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Nadat alles veilig was en we geen 
ontploffi ngen meer hoorden, wachtten 
we nog even of er nogmaals alarm zou 
komen. Op dat moment, onvergetelijk, 
volgde een oorverdovende klap, met 
daarop een angstaanjagende stilte. 
Alles was donker, daarna stortte het 
huis en alles boven ons in elkaar. 
We stonden nog steeds onder de 
trap, riepen elkaar toe of we niets 
mankeerden, dat bleek niet het geval. 
Mijn vader ging voorop; we hoorden 

veel herrie en puin dat opzij gegooid 
werd, alles in pikdonker. Onze ouders 
loodsten ons door de gang naar buiten, 
over allerlei obstakels en puin. “Pas 
op”, zei mijn vader, “er ligt een zak of 
een koffer op de grond, val niet, stap 
er maar overheen.” Achteraf bleek dat 
de bovenbuurman te zijn die door het 
plafond naar beneden was gevallen en 
gedeeltelijk op mijn moeder terecht 
was gekomen. Uiteraard leefde de 
man niet meer. We bleken het enige 
gezin, dat levend uit het pand was 
gekomen. Al onze bovenburen zijn 
omgekomen, negen mensen. Door 
de voordeur die uit zijn scharnieren 
was geslagen strompelden we in onze 
pyjama, waarover een jas, naar buiten, 
waar veel mensen stonden. Wij zijn 
direct naar een oom en tante een straat 
verderop gebracht. Onze ouders gingen 
eerst naar het ziekenhuis. Mijn moeder 
zat onder het stof en bloed en men 
dacht dat ze erg gewond was, maar ze 
was totaal niet gewond. Het bloed moet 
van de naar beneden gevallen buurman 
zijn geweest.

Paniek
We hoorden later dat ons huis totaal 
was afgebrand. De betonnen trap was 

blijven staan, als een toorts boven de 
afgebrande resten van het pand. De 
volgende ochtend is mijn vader terug 
gegaan, om de ravage te overzien. Op 
de puinhoop stond een kennis te huilen 
met een half verbrand fotoalbum van 
ons in zijn hand. Hij dacht dat wij ook 
onder het puin lagen. Doordat we zo 
snel waren vertrokken en de meeste 
mensen in paniek waren, had niemand 
ons uit het pand zien klimmen. 
Achteraf hoorden we dat Engelse bom-
menwerpers met succes havenwerken 
hadden gebombardeerd. Waarschijnlijk 
is ons huis geraakt door afgezwaaide 
bommen. Mijn ouders moesten kleding 
lenen van kinderen van school, we 
hadden niets meer en zijn tijdelijk bij 
onze oma ingetrokken. Mijn zus en 
ik zijn later naar een tante en oom in 
Zwolle gegaan en gingen daar naar 
school. Onze ouders kregen een huis 
in Rotterdam Smeetsland, waar nood-
woningen waren gebouwd. Pas nadat 
er weer meubels en inrichting geregeld 
was, zijn wij ook daar gaan wonen en 
gingen we naar de lagere school in de 
Frankendaal.

Gaarkeuken
In de oorlogsjaren ben ik vaak, staande 

op de damesfi ets (want die was te hoog 
voor ons) naar Barendrecht gefi etst, 
om gras en klaver te snijden voor het 
konijn. In de rij staan voor de gaar-
keuken, om met een pannetje soep zo 
grijs als een muis, thuis te komen. Dan 
weer met mijn zus naar het rangeerter-
rein, Varkenoord, om kolen te zoeken 
tussen de rails. Ik was erbij toen in 
Smeetsland hongerige dorpsbewoners 
een bakkerskar omgooiden. Ik ben door 
en tussen de mensen heen gekropen en 
kwam met een brood thuis.
In 1944 sloten Duitse soldaten het dorp 
af en werd mijn vader op transport 
gesteld naar Duitsland. In de honger-
winter kookten we bloembollen, poften 
erwten, en kookten bieten om stroop te 
maken; van de pulp bakte mijn moeder 
koeken. Mijn zus en ik mochten een 
keer in de week afwisselend bij de kerk 
komen eten.
Mijn moeder ging met een kennis op 
de fi ets naar de Hoekse Waard om 
voedsel te organiseren en wij werden 
opgevangen bij de buren. Na een paar 
dagen kwam mijn moeder terug met 
een zak aardappelen. Ze was met een 
roeiboot de Oude Maas overgestoken, 
sliep in scholen en bij boeren en kwam 
terug lopen via de Barendrechtse brug. 

Bij hoge uitzondering liet de wacht 
haar, met de aardappels, door. Meestal 
moest al het verzamelde voedsel 
meteen worden ingeleverd.

Neergestort
Eens zagen we een aangeschoten bom-
menwerper overkomen, die verderop, 
richting Barendrecht, neerstortte. Ik op 
de damesfi ets er heen en ik vond het 
vliegtuig in stukken en brokken in een 
weiland. Er was nog geen Duitser te 
zien en ik heb stiekem een zijdeurtje 
van het vliegtuig meegenomen en nog 
jaren bewaard. Onlangs is bij opgra-
vingen het vliegtuig uitgegraven.
Na de bevrijding keerde mijn vader 
terug uit Duitsland. Mijn moeder heeft 
60 jaar in de Herweijerstraat gewoond 
tot zij naar een verzorgingshuis moest. 
Mede door de stukken in uw krant over 
Smeetsland heb ik dit opgeschreven, 
het is toch een stuk van je jeugd in 
een enigszins eigenaardig dorp, dat 
Smeetsland werd genoemd.

F.van der Hoeden
Stadhouderslaan 343
2983 EX Ridderkerk
0180-415200 

Rotterdam Zoutziederstraat 
15, 28 januari 1942. Het was 
het was al ruim twee jaar 
oorlog. Het was avond, mijn 
zus (9) en ik (10) lagen zoals 
gewoonlijk op die tijd in bed. 
Toen de eerste sirene voor 
luchtalarm klonk, bleek later, 
dat er bommen gevallen wa-
ren op de Parklaan, Westzee-
dijk en op de Jachtdijk. We 
moesten uit bed komen en 
met mijn moeder in de gang 
onder de stenen trap gaan 
staan, koffers naast ons, met 
onze schaarse bezittingen, 
voor als er iets zou gebeuren, 
dan hadden we alles bij de 
hand.

Wat te doen
in geval

van overlijden?
Checklist...
Kijk op
www.uitvaartbespreking.nl

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

- Een Engelse vrachtwagen wordt bestormd op de hoek Pleinweg/Wolphaertsbocht, 8 mei (foto Saris) - 

�  Prachtige 
 affiches
 belangrijke
 bokswedstrijden 

     
 - Pag 9

� Juwelier Rinus 
 Heijkoop 63 jaar 
 kunstenaar van
 sieraden en
 edelstenen  
 - Pag 13

� Ode aan Cox
   

 

 - Pag 19

� Kolen zevend en 
   biezen rovend
 de winter door
    

 - Pag 21

- 16 mei, vlaggenparade op de 
Wolphaertsbocht - 
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VISIA VANAF 

OPTIMA VANAF 

 
Visscher Rotterdam 
Metaalstraat 5, ROTTERDAM
T: 010-456 33 33 

● Is al vele jaren de specialist in  
 woning- en bedrijfsontruimingen.

● De woningen worden in   
 staat van oplevering gebracht  
 naar de eisen van de
 Woningstichting/familie/  
 makelaar.

● Tevens doen wij verhuizingen 
 van groot naar klein en evt.  
 in/uitpakservice. 

● Onze betalingen geschieden  
 altijd achteraf.

● Wij werken door 
 het gehele land.

●  Wij staan bekend om onze 
 service en kwaliteit. 

●  Bij ons krijgt u altijd garantie 
 tot  oplevering.

●  Wij geven u altijd een gratis 
 offerte/prijsopgave. 

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

Voor info:  

010-414 86 43 of  06-1812 4248
email: info@huis-ontruiming.nl

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl
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Cox Column

De cursisten van kunstenaar Aline 
Maurer zijn allemaal bewoners van 
de Prinsenwiek en dus niet meer zó 
‘piep’: de jongste is 51, de oudste 91! 
Terwijl iedereen hard bezig is in een 
gezellige, ontspannen sfeer, kijk ik 
eerst eens goed rond. Midden op de 
tafel staan enkele prachtige beelden 
in allerlei kleuren die al af zijn en 
iedereen is bezig met een nieuw 
kunstwerk in wording in verschil-
lende stadia van bewerking: er wordt 
geraspt, gevijld, gewassen, geschuurd 
en geboend.
Speksteen bestaat in veel kleuren en 
wordt geleverd in ruwe brokken in al-
lerlei vormen. Cursiste Martine: “Het 
is mooi om te zien wat er uit zo’n 
ruw stuk steen te voorschijn komt. Ik 
dacht vroeger dat ik niet artistiek was, 
maar dat valt erg mee. De ene keer 
maak je bijvoorbeeld een vis, een an-
dere keer komt er iets abstracts uit.”

Medecursiste Edi vult aan:”Het is 
zwaar werk, dus als je fl inke reuma 
hebt gaat het niet. Het is wel mooi als 
het eenmaal gewassen is, dan komt de 
kleur te voorschijn.” 

Net marmer
Cursusleider Aline legt uit: ”Spek-
steen is een erg zachte steensoort, 
bijna talkpoeder, en bij het bewer-
ken komt dus veel poeder vrij. Het 
steen waarmee wij werken komt uit 
Zweden, waar men er ook bijvoor-
beeld haarden mee maakt. Behalve 
kunstvoorwerpen kunnen er dus ook 
gebruiksvoorwerpen mee gemaakt 
worden.
Omdat het zo zacht is, wordt er niet 
met beitels gewerkt maar met - hand-
gesmede - raspen en vijlen in allerlei 
modellen en formaten. 
Als het model klaar is, wordt het stof 
eraf gewassen waardoor de kleuren 

zichtbaar worden. Vervolgens wordt 
het in water geschuurd tot het spiegel-
glad is; dat gebeurt achtereenvolgend 
met vier soorten schuurpapier, van 
grof naar erg fi jn.”
Nel haakt in: ”En dan is het nét 
marmer.” 
Hierna moet het beeld een week 
drogen waarna het geolied wordt met 
een speciale olie (een mix van lijnolie 
en was). Naar wens kan nog een extra 
waslaag worden aangebracht voor 
meer glans. 
Er is overigens wel geduld voor 
nodig, want met twee uur per week 
duurt het enkele maanden voor iets 
àf is, maar dan zijn de resultaten 
ook schitterend: vogels, een sierlijk 
vrouwenfi guur… Wat je maar mooi 
vindt om te maken; waarbij de ‘ruwe’ 
vorm van het brok steen natuurlijk 
belangrijk is. 
Aline vermeldt nog dat het werken 

met speksteen zo zacht voor je 
handen is, welke opmerking vrijwel 
onmiddellijk gevolgd wordt door een 
hartgrondig “Au” van Martine…… 
tja, je moet níet uitschieten met een 
rasp.
Op vrijdagmiddag 24 april was de 
tentoonstelling in de Prinsenwiek.
De cursus in de Prinsenwiek is 
overigens alleen voor de bewoners, 
maar er zijn meer mogelijkheden om 
een cursus ‘Speksteen bewerken’ te 
volgen zoals bij de SKVR.  Aline 
Maurer (tel. 06-4152 9275) kan daar 

meer informatie over verstrekken en 
geeft eventueel zelf ook demonstra-
ties op locatie.
En denkt u misschien: “Ja, maar 
zoiets is niks voor mij want ik ben al 
zó slecht ter been.” Denk dan maar 
aan wat Leo Beenhakker onlangs op 
de persconferentie bij Feyenoord zei: 
“Desnoods kom ik met een rollator.” 
Die stond daar namelijk óók….

Els Beekmans

Dát was eind april te zien in de Prinsenwiek in Het Lage Land, waar de mensen van de ‘spek-
steencursus’ hun jaarlijkse tentoonstelling hielden van alles wat zij gemaakt hebben. De 
Oud-Rotterdammer kreeg al een voorproefje en was aangenaam verrast. 

Wat je allemaal niet van speksteen maken kan ……

Over liedjes, maar bijna niet
Onlangs werd ik via via benaderd of ik voor het AD wekelijks 
een stukje wilde schrijven. Op zich buitengewoon vererend, 
en ik wàs ook vereerd. Het AD is zo ongeveer de enige krant 
die nog een beetje op een Rotterdamse krant lijkt. Zo’n dertig 
jaar geleden hadden we er in de stad zeven, ik meen dat de 
journalist Ouwerkerk dat wel eens geschreven heeft. Allemaal 
verdwenen, gek is dat toch. Want zelfs de Telegraaf rook na de 
opheffing van het Rotterdams Nieuwsblad, dat ik een fijn krant-
je vond, lont, en verschijnt sindsdien met een Rotterdamse 
pagina. Dus zo belangrijk is deze stad toch nog wel. Niet zo gek 
ook natuurlijk, voor de tweede stad van het land, die behoort 
tot de drie grootste havensteden ter wereld. 

Degene die het gek vindt dat we niet 
meer de grootste zijn, moet voor de 
aardigheid eens in Shanghai gaan kij-
ken wat ze daar aan havens aanleggen. 
Ik schat ongeveer tien keer de tweede 
Maasvlakte, waarover we hier eerst 
twintig jaar hebben moeten discus-
siëren voor die er misschien nu toch 
wel eventueel komt. Oh, wij kunnen 
hier zo goed eindeloos oudehoeden-
dozen voor er werkelijk iets gebeurt. 
Kijk naar het gestumper nu over de 
aanschaf van dat nieuwe gevechts-
vliegtuig. Ze komen uiteindelijk met 
een compromis dat niemand begrijpt, 
behalve dat de koop half uitgesteld is, 
maar toch ook weer niet, en dat wordt 
dan onder hoongelach van de oppositie 
uitgelegd door die plat pratende dame 
van de PvdA. Wat een droevige partij 
is dat toch, dat ik daar ooit het heil in 
heb gezien is een van de raadselen die 
mijn verdere leven zal beheersen. “Als 
het voor onze veiligheid is…”, zei ik 

bij Pauw en Witteman, “…dan had 
ik die zes miljard maar aan de politie 
gegeven”, maar dat was mijn buurman 
generaal b.d. Berlijn toch niet met mij 
eens. Een bijzonder aardige man overi-
gens. Maar ik had het over de krant.

Die Rotterdampagina helpt de Tele-
graaf niet erg, want het gaat slecht 
met die krant. Het gaat slecht met alle 
kranten. Wist u dat een gigant als de 
New York Times op omvallen staat? Ik 
vind zoiets raadselachtig. Ik vind bijna 
niets zo heerlijk als een verse krant uit 
de brievenbus halen en die snuivend en 
onder het genot van je eerste kop koffi e 
gaan zitten exploreren. Eerst de sport, 
dan de weerberichten, dan de cartoon, 
de televisiepagina, de kunst en dan het 
grote eerste katern met het nieuws en 
de economie en de column van Martin 
Bril. Maar die is dood. Jammer. God 
hebbe zijn ziel. 

