van Klinken - Ras-Rotterdammer Sjon Bontebal
en zijn oncharmante Duitse assistente nemen u mee op strooptocht
door Rotterdam. Een Gat in een notendop. Theater Walhalla,
Sumatraweg 9-11 - 21.00 – Entrée ` 12,50 / CJP/R’pas ` 10,Russisch-Oekraïns Zang- en Dansensemble Kalinka
Theater Zuidplein – 20.00/14.00/20.00 - Entree ` 20,- /`15,(incl. garderobe en pauzeconsumptie, kinderen tot 12 jaar gratis)
Reserveren 010-2030203 of www.kalinka.nu
Swingende muziekmiddag
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uur
Seniorendag met gezellige kijk- en doeactiviteiten
Pier 80, Visserijplein – 10.00-16.00 uur –
Entree ` 6,- (incl. lunch) - kaarten 010-4777676
Vrijheid is GOUD waard!!
Gratis rondleiding voor RotterdamPashouders
OorlogsVerzetsMuseum – reserveren verplicht
't Is voorjaar, in de Keukenhof is het al 60 jaar lente!
Deze en andere dagtochten boekt u bij SnelleVliet
dagtochten.snellevliet.nl of 078-6920110

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575
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Restaurant “Johannahoeve”

...doe je in 1 van de 13
Rotterdamse Zwembaden!

op
maand .nl
iedere
men
m
e
w
z
n
seniore eze krant
en in d

           
     
   gratis     begeleide activiteiten
Naam:

m/v

Straat:

Postcode/plaats:

Telefoon:

E-mail:

    

www.seniorenzwemmen.nl

*Aktie geldig tot 12 mei 2009

Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

Gehele week geopend
• à la carte restaurant
• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen
• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid
• Ofﬁciële trouwlocatie

3 gangen
keuze menu
vanaf

€ 32.50

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ

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

MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

www.meubelcentrumzuidland.nl
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808
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AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-

.
AL COMPLEET
VANAF € 999,-

AL COMPLEET
VANAF € 999,-
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Druk-/zetfouten voorbehouden.
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AL COMPLEET
VANAF € 999,-
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ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13

Tel.: 078 - 6916684
www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl
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zorg voor nu, zorg voor later
010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl
Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam-Schiebroek
Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel
Alle rouwcentra in de
regio beschikbaar.
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PHILIPS
WXGA-PLASMASCHERM
PANASONIC
VIERA PLASMA TV
•TX-P42
High Deﬁnition WXGA-plasmascherm
met een
X 10
resolutie van 1024 x 768p • HD Ready, voor de

VIERA HD-Ready Plasma TV met een scherm van
hoogste HD-weergave • Pixel Plus HD voor meer
106 cm, 100 Hz met een superieure beeldkwaliteit.
details, diepte en helderheid • Meeslepend en
V-real2 technologie voor de beste beeldkwaliteit
levensecht geluid • Incredible SurroundTM voor nog
door o.a. 1080P Digital Processing.
beter audioplezier • Slanke, stijlvolle vormgeving
voor elk interieur • Zeer gebruiksvriendelijk
3x HDMI
en Viera-Link
maken dit
•PC-ingang,
1000 pagina’s
Hypertext
voor onmidtoestel toegang
kompleet.
contrast
vanhoogdelijke
totEen
teletekst
voor
maar liefst
15000:1 •en2 24p
weergave.
staande
prestaties
HDMI-ingangen
voor volledige digitale HD-verbinding in
één kabel

op = op

GRARAGATRAIS
NTIE
3 JA

van 1199,-

nu

599,Schiedamseweg
Schiedamseweg 31
31
Tel.:
Tel.: 010
010 -- 477
477 92
92 10
10

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg
Pleinweg 150
150
Tel.:
Tel.: 010
010 -- 465
465 38
38 22
22
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'HRQGHUWXVVHQDIJHEURNHQÀDW:HVWHU
licht (op de achtergrond) is vervangen door
twee woontorens voor senioren. Op de
voorgrond het latere evenemententerrein
van Lombardijen waar daarna seniorencentrum De Zonnetrap is gekomen Foto’s Jan
Roovers/uitgeverij Arnoud Voet -

- André Rila, Anja Messemaker en Ahmed
Aboutaleb gaan gezamenlijk voor het wapenschild van Pernis aan de stadhuisgevel
DDQGH&RROVLQJHO)RWR5HLQ:ROWHUV

Pernis wil eigen
gemeenteschild ook
op gevel stadhuis
Burgemeester Ahmed Aboutaleb maakte
recent kennis met Pernis en kreeg
meteen een knellend historisch probleem
op zijn bordje. André Rila en Anja Messemaker van de Oudheidkamer Pernis
serveerden het uit in de klederdracht van
de jaren 1880-1900 van een welgesteld
vissersechtpaar als ondersteuning voor
hun boodschap. Het knelpunt is de gevel
van het stadhuis aan de Coolsingel
waar schilden met gemeentewapens een
plekje hebben gekregen van geannexeerde gemeenten die Rotterdam gemaakt
hebben tot wat het nu is.
“Maar dat van Pernis ontbreekt en dat
steekt de bevolking”, verkondigde
een stellige André Rila. Hij verzocht
Aboutaleb zijn invloed aan te wenden
het wapenschild van hun voormalige gemeente ook op de gevel van het stadhuis
te krijgen. De burgemeester beloofde
in het volle buurtgebouw Rehoboth ‘de
kwestie mee te nemen naar de Coolsingel en op het verzoek terug te komen.’
Delfshaven, Charlois, Hoek van Holland en Kralingen kwamen het eerst bij
Rotterdam en in 1934 werden de dorpen
Pernis en Hoogvliet geannexeerd, omdat
hun grond nodig was voor uitbreiding
van stad en industrie. Zeven jaar later
werden ook de gemeenten Overschie,
Schiebroek, Hillegersberg en IJsselmonde ingelijfd. Rozenburg wordt volgend
jaar een Rotterdamse deelgemeente.
Wellicht dat de burgemeester dan gelijk
het wapen van die gemeente kan laten
aanbrengen.

Seniorendag
Op zondag 26 april is het weer zover in
wijkgebouw Pier 80 op het Visserijplein.
De seniorendag begint een begrip te
worden in Bospolder/Tussendijken.
Een hele dag leuke en gezellige kijk- en
doeaktiviteiten.
Dansen en meezingen is het motto en er
kan uitgerust worden bij een spelletje
bingo. Ook deze keer weer leuke artiesten en een hal met voorjaarsbloemen.
De aanvang is om 10.00 uur en de dag
eindigt om 16.00 uur.
De kosten voor de hele dag inclusief
OXQFKNRI¿HRIWKHHLVVOHFKWV¼
De kaartverkoop begint op 25 maart a.s.
Met vriendelijke groet,
Wim Metz akt. cie. Pier 80

Kinderen hadden vertier in
enorme bouwput Lombardijen
Lombardijen kreeg in de jaren vijftig, onder druk van de schrijnende woningnood, vrij
snel een gezicht. Na Uitwijk en Pendrecht ontwikkelde zich daar de derde Zuidelijke
Tuinstad van Rotterdam. Op 18 oktober 1956 bepaalde de gemeenteraad dat de wijk
gebouwd kon worden en dat was het startsein om de bouwplannen in hoog tempo te
ontwikkelen en uit te voeren.
Rotterdam was geen eigenaar van
de polders rond nooddorp Smeetsland en nam op 11 maart 1957
het drastische besluit tot grondonteigening om de Zenostraat en
omgeving te kunnen bouwen. Op
25 juni van dat jaar gevolgd door
goedkeuring voor 216 etageportiekwoningen, acht winkels, 128
seniorenwoningen en woongebouw
Lommeroord in de omgeving van
De Mussetstraat. De eerste paal
voor de schepping van architect
E.F. Groosman werd echter pas op
21 september 1959 geslagen. Op
23 juli 1958 ging het licht op groen
voor 384 galerijwoningen in acht
ÀDWJHERXZHQYDQYLHUYHUGLHSLQ
gen bij de Molièreweg. Voorzitter
mr. Jacques Dutilh van woningstichting Lombardijen, sloeg 28
september 1959 de eerste paal.
De eerste winkeliers van de
Dumasstraat waren op 217 bakker
--.RRLMPHWDOVEXUHQHHQ¿OLDDO
van levensmiddelenconcern Vivo
(219), slager L.W. Bücher (231),
zuivel- en kruideniersbedrijf J.P.
Vaandrager (233/235), sigarenmagazijn A.J. Hoekman (247), kapsalon J. Lammers (249) en drogisterij
D.A. van der Zaan (263). Al deze
winkels hadden ook het gezin van
Aad Veerman uit de aangrenzende