En zo ben ik weer terug bij mijn 
onderwerp, want ik ga die column voor 
het AD niet schrijven. Ten eerste vind 
ik dat te dicht bij deze krant liggen, en 
ten tweede wil ik die belasting niet, 
nòg een stuk schrijven en dat elke 
week. Want vanzelf gaat het echt niet, 
dat kan ik u verzekeren. U moet maar 
eens goed naar die columns kijken 
waar de kranten vol mee staan. (De 
oude De Genestet die in de negen-
tiende eeuw over Nederland schreef: 
“Oh land van mest en mist…” zou nu 
zeker schrijven: “Oh land van mest en 
columnist…”). Een columnist heeft 
een onderwerp nodig, en dat is zoeken 
geblazen en in menige column over-
heerst de opluchting en blijdschap: “Ik 
heb een onderwerp gevonden!” Daar 
had ik deze week geen last van, want 
ik wilde het over liedjes hebben. En 
nou moet ik gauw wezen anders kom 
ik daar helemaal niet meer aan toe. 
Ik word sochus wakker met het nieuws 
van Radio Rijnmond, en daarna zet ik 
de radio als de wiedeweerga uit, want 
als er een melodie bij die reclame zit 
krijg ik die de hele dag niet meer uit 
mijn kop. Maar wel speelt er dan een 
andere melodie door mijn hoofd, en 
het is mij dan een raadsel waar die 
vandaan komt. Laatst het Belgische 
Volkslied, hoe kom je er op! Een 
andere keer het kinderliedje “Een 
veldmuis vond in het beukenbos een 
lege notedop”, u weet wel, dan maakt 
ie er een fi ets van en rijdt ie van de 

heuvel af en verongelukt ie, en dat 
vond ik altijd zo zielig, terwijl we 
triomfantelijk moesten zingen: “Z’n 
staart zat tussen het wiel geklemd, 
zo kwam die muis te pas!”, terwijl 
als je een lege notedop vindt en daar 
een fi ets van maakt, als muis zijnde, 
dan is dat toch een mooi voorbeeld 
van ondernemingszin en gepast eigen 
initiatief. Dat was trouwens altijd 
zo in die kinderliedjes, durf werd 
altijd afgestraft. Berend Botje “ging 
uit varen” en kwam prompt “nooit 
weerom”. Uit Torentje Bussekruit 
kwam weliswaar “een gouden fl uit” 
maar even later was het torentje 
gebroken. Jan Blokker heeft er eens 
een mooie, daar is ie weer, column 
over geschreven. 
Waarom zit zo’n liedje na zestig jaar 
opeens in je kop? Geen idee. Vol-
gende keer meer over liedjes.



Pagina 4 Dinsdag 28 april 2009 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

V IE RBANNE NS TRAAT 1
N IE UW E RKE RK
TE LE FO O N (0111 )  641798

WA LENB UR GERW EG 83  -  R O TTER DA M 
TELEFO O N ( 010 )  4660368 /4663161

N I EUW E CR O O S W I J K S EW EG 66B
R O TTER DA M -  TELEFO O N ( 010 )  4136910

W W W.T IM M E RM AN-NATUURS TE E N.NL

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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

Behandeling bij u thuis mogelijk!

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

SLIJPERIJ

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

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

Nieuwe collectie 
van maat 36 t/m 52

Ook de nieuwste trends in mantels en jacks!
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

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)

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

De riante woonkamer beschikt over een fraaie raam-
partij welke een prachtig uitzicht biedt over Hoogvliet. 
De vloer is afgewerkt met laminaat. De open woon-
keuken is voorzien van een L-vormige opstelling. 
Vanuit de keuken heeft u toegang tot het heerlijke, 
overdekte dakterras op het westen, waardoor er 
gemakkelijk kan worden genoten van een maaltijd 
buiten. Het appartement beschikt over 2 slaapkamers, 
waarvan 1 met een eigen badkamer met bad, douche, 
wastafel en toilet. De tweede badkamer is op dit 
moment in gebruik als wasruimte en beschikt over een 
douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

Levensloopbestendige woning gelegen op de 8e verdieping van een 
mooi complex te Hoogvliet. Het appartement heeft een woonkamer 
van maar liefst 60 m² en biedt een uniek uitzicht over Hoogvliet. De 
woning is gesitueerd op loopafstand van de winkels. 

Middenbaan Noord 124 
3191 EK Hoogvliet 
Tel.: 010 - 216 11 10 
Email: info@synchromakelaardij.nl

Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

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 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

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

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

VOOR 
ROTTERDAM 

BOEKEN
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362
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Waar was dat nou?

Sinds mijn eerste bezoek aan deze 
dijk eind ’40-begin ’50 is er weinig 
veranderd. Het wegdek is nog smal, 
sommige huisjes zijn nog steen-
oud, rust is alom. Jammer is dat er 
automobilisten zijn, die de voorge-
schreven 30 km/uur veel te langzaam 
vinden. Zij verpesten overduidelijk 
de rust, die daar om voetgangers, 
(brom)fietsers en overig verkeer 
hangt. Je moet op de dijk ook niet te 
veel naar links kijken (als je richting 
Groene Kruisweg gaat), want dan zie 
en hoor je het verkeer over rijksweg 
15 daveren.

N.W. den Otter-Visser (Barendrecht): 
“Volgens mij is de foto aan de 
Charloisse Lagedijk gemaakt, zoals 
wij zeiden Charloose. Vroeger fietsten 
we daar vanuit Barendrecht naar de 
Groene Hilledijk of verder de stad 
in. Slager Fokkema had daar een 
winkel; die stond over de sloot en 
dat was Barendrechts grondgebied. 
De tramwagons weet ik ook nog heel 
goed. Dat was iets bijzonders, die 
hebben er nog heel lang gestaan en ik 
heb het idee dat er nog een staat als 
schuurtje.”
Gerard Voogt (Bruinisse): “Dit is de 
Schulpweg. Toen ik drie jaar werd, in 
1951, kreeg ik van mijn ouders een 
fiets en dat fietsen had ik in één mor-
gen onder de knie. Vaak fietsten mijn 
vader en ik vanaf de Millinxstraat 
via de Carnissesingel en de Kromme 
Zandweg langs de Wielewaal over de 
Schulpweg naar het zandstrandje op 
de hoek van de Waalhaven Oostzijde 
en Waalhaven Zuidzijde. Het water 
was daar niet diep, dus ideaal voor 
kinderen. Er liep een fietspaadje tus-
sen struiken door over een sloot heen 
vanaf de Schulpweg naar de Waalha-
ven. Dus niet via de Korperweg. Als 
ik er aan terug denk, ervaar ik weer de 
landelijke rust die daar heerste.” (Dit 
antwoord is fout, maar de herinnering 
is té mooi om zo maar weg te gooien. 
AvdS).
Mevrouw G.M. Hoevenaars-Monté: 
“Eindelijk herken ik ook eens iets. 
Dat hoop ik tenminste. Sinds 1971 
woon ik in Rotterdam (Proveniers-
wijk, Zuidwijk, IJsselmonde). 
Toen ik in IJsselmonde kwam wonen, 
kon onze oudste zoon juist goed in het 
fietsstoeltje zitten. We fietsten vaak 
over deze dijk om naar de (verwaar-
loosde) dieren te kijken en de bij-
zondere noodwoningen. Een heerlijk 
groene omgeving, waar toen nog geen 

fly-over herrie bracht. Kortom, ik 
denk het Zevenbergse Dijkje.” (Da’s 
dus fout! AvdS).
Joke Plaizier: “Op het eerste gezicht 
‘wist’ ik dat het erg bekend is, maar 
waar is dit dan? De geteerde(?) plan-
ken op de huizen langs deze dijk....ja 
het moet de Charloisse Lagedijk zijn. 
Vanuit IJsselmonde reed je zo bin-
nendoor naar de Peugeot-garage aan 
het einde van deze dijk bij de Groene 
Kruisweg.”
Joop van Rijswoud: “De foto laat het 
oostelijk deel van de Charloisse La-
gedijk zien van jaren geleden, tussen 
de Smithoekseweg en Langenhorst. 
Links de hekwerken van de Boshui-
zen-boerderij en rechts de huisjes Net 
Pas van de familie De Wit, het huis 
van de familie Haak en Kik en op 
de hoek van het achterste huisje zat 
vroeger kruidenier Roos.”
Gerard en Riet den Dekker, Kamille 
15, 4251 JP Werkendam: “Charloisse 
Lagedijk. Wij zijn ver voor WO II 
op Charlois geboren en dat spreekt 
voldoende denken we.”
F. Schipper (Duiven): “Het is de 
Charloisse Lagendijk. Ik heb in de 
jaren vijftig daar menig maal kolen 
bezorgd, ik werkte namelijk bij de 
Verenigde Brandstoffenhandel.”
Machiel de Keijser (Barendrecht): 
“Volgens mij is dit de Charloisse 
Lagendijk op de grens van Baren-
drecht en Rotterdam. Ik heb hier veel 
herinnering aan als we met de bus 
van Barendrecht naar het Zuidplein 
gingen om mijn opa en oma te bezoe-
ken, die op Charlois woonden. We 
kwamen dan over deze dijk met bus 
40 van de Twee Provinciën. Wat mij 
altijd opviel waren de woonwagens, 
die stonden tussen het oliespoortje 
en de dijk. Verderop aan deze dijk 
woonde de bekende bakker Van der 
Meer. Er zaten nogal wat bochten 
in deze smalle dijk en de bus kon 
dan maar net passeren tussen de 
vele kleine huisjes en geparkeerde 
auto’s door. De bus sloeg bij Garage 
Leeuwenburg links de weg in naar 
Barendrecht. Dan reden we verder 
door het boerenland.”
Ben Beukers (Hellevoetsluis): “Dit is 
een foto van de Charloisse Lagedijk, 
richting de spoorwegovergang bij 
de Langenhorst (waar Coen Moulijn 
slechte herinneringen aan heeft). De 
genoemde slager, die zijn winkel had 
aan dezelfde zijde van de dijk, doch 
vóór de eerste woning, was Slager 
Fokkema. Op de hoek van het blokje 

op de achtergrond zat een kruideniers-
winkeltje en tegenover de eerste twee 
woningen een grote boomgaard (bon-
gerd zei men) van, ik meen Baris.”
C.A..Hoek: “Charloisse Lagendijk. 
Dit was de verbindingsweg tus-
sen Zuidwijk en Smitshoek,  waar 
oude treinen omgebouwd waren tot 
woning.”
L.A. de Rooij: “Deze foto is genomen 
op de Charloisse Lagedijk,waar in 
de jaren ‘50 inderdaad gezinnen 
woonden in verbouwde tramrijtuigen, 
doordat zij door de woningnood geen 
andere keus hadden.”
H.G. Biekart (Oud Beijerland): “Op 
de Charloisse Lagedijk stonden 
vroeger oude treinstellen, ingericht 
als woning. Wij liepen daar veel als 
lid van de AJC en ver voor de oorlog, 
omstreeks 1932, was dit het einde 
van Rotterdam. Je had er ook de 
begraafplaats.”
Nel van Baalen de Wit: “Reken maar 
dat ik weet waar dat was. Het is de 
Charloisse Lagedijk in Rotterdam 
Zuid. In 1949 ben ik op de Dijk 
geboren, iets verderop, ter hoogte van 
Smitshoek. In 1962 zijn we verhuisd 
naar het één na laatste huisje op de 
foto. Er staan vier twee onder één kap 
woningen op dat stukje. De huisjes 
zijn van 1870. In het eerste huisje 
woonde de familie Roos, de heer des 
huizes was broodbezorger bij bakker 
Van de Meer, de bakker op de Dijk 
en voor veel mensen een waar begrip. 
Daarnaast woonde de familie Van de 
Berge, in het volgende huis familie 
De Reus, dan opa Roos, de familie 
Leeuwenburg, de familie de Wit en 
daarnaast de kruidenierszaak van 
Roos. Dat was een fijne winkel, want 
daar kon je nog op de lat kopen en 
de rekening kwam met het bezorgen 
van de boodschappen. Elke week 
kwam Roos ‘vragen’, de boodschap-
pen werden nog in een winkelboekje 
opgeschreven, de boekjes heb ik nog. 
Aan de linkerkant was de wei van de 
gebroeders Boshuizen, achter ons huis 
hadden zij een tuinderij en we plukten 
daar aardbeien voor schooltijd. De 
boomgaard van Baris was bij ons aan 
de overkant, daar plukten we fruit. 
Mijn moeder heeft tot januari 2009 op 
de Dijk gewoond, maar is nu verhuisd 
naar een servicewoning; van de oude 
garde woont er niemand meer.  Eerst 
waren het land- en tuinbouwers en 
heel veel salonwagens als noodwo-

ning. Nu zijn bijna al deze noodwo-
ningen van de Dijk af. De land -en 
tuinbouwers zijn ook bijna allemaal 
verdwenen voor het Zuidelijk 
Randpark. Diep in mijn hart blijft dat 
plekje altijd dierbaar als: “wonen aan 
de rafels van Rotterdam.”
L Dries (Boskoop): “Niet zozeer de 
foto maar de beschrijving van de 
oude tramwagens als noodwoningen 
triggerde bij mij dit antwoord. Ik 
ging in de jaren vanaf 1955 vaak op 
zondag fietsen over de wegen in en 
rond Rotterdam Zuid. De tocht over 
de Charloisse Lagedijk was een van 
die tochten. Daarlangs zag je in die 
tijd inderdaad nog oude tramwagens 
staan langs de dijk. Dit stukje moet 
ergens in de buurt van een afslag zijn, 
waarvan ik op dit moment niet meer 
precies weet waar hij naartoe ging.”
Mevrouw W. den Otter (Barendrecht): 
“De Charloisse Lagedijk! Naar het 
oosten kijkend, ongeveer 600 meter 
voor de Langenhorst. In het laatste 
huis aan de rechterkant woonde de 
familie Roos met hun kruideniers-

winkeltje. En een tweeling die bij mij 
op school zat. Dat was voor mij heel 
bijzonder. Tegenover de familie Roos 
woonde de familie Baris, fruitkweker. 
Verder naar het oosten stonden ‘de 
Wagons.’  Volgens mij staan er zelfs 
nu nog een paar. Leuk, zo`n herken-
bare oude foto te zien.”
Jan Weda (Maassluis): “Als ‘wester-
ling’ niet afkomstig van Zuid, maar 
toch wel redelijk bekend op de Linker 
Maasoever kan dit niet anders zijn 
dan de Charloisse Lagedijk. Tegen-
woordig wel wat drukker dan op de 
foto. De tot ‘woning’ verbouwde 
trams en bussen - i.v.m. de woning-
nood – kan ik me nog wel herinneren. 
Heb dat gelukkig niet zelf meege-
maakt. Lijkt me nogal primitief, 
‘kamperen’ is leuk, maar het moet 
geen jaren duren.”

De attentie gaat naar Gerard en Riet 
den Dekker in Werkendam.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Oplossing “Waar 
was dat nou 89”  

Nieuwe opgave no. 91

Deze ‘Waar-was-dat-foto’ is het bekijken dubbel en dwars waard. ’t Ziet er uit als een 
stille straat ergens aan de kant van Rotterdam. Het lijkt wel of de straat de weilanden 
ingaat. Niets is minder waar: de straat ligt in een zeer drukke volkswijk. Honderden 
meters rails zijn er, maar net niet op de foto zichtbaar. In 2009 zijn deze rails er nog 
steeds, maar zij dienen een ander doel.

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 11 mei 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 

NUTOEN

Ik ben de lezers van deze rubriek dankbaar, dat zij mij verleden 
week naar zo’n mooi stukje Rotterdam hebben gestuurd voor de 
hedendaagse foto van de WWDN-foto 89. Ik moest namelijk op de 
Charloisse Lagedijk zijn. De zon stond aan een onbewolkte blauwe 
hemel, de bomen waren getooid met bloesems, de vogeltjes floten 
en ik genoot!
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“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

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

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

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

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

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

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 
bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
 � Bezemschoon-oplevering van de woning
 � Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning
 � Opleverings schoonmaak

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
� Senior verhuizingen met zorg� Klussenservice
� Duidelijk offerte
� Gratis verhuisdozen
� Geheel verzekerd
� In- en uitpakservice
� U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-

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

Betimmeringen 

- Kasten op maat       - Kozijnen  
 - Schuifwanden          - Ramen en deuren 
 - Jachtbetimmeringen - Verbouw en renovatie 

Telefoon 06-21262763 
www.brinkmanbetimmeringen.nl 

‘De-kijk-exclusief-
achter-de-schermen-
van-Rotterdam-
Airport-Pas.’