- Lombardijen in noordoostelijke richting. De woestenij op de voorgrond is nu de
Molenvliet en daar staat De Zonnetrap -

De Mussetstraat als klant. Veerman
was toen nog niet echt bekend als
bokspromotor en organisator van
de Bep van Klaveren Memorial.
Mr. J. van Aartsen, minister van
Wederopbouw en Volkshuisvesting, sloeg 24 september 1959 een
RI¿FLsOHSDDOYRRU'XUD
Coignet portiekwoningen in de
omgeving van de Miltonstraat. In
die periode kwam ook de Van de
Woestijnestraat tot ontwikkeling.
Hier gingen de winkeldeuren open
van brood- en banketbakkerij Van
der Meer & Schoep, slagerij J.H.
.UDDQVOLMWHULM0RQWLOODHHQ¿OLDDO
van levensmiddelenconcern De

- De Zenostraat in aanbouw met rechts laagbouw met rijtjes eengezinswoningen. Op de
achtergrond de Molenvliet -

Spar en drogisterij J.P. Kasius op
de hoek met de Guido Gezelleweg.
De omgeving bleef lang een woestenij. Kinderen amuseerden zich
met bouwafval en in ondergelopen
bouwputten die zich uitstekend
leenden voor vlotjevaren. Bakkers,
melkboeren en colporteurs van
leesmappen probeerden nieuwe
bewoners als klant te winnen. Aan
huisvesting voor grote gezinnen
was ook gedacht. In de omgeving
van de Horatiusstraat ging 6 april
1960 de eerste paal de grond in
voor 302 eengezinswoningen,
waaronder 124 voor grote gezinnen. Wethouder Bavinck was 27
mei 1960 de eer gegund een paal te
slaan voor nog eens 570 woningen
in de omgeving van de Homerusstraat. Voor een hoog woongebouw
voor senioren aan dezelfde straat
kwam goedkeuring op 14 juli van
dat jaar, waarvoor J. Bavinck-Sillevis Smitt op 18 juni 1961 de
bouwceremonie leidde. De eerste
paal voor de tien verdiepingen van
woongebouw Westerlicht aan de
Catullusweg met 205 woningen
voor ouderen werd 3 oktober 1960
geslagen. Nauwelijks 35 jaar later
werd het gesloopt ten gunste van
twee nieuwe woongebouwen.

Het plan van architect G. Hallema
voor 21 winkels, veertig woningen, negen bedrijfsruimten, 21
garages en een medisch centrum
aan onder meer de Pliniusstraat
kreeg 2 februari 1961 goedkeuring. Gemeentesecretaris mr. J.C.
Knap bediende op 3 mei 1961 de
heimachine. Dezelfde dag was het
aan de Bierens de Haanweg eerstepaalfeest voor veertien winkels,
28 maisonnettewoningen en negen
bedrijfsruimten. Een daarvan was
voor café-restaurant ’t Haantje,
nog steeds een door velen graag
bezocht etablissement.
Aan de Pliniusstraat 12 heb ik een
bijzondere herinnering. In augustus
1962 ging de deur open van de
winkel annex banketbakkerij van
Bas Zaanen, waarbij ik drie jaar
in dienst was. Zijn bedrijf zat aan
de Zuidhoek 137 in Charlois met
DDQGH'RUSVZHJHHQ¿OLDDO'H
banketbakkerij verhuisde naar de
Pliniusstraat met Piet W. ‘t Hoen
DOVFKHI=LMQYURXZZHUGFKHI¿Q
in de uiterst moderne winkel met
open vitrines als lust voor het oog.
Later nam ’t Hoen de bakkerij
over van Wout Timmers aan de
Wolphaertsbocht 16 in Charlois en
verhuisde hij het bedrijf naar Plein
1953 nr. 57 in Pendrecht. In 2001
deed Piet er de winkeldeur op slot
om met pensioen te gaan.
Als ik gereed was met het bezorgen in mijn broodwijk in Charlois
UHHGLNRSGH¿HWVYDQGH=XLGKRHN
naar de Pliniusstraat om daar nog
tot vijf uur in de banketbakkerij te
werken. Mijn werkdag van twaalf
uur zat er dan op bij Zaanen. VerYROJHQV¿HWVWHLNDOVHHQKDDVQDDU
de Rosestraat om in het zijzaaltje
van café Sport van Rob Bens 225
Vrije Volken op te halen en die op
het Noordereiland bij abonnees in
de brievengleuf te stoppen. Bouwen aan je gezin betekende toen
écht hard en láng werken.
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3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
75 meubelfabrikanten onder een dak!
BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

Nu: rvs collectie
EIKEN
kapstokken, spiegels,
lektuur- en paraplubekken
KERSEN

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN
KLEINMEUBELEN

KOLONIAAL

Paasactie:
Relaxfaut. leer
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WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
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VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Geopend:

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

DECO-VLOER
PLAVUIZEN
GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

teer
Proﬁ nze
n
va o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
B
N
A
A

GRATIS
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN
55+ KORTING

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
010 - 4373770 OF 0181 - 326774
WWW.TUINCORRECT.NL

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
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BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!
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Wordt het nu echt lente?
Tussen het vorige Spionnetje en deze hebben we van heerlijke lentedagen kunnen
genieten. Het was bijna net zoals ‘vroeger’. Mijn jeugdige lentedagen kenmerkten
zich niet door uitgebreide weervoorspellingen op de televisie of levensgrote digitale thermometers op bankgebouwen of warenhuizen. Neen, in mijn jeugd was het
lekker lenteweer als in de middaguren auto’s, motors en fietsen met bloemenslingers over de Aelbrechtskade reden.
Deze voertuigen kwamen dan terug
Er verschenen in die periode
in ruime mate aanwezig. Deze
van ‘een dagje bollen’ en als bewijs
straatverkopers met bezems, emhandvaardigheidartikelen zijn
was een slinger gedrapeerd over
mers, sponsen en zeemlappen, maar
gloednieuw, maar de vraagprijzen
de motorkap of stuur. Zittend op
ook de zand-zeep-en-sodabakjes.
lijken wel tweedehands.
de afsluitbomenkast van de Lage
Daarbij kwam de normale drukte
Bezoekers aan de beurs kunnen
Erfbrug genoot ik als 10 jarige dan
van de schillenboer, de melkboer,
WXVVHQHQXXUWHJHQµ+XPDvan de lente. Aan de kentekenplade bakker, de ziekenfondsbode, de
nitasprijzen’ in het restaurant hun
ten was te zien dat de auto’s soms
huurophaler, de gewone straatnatje en hun droogje kopen. De Zinhelemaal uit Noord-Brabant of
verkopers, het draaiorgel en de
gende Zeeleeuw is bereikbaar met
zelfs België kwamen. In gedachten
VFKDUHQVOLHS +XWWHPDQ+XWWHtramlijn 8; halte Westzeedijk/Pieter
maakte ik dan de ‘wereldreis’ met
PDQ«YDOWHUQRJZDWWHVOLMSHQ" 
GH+RRFKZHJ
hen mee. Dat sommige van die
Als ik die drukte van toen met de
Advertenties
wereldreizigers vreemde kapriolen
haast-haast-haast van nu vergelijk,
+HWPDJEHNHQGZRUGHQJHDFKWGDW
uithaalden om hun thuis weer te beverlang ik wel eens naar de drukte.
de advertenties in deze krant niets
reiken, waren zaken die je ook niet
Maar we hebben het over voor- en
te maken hebben met de redactiozo snel vergat. Zoals die Belgische
nadelen. Bij het grote nadeel van de
nele artikelen. Als ik ‘Een vorkje
touringcarchauffeur, die besloot niet
schoonmaak, zat ook het voordeel
meeprikken’ schrijf, betekent dit
de hoofdrijbaan onder het Droogvan het weer vinden van lang zoekniet dat het betreffende restaurant
leever Fortuynplein te kiezen, maar
geraakte spullen. Deze spulletjes
een advertentiecontract heeft
zijn bus over het daarnaast gelegen
werden als ‘verloren zonen’ weer in
getekend. Maar dat er vaak wel een
¿HWVSDGVWXXUGH+HWWXQQHOWMHRQGHU
het gezin opgenomen.
advertentie volgt, is goed voor de
het plein was natuurlijk niet hoog
Tegenwoordig komen bij een
exploitatie van deze krant. Toch zal
genoeg, dus reed hij zichzelf aardig
schoonmaak zaken tevoorschijn,
de verhouding redactie : advertenklem. Ja, als kind maakte je wat
die we allang niet meer gebruiken.
ties altijd 55 : 45 blijven.
mee in de lente.
Daar is dan de vuilcontainer goed
Als de adverteerders net zoveel
voor! We leven toch in een wegenthousiaste respons krijgen als de
gooimaatschappij?
redactie, dan voldoet De Oud-RotNu, niet iedereen gooit alles maar
terdammer helemaal aan zijn opzet.
zomaar weg. Velen denken aan
Toen 14 dagen geleden in In het
zogenaamde vlooienmarkten, die
Spionnetje naar een zoekgeraakte
onder de mooiste namen door
Feyenoordsupporter met een 50 jaar
het Rotterdamse leven gaan. Zo
oud Feyenoordboek werd gezocht,
wordt er zaterdag 18 april, ja dat is
ZDVKHW$DGYDQGHU/DDQ MD
komende zaterdag, van 10 tot 16
inderdaad, de voormalige wo- Naar de bollen uur een Lentebeurs gehouden in
QLQJLQULFKWLQJPDQHQ QRJVWHHGV 
restaurant De Zingende Zeeleeuw
Voor- en nadelen
GH)H\HQRRUGYRRU]LWWHU GLHQRJ
aan de Sint Jobskade. Tientallen
van de lente
GH]HOIGHGDJUHDJHHUGH+LMNHQGH
standjes met tweedehands goederen
Eerlijk gezegd weet ik niet of de
de gezochte Arie van Oudheusden
zijn daar te vinden. Er is meubilair,
nadelen van de lente nog steeds in
en wist me te vertellen, dat Arie
huishoudelijke zaken, computerap2009 gelden. In mijn huis is er in
nog steeds ‘voetbalgek’ is. De naam
paratuur, boeken, cd’s en gramelk geval geen sprake van. Ik doel
Feyenoord werd in dit verband niet
mofoonplaten. We zwijgen dan
op de grote voorjaarsschoonmaak,
genoemd, maar wel voetbalvereninog over kleding. De vraagprijzen
waarvoor ‘toen’ zelfs het zwaarJLQJ'+=DDQGH2O\PSLDZHJRS
zijn zeer laag. Enig onderhandelen
ste dressoir van zijn plaats werd
Zuid.
maakt de koper vrijwel altijd nog
JHKDDOG+HW JURWH YORHUNOHHG
De gegevens zijn doorgespeeld aan
gelukkiger. De totale opbrengst is
werd verwijderd en op straat, op
Lida Schuurmans, de vraagstelster;
bestemd voor het vrijwilligerswerk
een trapleer, met de mattenklopper
ik ben benieuwd of het Feyenoord+XPDQLWDV0XOOHUSLHU
bewerkt. Dat moest wel vóór of
boek ook terecht komt.
Ook vindt u op deze Lentebeurs
ná een bepaald tijdstip, want oom
heel veel hobby-artikelen die met
agent paste op een schone straat. Er
Een andere vraag in diezelfde DOR
handvaardigheid te maken hebben.
waren zelfs bedrijfjes die de klopbetrof mijn persoonlijke wens in
Met name plastic stramienbepartijen voor hun rekening namen.
KHWEH]LWWHNRPHQYDQHHQ VFDQ
werking en 3D-knipkaarten zijn
YDQHHQ VWDGVSODWWHJURQGXLWGH
jaren vijftig. Laat ik kort zijn: langs
deze onsympathieke weg wil ik de
tientallen personen bedanken, die
op enigerlei wijze op mijn vraag
hebben gereageerd. Zoals ik velen
die mij met een aanbod belden al
vertelde, kan ik ook hier schrijven
dat ik bijna een handeltje in ‘oude
stadsplattegronden’ had kunnen
beginnen. Iedereen heel hartelijk
dank, natuurlijk ook de man die mij
direct twee kaarten voor scanning
bezorgde. Zijn naam wenst hij niet
in de krant te zien, maar hij bestaat
echt. Dankzij de bemiddeling van
- Rommelmarkt in De Zingende Zeeleeuw -