De

 €5,-

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. 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

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel 

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland
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De regering is druk bezig financiële dekking te vinden voor de sterk oplopende uitgaven van de overheid in de komende jaren. 
De ouderen zullen daarbij niet worden ontzien. Daarover gaat deze keer onze rubriek. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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

Besparen op opa’s, oma’s en de AOW

1. Op redelijk korte termijn aan-
tasting van de mogelijkheid voor 
subsidie aan opa’s en oma’s die op 
hun kleinkinderen passen teneinde 
hun vaders en moeders de gelegen-
heid te geven betaalde arbeid te 
verrichten. Op de versobering van 
deze zogenoemde oppasregeling 
voor grootouders komen we in de 
volgende Opinie terug, omdat dan 
nadere gegevens over de kabinets-
bezuiniging bekend zijn. Het enige 
dat we daar nu over kunnen zeggen 
is dat opa’s en oma’s nog maar een 
paar jaar geleden met alle plezier 
op hun kleinkinderen pasten zonder 
enige vorm van belastingvoordeel. 
Waarom zou je hen moeten subsidi-
eren om de leuke dingen te doen die 
ze anders ook gratis deden?

2. Het geleidelijk opschuiven van de 
leeftijd om met AOW te gaan over 
een periode van 24 jaar van 65 naar 
67 jaar.

De laatste maatregel tegen de 
oplopende kosten van de vergrijzing 
heeft dus betrekking op de zeer 
lange termijn. Niettemin heeft dit in 
het land tot heftige discussies geleid. 
De vakbeweging heeft tot het najaar 
de tijd gekregen met fi nancieel haal-
bare alternatieven te komen via de 
Sociaal-Economische Raad (SER) 
om de AOW op 65 jaar te houden.
Los van de vraag of dat dit de FNV 
lukt, lijken door de AOW-opschui-
ving de mensen die thans jonger 
zijn dan 40 jaar pas met 67 jaar 
met pensioen te kunnen. Financiële 
rekenmeesters hebben al geschat dat 

een veertiger per maand niet meer 
dan drie tientjes zou moeten gaan 
sparen om dit fi nancieel ‘gat’ – tus-
sen 65 en 67 jaar geen AOW meer 
– op te vangen. Dat lijkt ons niet te 
veel gevraagd, zeker niet omdat al 
lang is gebleken dat een deel van de 
mensen behoorlijk aan vermogens-
vorming doen voor ‘later’.

Mensen die reeds AOW hebben of 
daarop de komende jaren aanspraak 
kunnen maken, willen nog wel eens 
beweren dat zij bijna 50 jaar AOW-
premie hebben betaald en daarom 
menen alle rechten te kunnen hebben 
op de volle AOW vanaf 65 jaar. We 
willen ze dat  gevoel niet onthouden, 
maar feit is wel dat het bij de AOW 
om een ‘omslagpremie’ gaat: de jon-
geren betalen feitelijk direct voor het 
kunnen uitkeren van de AOW aan de 
65-plussers.  Van een verzekerings- 
of opbouwpremie – waarbij een 
ieder individueel rechten krijgt - is 
helaas geen sprake.

Aan de groeiende uitgaven voor 

AOW-uitkeringen wordt indirect 
door alle belastingbetalers (dus óók 
de reeds gepensioneerden) meebe-
taald via andere belastingmaatre-
gelen. Maar dat is in de toekomst 
onvoldoende.

Cruciaal wordt met welke tegen-
voorstellen de SER onder aanvoe-
ring van de FNV komt. Eenvoudig 
een negatief advies geven kan de 
SER niet meer doen, want dan walst 
de politiek daar overheen. De raad 
zal met een realistisch alternatief 
(aan besparingen op de lange ter-
mijn) moeten komen.

Hoe dat er moet uitzien, kunnen wij 
ook niet inschatten. Wel zal rekening 
moeten worden gehouden met 
mensen in zware beroepen. Zij zijn 
al nauwelijks in staat werkend de 65 
te halen. Dus voor hen zal hoe dan 
ook een alternatief moeten worden 
gevonden; hetzij door opschuiving 
van de vut, hetzij door herplaatsing 
in nog wel uit te voeren beroepen.
Verlating van de AOW naar 67 jaar 

betekent dat de uitkeringen voor 
mensen met thans  bijstand, IOAW, 
WAO, enz. (tot 65 jaar) ook moeten 
worden opgeschoven naar 67 jaar. 
Dat leidt weer elders in de sociale 
fondsen tot kostenstijgingen.
Het enige alternatief voor behoud 
van de AOW op 65 jaar dat de 
politiek wellicht nog serieus kan 
bespreken, is elders belastingsver-
zwaringen doorvoeren.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius 
heeft al gesuggereerd dat de hypo-
theekrenteaftrek voor dure woningen 
moet worden beperkt. Dat lijkt wel 
iets te kunnen opleveren, maar is 
geen structurele aanpak. 

Daarom toch maar een belastingver-
hoging voor iedereen, óók voor de 
huidige AOW’ers? Of opschuiven 
van de AOW-leeftijd of misschien 
zelfs beide?
Wie het weet, mag het zeggen.

Hans Roodenburg

Enkele van de forse bezuinigingen waarover het kabinet in 
principe overeenstemming heeft bereikt zullen de ouderen, 
de doelgroep van deze krant, rechtstreeks in hun portemon-
nee treffen. Afgezien van de algemene maatregelen, waarbij 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen jong en oud, gaat het 
hierbij vooral om:

Erf- en schenkingsrecht

Langstlevende 
en ‘estateplanning’
Wij willen een langstlevende 
testament laten opstellen om fi scaal 
optimaal voordeel te krijgen, óók 
voor onze kinderen. Ik heb begrepen 
dat we daardoor kunnen besparen op 
successierechten voor de kinderen 
na ons overlijden. Hoe moeten we 
dat doen?
U haalt twee dingen door elkaar: het 
langstlevende testament (waarbij de 
overlevende ouder het beheer krijgt 
over de totale nalatenschap van de 
partner) en een fi scale constructie om 
(hoge) successierechten te voorko-
men voor kinderen. Dat zijn twee 
aparte kwesties.
Het wettelijk erfrecht voorziet (per 
1 januari 2003) al in het automa-
tisch nalaten aan de langstlevende 
van echtgenoten of geregistreerde 
partners. Alleen als u wat nadere 
zaken wil overeenkomen, raden we 
aan een langstlevende testament te 
laten opstellen bij een notaris die u 
hierover alle informatie kan geven. 
We kunnen dat hier allemaal niet 
uitleggen.
Als u en uw partner over een groot 
vermogen beschikken kunt u aan 
zogeheten ‘estateplanning’ doen door 
bij leven optimaal gebruik te maken 

van de fi scale vrijstellingen bij 
schenkingen of dat op papier te doen, 
maar zelf over het geld te blijven 
beschikken. Daarmee kunnen (later) 
successierechten worden bespaard. 
Ook hiervoor raden wij u aan eerst 
uitgebreid advies te vragen aan een 
notaris.

De huwelijkspartner van 
overleden kind
Het enige kind van onze alleen-
staande kennis is onlangs overleden. 
Met de huwelijkspartner van het 
overleden kind heeft zij geen contact. 
Als onze kennis, die 80+ is, komt te 
overlijden, deelt dan de huwelijks-
partner van het overleden kind mee 
in de erfenis die bestaat uit o.a. een 
eigen huis? Kan die huwelijkspartner 
onterfd worden? Onze kennis heeft 
verder alleen een zus en een nicht.
Als uw kennis overlijdt, zijn de 
eigen kinderen erfgenaam als in een 
testament niet anders is bepaald. Dus 
de huwelijkspartner (schoonzoon) is 
geen erfgenaam wanneer het eigen 
kind al is overleden. Als het eigen 
kind zelf kinderen had, zou die door 
plaatsvervanging wel erven. 
De ex-huwelijkspartner van het kind 
hoeft dus niet onterfd te worden. 
Indien de 80-jarige na overlijden in 
waarde veel nalaat, is het verstandig 
na te denken aan wie zij wil nalaten 

door het laten opstellen van een 
testament. Anders geldt namelijk 
in de door u geschetste situatie het 
wettelijk erfrecht en zijn haar zus en 
nicht de erfgenamen.

Fiscale zaken

Belastingheffing 
over vermogen
Wij bezitten als echtpaar boven de 
vrijstellingsgrens circa 250.000 euro 
aan spaargeld en beleggingen. Hoe-
veel belasting betalen we daarover 
in box 3?
Het belastingdeel is 1,2 procent van 
de hoofdsom boven de vrijstellingen. 
De fi scus gaat uit van 4 procent 
aan fi ctief rendement en daarover 
moet 30 procent (1,2 procent van de 
hoofdsom) belasting worden betaald 
in box 3. U betaalt dus € 3000 aan 
belasting over uw vermogen per jaar 
als dat hetzelfde blijft. 

Pensioen netto naar ex 
overgemaakt
Mijn ex-echtgenoot heeft van zijn 
pensioen netto aan mij een bedrag 
ineens overgemaakt als alimentatie. 
Waarom houdt de Belastingdienst 
tweemaal inkomstenbelasting in?
Het bedrag dat uw man aan u heeft 
betaald is voor hem als alimenta-
tie fi scaal verrekenbaar. Echter u 

krijgt dat niet netto van hem. U zult 
daarover nog inkomstenbelasting 
moeten betalen, want het valt bij u  
- technisch gesteld -  in box 1 van de 
inkomstenbelasting.
We raden u aan met iemand, of een 
belastingadviesbureau, in zee te 
gaan om te controleren wat deze 
inkomsten voor consequenties voor 
u hebben. 

Aftrekbaarheid 
van overlijdenskosten
Mijn moeder is dit jaar overleden 
en vanuit de erfenis is de begrafe-
nis betaald, zodat daarover geen 
successierechten behoeven te worden 
betaald. Mogen de begrafeniskosten 
nu ook onder buitengewone lasten 
van mijn belastingopgave voor dit 
jaar in mindering worden gebracht?
Nee. Uitgaven wegens overlijden 
vormen alleen een persoonsgebon-
den aftrek als zij betrekking hebben 
op uzelf, op uw fi scale partner en 
uw kinderen tot 27 jaar die tot uw 
huishouden behoren. Dus als nog 
aangifte moet worden gedaan over 
de inkomsten van uw moeder in het 
overlijdensjaar (F-biljet) zijn ze nog 
wel aftrekbaar. Als de belastingdienst 
aan de erven nog geen F-biljet heeft 
gestuurd, kan het aantrekkelijk zijn 
alsnog hierin aangifte te doen en (ook 
andere) aftrekposten te onderzoeken.

AOW en pensioen

Niks terugzien 
van betaalde vutpremies
Ik ben 59 jaar en heb in het verleden 
vele jaren vutpremies betaald. Ik ben 
echter uit die bedrijfstak weggegaan 
en werk thans als zelfstandige. Heb 
ik nog recht op een vutuitkering?
Nee!  Het vervelende van vutpremies 
is dat het een omslagstelsel is. Met 
andere woorden: de betaalde premies 
van de werkenden worden gebruikt 
om de vutuitkering van de ouderen 
in de betreffende bedrijfstak te beta-
len. Het betekent echter dat als je een 
bepaalde bedrijfstak met vut verlaat, 
je geen enkel recht meer hebt op een 
vutuitkering uit die ‘oude’ CAO. 
Bij een nieuwe CAO-partij (of 
bedrijfstak) moet je vervolgens weer 
tien jaar in dienst zijn om vutrechten 
(als die er nog zijn!) te verkrij-
gen. Bovendien heeft de overheid 
besloten de vut niet meer fi scaal 
te stimuleren, waardoor deze voor 
werknemers thans jonger dan 59 
jaar is afgeschaft. Het nieuwe fi scaal 
gesteunde fenomeen is sparen voor 
‘levensloop’. Dat is een vrijwillig 
systeem, wel gebonden aan een 
individuele persoon. Maar dat loopt 
van geen kant!
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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 interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
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
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.

Senioren verhuizingen
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. 

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

Adressen en telefoonnummers:

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

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

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

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

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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en

omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,

dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur



De showroom naast café Noordplein, 
dat vroeger van dezelfde eigenaar 
was, bleek een verzamelplaats van 
oud-boksers en boksliefhebbers. Jan 
de Bruin , een van mijn vroegere 
favorieten, komt er iedere woensdag 
een kaartje leggen.
De Kralinger, inmiddels 86 jaar oud, 
stond bekend als gentlemanbokser. 
Hij was het tegenbeeld van vechtjas 
Bep van Klaveren. Net als Luc van 
Dam behoorde hij tot de stilisten. Als 
hij de ring instapte, was zijn voor-
naamste doel er weer onbeschadigd 

uit te komen. “Ik wilde wel winnen, 
maar niet ten koste van alles.”
Als Engelsen over de bokssport 
praten hebben ze het vaak over ‘the 
noble art of selfdefense’, de edele 
kunst van het zelfverdedigen. De pu-
pil van Theo Huizenaar was daarvan 
de personifi catie. Hij stond links voor, 
maar zijn voornaamste wapen was 
een glaszuivere rechtse directe. Als 
hij in Antwerpen bokste, werd hij op 
de affi ches aangekondigd als de ‘Hol-
lander met de gouden rechter knots’.
Jan de Bruin werd nooit Europees 
kampioen, maar bokste wel enkele 
keren tegen de allergrootste pugilis-
ten. In het sportpaleis van Antwerpen 
nam hij het in juni 1950 op tegen 
de beroemde Amerikaan Sugar Ray 
Robinson, die eerder Luc van Dam 
had verslagen. Robinson maakte een 
toernee door Europa en had de orga-
nisatoren toegezegd na iedere partij 
10.000 dollar over te maken aan de 
kankerbestrijding. Om die toezegging 
waar te maken, mocht hij niet k.o. of 
zelfs maar knock down gaan, want 
dan zou hij op medische gronden 

voor zes weken rust moeten houden. 
Robinson was gewaarschuwd dat Jan 
de Bruin over een geweldige rechtse 
directe beschikte en paste daarom 
extra op zijn tellen. Jan de Bruin hield 
het acht ronden vol. Toen vond hij het 
welletjes. Hij had de indruk dat de su-
perieure Sugar Ray een spelletje met 
hem liep te spelen en daar paste hij 
voor. In de achtste ronde gaf hij op.
Een klein jaar later – op 7 mei 1951 
– ontmoette hij in Engeland Randolph  
Turpin, een beest van een bokser, die 
eerder Luc van Dam na 42 seconden 
knock out had geslagen. De Bruin 
ging in de eerste ronde tegen het can-
vas, maar herstelde zich wonderwel 
en zorgde in de tweede ronde voor 
een geweldige sensatie door de Brit, 
die nog nooit was neergegaan, met 
een rechtse directe neer te halen. Tur-
pin liet zich geen tweede maal verras-
sen en maakte in de zesde ronde een 
einde aan het toen eenzijdige vecht.
Theo Huizenaar en Nederlandse jour-
nalisten bewogen die avond hemel 
een aarde om foto’s te bemachtigen 
van het moment dat Turpin op het vilt 