door Aad van der Struijs

een vrouw, die van mijn wens afwist, haalde hij uit zijn privéverzameling een kaart uit 1939 en eentje
uit 1962. De gemaakte scans zijn
bijna mooier dan de originelen.
Zwerven door de stad

- Een detail uit de 1939-kaart -

Nog steeds vind ik het heerlijk door
de stad te struinen. Vanaf 1945 ging
dat per autoped, na 1950 kon je me
RSGH¿HWVYLQGHQHQQRJODWHUZDV
KHWGH 9LFWRULD EURPPHU0LMQ
tramconducteurschap tussen 1962
en 1965 en het daarop volgende
JHPHHQWHOLMNHEHODVWLQJYHUL¿FDteurschap tot 1968 liet mij de nog
onbekende hoeken en gaten leren.
In 2009 doe ik het per auto, maar
nog steeds word ik verrast door
de wijzigingen in Rotterdam. Of
al die aanpassingen wel zo mooi
en doelmatig zijn, ga ik hier maar
niet opschrijven. Zoals wijlen mijn
opa Jan Blom al zei: “Niet iedere
verandering is een verbetering”.
Maar als ik terugdenk aan mijn
DXWRSHGHQ¿HWVYHUNHQQLQJVWRFKWHQ
dan beleef ik weer iets plezierigs.
In mijn geheugen kom ik dan weer
bouwplaatsen tegen, waarbij altijd
‘oude mannetjes’ stonden te kijken.
Vaak stond om zo’n bouwplaats
een schutting, maar door gaten in
de houten wand kon je toch de heimachine aan het werk zien. Toen de
houten heipalen vervangen werden
door de betonnen palen, was dat een
gespreksonderwerp van de eerste
orde. De bijpassende verandering
van het heiblok liet de gemoederen
ook niet ongemoeid.
Altijd was er bij een bouwplaats
wel een toeschouwer die ‘alles’
ZLVW+LM KHWZDVDOWLMGHHQPDQ 
gedroeg zich als de architect, maar
RRNXLWYRHUGHU+LMZLVWYDQGH
hoed en de rand en strooide zijn
wijsheid gul rond. Nog betrap ik me
erop, dat ik bij bepaalde gebouwen

in het centrum moet denken aan dit
soort ‘woordvoerders’uit de jaren
veertig en vijftig, die mij de nodige
kennis hebben bijgebracht.
Door de jaren heen heb ik ook
bewondering gekregen voor de
stadsontwikkelaars van toen. Zij
moesten op tekentafels een stad
maken van iets dat in de praktijk
een grote puinvlakte was. Er
moesten niet alleen huizen en
andere gebouwen komen, maar
ook moest worden gedacht aan een
wegenstelsel waarbij je snel van
noord naar zuid of van oost naar
west kon. Daar moesten soms nog
bestaande woningen en straten voor
worden afgebroken. Als een hele
buurt tegen de grond lag en er nog
geen zicht op de ‘nieuwbouw’ was,
verschenen de nodige mopperkonten met de vraag “Mot dat nou?”
Ik heb van zeer nabij meegemaakt,
dat delen van de Eendrachtsstraat,
Boomgaardsstraat en Zwarte
Paardenstraat werden afgebroken
voor de aanleg van de Westblaak.
Maanden heeft een grote vlakte
gelegen tussen de Eendrachtsweg
HQGH+DUWPDQVWUDDW$OVMHQXGDDU
bent en je geniet van de roller- en
VNDWHEDQHQMHVWHHNWYHLOLJ " RYHU
bij de knipperende oversteekplaats
RIMHVWDDWLQGH¿OHRPOLQNVDIGH
Karel Doormanstraat in te slaan,
heb je geen idee dat het er ruim
veertig jaar geleden heel anders
uitzag.

- De Westblaak 40 jaar geleden -

Eieren
Ik dacht gisterenmiddag alle verstopte eieren in mijn huis te hebben
gevonden. Zij die de eieren verstopt
hadden, moesten lachen. De door
mij opgespoorde eieren waren in
2006 al neergelegd.
Misschien moet ik toch eens aan
een grote schoonmaak denken.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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Cuperus&Dominicus

r

Steenhouwers sinds 1840

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern
Bezoek onze toonzaal in de regio

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

www.cuperusdominicus.nl
Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie,
natuursteen, brons, rvs en glas

23 vestigingen in Nederland

Voor ouderen en zieken: Gastgezin voor uw huisdier

VOOR ROTTERDAM NEGENTIG JAAR SPIDO
IN VOGELVLUCHT
BOEKEN
90 JAAR SPIDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
DAT IN GEEN
ROTTERDAMSE
BOEKENKAST
MAG ONTBREKEN.

WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362
0HXEHOVWRIIHHUGHULM J.Kornelisse
Al meer dan 30 jaar
perfectie tot in het kleinste
detail met o.a. Ploeg en
Kvadrat stoffen

Kunt u door ouderdom of ziekte tijdelijk niet voor uw huisdier zorgen?
Wij helpen u door uw dier onder te brengen bij gastgezinnen. Bent u hersteld,
dan komt uw dier weer naar huis.
Kijk op www.thuisdieren.nl voor meer informatie of bel 010-2020040

14,50
+  2,50 VERZENDKOSTEN

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam
010 - 4 86 09 30
j.kornelisse@hotmail.com www.kornelisse.com



Voor al uw meubels

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.