lag, maar dat was vergeefse moeite. 
De negatieven werden voor hun ogen 
verscheurd.  De wereld mocht wel 
weten dat Turpin door zijn knieën 
was gegaan, maar niet zien. Wim Jan-
sen heeft jammer genoeg geen affi che 
van dat gedenkwaardige boksgala in 
Engeland. Wel van de meeting in het 
Antwerpse Sportpaleis waarop Jan 
de Bruin het opnam tegen Sugar Ray. 
Daar wordt door de verzamelaars 
van posters nog altijd heel vaak naar 
gevraagd. Ze moeten er pakweg 40 
euro voor neertellen.
Jan de Bruin en Luc van Dam hebben 
in de ring nooit tegenover elkaar 
gestaan. Daar was een reden voor. 
Luc was een broer van Jans vrouw. 
“Logisch dat je dan niet tegen elkaar 
gaat boksen’’, vertelt Jan in bokszaal 
Crooswijk in de Pootstraat die hij op 
vaste tijden bezoekt om oude strijd-
makkers te ontmoeten.
De Bruin ziet er nog puntgaaf uit. 
Het is hem niet aan te zien dat hij er 
tachtig partijen als amateur en 65 als 
prof op heeft zitten. Zijn witblonde 
haren die hem  op de lagere school 
de bijnaam ‘de witte big’ bezorg-
den zijn wat donkerder geworden, 
maar hij heeft geen bloemkooloren, 
geen boksersneus of beschadigde 
wenkbrauwen aan zijn sportcarrière 
overgehouden. Toen Sugar Ray hem 
in 1950 in het Antwerpse Sportpaleis 
op de weegschaal zag staan, viel het 

hem meteen op dat de Rotterdam-
mer er zo fris en gezond uitzag. Toen 
al  moet het tot hem doorgedrongen 
zijn dat hij tegenover een koele en 
verstandige tegenstander stond. Geen 
wildebras, maar een echte vuistscher-
mer. 
De Rotterdammer is niet rijk ge-
worden van de bokssport. Insiders 
schatten dat hij 10 à 12 duizend 
gulden voor zijn zwaarste partijen 
heeft ontvangen. Gages van om en 
nabij de 30.000 dollar, zoals Bep van 
Klaveren in zijn Amerikaanse periode 
opstreek, heeft hij nooit mogen incas-
seren. Hij bewaart niettemin goede 
herinneringen aan zijn manager Theo 
Huizenaar. “Theo was geen gemak-
kelijk man, maar hij heeft me altijd 
eerlijk behandeld.“
Van Bep van Klaveren heeft hij een 
goede les geleerd. Op jonge leeftijd, 
in 1937,  was hij er in de Nenijtohal 
getuige van dat zijn beroemde stad-
genoot in de achtste ronde k.o. werd 
geslagen door de Duitser Gustav 
Eder. “Eder had de gewoonte zijn te-
genstander uit te dagen met een lage 
dekking”, vertelt hij. “Toen Bep zich 
liet verleiden hetzelfde te doen, liep 
hij vol op een stoot en ging hij voor 
de eerste en enige keer in zijn carrière 
knock-out.”
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Tijdens een fietstochtje door het Oude Noorden werd mijn aandacht op het Noordplein getrokken door 
een zaak die behangen was met prachtige, glimmende boksaffiches. Aanplakbiljetten uit een ver 
verleden met de namen  van legendarische figuren als Sugar Ray Robinson, Bep van Klaveren, Luc van 
Dam, Jan de Bruin en vele anderen. Dit soort affiches vind je gewoonlijk alleen  in boksscholen. Toen 
ik m’n fiets aan de kant zette en brutaalweg naar binnen stapte om de eigenaar van de showroom (en 
verkooplokaal) van boksposters te leren kennen, werd ik hartelijk verwelkomd door Wim Jansen, neef 
van de Feyenoorder met dezelfde naam.

Prachtige affiches 
belangrijke bokswedstrijden

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

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Nieuwe foto
Vier mannen keurig in het pak op een voetbalveld in Rotterdam. 
Ook sporters droegen in 1959 nog vaak een stropdas. Ziet u om welke personen het hier gaat?

Oplossing foto 14 april 2009
Begin 2004 gebeurde er iets ongeloofl ijks. Zwart-Wit ’28 – jarenlang een begrip in en buiten Rotterdam - hield op te 
bestaan. De voetbalclub was in grote fi nanciële problemen geraakt en tot overmaat van ramp brandde het clubhuis aan 
de Vaanweg af. Het is nu eigenlijk nog niet voor te stellen dat de ooit in alle opzichten sterke vereniging er niet meer is. 
Zwart-Wit ’28 was een sieraad in het zaterdagvoetbal met honderden leden en duizenden toeschouwers. De club werd in 
1928 opgericht als Rotterdamsche Christelijke Voetbalvereeniging Zwart-Wit ’28. Uiteraard werd er vanuit die levens-
beschouwing op zaterdag gespeeld. Andere Rotterdamse clubs als Unicum (1921) en WIA (1927) gingen Zwart-Wit 
’28 daarin voor. Zij speelden in de Rotterdamsche Christelijke Voetbal Bond; deze fuseerde in 1934 met de Christelijke 
Nederlandsche Voetbal Bond. In het begin van de oorlog verbood de bezetter deze bond en moesten clubs toetreden tot de 
Rotterdamsche Voetbal Bond. Na de oprichting begon Zwart-Wit ’28 met voetballen op een weiland van boer Vaandrager 
aan de Korperweg. Daarna speelde de club achtereenvolgens aan de Kromme Zandweg, op Varkenoord (1948) en op het 
sportpark De Vaan (1966). Al in de jaren zestig kreeg de succesrijke club met spelers als Coen en Jan Nieuwstraten en 

keeper Aad van der Laan de bijnaam van ‘Feyenoord van de zaterdagmiddag’. Absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis vormt 1971. Eerst werd Zwart-Wit ’28 afdelingskampioen, daarna werd het 
zaterdagkampioenschap behaald door overwinningen op Huizen en vervolgens landskampioen door zondagkampioen Caesar uit Limburg af te troeven.
Clubarchivaris Kees Kool van Zwart-Wit ’28 schrijft over de foto: “Het is het elftal uit het seizoen 1971/1972. Ook toen werden we zaterdagkampioen, 
maar het algemeen amateurkampioenschap behaalden we toen niet. Op de foto staande vlnr: Wim Tuunter (met loopgips vanwege een beenbreuk), elftal-
leider Wim van den Heuvel, verzorger René Pauwels, Adri Wander, Kees Wander, Hans Helleman, Ferry ter Mors, Ger Reitsma, Theo Blaak, Joop Hak 
(geblesseerd) en grensrechter Anne Faasse. Zittend vlnr: Peter van der Sande, trainer Wim van der Gijp, Frans Steur, Martin Lührman, Jan de Winter en 
Ton Viergever.” Gerrit van Buuren sr. laat weten dat hij vrijwel alle spelers herkent. Voor Joop Hak heeft de foto al helemaal geen geheimen, maar hij 
staat er dan ook zelf op.

Gentlemanbokser Jan de Bruin (86) nog altijd puntgaaf en helder van geest

- Een jonge Jan de Bruin, samen met 
Sugar Ray Robinson -

- Jan de Bruin (l) en Wim Jansen -
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Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

REPARATIE & VERKOOP
van wasmachines - koelkasten -

klein huishoudelijke apparaten ect.

Leo van Gent

‘t Plateau 1, Spijkenisse, Tel.: 0181 - 611 598

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

www.houseofengland.nl 
Altijd eerst even bellen: showroom op

afspraak geopend

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928
BEHANGEN / WITTEN / SCHILDEREN / ONTRUIMEN 

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

Karel Doormanstraat 459
3012 GH Rotterdam

Tel: 010-4334442
Fax : 010-4120498

Zaanse juweliers is een bedrijf dat al bijna 
100 jaar in Rotterdam gevestigd is en zich 
gespecialiseerd heeft in antieke en retro 
sieraden, zo ook in zilver en zilveren 
gebruiksvoorwerpen! Bijna al onze sieraden 
en gebruiksvoorwerpen zijn daarom éénmalig, 
steeds weer nieuw en steeds weer andere!

Experts zijn wij met het maken van zegelringen met 
familie wapen gravure, altijd handgemaakt en gegraveerd!

Tevens voeren wij taxaties uit voor alles wat goud en zilver is , en
natuurlijk ook horloges!

Zoals een 100 jarige betaamd, is alle kennis op 
het juweliers gebied aanwezig en nodigen wij 
een ieder uit voor vrijblijvend en gratis advies!

 www.zaansejuweliers.nlNIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

Kleur- en Stijladvies
 • kleding 
 • make-up
 • haar
 • accessoires
15% korting voor 50-plussers

Kleurrijk Advies
Sandra Hoogteijling  06 – 34 90 68 67
kleurrijkadvies@orange.nl  www.kleurrijkadvies.info

voor wie gezien wil worden

Shantykoor ALBATROS 
zoekt:

Amateur-Dirigent
mannelijk of vrouwelijk

voor info: tel. 010-4653559

NEGENTIG JAAR SP IDO
IN VOGELVLUCHT
90 JAAR SP IDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
DAT IN GEEN
ROTTERDAMSE
BOEKENKAST
MAG ONTBREKEN.

14 ,50
+ 2,50 VERZENDKOSTEN

Wie belangstelling heeft, kan het boek bestellen bij De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of per email op info@deoudrotterdammer.nl. 
U krijgt het boek thuis gestuurd na overmaking van  17,00 op giro 4220893 
t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. uw naam en adres.
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (37)

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.

Maashaven
Binnenschepen, kustvaarders en oceaanstomers 
zijn de Maashaven almaar minder gaan delen na 
het realiseren van de Botlek- en Europoortha-
vens. Vooraf aan de naamgeving en openstelling 
van de Maashaven op 11 mei 1897 ging ruim 
vijf jaar graven. De zelfstandige gemeenten 
Charlois en Katendrecht werden erdoor van 
elkaar gescheiden. De Maashaven kent een rijke 
historie vanwege de vele duizenden schepen 
met goederen van en naar alle uithoeken van de 
wereld. Ook is het een haven die gegrift staat in 
het geheugen van schipperskinderen, die nood-
gedwongen op een internaat verbleven. Voor hen 
was de Maashaven een belangrijke plek voor 
weerzien en afscheid van ouders en familie. 
Decennia was het dé plek voor aanvoer van 
bananen, die in een hoek van de Maashaven uit 
witte schepen kwamen. Aanvankelijk op ‘de 
bult’ van een bootwerker over een zwabberende 
loopplank heen en daarna mechanisch dankzij 
de voortschrijdende techniek. Met losse pisangs 
werd het niet zo nauw genomen. Die gingen 

overboord de plomp in, werden prooi van 
jongens die ze opvisten en thuis in een donkere 
kast lieten rijpen.
Rijk is ook de graanhistorie en die van de 
majestueuze elevators die met hun slurf de land-
bouwproducten in het ene schip opzogen en via 
een ingenieus systeem in een ander bliezen voor 
verder transport. Allemaal vergane glorie, een 
graanelevator is alleen nog te bewonderen in het 
Maritiem Buitenmuseum in de Leuvehaven. De 
bombastische graansilo’s aan de zuidkant van de 
Maashaven herinneren er ook aan, maar hebben 
hun functie voor een groot deel verloren.
Onlosmakelijk verbonden aan de historie is 
binnenvaartcentrum De Zwarte Zwaan: het 
postadres, thuisbasis en ontmoetingsplek van 
schippers. Maar ook het centrum voor wach-
ten op lading of de komst van kroost, familie, 
proviand aanvullen of om een afspraak te maken 
voor een broodnodige reparatie. De Maashaven 
heeft die veelzijdige functie verloren, maar de 
herinnering blijft beeldend.  

Bevrijd!!!
Natuurlijk leidde de bevrijding van Nederland 5 mei 1945 
tot een uitbarsting van feestvreugde. Door het hele land, 
maar vanzelfsprekend ook in Rotterdam, kwam het tot 
allerlei festiviteiten, maar werd vaak en passant afge-
rekend met lieden die zich minder vaderlandslievend 
hadden getoond. 

De heer Saris had een goed oog voor wat er gebeurde en trok, bewapend 
met een camera, de stad in om her en der vast te leggen wat zich in die 
vreugdevolle dagen afspeelde. Op deze pagina het resultaat 
van zijn werk, ingestuurd door J. Schippers-
Hoogenraad.

12 mei, parade van de Koninklijke Marechaussee op de Kruiskade
16 mei, Engelse soldaten delen kaakjes 

uit op de Wolphaertsbocht9 mei, Canadese soldaten worden uitbundig 

verwelkomd op de Dorpsweg

7 mei, een groepje van de Binnenlandse Strijdkrachten marcheert over de Wolphaertsbocht

9 mei, enkele ‘politieke gevangen’ 
worden afgevoerd

16 mei, Amerikaanse voedseltransporten voor 

de Rotterdamse burgerij

12 mei, Duitse troepen blazen de aftocht via de Maasbrug

10 mei, Heineken op de Crooswijkse-

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

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

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

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV

De oude reclameborden van emaille? Ze zijn 
volledig uit het straatbeeld verdwenen en de 
meeste zijn bij het grofvuil beland. Nu zijn deze 
borden een gewild verzamelobject, en ik ben één 
van die verzamelaars.

Heeft u nog zoʼn bord in een verloren hoekje, 
en wilt u het verkopen?

Neem dan contact met mij op!

KENT U 
ZE NOG?

A. de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam

010 437 36 76
06 18 77 55 60
06 28 46 83 16

De BoedelZorgDrager

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

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

In Ouderkerk a/d IJssel bestaat al twintig jaar, wat vroeger heel 
gewoon was. Ton en Gea Vink noemen het OUDERWETSE 
DORPSSERVICE. Het betekent, dat U bepaalt hoeveel aandacht 
u nodig heeft bij de aanschaf  van een nieuwe wasmachine, 
droger, vriezer, koelkast of inbouwapparaat. Ton en Gea geven u 
telefonisch of in de winkel uitgebreide uitleg over de mogelijkheden 
die er zijn. Onder het genot van een kopje koffi e wordt er vervolgens 
menig goed gesprek gevoerd. Ton: “Als u dat op prijs stelt dan kom 
ik bij U thuis meten en adviseren bij de vervanging van een defect 
inbouwapparaat in uw keuken”. Het bezorgen en aansluiten gaat op 
dezelfde zorgvuldige wijze. Ton haalt het oude apparaat weg, maakt 
de plek schoon, sluit alles aan en legt het apparaat goed uit zodat u 
direct aan de slag kunt. Als u daarna problemen heeft met de bedie-
ning dan mag u altijd bellen voor advies. Juist senioren stellen deze 
verkoop methode op prijs, aandacht en respect zoals vroeger heel 
gewoon was. 

Wij bieden u heel veel extra’s:
U kiest uit bekende merken…..Siemens (Bosch), Liebherr, Miele, 
Asko, Atag, Beko, Pelgrim.
U spaart uw portemonnee……in crisis tijden levert VINK tegen een 
scherpe prijs.
U bespaart tijd…..Vink levert op tijden die U wenst, dus ook ’s 
avonds en op zaterdag..
U neemt uw gemak…..Vink bouwt uw apparaat netjes en vakkundig 
in tegen een scherp uurtarief.
U krijgt veel extra’s…..Vink bezorgt in heel ZUID-HOLLAND, sluit 
aan en neemt u oude apparaat mee zonder extra kosten
U geniet van ouderwetse dorpsservice……als U een storing heeft op 
een apparaat zorgt VINK voor een deskundige monteur.
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Drie jaar na zijn geboorte verhuisden 
zijn ouders naar de Borgesiusstraat, 
omdat de nieuwe woning een douche 
had, een voorziening die ervaren werd 
als een rijk bezit. Tot zijn 23ste bleef 
Rinus onder de ouderlijke vleugels 
en trouwde vervolgens, nu alweer 
55 jaar geleden, met zijn Johanna. 
“Vroeger werkte ze mee”, verklaart 
Rinus waarom hij het is die achter de 
toonbank koffie en koekjes serveert.
Vijftien jaar was de goud- en zilver-
kunstenaar toen hij zich ging roeren in 
het vak van edelmetalen en edelstenen. 
Bij tal van destijds bekende juweliers-
bedrijven stond de creatieve schepper 
op de loonlijst, onder wie Constance 
van v/h Eduard Goudsmit in het 
Groothandelsgebouw. “Daar verdiende 
ik 77 gulden per week. Daar kon de 
schoorsteen nauwelijks van roken en 
hadden we het met onze drie kinderen 
niet breed. Dus heb ik de bazen 
vaarwel gezwaaid en ben voor mezelf 
begonnen”, grijnst hij. “Dat ging zo 
goed dat ik na een paar jaar dit pand 
kon kopen. Ik heb het helemaal laten 
opknappen. Ziet het er niet uit om 
door een ringetje te halen? Ja toch?”
Breed lachend: “De gids laat de 
historische tram voor mijn deur altijd 
even stoppen, vertelt over mijn pand 
en bedrijf en ook dat het hier zo smal 
is en daarom de meubelen tegen het 
behang geplakt zijn.”