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:
NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

Vakantievoorpret
Nu de lente zijn intrede heeft gedaan en het mooie weer,
hopelijk, voor de deur staat, bekruipen ons de vakantiekriebels.
Lekker een paar weekjes ertussenuit, maar waar naartoe?

vraag in de winkel naar de voorwaarden

€ 74,-

Nu van € 84,- voor
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!
Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
€ 24,95 p/m inclusief confectie!

Interﬂoor Celebrate
400 br van € 108,- voor

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:
Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl
Houten vloeren - Zonwering - Behang
TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag
10.00-17.00

De keuze aan bestemmingen is eindeloos; ver weg, dichtbij huis, met de
DXWR¿HWVKHWYOLHJWXLJRISHUOX[HFUXLVHVFKLS+HWNDQDOOHPDDO0LVVFKLHQ
QRJZHOOHXNHUGDQGHYDNDQWLH]HOILVKHWXLW]RHNHQYDQGHEHVWHPPLQJ
+HHUOLMNEODGHUHQGRRUDOGLHGLNNHUHLVJLGVHQHQOHNNHUGDJGURPHQRYHU
zon, zee en rust. Via De Oud-Rotterdammer kunt u een groot aantal
reisgidsen bestellen, die dan keurig bij u thuis worden bezorgd. Dat kan
YLDGHXLWNQLSERQLQGH]HNUDQWRIRQOLQHGRRUKHWLQYXOOHQYDQGHERQRS
de website achter de knop Vakantie Special op de homepage van www.
GHRXGURWWHUGDPPHUQO*HHIXZYROOHGLJHQDDPHQDGUHVNUXLVDDQZHONH
JLGVRIJLGVHQXZLOWRQWYDQJHQHQVWXXUGHERQQDDU'H2XG5RWWHUGDPPHU
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel.

R %ROGHUPDQ([FXUVLHUHL]HQ
R +RJHQERRP9DNDQWLHSDUNHQ
R Fitál Fietsvakanties
R Snelle Vliet Zomerdagtochten

R Fitál Zomervakanties
R VCK Travel
R WT Cruises rivierreizen
R 5&5+HDOWK&HQWUH]RUJYDNDQWLHV

R Voor het maken van een keus uit alle mogelijkheden wil ik graag alle
reisgidsen toegestuurd krijgen.

Naam

: ...............................................................................................

Adres

: ...............................................................................................

Postcode

: ...............................................................................................



Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Woonplaats : ...............................................................................................
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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.

De winkel van Jochems

Geachte redactie
Ik woon als Rotterdamse nu 50 jaar in Den Haag (trouwde met een Hagenaar).
Ik werd verrast met een stapeltje Oud-Rotterdammers, die mijn nichtje uit Overschie voor mij bewaard had. Ik ging gretig lezen en vond tot mijn verbazing wel
driemaal een stukje over de Van der Poelstraat. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik woonde op nummer 40b, tegenover de winkel van juffrouw Snoep,
waar ik na de oorlog een aantal dagen heb gelogeerd in een kamertje achter de
winkel. Wij kregen van haar kaaskorsten. Die raspten we en dan hadden we heerlijk
broodbeleg. Ook de dochters Jochems, van de groenteboer, kwamen veel bij ons
thuis; Beb, Cor en Dina. Ze hebben mijn moeder met de bevalling van mijn zusje
in de oorlog geholpen. Mijn vader zat toen in Duitsland. Juffrouw Suiker, waar ik
een rol pepermunt had gestolen en die mij op de Heemraadsingel beet pakte en naar
huis stuurde, waar ik natuurlijk straf kreeg. Beb Lamet die regisseur was van de
toneelclub, waterstoker Hakman die met de bevrijding allemaal rozetten, sjerpen
en anderen oranje spulletjes tevoorschijn toverde die hij heel de oorlog verborgen
had gehouden. De wasserij en de herenkapper die mijn haar voor 0,35 cent knipte.
De schillenboer, de buurtvereniging Eendracht Maakt Macht, met zijn feesten op
Bevrijdingsdag. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Van 1939 tot september 1954 woonde ik op nummer 40b.
Wil Vis-Ueberfeldt - Kastanjestraat 38 - 2565 NA Den Haag

Havenstraat
Leuke verhalen over de oude Havenstraat. Mijn 89-jarige moeder kende alle
genoemde winkels nog. Niet alleen de
huizen in de Havenstraat werden gesloopt, ook een groot deel van het Piet
Heinplein. De gemeente vond het oude
Delfshaven maar niks, ze zag er liever
KRJHÀDWVHQNDQWRUHQ1DGDWVXIIH
stoeptegels waren gelegd op wat er
was overgebleven van het vriendelijke
plantsoentje (waar ’s zomers een ijskar
onder de bomen stond), zetten een stel
klunzen het standbeeld van Piet Hein
gewoon achterstevoren terug: hij wees
met zijn zeekaart niet langer naar de
zee, maar naar het Centrum van de stad,
lijn 4 achterna. Met name zanger Peter
Blankers heeft er bijna tien jaar voor
JHVWUHGHQRQ]H]HHKHOGƕJHGUDDLGWH
krijgen. Mijn School met den Bijbel, op
nr. 202, moest er ook aan geloven. De
kleuterschool met de zandbak beneden
om de hoek was al afgebroken. Vóór de
deur van deze lagere school stond elke
dag Meester Knijff met z’n hoed op en
een stevige bolknak in de mond, ons op
te wachten. Ik zat er van 1952-1958 op
school, o.a. bij juffrouw Van Pelt -die
tot mijn grote verdriet ging trouwen en
naar Breukelen verhuisde- juffrouw
Schipper en vader en zoon Gaarkeuken.
De schooldag begon met het opdreunen van de leerlingenlijst: ‘Admiraal,
Amersfoort, Beukers, Breure … ,
waarna de schooldag stichtelijk begon
met een gebed, een psalm en een
bladzijde Bijbelse Geschiedenis. Verderop zat een snoepwinkeltje met veel
lekkers. Ook een keer muizenkeutels
tussen de piepkleine dropjes maar och,
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die gooide ik gewoon uit het puntzakje.
Verder naar de brug naast de Twentsche
Bank was, en is nog steeds, de verfzaak
van De Kroon waar mijn opa (Dane),
huisschilder, zijn verf en kwasten kocht.
Nancy Boersma-Segers
Zestienhovensekade 263
3043KN Rotterdam
nancyboersma@hotmail.com
-----------------------------------------------Pantserboys
Ik reageer op de artikelen over de Pantserstraat van Rein Wolters omdat Rein
nooit aandacht besteedt aan voetbalvereniging Pantserboys die is opgericht
in 1945. Onder anderen door Nico de
Kreij en Eef Beyer. Vele bewoners van
de straat speelden er, zoals de broers
Bergeik, Corino, v/d Wouden, Fluit,
Goedegebuur en de zoon van visboer
Jan Toet. Pleuni en Jack Molendijk
waren mensen die alles voor de club
deden. Ook de familie Fortuin die echte
supporters waren met hun drie dochters,
waarvan de vriendjes bij ons voetbalden; Koos Wolf, Leo Zwaneburg.en
Joop Robijn. Bekende namen die in de
buurt woonden waren Jan Verbaars,
Arie Hagendijk en Wim Coenen.
Mijn broer Jo ging daar ook voetballen
en wij, Piet, Kees en Jaap volgden.
Het zou leuk zijn als hier door oudleden op wordt gereageerd.
Jaap v’t Hof
Langenhorst 93
3085 HB Rotterdam
010-4804807
j. hofvant@hetnet.nl

Padvindsters Gilde
Na twee artikelen over de meisjes Padvinderij wil ik even laten weten dat ik
in 1946 in Rotterdam-Zuid ook een jaar
meedraaide in het Padvindsters Gilde.
Er waren twee meisjes, Wil Duvalois
van de Lange Hilleweg en Riet Hol,
op de typekamer bij de RVS waar ik
werkte, die mij vroegen eens mee te
komen naar hun clubmiddag. Het beviel
mij wel; we deden er leuke dingen
en de middag was om voordat je het
wist. We liepen een wandeltocht door
Dordrecht, georganiseerd door de Victoriafabriek. Ik heb de “medaille” nog
bewaard. We hielden club in de school
op de hoek van de Dordtsestraatweg en
(toen nog) de Charloisse Lagedijk. Het
leukst vond ik het volksdansen en de
Padvindstersliederen zingen. Dus .....
het Gilde bestond toch in 1946 nog in
Rotterdam-Zuid.
Susan Driessen-Joosse
suusdriessen@zeelandnet.nl
-----------------------------------------------Geachte redactie
Wat mijn leeftijd betreft behoor ik tot
uw doelgroep, maar mijn wortels steken
diep in de grond aan de monding van
de Amstel. Ondanks die afkomst lees ik
uw blad altijd met veel plezier. Vooral
de koopvaardijverhalen raken altijd een
gevoelige snaar. In de uitgave van 31
maart lees ik onder de kop ‘Matrozen
vonden de bedienden watjes’ het verhaal van Aart van Driel over zijn varen
bij de HAL. Ik moest denken aan mijn
tijd bij de koopvaardij en reageer op de
volgende alinea in zijn stukje: Interessant vond ik, dat een eerste machinist,
hoewel lager in rang, belangrijk meer
verdiende dan een eerste stuurman.
Maar dat had te maken met het aantal
dienstjaren, begreep ik later. Tussen
twee haakjes, toen die vetkuiven, zoals
de werktuigkundigen kennelijk bij de
HAL werden genoemd, in de 19e eeuw
voor het eerst aan boord van schepen
stapten, verdienden ze soms zelfs meer
dan de kapitein! Wat er bij mij echter
niet ingaat is het feit dat de eerste
machinist, de hoofdwerktuigkundige
dus, na de oorlog bij de HAL in rang
lager was dan de eerste stuurman. In de
tijd dat ik voer, jaren ’60 en ’70 bij een
andere Nederlandse scheepvaartmaatschappij, diende de eerste stuurman de
eerste machinist zelfs met mijnheer aan
te spreken. Met het oog op het verschil
in bezoldiging werd nu juist bij onze
maatschappij zoveel mogelijk voorko-

men dat een jonge kapitein en een oude
hoofdwerktuigkundige op hetzelfde
schip naar zee gingen. Had de heer Van
Driel op een Engels koopvaardijschip
gevaren, hij had de fout niet gemaakt.
Wij droegen uniformen met de Britse
uitmonstering dat in het Verenigd Koninkrijk bescherming kent. (Men komt
het dus niet tegen in een rondvaartboot
of op de mouwen van een portier op de
Reeperbahn in Hamburg.) Het verschil
tussen die van een kapitein en een
hoofdwerktuigkundige zit hem niet in
het aantal strepen, maar de ondergrond
die bij de werktuigkundige paarsblauw
is. Dat kon wel eens tot verwarring leiden. Ik herinner mij dat ik drie decennia
geleden als passagier een overtochtje op
een ferry naar Engeland maakte. Onder
het genot van een borrel had ik een
babbeltje met de Chief Engineer aan de
passagiersbar van het schip, dat onder
Engelse vlag voer. Op het moment dat
we elkaar begonnen te tutoyeren zei ik
tegen hem, ‘iedereen hier in de lounge
denkt dat je de kapitein bent.’ Hij keek
me aan en vertrok onmiddellijk naar
zijn hut.
J.C.C. de Ruiter
Stolwijk
-----------------------------------------------Putsebocht
Door het artikel van Albert Slaman over
de Putsebocht gingen de gedachten
automatisch terug naar de jaren 40/50.
Zelf woonde ik in de Putsestraat,
maar ik weet nog vrij veel over vooral
het eerste gedeelte waar Slaman aan
refereert. Speciaal over bakker P(iet)
Lakeman (sorry heer Slaman, het was
niet Lakerman). Hij en mijn vader
waren volle neven en mijn vader (Krijn
Lakeman) werkte van 1939 tot ongeveer 1950 in de bakkerij van neef Piet.
Overigens, Piet’s broer Barend had een
bakkerij op de Dordtse Straatweg (hij
emigreerde later naar Canada).Ik kwam
destijds veel in de bakkerij van Oom
Piet en omdat hij en Tante Zus geen
kinderen hadden en ook ik een Piet
Lakeman ben, was ik zijn oogappel.
Mijn leeftijd was toen tussen de zes
(1939) en 17. Mijn vader werkte
elke nacht van 4 uur tot half 10 in de
bakkerij. Daarna werd de bakkerswagen geladen en vertrok hij om 10 uur
(eerder mocht niet) om zijn klanten te
bedienen door heel Rotterdam. Meestal
niet voor vijf uur thuis. ‘s Zaterdags
werd om 2 uur ‘s nachts in de bakkerij
begonnen en was de thuiskomst zo

Koninginnekerk
Na het lezen van uw artikel over deze kerk kwamen bij mij veel herinneringen boven.
Op het orgel van deze kerk kreeg ik jarenlang les van organist Chr. De Goey. ‘s Zaterdagsochtends mocht ik daar oefenen en dan was je helemaal in je eentje in die grote
ruimte. Je kon je aardig uitleven op dat prachtige grote instrument, een pneumatisch
Steenkuyl orgel met 35 stemmen op twee klavieren en pedaal. Dat de kerk, een zuiver
Jugendstilgebouw, gesloopt is, zeker ook door toedoen van de Rotterdamse architectuurbarbaren, vind ik nog steeds erg. Mij resten herinneringen aan onder meer een
repetitie van de Maastrichter staar, concerten van het R.Ph,O, Mattheus Passion met
Excelsior, de Messiah van Handel, gedirigeerd door Feike Asma en andere muzikale
gebeurtenissen. Tijdens het slopen van de kerk heb ik bijgaand doorkijkje gemaakt.
De andere foto toont de heer de Goey aan zijn orgel.
D. van Dipte - Oostvoome - dvandipte@hetnet.nl

rond een uur of 7/8. Bepaald dus geen
achturige werkdag. Als ik vrij was van
school (tussen de middag), woensdagmiddag en zaterdagmiddag (‘s morgens
moesten we nog naar school) hielp ik
hem regelmatig met bedienen op de
¿HWVPDQGDFKWHURS7RFKHHQWLMGRP
nooit te vergeten.
Zelf heb ik nog enkele jaren gevoetbald
bij Coal met de twee zonen van kapper
De Zeeuw, Fred en Hillie. Hil heb ik
later nog ontmoet toen mijn zoon bij
Coal ging voetballen. Hil was toen de
voorzitter, maar hij wist zich mij niet te
herinneren??
Met een van mijn vrienden hebben we
nog een tweeling als vriendinnetjes
gehad, Ellie en Willie Muysson, die
schuin tegenover kapper De Zeeuw
woonden. Als ik me goed herinner deed
vader Muysson iets met horloges of zo.
Heer Slaman, het artikel bracht zoveel
naar boven, dat het mij leuk leek hier
een bijdrage aan toe te voegen.
Piet Lakeman
majenpie@seventies.demon,nl
-----------------------------------------------Geachte redactie
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag
31 maart las ik de brief van Arij M.
van Waart. Bij de brief stond een foto,
waarop een beeld op sokkel te zien is
YDQYURXZHQ¿JXUHQGLHHHQGDNWRUVHQ
(het beeld staat nu in Charlois). De
heer Van Waart vertelde, dat het beeld
al op diverse plaatsen heeft gestaan en
deed een oproep aan de lezers hem te
vertellen op welke locaties het beeld
gestaan heeft, hoe oud het is en wie de
maker is. Tevens vertelde hij, dat er
wereldwijd vier van deze beeldjes zijn
(hij had er ook één in Parijs gezien).
Bovengenoemde vragen kan ik niet
beantwoorden, wel wist ik meteen
toen ik de foto zag, dat ik ooit zelf een
foto heb gemaakt van een soortgelijk
beeldje. Dat was in Frankrijk, in Nancy,
de hoofdstad van Lotharingen, in 1994.
Meteen heb ik de betreffende foto
opgezocht en vergeleken met de in De
Oud-Rotterdammer afgebeelde foto.
En ja, het is een soortgelijk beeld, maar
“mijn” beeld staat op een mooiere sokkel; die ziet er eleganter uit en er zijn
versieringen op aangebracht.
Indien er inderdaad maar vier van
dergelijke beelden zouden bestaan, dan
is mijn ontdekking de derde!
Tiny Buckers- Vielvoye
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De Zweedse broden
Weet u het nog? Aan het eind van of net na de oorlog; dat die heerlijke broden uit de
lucht kwamen vallen? Via het Rode Kruis en diverse winkeliers kregen we ze. Op deze
foto liggen ze in de winkel van onze melkboer (!) Bracht in de Bergselaan (tussen de
Savornin Lohmanlaan en Dr. De Visserstraat) en zien we mevrouw Bracht, zoon Adrie
en dochter Henny. Er was ook nog zoon Jaap, die later “de wijk” deed, en dochter
Silvie. Wij woonden destijds in de Dr. De Visserstraat en hielpen hen met het opplakken
van de distributiebonnen op daarvoor bestemde vellen. Blokkaas zat toen nog in houten
kistjes en die kreeg mijn oudste zusje die de hele oorlog ziek was. Zij maakte er mooie
¿JXXU]DDJWDIHUHHOWMHVYDQ,VHULHPDQGYDQGHIDPLOLH%UDFKW RINHQWXKHQ" GLHGH
originele foto wil hebben? Even een “belletje” en ik stuur hem graag.
Mevr. H. Hooijer-van Woudenberg
0342-412138