Handwerk
Het interieur is nog van de eerste dag 

en is destijds afgestemd op de omvang 
van de winkel. Ter vergroting van 
het ruimtelijk effect hangen er veel 
spiegels in een decor van sieraden, 
foto’s en een prachtige drie decime-
ter hoge miniatuur korenmolen van 
zilver die echt draait. “Met de hand 
gemaakt en zelfs de rieten bedekking 
lijkt natuurlijk”, vertelt hij met olijke 
kraalogen. 
Rinus is trots op iedereen en alles 

wat hij bereikt heeft, maar bovenal 
dat hij nog steeds elke dag in zijn 
winkel achter de toonbank mag staan 
of scheppend achter zijn werkbank 
kan zitten. “Vrijwel alle sieraden, of 
het nou ringen, hangers of armbanden 
zijn, maak ik met de hand. Néé, ik 
koop bijna niets van de groothandel, in 
mijn winkel ligt geen eenheidsworst. 
Wat ik verkoop is uniek, daar is maar 
één exemplaar van en dat draagt het 
stempel van Rinus Heijkoop. Ik zeg 
altijd tegen klanten ‘Koop bij de man 
die het maken en repareren kan’. En 
ook: ‘Een vrouw zonder juwelen is als 
een lente zonder bloesem.’

Vakman
Opvallend zijn de scheppingen in 
speciale vitrines van vuistgrote futu-
ristische dieren in geel- en witgoud, 
afgezet met platina en bezet met 
edelstenen. “Allemaal handwerk, is 

niet te koop, want die heb ik gemaakt 
voor mijn kinderen. Ik werk aan dit 
miniatuur (van 30 centimeter) in zilver 
van een containerschip”, begint hij de 
uitleg in zijn atelier waar elke stukje 
gereedschap minutieus een eigen plek 
heeft.
Rinus toont hoe hij trouwringen 
creëert en ze bijvoorbeeld van een 
speciaal vlechtwerk voorziet. “Ik ben 
met een heel dure ring bezig voor 
iemand die deze helemaal bezet wil 
hebben met briljantjes. Die is niet in 
vijf minuten af, daar moet je geduld 
voor hebben. Ik werk in opdracht voor 
iedereen die vrijblijvend binnen-
stapt. Zo werk ik al mijn hele leven: 
gewoon, eerlijk, nooit opdringerig, het 
moet de keuze van de klant zijn en niet 
die van de verkoper.”
Rinus Heijkoop bezit elk denkbaar 
vakdiploma, zonder dat hij er voor 
in de schoolbank heeft gezeten. “Ik 
ben een autodidact. Op de Vakschool 
Schoonhoven voor Goud en Zilver heb 
ik cum laude het vakexamen afgelegd, 
want dat heb ik in de praktijk geleerd.” 
In de loop der jaren heeft hij tal van 
leerlingen de kunst van zijn vak 
bijgebracht en die zijn daarmee een 
succesvolle eigen weg ingeslagen.

Rinus Heijkoop over de Nieuwe 
Binnenweg: “Het is nog steeds een 
heerlijke straat met een rijke sortering 
aan winkels waar het goed, gezellig, 
veilig en fijn kopen is. Wij behoren 
met homeopathiewinkel De Pil en si-
garenboer Slingerland tot de langst zit-
tende ondernemers van de straat. Néé, 
problemen hebben we nooit gehad, 
wel met verkrampte lachspieren van 
het plezier dat klanten en winkeliers 
onderling altijd hebben.”

Juwelier Rinus Heijkoop 63 jaar scheppend 
kunstenaar van sieraden en edelstenen
Rinus Heijkoop is klein van stuk en zijn postuur past helemaal bij dat van zijn juwelierswin-
kel in het smalste pand van Rotterdam. Wie over de Nieuwe Binnenweg wandelt, kan num-
mer 119 gewoon niet ontgaan. Het fraaie pand met klokgevelachtig dak is 140 jaar geleden 
gebouwd en zou zonder meer een aanwinst zijn voor de Herengracht in Amsterdam. “Ik denk 
weleens dat ze het daarom destijds expres in Rotterdam gebouwd hebben”, lacht de 78-
jarige Marinus Heijkoop aanstekelijk. “Inderdaad, nog maar 78, iedereen noemt me Rinus 
en ik ben van plan hééél lang door te gaan”, benadrukt de in de Justus van Effenstraat in 
Spangen geboren zoon van een trambestuurder. 

Juist 50-plussers komen na tientallen 
jaren roken erachter wat roken heeft 
aangericht in hun lichaam en willen 
dan alsnog graag stoppen, om hun 
gezondheid, ook op latere leeftijd, een 
positieve wending te geven. Vaak zijn 
de gevolgen van het stoppen al snel 

merkbaar en gaat een eindje wandelen, 
fietsen of een trap oplopen opeens weer 
stukken gemakkelijker. 
“Bijna iedereen kan stoppen met 
roken”, zegt lasertherapeut en erva-
ringsdeskundige Henny Rademaker. 
“Door stoppers goed te informeren en 
te motiveren in een gesprek krijgen zij 
inzicht in hun rookgedrag. Vervolgens 
leven zij, bewust doorrokend, een week 
toe naar het stopmoment, waarna een 
laserbehandeling volgt. 
Als je daarna goed gecoacht wordt, 

is de lasermethode erg succesvol 
(slagingspercentage 70 %!) pijnloos en 
eenmalig.”

Afvallen!
Ook overgewicht is een bekend gevaar. 
Door de overtollige kilo’s krijgen hart 
en vaak ook de gewrichten (benen) 
het zwaar te verduren. Spieren en ge-
wrichten gaan protesteren, lopen wordt 
moeilijker en er kan kortademigheid 
optreden waardoor men minder gaat 
bewegen en in een negatieve spiraal 

belandt. Dat is te voorkomen door af te 
vallen en ook daarbij kan een laserbe-
handeling een nuttig hulpmiddel zijn.
Met ondersteuning van de laserbehan-
deling is acht tot tien procent gewicht-
verlies in zes weken goed mogelijk. 

Dat is onder meer te danken aan het 
wegnemen van het hongergevoel, 
waarna in veel gevallen overigens nog 
wel goede begeleiding noodzakelijk 
is om het resultaat vast te houden en 
verder af te vallen.

Stoppen met roken, afvallen en gewichtsbeheersing
Stoppen met roken, afvallen en gewichtsbeheersing zijn zaken waar we boven de 50 bijna 
allemaal mee te maken krijgen. Veel 50-plussers zoeken hiervoor hulp bij deskundigen en 
willen alles weten over de diverse hulpmiddelen, die het stoppen met roken of het afvallen 

- De Nieuwe Binnenweg met links op de foto het smalle pand van Rinus Heijkoop. Het land van 
Hoboken (rechts) was nog onbebouwd Foto verzameling M. Heijkoop -

- Rinus in zijn juwelierswinkeltje tussen 
enkele van zijn futuristische scheppingen. Het 
kunstinsect op zijn schouder luistert mee Foto 

Rein Wolters -

- Het fraaie pand aan de Nieuwe Binnenweg 
zoals het nu is ingeklemd tussen panden van 

latere datum Foto Rein Wolters -

- Aan zijn werkbank vervaardigt Rinus Heijkoop zijn creaties, zoals een miniatuur in zilver van een 
containerschip Foto Rein Wolters -
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Inclusief lunch, tourtocht met luxe touringcar, 
groepsbegeleiding en vervoer vanaf uw voordeur. 
Speciale aanbieding: nu van 47,50 voor 42,50. 

Bel 0800 588 66 78 om te reserveren.

Laurens, uniek net als u
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Theater & Dagtochten

Aanbieding

Volledig verzorgd arrangement voor 

55-plussers inclusief vervoer vanaf uw voordeur.

Wilt u meer informatie over onze arrangementen

of het programmaoverzicht ontvangen?

Bel gratis 0800 588 66 78.

Rondvaart door de prachtige Biesbosch

25
juni

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
  Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

 

  2 nachten € 134,--    p.p. 

  3 nachten € 196,50  p.p 

  4 nachten            € 256,--    p.p.  

  5 nachten            € 312,50  p.p.  
 

Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer 

Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid 
 

  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 

Een geheel verzorgde vakantie te-
midden van de vennen en bossen in 
Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. 
Speciaal voor Senioren biedt dit hotel 
u een geheel verzorgde vakantie op 
basis van vol pension incl. uitstapjes, 
verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voor-
zien van douche, toilet, kitchenette, 
koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 

Alles begane grond en goed toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt 582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)
Géén toeslag voor éénpers.kamer.

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555, 
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website: 

www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

of bel: (078) 69 20 110

SnelleVliet Dagtochten
City & Shopping
Londen (24 uurs) 2/5, 6/6, 4/7 b 51
Parijs (24 uurs) 30/4, 2/5, 16/5, 30/5, 6/6 b 33
Brugge, Brussel, Maastricht en Düsseldorf      v.a. b 22
2 dagen Parijs, 2 dagen Berlijn v.a. b 7250

Toertochten
Brussel & Serres van Laken 2/5 b 2695

Surprisetocht 5/5 b 3750

Keukenhof 7/5 b 3250

Bloesem in de Betuwe 9/5, 21/5 b 31
Libelle Zomerweek 14/5, 16/5 b 1650

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
Surprisetocht Incl.: 1x koffie+gebak, warme lunch en ?? b 3850

Texel Incl.: 1 x koffie met gebak, overtocht en diner b 4750

Toeren naar Brugge Incl.: 1x koffie met gebak, diner b 42
Frysland Incl.: 1x koffie+gebak, koffietafel, diner b 50

2e Pinksterdag maandag 31 mei
Surprisetocht Incl.: 1x koffie+gebak, warme lunch en ?? b 3850

Gelderse Achterhoek Incl.: 2x koffie+gebak, koffietafel en diner b 5350

Openluchtmuseum Incl.: 1x koffie+gebak en diner b 5150

Voor het complete programma en de div. opstapplaatsen:

v.a.

Speciaal voor de lezers van De Oud-Rotterdammer

Uw cruise begint in Rotterdam, waar 

onze bemanning van de Elegant Lady 

u rond 16.00 uur verwelkomt. De 

volgende morgen arriveert u in Düs-

seldorf, de rijkste stad van Duitsland en 

één van de elegantste steden van het 

Ruhrgebied, met een schitterende Alt-

stadt. ’s Middags vaart het schip naar 

Bonn. Op dag 3 maakt u een vaartocht, 

langs vakwerkstadjes als Kaub en 

Bacharach en heeft u een mooi uitzicht 

op de bergfl anken vol wijnstokken en 

de fameuze ‘Lorelei’. ’s Middags liggen 

we in Rüdesheim, met z’n schilder-

achtige straatjes. Na een nachtelijke 

vaartocht komen we in Frankfurt, een 

moderne stad met hoge wolkenkrab-

bers à la Manhattan. ‘s Morgens kunt 

u hier rondkijken en daarna varen we 

naar Aschaffenburg, met het prach-

tig rood zandstenen kasteel ‘Schloss 

Johannisburg’. Na het ontbijt leggen 

we op dag 5 aan in het pittoreske 

stadje Miltenberg voor een tussenstop. 

Rond het middaguur varen we naar 

het middeleeuwse Wertheim, met 

vele bezienswaardigheden, zoals de 

Wertheimer Burg. In de avond vertrekt 

de Elegant Lady richting Würzburg. In 

Würzburg blijven we de volgende dag 

tot het middaguur. De oude bisschops-

stad en levendige universiteitsstad kent 

als voornaamste attracties de schit-

terende prinsbisschoppelijke residentie 

en de imposante vesting Marienberg.

‘s Middags varen we naar Bamberg, 

waar we‘Klein Venetië’ bewonderen; 

kleine dorpjes waar vroeger de vissers 

woonden. Nürnberg is onze overnach-

tingsplaats, een bruisende winkelstad, 

met een roemrijk en berucht verleden. 

In de historische binnenstad vindt u 

zorgvuldig gerestaureerde monumenten 

en stadspoorten. Rond het middaguur 

vertrekt u richting Regensburg, één 

van de mooiste steden met een mooi 

bewaard historisch centrum. Voor de 

poorten van de stad ligt de marmeren 

tempel Walhalla. ’s Avonds besluiten 

we de cruise met een feestelijk Cap-

tainsdinner. Na het ontbijt in Passau 

rijden we met de touringcar naar uw 

overnachtingshotel in Zuid-Duitsland, 

vanwaar we de volgende dag op huis 

aan gaan. Tijdens de cruise is er volop 

gelegenheid leuke georganiseerde 

excursies te maken, zoals bustochtjes, 

stadsrondritten en rondvaarten

Reissom nu: 1ste pers.  2de pers.

* Maasdek B  € 1.195,- € 597,50,-

* Maasdek A € 1.245,- € 622,50,-

* Waaldek € 1.295,- € 647,50,-

* Busvervoer vanaf Regensburg € 75,- per persoon

Met het premium 
cruiseschip de Elegant Lady vaart 
u “overdwars” door Duitsland, 
waarbij het landschap dat u 
doorkruist per minuut verandert 
en elke stad die u bezoekt een 
ander verhaal te vertellen heeft.

Het voordeel voor de lezer van

De Oud-Rotterdammer:

2e persoon
(in dezelfde hut) 

Halve prijs!!!
U reist alleen? Geen probleem! 

Nu geen singletoeslag!

WT Cruises
Stieltjesstraat 156 - 3071 JX - Rotterdam
T: 010 - 4118660 F: 010-4130569
E: info@wtcruises.nl l: www.wtcruises.nl

Het programma
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-- Er op uit! Kalender --

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

Postzegel- en muntenbeurs 
SANDIDO, Reeweg 79, H.I.A.- 12.00-16.00 uur – 
Inlichtingen 078-6814441 of www.ambfilver.nl

2 mei

Topconcert Canadian Brass Band 
Schouwburg Kunstmin, Dordrecht. U kunt vanaf NU kaarten 
reserveren bij www.emotionsonstage.nl
of bij Schouwburg Kunstmin www.kunstmin.nl of 078-6397979

10 nov. 

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

3 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.

2009

Tentoonstelling Moeder Past & Meet
OorlogsVerzetsMuseum, Coolhaven 375 – www.ovmrotterdam.nl

3 mei 
t/m

25 okt.