CNA Loos
Ik, achterkleindochter van de heer CNA
Loos (1862 – 1941, oprichter
Plaswijckpark en Restaurant Loos
Hofplein), ben een archief over hem
en familie aan het maken en heb zo
langzamerhand uw hulp nodig. Heeft
iemand foto’s van het Plaswijckpaviljoen
van binnen en buiten en misschien met
de achterwand die is beschilderd door de
heer Bieling. Verder zou ik graag familie
van de heer Philipsen (pachter van het
paviljoen) willen ontmoeten. Ook zou ik
graag de familie van de heer Edema van
der Tuuk (beeldhouwer) willen ontmoeten. Zijn er mensen die nog menukaarten
of aankondigingen of iets dergelijks
hebben van het paviljoen? Met iedere
kleinigheid ben ik blij.
E. Wagenaar
070-3641874
ewagenaar@casema.nl
-------------------------------------------------

Van der Torren
Dankzij een foto in een vorige uitgave
hebben wij drie oud-medewerksters van
GH¿UPD9DQGHU7RUUHQRSJHVSRRUG1X
is er een nieuwe foto opgedoken waarop

nog meer onbekende medewerksters
staan. Wij zouden graag weten wie de
twee dames links en de twee rechts op
de foto zijn om met hen in contact te
komen. De middelste twee kennen we.
J. van Oosterom
Vaartdreef 18
2724 GH Zoetermeer
------------------------------------------------Hoeveschool
Op 17 oktober 2009 willen wij een
reünie organiseren voor oud-klasgenoten, die hebben meegedaan met het
afscheidsfeest 1959, (6A en 6B) in
Odeon, met ‘Eine kleine Nachtmusik,
Columbus, en de Buffeldans’.
Gelukkig hebben we al veel oud-leerlingen kunnen traceren, maar we missen er
ook nog veel. De reünie wordt gehouden
in gebouw Lommerrijk aan de Straatweg
in Rotterdam. Bent u op de een of
andere manier betrokken geweest bij dit
afscheidsfeest, meld u dan bij:
Wim Berkel
Jacob Loisstraat 54
3033 RG Rotterdam
wmberkel@chello.nl
------------------------------------------------Van der Bie
Zo’n vijftien jaar geleden ben ik als lid
van Ons Rotterdam in contact gekomen
met iemand met dezelfde achternaam,
te weten de heer Bartel van der Bie. Hij
woonde destijds aan de Spruytstraat 29B
in de Tarwewijk, ik aan de Kapiteinsbuurt 105 te Rotterdam-Delfshaven. Tot

mijn verbazing zag ik, toen ik onlangs
zijn naam wou opzoeken via de telefoongids, dat zijn naam er niet meer in stond.
Wat is er met hem gebeurd, is hij nog in
leven? Zo ja, weet iemand zijn eventuele
nieuwe adres? Ik hoor het graag.
René van der Bie
Burg.v.d.Havestraat 63
4307 BC Oosterland (Zld.)
0111-641118 (thuis)
010-2176765 (werk)
----------------------------------------------

Juliana van Stolbergschool
Op 27 juni van dit jaar houden we in
Spijkenisse een reünie voor onze klasgenoten uit 1960-1961 van de Juliana van
Stolbergschool aan de Rodenrijselaan
in Rotterdam Noord. We hebben al heel
wat klasgenoten gevonden, maar zoeken
er nog meer. Zat je in die periode op
deze school, meld je dan aan bij:
Francien Snijder
Voorweg 7
3202 LC Spijkenisse
0181-697152
fmlsnijder@xs4all.nl

RVV-FSV Pretoria
Een aantal oud-leden van RVV-FSV
Pretoria wil een reünie organiseren op
een nader te bepalen locatie en tijdstip.
Ik verzoek geïnteresseerden contact op te
nemen. Ook oud-leden van fc Rotterdam
worden uitgenodigd. Bij voorkeur in de
avond telefonische reactie.

Koos Meijer
Espelo 40
3085 MD Rotterdam
010-4802931
------------------------------------------------Jeanne de Meer
Wie kan mij helpen aan het adres of
telefoonnummer van Jeanne de Meer?
Vroeger woonde zij op de Korte Dreef
38 in Rotterdam-Tuindorp. Dit was
in ieder geval tussen 1953 en 1955,
maar waarschijnlijk heeft ze er langer
gewoond. Haar vader was onderwijzer.
Zij had één broer, Jan. In de 50-er jaren
werkte ze bij V & D op de stoffenafdeling. Graag zou ik met haar in contact
komen.
H.J.Tonies (Huub)
’t Hoogtlaan 3
2211 AM Noordwijkerhout
0252-375782

Legerplaats Grave
Zoals bij velen is ook mijn militaire dienstplicht in Grave begonnen. Ik zat in lichting
1952 bij de zware infanterie Chasse. Ik zit zelf op de foto op de tweede rij van onder
op de laatste plaats. Ik zie een aantal kamermaatjes, zoals Rinus Hulsker (dat was mijn
slaapmaatje) en Joop Datema. Zij waren beide sportboksers. Jan Ringeling van de
Johnie Boyband. Met deze groep hebben wij zes weken lang de watersnood in Zeeland
meegemaakt, in Stavenisse- st. Annaland. Ik had deze diensttijd van 24 maanden niet
willen missen. Ik zou graag van jullie willen horen om te zien welke verhalen er nog
zijn. Misschien herkent iemand zich op de foto.
John van Dommele
06-54684301
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Tuinenburgstraat
Waar zijn ze gebleven? De kinderen uit de
periode 1940-1955 uit o.a. de twee laatste
woonblokjes van acht huizen van de C.D.
Tuinenburgstraat achter de Koninginneweg in Oud-Ijsselmonde. Enkele namen:
Marrie, Wim en Lieke Franken, de broertjes Van Krimpen, Bob en Tom Hofman,
Stijnie en Ton van Gemerden en hun
broertje, de kinderen Konina en Biest, Alie
de Gans, de kinderen Van der Schans, Piet
Oostlander, Piet de Kort, Hans Kind, Wim,
Flip en Jan Rugge, Henk Tamminga, Hans
Hokke en vele anderen uit de omgeving?
Cor (toen nog Cok) de Vogel
Kievit 21-130
5111 HD Baarle-Nassau
013-5073495
------------------------------------------------Toetie Brinks
Eind 1943 ontving ik op mijn voormalige
adres in Terneuzen een brief van ‘Toetie’
Brinks. Deze brief was bestemd voor mijn
jongste broer Leo Burger. Deze zat bij
mij ondergedoken. Daarvoor woonde hij
bij zijn ouders aan de Mathenesserdijk
24 B. Mijn broer Leo heeft deze brief
nooit meer mogen ontvangen. Hij werd
opgepakt en afgevoerd naar Duitsland.
Ik heb hem nooit meer gezien (volgens
bericht zou hij zijn omgekomen rond april

1945 in Bergen-Belsen). Graag zou ik met
‘Toetie’ Brinks contact willen opnemen.
Zij woonde aan de Mathenesserdijk 38.
Volgens mij zou ze in 1943 ongeveer 18
jaar geweest moeten zijn, dus nu ongeveer
84. Wie heeft haar gekend of weet misschien of ze nog in leven is of waar ik haar
kan bereiken. Ik zou haar de brief nog
willen overhandigen en eventueel contact
met haar willen opnemen om over mijn
broer Leo te praten.
B. Burger sr
Raadhuislaan 80
3201 TD Spijkenisse
0181-619511
------------------------------------------------Eben-Haëzerstraat
Ik zoek foto’s van onze Vivo-winkel in de
Eben-Haëzerstraat 124 (Fam.Pols). Mijn
ouders hebben daar gezeten van 1938 tot
1965. Ook foto’s van deze straat vanaf de
hoek waar de behangwinkel van Legierse
zat en naast ons de schoenmakerij van
Van Spingelen zijn welkom. Ik hoop op
reacties.
L.Potters-Pols
Zuiderhagen 104
3078 BW Rotterdam
010-4830401

Heinlantstraat
In een oude fotodoos kwam ik deze foto tegen,
gemaakt eind jaren ‘30 in de zandbak tussen de
Heinlantstraat en de Heerjansweg in Rotterdam
Zuid. Ik zou graag weten hoe het deze makkers
is vergaan, of kan misschien familie van hen
mij hierover informeren. Op de foto staand
vanaf links: Frans schaap, Gijs van Willigen,
Jan van Toren, Bas van Veen, Gerard Blij, Cor
van Groningen en Krijn Pors. Zittend vanaf
links: Jules van Hemert, Leen van Willigen en
Henk van Groningen.
Gijs van Willigen
van.willigen@tiscali.nl
tel. 078.6815744