De lente begint met een dagtocht van SnelleVliet 
bijv. 7 mei KeukenhofAanvragen en downloaden 
dagtochten.snellevliet.nl  of 078-6920110

2009

Diapresentatie Oude Noorden-Crooswijk (door Arnold Tak) 

Stichting Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, Rotterdam – 14.00 uur 
Aanmelden via 010-4806373/010-4084513 of info@onsrotterdam.nl

17 mei

Markt, loterij en andere leuke activiteiten 
Prinsenhof, Bramantestraat 30-34, Rotterdam -  10.00-16.00 uur 

Blommenfesteijn
Charloisse kerksingel – www.blommenfesteijn.nl

Wandelpuzzeltocht Spijkenisse/Hekelingen 
Dorpsstraat, Hekelingen – 10.30-15.30 – Deelname gratis 

Open Hofkerk Koninginnedagviering 
W.C. Hesseplaats – podiumprogramma tot 21.00 uur

Herdenkingsconcert Jan Vayne en Martin Mans 
Breepleinkerk – 19.30 uur – reserveren gewenst www.martinmans.nl

4 mei

4 & 5 mei
Herdenken en vieren
OorlogsVerzetsMuseum, Coolhaven 375 – Entree gratis

Koninginnedag - 30 april

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

• Zeer rustig gelegen
• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p

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

Heeft u iets te vieren? Of wilt u gewoon een leuke zondag 
uit! Schrijf u dan in op een van onze rondvaarten van de 
partyschepen Smaragd.

Vraag ook naar onze OUD & NIEUW PARTY arrangement 
 89,50 per persoon all inclusief

U kunt telefonisch contact met ons opnemen 
op onze boordtelefoon 06 53 290 223 
of op 010 479 66 06
Bezoek onze website www.smaragd2.nl
Ook voor het afhuren voor jubileums/bruiloften/bedrijfsfeesten/ etc.

Partyschepen Smaragd; vooral uw rondvaarten en evenementen

Brunchvaarten
Leuke rondvaart door de 
Rotterdamse Havens van 12.00 t/m 15.00 uur met; 

Koffie en iets lekkers, brunch buffet, koffie /thee buffet, 
muzikale omlijsting.
Datum: 3 mei, 10 mei, 31 mei, 7 juni, 14 juni,
4 oktober, 1 november, 6 december en 27 december

Volwassen: 29,50

Kinderen: 14,75

Opstappen: Noordereiland
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Koninginnedag
Vroege Vogel Actie!
7.30 - 8.00 uur 20% korting

8.00 - 8.30 uur 15% korting

8.30 - 9.00 uur 10% korting

9.00 - 9.30 uur 5% korting

op het gehele
zonweringassortime

nt!
Muv. reeds lopende offertes.

Zwamon Zonweringsalon • Dorpsstraat 20 • 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel.: 0180 - 399323 Fax: 0180 - 399324
www.zwamon.nl • info@zwamon.nl

Drie fotoboeken 
over uw jeugd

www.debanier.nl verantwoord lezen

vanaf

12,95

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

Voor ouderen en zieken: Gastgezin voor uw huisdier

*dierenartsaanhuis.nl*
Geen stress voor u en uw huisdier

In eigen huis vaccinatie, onderzoek of chip

Geen voorrijkosten

Dierenkliniek DCI, Wolphaertsbocht 21

3082 AB Rotterdam

Tel: 010-4954768 / 06-12111060

Meubelstoffeerderij J.Kornelisse

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam
010 - 4 86 09 30 

j.kornelisse@hotmail.com www.kornelisse.com

�

Al meer dan 30 jaar
perfectie tot in het kleinste 
detail met o.a. Ploeg en 
Kvadrat stoffen
Voor al uw meubels
• klassiek     • modern

WMpr
Lavasweg 23 
Hoogvliet

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 

8mm Smalfilms op DVD

 Via professionele telecine techniek 

� € 1,50 per aangeleverde minuut en 

� € 7,50 instelkosten per spoel 

  Kom gerust eens langs  

� € 0,30 per dia 

� Korting op grotere aantallen 
� Minimumkosten € 10,00  
ook voor overzetten van negatieven, video’s, 
LP’s, bandrecorder– of cassettetapes
Vraag vrijblijvend naar een offerte 

Dia’s op DVD

TE KOOP in STADSHART ZOETERMEER

Buitenom 91,  € 245.000 k.k., tel. 079 – 316 33 66

Gratis voor natuurliefhebbers!
Maak nu kennis met Landschap Noord-
Holland en ontdek de natuur dichtbij 
huis. Vraag een gratis exemplaar aan 
van ons kwartaaltijdschrift. Kijk op
www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !



Voor Cox zorgde niet alleen de oorlog 
ervoor dat haar leven een heel andere 
richting uitging dan ze had gedacht én 
gewild. Ze had ook al de pech dat ze 
haar MULO-opleiding moest afbreken, 
niet omdat ze niet ‘knap’ genoeg was, 
maar omdat het in een groot gezin 
niet ongebruikelijk was dat de oudste 
dochter meehielp in de huishouding. In 
de oorlog groeide ze uit van moeders 
hulpje tot een grote hulp voor ons 
allemaal.
De cursus naaien, die in de plaats 
kwam van de MULO-opleiding, vatte 
ze serieus op. We profiteerden allemaal 
van wat zij daar leerde. Van kleding-
stukken die ze binnenstebuiten keerde, 
toverde ze iets geheel anders, zoals de 
oude tweedjas-met-spikkeltjes van een 
tante, die ze veranderde in een prachtig 
manteltje mét baret, dat niet van nieuw 
was te onderscheiden. 
Iemand stelde voor dat Cox haar talent 
inzette om voor voedsel te werken. Het 
begon met een dag verstelwerk bij een 
bakker in de Zwaanshals (net als alle 
Rotterdammers zeiden we ‘het Zwaans-
hals’) waarvoor ze een bon kreeg voor 

een heel brood, dat ze vervolgens bij 
haar werkgever moest kopen. Als Cox 
thuiskwam met het brood steeg er een 
gejuich op. En niemand kon zo zuinig 
snijden als zij: ze kreeg er precies 26 
sneetjes uit, voor alle dertien gezinsle-
den twee, elk sneetje even groot.
Na de bakkersfamilie kwam Cox in 
Benthuizen te werken bij een jongge-
trouwd stel. Van de bruidsjurk maakte 
ze een zondagse jurk en voor de jonge 
man maakte ze een windjack. Ook hier 
bestond het loon uit broodbonnen. Na 
een paar weken hadden ze niets meer 
voor haar te doen, maar ze kreeg wel 
een nieuw adres, op een boerderij bij 
een weduwe met twee zoons en een 
dochter.
De beloning bestond weer uit brood-
bonnen en maaltijden voor Cox zelf. 
Na een paar windjacks en wat kleding 
voor de dochter was het werk ook hier 
gedaan. Omdat ze meende een goede 
band met het gezin te hebben en wist 
dat ze daar genoeg te eten hadden, ging 
Cox later nog eens vragen, al naaide ze 
niet meer voor hen, om hun broodbon-
nen. Het werd afgewezen. 

De volgende werkgever was eveneens 
in Benthuizen. Op het erf diende een 
molen zonder wieken als woonhuis 
voor een jong gezin. Ze kon er twee 
dagen komen werken voor tien eieren. 
Zelf genoot ze van een paar dagen goed 
eten. “Elke dag heerlijk uitgebakken 
spek”. 
Voor onze ouders was het een gerust-
stelling dat er tenminste één kind goed 
te eten kreeg, en zo in goede conditie 
bleef. Dat was hard nodig voor Cox, 
want van de Bergweg naar Benthuizen 
was het zo’n twintig kilometer fietsen 
op haar fiets met houten banden!
Maar Cox zou Cox niet zijn, als ze in 
die fietstochten niet nog iets positiefs 
zou zien, zelfs in die hongerwinter.

Uit haar eigen aantekeningen:
“Ik vond het best leuk. Omdat het al 
winter was moest ik me goed aankle-
den. Wollen jumper aan - gemaakt van 
een kapstokkleed – donkerblauwe rok 
en een oude herenpantalon. Meisjes 

droegen vroeger geen lange broek, 
wat me juist zo leuk leek, en nu kon 
het toch. Ik droeg er wel een lange jas 
overheen, maar hij was toch nog goed 
te zien. 
Voordat ik ’s morgens vroeg vertrok 
kreeg ik nog wel te eten, maar veel 
was er niet. Eén keer vertrok ik na 
alleen gekookte aardappelschillen 
gegeten te hebben, maar daar werd ik 
onderweg zo misselijk van dat ik de 
reis onderbroken heb en bij een tante 
in Bergschenhoek mijn toevlucht heb 
gezocht.”

Als Cox haar avonturen thuis meldde, 
leefde de hele familie natuurlijk mee. 
Uit een aantekening van zus Dinie 
(‘Cox had het zwaar’) blijkt dat we 
allemaal begrepen wat het betekende 
om in die laatste barre oorlogswinter 
eropuit te moeten, al meende Cox zelf 
later dat zij er niet zo zwaar aan tilde. 
Haar loflied op de lente maakt echter 
duidelijk dat ze toch wel blij was dat de 

winter voorbij was:
“Het was intussen voorjaar geworden 
en de fietstocht naar Benthuizen kreeg 
een andere dimensie. Niet meer tegen 
kou, sneeuw, regen of wind, maar vrij 
en blij fietsend in de lentesfeer. En op 
de terugweg nog acht klaargemaakte 
boterhammen om onderweg op te eten. 
Die kreeg ik behalve de tien eieren ook 
nog mee. 
Met het einde van de oorlog kwam ook 
een einde aan de fietstochten. In de 
roes van de bevrijding leek Benthuizen 
nu ver weg. Het leek ook opeens een 
afstand die je niet zomaar even aflegde 
om een bezoek te brengen. Zo kwam 
er van het voornemen nog eens te 
gaan kijken niets terecht en verdween 
Benthuizen in de oorlogsherinneringen. 
Het was weer het dorp geworden waar 
je nooit kwam.”

Cox de Langen-de Groot in herinnering
Nelleke de Jong-de Groot

De jongeren en ouderen krijgen geza-
menlijk coaching in masterclasses van 
onder andere Eurovisiesongfestival-
coryfee Esther Hart. Samen repeteren 
zij de nummers geschreven en geleid 
door Paul Mayer en treden ze op in drie 
middagvoorstellingen (aanvang 14.00 
uur) in Theater Zuidplein op 27, 28 en 
29 mei. De moderne muziekstijlen van 
de jongeren vloeien moeiteloos en dy-
namisch over in de authentieke stijlen 
van de ouderen en vice versa. 50+ leert 
wat jongeren drijft, jongeren leren waar 
ook hun ‘roots’ liggen. 
Iedere middag in theater Zuidplein 
bepaalt het publiek welk Dynamic Duo 
(jong en oud samen) het beste nummer 
zingt. Dat nummer wordt uitgenodigd 
op te treden tijdens het grote YOUR 
WORLD| zomerevenement op 3 juli. 

Ook een panel van deskundigen van 
alle leeftijden heeft een stem. In totaal 
worden op deze drie middagen zes 
nummers gekozen voor het festival. 
Een “the best off programma” tourt na 
de zomer door Nederland en Duitsland. 
Elke middag in theater Zuidplein heeft 
een eigen accent doordat de masters 
uit de masterclasses samen met hun 
talenten een gastoptreden verzorgen. 
Tijdens de openingsmiddag op 27 mei 
zingt Esther Hart.

€ 10,- / € 7,50 met korting voor 65+, 
R’dampas,CJP en bij bestellingen vanaf 
3 kaarten. Prijzen inclusief koffie/thee 
en iets lekkers. 
Reserveren: Theater Zuidplein, 010 20 
30 203, kassa@theaterzuidplein.nl.
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De kracht van ontmoeting
Alle generaties kennen hun talenten. Dat bewijzen de jonge rappers, hiphoppers en zangers van 
YOUR WORLD| Dynamic Duo’s samen met de 50+ers van het Euro+ Songfestival, tijdens een 
grote finale op 27, 28, 29 mei in Theater Zuidplein. Daar werkt jong en oud(er) samen aan de 
voorstelling ‘De kracht van ontmoeting’. Door de krachten van jongeren te bundelen aan die van 
de deelnemers aan het Euro+ Songfestival, ontmoet men elkaar op gemeenschappelijk terrein. 
Muziek verbindt culturen en generaties in wederzijds begrip voor de talenten van de ander.

Ode aan Cox
Een aantal jaren geleden vroeg ik al mijn broers en zus-
sen hun herinneringen uit de  Tweede Wereldoorlog op te 
schrijven of te vertellen. Op dat moment waren er van de 
elf kinderen nog maar zes in leven. Met z’n zessen heb-
ben we aangevuld wat we van de andere vijf wisten uit de 
(oorlogs)tijd, toen wij, de familie De Groot, met z’n allen op 
de Bergweg woonden, waar mijn vader een schoenmake-
rij had. Onze oudste zus Cox had er een groot aandeel in, 
symbolisch voor haar aandeel in de oorlog op het gebied van 
kleding en voedsel voor onze overleving. Als ode aan Cox in 
deze tijd van herdenken een beknopte weergave van haar 
belevenissen.

- Fotografie: Sterk-werk Fotografie / Jong en 
oud(er) talent tijdens Masterclass van Joany 

Muskiet - 

LEZERSAANBIEDING

Voorstellling De Kracht van Ontmoeting Dynamiek in Muziek
27, 28 en 29 mei, aanvang 14.00 uur in Theater Zuidplein

Voorstelling van jong talent van Your World en de 50+ winnaars van het Euro+ Songfestival.
Theater Zuidplein, 010-2030203, kassa@theaterzuidplein.nl o.v.v. Actiebon De Oud-Rotterdammer
Meer informatie: www.europlussongfestival.nl

De Oud-Rotterdammer Lezersactie: 

Nu 2 kaartjes voor de prijs van 1
                        (Ipv  20,00 betaalt u slechts  10,00 voor 2 personen)
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Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur
LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tongfilet, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen  € 9,95 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95
Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.

Ons bedrijf zet zich in voor mensen met haarproblemen. Als u iets wilt doen aan 
kaalheid of dunner wordend haar, helpen wij u graag met een goed alternatief.

Soms is dit voor altijd en vaak ook tijdelijk.
Wij komen na afspraak bij u thuis of nodigen u uit in onze gespecialiseerde winkel.
Wilt u echt haar of liever synthetisch?
Wij geven u het juiste advies.

Indien u een verklaring heeft van uw arts, regelen wij alles met uw zorgverzekeraar

Wij werken uitsluitend op afspraak:
Tel: 06 – 1411 8765 of 06 – 1411 8753
(www.haarwerkenspecia l is t .n l )

Tevens mammacare specialist voor borstprotheses en bijbehorende 
lingerie en badkleding

Care Special
Haarwerken Specialist

Mijn historie

Juni 1944 werd mijn vader vanwege ver-
zetswerk door de SD opgepakt. Verhoord 
op het Haagse Veer. Via het Maasstation 
naar kamp Vught. Daarna op transport naar 
Neuengamme.
Eind december 1944 kreeg mijn moeder 
van de heer Van Ruller het verzoek of zij 
haar huis beschikbaar wilde stellen als 
uitdeelpost van het illegale blad TROUW. 
Van Ruller en mijn vader waren journalist 
van het christelijk dagblad De Rotterdam-
mer, dat vanwege een verschijningsverbod 
niet meer bestond. 
Moeder hoefde niet lang over dat verzoek 
na te denken. Later heb ik me afgevraagd 
waarom moeder toestemde. Ik vermoed dat 
ze handelde in de geest van vader. Voortaan 
was zij moeder én vader: een moedige 
moeder. 
‘s Morgens om acht uur zette moeder de 
buitendeur op een kier om het bellen te 
voorkomen, want de bel was erg ver te 
horen en dat wekte argwaan. Daarna begon 
voor ons, kinderen, een spannende tijd. 
Iedere morgen stonden fl ink wat houten 
banden fi etsen tegen de pui. Fietsen in die 
tijd was een uitzondering. De meeste waren 
gevorderd.