P. van der Linden
Als vrijwilliger voor het kazemattenmuseum Kornwerderzand op de Afsluitdijk
schrijf ik momenteel een boek over de
daarvoor in Friesland gelegen Wonsstelling. Ik zoek nabestaanden van de heer P.
van der Linden, destijds reservekapitein
der Infanterie en commandant van de 1e
compagnie van het 1e bataljon van het
33e Regiment Infanterie. De heer Van der
Linden woonde voor zover mij bekend van
1940 - 1950 aan de Schepenstraat 12A te
Rotterdam.
Jacob Topper
058-2674190
j.topper@hetnet.nl
---------------------------------------------------Wout en Wim Kok
Kunnen Wout en Wim Kok zich mij en
mijn zus Truus nog herinneren? Wout en
Wim woonden op de Putselaan 174. Hun
vader heette Henk en hun moeder Jo of
Joke. Zij hadden, dacht ik, ook nog een
zusje. Zij zijn door omstandigheden met
hun ouders nog een paar dagen bij ons
in huis geweest in de Beverstraat. Kent
iemand hen?
Ria van Rumph
Ecomastraat 6
4921 EN Made
0162-685982

Reünie Columbusstraat,
Hoek van Holland
Zaterdag 16 mei is op het plein in de
Columbusstraat (Hoek van Holland), ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de straat, een reünie voor (oud)bewoners.
U kunt zich aanmelden door een bijdrage
LQGHNRVWHQYDQ¼SSRYHUWHPDNHQ
naar rekening 5745760 t.n.v. COLUMBUS
50 JAAR.
Informatie over de reünie bij Roel Boon
telefoon 0174 383932 of bij Corinne
Mostert columbus50@live.nl

Jo(pie) v.d. Polder
Graag zou ik in contact komen met nabestaanden, familieleden en vooral met de
kinderen van Jopie v.d. Polder. Zij heeft in
de 40er en 50er jaren gewoond in de Rauwenhoffstraat in Rotterdam-West. Vooral
van haar zoon Jan zou ik graag willen
horen, maar als er andere familieleden of
buren zijn die mij meer kunnen vertellen,
hoor ik dat graag. Wie kan mij helpen?
Marian
PL¿HJH#NSQSODQHWQO

Puzzel mee en win !!!
De puzzel in de fraaie Vakantiespecial van 31 maart mocht zich verheugen in een grote belangstelling
van de puzzelliefhebbers. Niet zo vreemd, want er was ditmaal een prachtige prijs te verdienen. Een
heerlijk arrangement in het schitterende Badhotel Rockanje, om eens lekker uit te blazen en te genieten
van de natuur rondom het prachtig gelegen hotel. Daar wilden veel puzzelaars uiteraard wel een gokje
voor wagen en dus kregen we weer meer dan duizend oplossingen binnen. Die luidde ditmaal:

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.

³9DUHQYOLHJHQRI¿HWVHQLQKHWYRRUMDDU´

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 22 APRIL opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Uit de vele inzendingen trok de redactie drie winnaars. Dat zijn:
G. F. Muller-Beek, Rotterdam
J. Peerenboom, Nieuwerkerk aan den IJssel
A. Wagemakers, Krimpen aan de Lek
De prijswinnaars krijgen hierover bericht van De Oud-Rotterdammer.
)PSJ[POUBBM
 WBO IFU FOF HFTMBDIU PQ IFU BOEFSF PWFSHBBOE PG PWFSHFHBBO  WSVDIU JO
BMMFSMFJ LMFVSFO   TPPSU EBLCFEFLLJOH  KBBSHFUJKEF  MJEXPPSE  7FS
FOJHEF/BUJFT BGL IPOJOHESBOLIPPJWPSL"NTUFSEBNTFUJKE BGL 
FJLFOTDIPSTIFSIBMFO JOTUVEFSFO SVX POCFXJNQFME LMFJBDI
UJHFHSPOETPPSUXBUWFSWBMTUPGOJFUFDIUJTESPPH LBBM  MJKL LMFFE
WFSUSBHJOHTUPFTUFM[JDINFUEFCFOFOWPPSUCFXFHFO3PZBM"JS'PSDF
BGL   HFCSVJL NBLFO WBO FFO HFMEBVUPNBBU  NV[JFLOPPU  MFWFOT
LSBDIUJHNFMLLMJFSSJWJFSJO%VJUTMBOEB[JKOPQHFSPMETUVLWMFFT
LSBBJBDIUJHFWPHFMHFOFFTIFFSPQIFUHFOPFNEFPGCFEPFMEF
VJUSPFQWBOTNBSUPGESPFGIFJESFDIUTSFHFMTXBBSBBOEFCVSHFS[JDIEJFOUUF
IPVEFO  WFSIPPHEF MJDIBBNTUFNQFSBUVVS  MFEFNBBU  NJMJUBJS IPPGE
EFLTFMOBHFSFDIUEFFMWBOCJKFOLPSGBTWBBT&VSPQFTFSFLFO
FFOIFJE BGL [XBBSEXBMWJTEFFMWBOHFMBBUNJMJUBJSFSBOHPVEF
WPDIUNBBU WBO WJFS BOLFST  JOWBMJEJUFJUTXFU BGL   EFFM WBO TFSWJFT 
BVUPQFE4PDJBMJTUJTDIF1BSUJK BGL /FEFSMBOETFOPSN BGL TQJFHF
MFOEF SFGMFDUJF WBO MJDIU PQ HMBEEF PQQFSWMBLLFO  FSOTUJH  VJUCBSTUJOH JO
WFSCBOENFUWVMLBOFO PPSEWBOIFMTFWFSTDISJLLJOHFO
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7FSUJDBBM
 PNTMBH WPPS CSJFWFO  GMPSJKO BGL   SJWJFS JO 6USFDIU  IJKTXFSLUVJH 
WFSEJLUF TUBBG EJF CJOOFO JO FFO LMPL IBOHU  FFO CPTKF JOFFOHFESBBJE IBBS
 TUPFQ MBOHT EF TQPPSCBBO CJK FFO TUBUJPOTHFCPVX  XPSUFM  HZNOBTUJFL
UPFTUFM  WPPS[FUTFM  BBO EF PSEF [JKOE WBO PHFOCMJLLFMJKL CFMBOH  
POULFOOJOHCPPNTPPSU&VSPQFBBOKPOHFOTOBBNCJOOFOTUFWBO
JFUTIFMEFOEJDIUBEFMMJKL OPCFM LSPFHTQJKTMJKTUXBUFSTQPSU
 CMPFJNBBOE  IBOEFMBBS JO HFTMBDIUF WPHFMT FO XJME  CPSTUCFFO 
WPPSNBMJHF/FELPMPOJFCPOUTPPSUPOCFMFFGEFLFSFM WMFHFM BOEFST
FYDFOUSJFL   WVSJH NPFEJH QBBSE  QMBBUT JO (FMEFSMBOE  NBOOFMJKL
TDIBBQPOWPPS[JFOFPNTUBOEJHIFEFOWPPSCFIPVEFO BGL WFSTMBWFOEF
CFEXFMNFOEF TUPG  UFHFOPWFSHFTUFMEF WBO IPPH  IBOETDIPFO [POEFS
WJOHFSTEFFMWBOWPFUFYUSFFNMJOLTFWPPSNBMJHF/FEBDUJFHSPFQ BGL 
QSPEVDUPNIPPGEIBBSUFSFJOJHFOLBBSUTQFMWPPSOBBNJOHSFEJÌOUCJK
EF *OEJTDIF SJKTUUBGFM  BMHFNFOF PVEFSEPNTXFU BGL   EFFM WBO FUNBBM
MPPU TUFL PPHIPMUFPOUTUFLJOHWPPSPOUQMPGCBSFTUPGGFOQMBBUTJO
/PPSE)PMMBOEWSPVXUKFTIPOENFJTKFTOBBNWPPS JOTBNFOTUFMMJOH 
IFEFOHFXJDIU BGL 

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in
via de website www.deoudrotterdammer.nl
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Humanitas wijkzorg
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Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!TUJDIUJOHIVNBOJUBTOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Humanitas: onze wijkzorg is altijd bij u in de buurt! (4)

Deze keer: Humanitas in Noord
*O %F 0VE3PUUFSEBNNFS TUFMMFO XJK )VNBOJUBT CJK V JO EF
CVVSUWPPS6LPOFFSEFSBMMF[FOPWFS*+TTFMNPOEFFO)VNB
OJUBT"MFYBOEFS%F[FLFFSHBBUIFUPWFSA)VNBOJUBT#FSHXFH
FOA+BOWBOEFS1MPFHJOIFU0VEF/PPSEFO EJFUF[BNFOIFU
SBZPO /PPSE WBO )VNBOJUBT WPSNFO )VNBOJUBT CJFEU FFO
WFFMIFJEBBOWPPS[JFOJOHFOFOBDUJWJUFJUFO OJFUBMMFFOPQIFU
HFCJFE WBO UIVJT[PSH FO WFS[PSHJOH  NBBS CJKWPPSCFFME PPL
QFSTPPOTBMBSNFSJOH SFTUBVSBOUT IFSJOOFSJOHTNVTFBFOöOBO
DJÑMFIVMQWFSMFOJOH
Humanitas-Bergweg heeft 195
levensloopbestendige woningen, de daarvoor benodigde
zorgteams en disciplines en
acht verpleeghuisplaatsen.
Ook is er een vijftal afdelingen
voor dagverzorging voor cliënten met een allochtone achtergrond. Momenteel wordt er
gebouwd aan vier eenheden
voor kleinschalig wonen voor
mensen met dementie. Het

,ŽĞŬƵŶƚƵ,ƵŵĂŶŝƚĂƐŝŶ
ZŽƩĞƌĚĂŵͲEŽŽƌĚďĞƌĞŝŬĞŶ͍

lenen, maar uiteraard kunnen de
wijkbewoners ook gebruik maken van de faciliteiten die Humanitas in haar gebouwen biedt.

Ons centrale telefoonnummer
is ϬϭϬͲϰϰϯϲϭϬϬ.
Aan de hand van uw vraag en
eventueel opgegeven postcode wordt u doorverbonden
met een teamleider of zorgbemiddelaar. Heeft u interesse
in een woning in een van onze
complexen dan kunt u bellen
met de Humanitas-woonmakelaar: .

A%F,BMF,OVòFMLBSQFS
In de gezellige ambiance van de
restaurants kunt u met uw familie een hapje en drankje komen
gebruiken, maar ook lunchen
of dineren. Restaurant ‘De Kale
Knuffelkarper’ in Humanitas-

biljarten, bewegingsactiviteiten,
yoga en qi gong, dans- en muziekmiddagen, optredens van
artiesten, zangkoren, muziekverenigingen en theatervoorstellingen. Ook zijn er een schildersclub en een beautysalon.
%BHWFS[PSHJOH
Humanitas-Bergweg en Jan van
der Ploeg hebben gezamenlijk
zes dagverzorgingsafdelingen,
waaronder afzonderlijke dagverzorging voor Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse ouderen.
Dagverzorging is bedoeld voor
mensen die op enig moment in
hun leven hulp nodig hebben.
Dat kan zowel lichamelijke als
geestelijke ondersteuning zijn.
Het biedt de partner en mantelzorger de mogelijkheid om even
op adem te komen. Creatief bezig zijn en gebruik maken van de
verschillende diensten als fysiotherapie, ergotherapie, kapper,
pedicure en bewegingsactiviteiten is mogelijk. Daarnaast is er
een groot internetcafé met een
computerclub.

Jan van der Ploeghuis, dat nog
vóór het levensloopbestendige tijdperk werd gebouwd,
heeft 79, zoveel mogelijk levensloopbestendig gemaakte,
woningen, een zorgteam en
een afdeling dagverzorging.
Humanitas is vanuit deze twee
locaties in het Oude Noorden
actief in de deelgemeente
Noord. Deze locaties dienen als
uitvalsbases van waaruit Humanitas de wijkzorg aan biedt.
0OUNPFUFO
In deze complexen ontmoeten mensen uit de wijk en van
Humanitas elkaar. Hoe gaat dat
in zijn werk? Humanitas gaat
de wijk in om wijkzorg te ver-

Bergweg is dagelijks tot 19.00
uur geopend. Het ligt aan een vijver van meer dan 50 meter lang,
waarin tientallen fraai gekleurde
Japanse koi zwemmen in maar
liefst 160.000 liter water! Een
sfeervolle omgeving voor koffie
met gebak, een koude of warme
lunch of een diner met een goed
glas wijn en alles voor een vriendelijke prijs.
"DUJWJUFJUFO
In het atrium van HumanitasBergweg vinden verschillende
activiteiten plaats voor de hele
buurt. Een greep uit de vele mogelijkheden: maandelijkse rommelmarkt en bingo, wekelijks
klaverjassen, sjoelen, darten en

8JKL[PSHPNEFIPFL
Voor de wijkbewoners biedt Humanitas professionele zorg en
ondersteuning vanuit kleinschalige teams aan huis. Alle zorg als
het ware ‘om de hoek’ geregeld,
dus altijd dichtbij. Of het nu gaat
om huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging, begeleiding of
advisering, onze goed opgeleide
medewerkers staan graag voor
u klaar. Heeft u thuis zorg nodig
en bent u geïnteresseerd in onze
mogelijkheden neem dan contact op met de zorgbemiddelaar:
.

tĂĂƌǌŝũŶĚĞĐŽŵƉůĞǆĞŶŝŶ
ZŽƩĞƌĚĂŵͲEŽŽƌĚ
ƚĞǀŝŶĚĞŶ͍
,ƵŵĂŶŝƚĂƐͲĞƌŐǁĞŐ͕ĞƌŐǁĞŐƉůĂŶƚƐŽĞŶ ϭϬ͕ ϯϬϯϳ ^< ZŽƩĞƌdam
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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.

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (13)
In De Oud-Rotterdammer van 17
februari jl. liet rondleider/suppoost Kas Niesen u een bijzonder
voorwerp zien. Meer dan honderd lezers hadden het bij het
goede eind. Het ging om een CP
UBOJTFFSUSPNNFM, een bus voor
het bewaren van te determineren of te drogen planten.

WØØSKVOJnaar Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting
en Publiciteit, Postbus 37137,
3005 LC Rotterdam of mail naar
info@stichtinghumanitas.nl
(onderwerp: prijsvraag - vergeet niet uw adres te vermelden) en u maakt kans op één
van de vijf prachtige boeken
‘Open de luiken van uw geheugen’ met dinerbonnen ter
waarde van € 30, te gebruiken
in één van de zestien Humanitas seniorenrestaurants. De uitslag kunt u lezen in De OudRotterdammer van 9 juni 2009.

Medewerkers van Humanitas zijn van
De prijswinnaars zijn:
deelneming uitgesloten. Over de uitslag
mw. W.G. Tweehuijsen uit Schie- wordt niet gecorrespondeerd.
dam, mw. N.B. van der
Giessen-van Atten uit De
Meern, mw. M.G. Fransen, mw. G. Paulides en
mw. W.L. Wildeman - van
der Leek, allen uit Rotterdam. Van harte gefeliciteerd! U krijgt binnenkort uw prijs thuisgestuurd.
Suppoost/rondleider Jan
Winter toont u het nieuwe voorwerp. Weet u
waar het hier om gaat en
waar het voor gebruikt
werd? Stuur uw oplossing

Schaakmasterclass

Tekenen, aquarelleren
en acrylschilderen

Hoe word ik een betere schaker?
Bestemd voor huis- en amateurschakers. Datum: 18 april 2009.
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Plaats:
Humanitas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10, Rotterdam. Toegang: leden De Schaak Veste en
bewoners Humanitas: gratis. Anderen: € 2,50, inclusief consumptie. Met optreden van Sophia
Thoma (13 jaar) en Hans Bouwmeester op de vleugel.

Leren tekenen en schilderen,
cultureel samen zijn, gezamenlijk gedachten met elkaar
uitwisselen, nieuwe ideeën
opdoen?
Iedere maandagmiddag van
14.00 - 16.00 uur bij Humanitas-Putselaan, Putselaan 62-64.
Kosten: zonder indicatie : € 6,
met indicatie : € 5 per maand
Informatie: 

Woning te huur

Woning te huur / te koop

In %F $BSOJTTFESFFG in Charlois De 0PTUFSXJFL in Oosterflank,
zijn nog enkele eenkamerap- bij NS- en metrostation en RETpartementen beschikbaar. Op buslijnen 30, 31, 36 en 37 voor
loopafstand van winkelcentrum de deur. Er zijn nog enkele apen metrostation Zuidplein. Het partementen beschikbaar.
naastgelegen verpleeghuis biedt Huurprijs: vanaf € 590,-. Er is
veel faciliteiten, o.a. ‘n restaurant ook een appartement te koop.
met terras. Huurprijs: vanaf € 450,- Vraagprijs: € 135.000,-.
. Info: Huren: 0651 - 58 36 34. Kopen: 0623 - 51 76 22