Mijn zusje en ik sleepten de loodzware 
zijtassen naar de achterkamer. Daar werden 
door de koeriersters stapels TROUW 
gereed gemaakt om naar allerlei wijken 
van Rotterdam te worden gebracht. Voor 
twaalven was in huize Kleingeld de rust 
teruggekeerd. Die fi etsen vormden voor de 
buurt wel een vraag en dus voor ons een 
groot probleem. Een nieuwsgierige buur-
vrouw vroeg mijn zusje Jo op een morgen: 
“Waarom gaan er toch zoveel meisjes bij 
jullie naar boven?” Haar gevatte antwoord 
was: “Mijn moeder geeft naailes.” 
Na lang wachten bracht de bevrijding voor 
velen blijdschap. Voor ons verdriet. Vader 
kwam niet terug uit Neuengamme. 

JvdR

Rubriek voor en van lezers die over een gebeurtenis in hun leven 
vertellen. Bijdragen kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotter-
dammer.nl  en mogen niet langer zijn 250 woorden.

1944

- Een Engelse vrachtwagen wordt bestormd op de 
hoek Pleinweg/Wolphaertsbocht, 8 mei -

10 mei
     moederdag

Op een goeie dag moest ik in de gemeentebi-
bliotheek zjjn. Ik ging, om de tijd wat te doden, 
eens kijken in de afdeling ‘geschiedenis van 
Rotterdam’. De verrassing was groot, toen ik 
daar een boek aantrof van mijn leraar geschiede-
nis Beenakker; ‘de geschiedenis van het geslacht 
Beenakker in rustige en onrustige tijden (1938-
heden)’.

Bij het lezen van de eerste bladzijden was het 
meteen raak, toen ik las dat burgemeester Van 
Kempen zich in juli 1940 bij het ontslaan van Jo-
den uit de luchtbescherming de beste en braafste 
leerling van de klas toonde.

Op 29 juni organiseerde de plaatselijke luchtbe-
scherming een optocht voor de verjaardag van 
Prins Bernhard. Volgens de Duitse autoriteiten 
zaten er Joden achter deze demonstratie. Zij 
grepen de manifestatie aan om hun voorgeno-
men plan versneld uit te voeren, namelijk het 
verwijderen van de Joden uit de samenleving. De 
burgemeesters ontvingen na 6 juli van hoger-
hand het bericht dat zij op last van de bezetter 
de Joden vóór 15 juli uit de luchtbescherming 
moesten verwijderen. 
Burgemeester Van Kempen ging voortvarend te 

werk en toonde geen spoortje van aarzeling 
of verzet. Op 10 juli droeg hij de politie op 
de kaartenbak op Joodse leden te controleren. 
Twee hoofdagenten meldden de volgende dag 
dat zij twaalf Joodse leden hadden ontdekt. Nog 
dezelfde dag liet de burgemeester deze Joodse 
burgers weten, dat zij ontslagen waren.
Hij had van Den Haag ook opdracht gekregen 
‘vijanden van het Duitse rijk’ uit het corps te ver-
wijderen. In niet mis te verstane bewoordingen 
liet hij op 11 juli weten, wat hij van de aanwe-
zigheid van dergelijke lieden dacht: “het corps 
moet beseffen dat er in zijn midden geen plaats 
is voor Joden en deutschfeindliche lieden”. Hij 
schreef enkele dagen later: “ik waarschuw met 
de meeste nadruk tegen het aannemen van een 
niet-loyale houding”. 

Ik ga nog bijna elke dag met de tram over de 
Burgemeester Van Kempensingel en denk dan 
bij mijzelf: wat zouden onze tegenwoordige 
overheden in dergelijke omstandigheden gedaan 
hebben?

Ton Prins

Zomaar een 
straatnaam?
Al jaren ga ik met de tram over de Burgemeester F.H. Van Kempensingel 
naar mijn werk. Ergens op internet staat dat hij de laatste burgemeester 
van Hillegersberg was. Na annexatie door Rotterdam in 1941 werd de 
singel naar hem genoemd. Het noemen van de singel naar burgemeester 
Van Kempen zou volgens hetzelfde internet een daad van verzet tegen de 
Duitse overheid geweest zijn. 
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Ik hielp mijn moeder onder meer door 
kolen te zeven op een stuk grond tus-
sen het begin van de Putselaan en het 
Mallegat, vlak naast de loopbrug die 
er toen nog was.
Op dat stuk braakliggende land waren 
de asresten van de locomotieven 
neergegooid, dus een vierkant bakje 
gemaakt met fijn gaas eronder en maar 
zeven. De stukjes steen er tussenuit 
en je had weer een handjevol kolen, 
tenminste wat voor kolen moest 
doorgaan. 
Verder hebben wij met meerdere 
andere jongens, bij het station van 
Feijenoord treinbielzen lopen roven; 
een heidens werk. Eerst moest je ze 
zien los te krijgen, uitgraven en dan 
samen op je nek een paar honderd 
meter lopen naar huis. Daar moest je 
met zeer gebrekkig gereedschap dat 

ding zien te kloven, bijvoorbeeld met 
een botte zaag die om de haverklap 
omboog, want het was allemaal 
oorlogskwaliteit.
Het brandde geweldig, want het was 
geïmpregneerd eikenhout.
Op een keer werd onze biels in beslag 
werd genomen door een politieagent 
waarvan later bleek dat hij bij de NSB 
was geweest. Na de oorlog, toen hij 
zijn veel te lage straf had uitgezeten, 
woonde hij in de Slaghekstraat. Omdat 
wij zeker wisten dat hij die biels voor 
eigen gebruik had benut, noemden wij 
hem altijd de bielzendief.

Extraatje
Ook gingen we ‘s avonds naar de 
gasfabriek om daar cokes te stelen. 
Levensgevaarlijk, want de Duitse 
spoorwegpolitie schoot met scherp op 

je. Het is mij verscheidene keren ge-
lukt en dan kon je cokes ruilen tegen 
aardappelen of en dat was ook heel 
belangrijk, voor een soort slaolie.
We kregen een groot extraatje toen de 
Duitsers de havenkranen en de kades 
van de Rotterdamse havens opbliezen. 
Door de explosies dreven overal dode 
vissen in het water. Die aan de kant 
lagen werden er met schepnetten uit-
gevist, maar verder van de kant lagen 
de grootsten. Kleren uit en het water 
in. In mijn herinnering was het eind 
oktober of november, hartstikke koud 
maar je gaf nergens om en de buit was 
groot. Jammer dat het maar voor één 
dag was, want als ze een dag dood 
waren begonnen ze al te stinken.
Ook liep ik eenmaal in de week met 
een zus van mijn tante naar Schiedam. 
Daar haalde ze op een adres twee liter 

jenever, natuurlijk bij een zwarthande-
laar. Voor mijn chaperonnewerk kreeg 
ik dan een heel brood. 

Inzet
Verder weet ik nog dat er tussen de 
tuinen geen enkele schutting meer 
stond. Ik heb me laten vertellen dat 
je in de Tweeboschstraat, vanaf het 
eerste tot aan het laatste huis over alle 
zolders kon lopen. Alle tussenschotten 
waren opgegaan aan brandstof.
Er waren er zelfs bij die de houten 
trappen sloopten, om de andere tree 
een tree, zodat ze toch nog naar boven 
konden. Ik ben ook een paar keer 
naar Dubbeldam gelopen met een zelf 
gemaakt karretje van een oude kinder-
wagen. Als de boeren in Dubbeldam 
aardappelen hadden gerooid, liepen 
wij het land over om de vergeten aard-

appelen bij elkaar te zoeken, totdat 
wij een kilo of tien bij elkaar hadden. 
Meer kon het wagentje niet dragen.
Ik ben verscheidene keren naar het 
Westland geweest met een oude fiets 
zonder banden en heb nog een paar 
weken gewerkt bij bakker Morin in 
de Maliestraat, voor twee broden per 
week, toen de zoon en schoonzoon 
waren ondergedoken voor de grote 
razzia’s. Zo zijn we met grote inzet, 
van vooral mijn moeder, redelijk de 
hongerwinter doorgekomen.

Jaap Martens
jaap@reesmartens.eu

Kolen zevend en bielzen 
rovend de winter door 
Ik was 14 jaar toen in september 1944 de hongerwinter begon. Zelf was ik nog goed door-
voed, doordat men mij vier keer had uitgezonden naar het platteland. Ik ben in Heerlen, 
Eibergen, Wagenberg en Son geweest. Mijn vader en mijn oudste broer zaten in Noorwegen, 
dus mijn moeder moest mij en twee jongere broertjes in leven zien te houden. Er waren 
twee grote behoeftes: eten en warmte (ook om te koken). Op het laatst was ons rantsoen 
per persoon één kilo aardappelen en één halfje brood per week.

4 mei middagprogramma
4 Mei worden alle Nederlandse 
burgers en militairen herdacht die zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssitu-
aties en bij vredesmissies. Daarnaast is 
de Nationale Herdenking een eerbetoon 
aan de militairen en mensen uit het 
verzet die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog sneuvelden voor de vrijheid van 
anderen. Het OorlogsVerzetsMuseum 
Rotterdam vindt het van groot belang te 
blijven herinneren wat er in de Tweede 
Wereldoorlog is gebeurd. Bijzonder 
in dit kader is de samenwerking met 
Basisschool De Pijler die het monu-
ment van Loods 24 heeft geadopteerd. 
Ter nagedachtenis aan de Joodse 
Rotterdamse burgers die vanuit Loods 
24 gedeporteerd werden, en niet zijn 
teruggekeerd, zullen enkele leerlingen 
circa 1200 familienamen oplezen. Aan-

sluitend is er een documentaire over de 
Jodenvervolging te zien.

4 mei avondprogramma
Het OorlogsVerzetsMuseum Rot-
terdam wil mensen de gelegenheid 
bieden samen te herdenken. Omdat de 
herdenking een bemoediging is voor 
de nabestaanden en hun kinderen is het 
museum speciaal geopend tot 20.30 
uur. Mensen die niet meer in staat zijn 
aan te sluiten bij een herdenkingsplech-
tigheid of dit niet graag alleen doen zijn 
van harte welkom in het museum. Om 
20.00 uur neemt iedereen twee minuten 
volkomen stilte in acht. Vanaf  18.00 
uur tot zonsondergang hangt de vlag 
halfstok.

5 mei bevrijdingsprogramma
Het OorlogsVerzetsMuseum staat 
dinsdag 5 mei vanaf 11.00 in het teken 

van bevrijdingsmuziek en bevrijdings-
feesten. Klassiekers uit de bevrijdings-
dagen van 1945 herleven deze middag 
op het voor Rotterdam legendarische 
draaiorgel de ´Grote Cap van Mina van 
Es´. Dit bijzondere draaiorgel heeft tij-
dens de oorlog in Rotterdam gespeeld, 
totdat de bezetter in 1942 draaiorgels 
verbood. Het draaiorgel is na een 
grondige restauratie te bewonderen bij 
het OorlogsVerzetsMuseum. 
De bevrijdingsvreugde is te horen in 
liedjes over Canadese bevrijders, va-
derlandslievende liedjes en liedjes die 
de hoop verwoorden dat het land weer 
snel zal worden opgebouwd en een 
goede tijd zal aanbreken: Trees heeft 
een Canadees, Daar zijn de appeltjes 
van oranje weer, American Patrol, 
Cheerio – in Holland daar zingen ze 
zoo…), Don´t fence me in, In the 
Mood, We´ll meet again en vele andere. 

Naast de swingende draaiorgelklanken 
zijn in het museum doorlopend be-
vrijdingsfilms te zien. Op het speciaal 
voor deze dag gearrangeerde terras aan 
de Coolhaven, met het stadscentrum 
als prachtige achtergrond, belooft het 
een bijzonder gezellige dag te worden 
met veel herkenning en sentiment. Wie 
waagt er een dansje bij het draaiorgel?

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam
010-484 89 31
www.ovmrotterdam.nl

Herdenken en vieren in Oorlogs
VerzetsMuseum Rotterdam
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam staat 4 en 5 mei in het teken van ‘herdenken en 
vieren’. Op 4 mei staat het museum stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het 
museum is deze Herdenkingsdag speciaal geopend van 12.00-20.30 uur. Leerlingen van bs 
De Pijler lezen om 14.00 uur familienamen van Joodse gedeporteerden uit Rotterdam voor, 
waarna een minuut stilte in acht wordt genomen. Op Bevrijdingsdag is er bevrijdingsmu-
ziek te horen uit het onlangs gerestaureerde, voor Rotterdam legendarische draaiorgel, de 
´Grote Cap van Mina van Es´. Beide dagen is het museum vrij toegankelijk.

TIP:
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam toont van 3 mei t/m 25 oktober 2009 
de tentoonstelling ¨Moeder Past & Meet¨. Deze intieme tentoonstelling geeft 
een beeld van het dagelijks leven van vrouwen in Rotterdam ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog. Aan bod komen onderwerpen als het bereiden 
van de maaltijd, de zorg voor het gezin, het huishouden, het verstellen van 
kleding, de noodzakelijke creativiteit en vindingrijkheid, vaderlandsliefde en 
het kleine verzet tegen de bezetter dat tot uiting kwam in huiselijke hand-
vaardigheid. De verantwoordelijkheid die zij voelden voor het welvaren van 
gezinsleden drukte vaak zwaar op de schouders van vrouwen.

- Na de lange hongerwinter werden de Amerikaanse voedseltransporten met open armen 
ontvangen door de Rotterdamse burgerij -
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Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten

Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende
behandelingen:

• Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;
• Kunstgebitten, frames, plaatjes;
• Klikgebit op implantaten;
• Kronen & bruggen op implantaten;
• Eendags-reparatie-service;
• Nazorg en controle;
• Bleken van tanden;
• Computergestuurd implanteren;
• Eendags-behandeling:

implanteren + plaatsen prothese/kroon/brug
in één dag.

open huis
Smile Clinic, het beste voor uw gebit 

Vergoeding van
alle verzekeraars
bij prothese op 
implantaten

Zaterdag 9 mei 2009 van
10.00 - 15.00 uur

Gratis prothese-reiniging en/of waardebon voor

attentie bij het maken van afspraak op deze dag

Locatie Ommoord
Winkelcentrum Binnenhof
naast apotheek

Niels Bohrplaats 15    3068 JK  Rotterdam 
T   010 - 42 000 42    F   010 - 455 57 17

kijk voor meer informatie

op www.smileclinic.nl

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

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u 
een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 
Ledikant
Kasper
90 x 200cm 
compleet met 
elektrische verstelbare 
lattenbodem en pocketveren matras

€   595,00 p/set 

Relax
fauteuils
met
opstahulp
vanaf € 695,00

gratis bezorgen en monteren
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Elke�tandenloze�Nederlander�krijgt�zijn�kunstgebit�of�klikgebit�(bijna)�helemaal�vergoed!�

Veel�senioren�in�Nederland�zijn�zich�er�niet�van�

bewust�dat�de�zorgverzekeraar�hun�nieuwe�

kunstgebit�of�klikgebit�bijna�helemaal�vergoed.��

De�eigen�bijdrage�voor�een�klikgebit�is�maximaal�

250�euro.�Als�u�aanvullende�verzekerd�bent�krijgt�

u�deze�eigenbijdrage�ook�geheel�of�gedeeltelijk�

vergoed.������������������

Bij�Smile�Clinic�is�het�adviesgesprek�over�wat�bij�u�

van�toepassing�is�gratis�en�vrijblijvend.�En�op�

zaterdag�9�mei�aanstaande�is�er�weer�een�open�

huis!�

Loslatend�Kunstgebit?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

In�Nederland�dragen�zo’n�drie�miljoen�mensen�een�

kunstgebit.�Naarmate�men�ouder�wordt�zullen�de�

kaken�onherroepelijk�slinken,�waardoor�het�gebit�

los�gaat�zitten.�Dat�blijkt�niet��voor�iedereen�zonder�

problemen;�heel�wat�mensen�hebben�in�meer�of�

mindere�mate�problemen�met�hun�gebit.�En�dat�is�

niet�nodig,�vindt�men�bij�Smile�Clinic�

Implantaten�zijn�de�oplossing������������������������
‘‘Implantaten�zijn�de�oplossing�voor�een�muurvaste�

prothese’’�aldus�de�zeer�ervaren�en�erkende�
implantoloog�bij�Smile�Clinic,�Jan�Pieter�Jonker.���������

Voorheen�werden�veel�patiënten�doorverwezen�

voor�een�implantaatbehandeling�naar�het�
ziekenhuis.�Tegenwoordig�is�dit�in�de�meeste�

gevallen�niet�meer�nodig�en�kan�men�gewoon�bij�

Smile�Clinic�terecht.�Smile�Clinic�kent�geen�lange�
wachtlijsten�en�men�
is�dus�snel�aan�de�
beurt.�‘‘Dankzij�de�
nieuwste�
mogelijkheden�van�
implantologie�kunnen�
mensen�met�een�
kunstgebit�weer�

onbezorgd�lachen�en�bijten.’’��

In�Nederland�zijn�nu�al�zeker�300.000�mensen�met�

succes�geholpen�met�een�klikgebit.�

Hoe�gaat�het�in�z’n�werk?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Eigenlijk�gaat�het�niet�anders�als�bij�een�gewoon�

kunstgebit.�Er�komt�slechts�1�afspraak�voor�het�

implanteren.��

Tijdens�een�intake�(onderzoek)�gesprek�kan�de�

patiënt�precies�de�wensen�aangeven�en�zal�de�

implantoloog�de�mogelijkheden�bekijken�en�een�

plan�maken.�Als�de�patiënt�de�behandeling�wenst,�

overlegt�Smile�Clinic�met�de�zorgverzekeraar�en�

wordt�er�een�datum�gepland�voor�het�plaatsen�van�

de�implantaten�(kunstwortels).�Het�implanteren�is�

tegenwoordig�een�behoorlijk��patiëntvriendelijke�

behandeling.�Al�na�een�aantal�weken�kunnen�

mensen�het�gebit�op�implantaten�gebruiken.�Tot�

die�tijd�kun�je�het�oude�kunstgebit�gewoon�blijven�

dragen,�waarbij�de�tandprotheticus�zorgt�voor�een�

tussentijdse�aanpassing.’’�U�loopt�dus�nooit�zonder�

tanden!�Ondertussen�maakt�de�zeer�ervaren�en�

erkende�tandprotheticus�van�Smile�Clinic�een�

perfect�passend�kunstgebit�dat�simpelweg��‘vast�

klikt’�op�de�implantaten.��

Dagbehandeling���������������������� ��������������������������������������������������������������

Tegenwoordig��is�het�mogelijk,�mits�de�persoonlijke�

situatie�daar�geschikt�voor�is,�om�een�complete�

implantologie�behandeling�op�1�dag�te�realiseren,�

dus�inclusief�het�plaatsen�van�een�prothese!�

Meer�informatie��� ��������������������������������������������������������������������������������

Op�zaterdag�9�mei�aanstaande�houdt�Smile�Clinic�

in�haar�vestiging�in�Rotterdam�Ommoord�een�open�

huis,�waarbij�ze�middels�presentaties�heel�goed�

kunnen�laten�zien�wat�voor�u�de�mogelijkheden�zijn�

met�implantaten.�Als�u�verhinderd�bent�kunt�u�

contact�opnemen�voor�een�geheel�vrijblijvende�

afspraak.�Wij�zijn�bereikbaar�op�tel.�010���42�000�42��

VERGOEDING�VAN�ALLE�VERZEKERAARS

Advertorial

The Trifids

 - The Trifi ds. Met van links naar rechts: Kees van der 
Kraan, Johan van Krogten, Henk Koudijzer, Wim van 

der End en Wim van der Vorst -

De basis van de groep vormden twee jonge Schiedamse gitaristen, die begin 1961 besloten 
met elkaar te gaan musiceren. Aanvankelijk heette hun bandje The Rapids, dat uitsluitend 
gitaarmuziek van The Shadows speelde. Toen de beatmuziek eraan kwam, werd de naam van 
de band omgedoopt tot The Trifids.

Kees van der Kraan (slaggitaar) 
en Johan van Krogten (basgitaar) 
speelden eerst als duo uitsluitend 
gitaarnummers van The Shadows. 
“Mijn vader had een muziekwinkel 
in Schiedam en van hem mochten 
we versterkers lenen”, legt Van 
Krogten uit. Ze speelden samen, 
totdat ze met Phil Eschbach (zang), 
Barend van den Bor (toetsen) en 
Wim de Ruiter (drums) The Trifi ds 
gingen vormen. “We waren nog 
maar jochies van een jaar of zestien 
toen we op de podia stonden”, aldus 
Johan van Krogten. Hij herinnert 
zich dat de groep in eerste instantie 
regelmatig optrad in Schiedamse 
jeugdsociëteiten, in Rotterdam, 
Maassluis en in Hoogvliet. “The 
Trifi ds speelden voornamelijk 

covers van populaire bands als 
The Kinks, The Beatles en The 
Animals”, zegt hij.

Nihil
De groep had halverwege de 
zestiger jaren een heuse fanclub. Er 
was voor de fans iedere maand een 
fanavond in Musis Sacrum in Schie-
dam. In 1966 gingen The Trifi ds de 
Rotterdamse Siegro Studio in voor 
het opnemen van een grammofoon-
plaat, een zogeheten EP met daarop 
vier nummers. Van Krogten: “We 
vonden ons wel goed genoeg voor 
een plaatje. Het werd opgenomen 
in eigen beheer. De sponsor was 
de vader van Barend van den Bor. 
Er werden vijfhonderd exemplaren 
geperst.”  Volgens Van Krogten was 

de belangstelling voor de plaat van 
The Trifi ds vrijwel nihil: “Het liep 
helemaal niet. Daarentegen werd 
de EP later wel een collectors item. 
Ik hoorde dat er wel eens duizend 
gulden voor een exemplaar is 
geboden.”
Kort na het verschijnen van de plaat 
leek de groep z’n langste tijd gehad 
te hebben. The Trifi ds gingen uiteen.

Zangeressen
Van der Kraan en Van Krogten 
kwamen terecht in The Zorro´s, 
een beatband uit Maasluis. De 
naam Zorro´s beviel de bandleden 
op een gegeven niet meer, waarop 
besloten werd The Trifi ds weer uit 
de kast te halen. De nieuwe Trifi ds 
bestond verder uit Bertus van der 

Linden (drums), Wim van der End 
(basgitaar) en Henk Koudijzer (slag-
gitaar). De band kende vervolgens 
veel personeelswisselingen. Ook 
verschenen er zangeressen op 
het toneel, onder wie Sylvia van 
Asten en Joke Schaper. The Trifi ds 
begeleidde tevens Patricia Paay. Van 
Krogten: “Met Patricia hebben we 
in onder meer De Doelen gespeeld. 
En ook een keer ergens in Brabant, 
waar we ook Ria Valk zouden 
begeleiden. Maar mevrouw Valk 
weigerde met onze organist op te 
treden. Ze maakte stampij, omdat 
ze alleen met vader Paay achter het 
orgel wilde zingen. Uiteindelijk is 
dat geregeld.” 
In 1973 gaven The Trifi ds er defi -
nitief de brui aan. “We werden al-

lemaal wat ouder, er ging getrouwd 
worden en iedereen ging z’n eigen 
invulling aan het leven geven. Enfi n 
de band werd opgeheven”, aldus 
Van Krogten. Nog eenmaal kwam 
de groep bijeen. Dat was tijdens een 
reünieconcert in 1984 in De Ark in 
Maassluis. Van Krogten heeft na 
The Trifi ds niet meer in een groep 
gespeeld. Muziek maken doet hij 
nog wel. Hij speelt saxofoon in een 
muziekvereniging en voor zichzelf 
zo af en toe nog wel eens op gitaar 
en keyboard. 

Wilt u reageren, of heeft u een 
bijdrage voor deze rubriek? 
Mail dan naar:  ed.vanhelten@
hotmail.com 

deel 51
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AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
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Van ontwerp tot realisatie

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

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

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

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

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

DAT IS PAS THUISKOMEN!

fauteuils

bankstellen

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

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

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

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

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR RC-GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK
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www.relaxcomfor t .n l

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

U HEEFT 

AL EEN 

RELAXFAUTEUIL

VANAF

495,-

UW OUDE

FAUTEUIL 

OF BANKSTEL IS

BIJ ONS ALTIJD

GELD WAARD!

INRUIL TOT
450,-!

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

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



In 1979 trad dochter Jolanda als 
verkoopster aan in het Berg-
werff-fi liaal Oude Wal onder chef 
Helmuth van der Kamp. Thuis ver-
telde ze enthousiast over de goede 
werksfeer en collegialiteit. Hoewel 
ze er na vier jaar vertrok voor 
‘huisje-kindje-boompje-beestje’, 
heeft ze het er af en toe nog over.
Als journalist kreeg ik ook een 
raakvlak met Ad Bergwerff. Als er 
aanleiding was, schreef ik over zijn 
bedrijf in Het Vrije Volk en later 
het Rotterdams Dagblad. Jaren 
achtereen schonk Bergwerff op 
mijn verzoek beleg voor tweehon-
derd broodjes voor een vaartocht 
van carnavalsvereniging De Grote 
Lupardi met gehandicapten. De 
broodjes bietste ik bij ambachte-
lijke bakker Theo van der Ham van 
de Hillevliet in Bloemhof. Als het 
lukte, deed ik iets terug in de vorm 
van een verhaal. Als het lukte…, 
want op de redactie waren de 
chefs niet zo toeschietelijk en op 
het noemen van een bedrijfsnaam 
stond vanwege de beroepsethiek 
en mogelijke belangenverstrenge-
ling zo ongeveer de doodstraf. 
Terechtstelling heb ik een aantal 
keer geriskeerd. 
Sociaal bewogen
Ad Bergwerff is naast ondernemer 

en werkgever ook zeer actief aan 
het sociaal-maatschappelijke front, 
zowel in zijn dorp als nationaal. 
Hij is in Pernis bijvoorbeeld 
voorzitter/kerkrentmeester van 
de Gereformeerde Kerk, lid van 
de Concertcommissie en van het 
Delta Donatiefonds om er maar een 
paar te noemen. Sinds de oprich-
ting, 12,5 geleden, hanteert hij de 
voorzittershamer van de Onderne-
mers Vereniging Pernis. Met deze 
organisatie timmeren Ad Bergwerff 
en de zijnen behoorlijk aan de weg 
naar het einddoel van meer dan 
vijfduizend inwoners. Die zijn no-

dig voor een goed maatschappelijk 
draagvlak in Pernis. Een gewel-
dig resultaat dat zijn club recent 
bereikte is het opknappen van het 
dorpswinkelcentrum aan de G.A. 
Soetemanweg. “Met elkaar hebben 
we die kar getrokken”, vertelde 
Bergwerff drie weken geleden, 
complimenten wegwuivend op het 
zoveelste raakpunt in onze levens.
Andere karren trekt hij ook. Zo is 
hij voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Slagersorganisatie 
voor tweeduizend winkelbedrijven, 
hoofdbestuurder van Midden en 
Kleinbedrijf Nederland, vice-voor-
zitter van de onlangs opgerichte 
stichting Inventief Vers Neder-
land (InVersNed) en lid van de 
Raad van Commissarissen van de 
Rabobank Rotterdam. Zijn veelal 
onbezoldigde bijbanen hebben zijn 
naam wel in het adressenboek van 
koningin Beatrix gebracht en dat 
betekent invitaties waar de vorstin 
ook aanwezig is.

Gouden greep
Denk niet dat Ad Bergwerff voor 
iets anders geen tijd meer heeft. 

Tussen de middag eet hij thuis 
gewoon een warme prak met zijn 
Cora van het bekende Pernisser ge-
slacht Riethof, waarmee hij 39 jaar 
gehuwd is. Zijn nazaten Mariska, 
Leo en Andrea komt hij dagelijks 
in het ultramoderne familiebedrijf 
tegen en voor de drie kleinkinderen 
máákt opa Bergwerff tijd. Hij is 
geen geboren Pernisser (Tide-
manstraat, Nieuwe Westen), maar 
is er vanaf zijn vierde jaar wel 
getogen en doorliep ‘op het dorp’ 
de lagere school en de mulo.  
Zijn grootvader begon in 1926 aan 
de Cremerstraat een slagerswinkel 
en slachtte zelf het vee. Bij klein-
zoon Ad is dat reeds lang in de ban. 
Vlees importeert hij onder meer uit 
Australië en Schotland, maar ook 
uit Argentinië voor de eigen rokerij 
en worstmakerij. 
Ad Bergwerff heeft Pernis nadruk-
kelijk op de landelijke consump-
tiekaart gezet. Het ooit simpele 
slagerijtje is uitgegroeid tot een 
miljoenenbedrijf dat dagelijks 
levert aan ministeries en bedrijven 
als Shell, luchthaven Schiphol, 
stichting Humanitas en het politie-
korps van Groningen.
In de jaren tussen 1950 en 1980 
groeide het slagersbedrijf naar vijf 
vestigingen, ook op Heijplaat waar 
Ad als 17-jarige begon als fi liaal-
chef. Veranderend kooppatroon en 
een nieuwe bevolkingssamenstel-
ling noopten tot het afstoten van 
de winkels. Voordien was al een 
andere bedrijfskoers uitgestippeld, 
die uiteindelijk verder is gegaan 
dan ‘een paar ballen gehakt’ voor 
de kantine van Shell. De slager van 
Pernis deed een geslaagde, achteraf 
gouden, greep naar de markt van 
catering, bedrijfskantines en res-
taurants. Bergwerff is de ambach-
telijke slagerij trouw gebleven met 
één winkel in het dorpscentrum. 
Wie denkt dat hij door het succes 
naast zijn schoenen loopt heeft het 
mis. Ik ken de Pernisser niet anders 
dan rondlopend met opgerolde 
mouwen en ‘niet ouwehoeren, 
maar doen’ als credo. 

 
 - Onder de werknemers van Ad Bergwerff (derde van rechts) is maar weinig verloop. 

Helmuth van der Kamp (tweede van links bij de messenslijper en het schaaltje worst) was 
ooit chef van dochter Jolanda en is in januari 2010 veertig jaar in dienst Foto Rein Wolters -

- Wethouder Dominic Schrijer van Rot-
terdam onthulde onder toeziend oog van 

ondernemersvoorzitter Ad Bergwerff op 6 
april een plaquette aan de gevel van het 

winkelcentrum van Pernis als herinnering 
aan de fraaie opknapbeurt en de nieuwe 

gevelbeluifeling Foto Rein Wolters -

Ad Bergwerff doorkruist al 37 jaar mijn leven. De 61-jarige ambachtelijke en enige 
slager van Pernis heeft een aangeboren vernieuwende expansiedrift. Met 72 mensen 
op de loonlijst is hij de grootste werkgever van het rustieke dijkdorp langs de Nieuwe 
Maas. Ons eerste raakpunt dateert van 1972 toen ik was gaan wonen in de Saffraan-
straat in Hoogvliet. Om de hoek was aan de Lavasweg in supermarkt De Treffer een 
filiaal gevestigd van het Pernisser slagersgeslacht Bergwerff. Karbonade, biefstuk en 
broodbeleg werden in die winkel gekocht.

Slager Ad Bergwerff zette Pernis 
hoog op landelijke consumptieladder

- De winkel waar het allemaal begon aan de Cremerstraat is nu het kantoor van een 
bloeiende onderneming . Inzet: Voor deze toonbank hebben duizenden Pernissers 

gewacht op hun beurt Privéfoto’s Ad Bergwerff -
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Rotterdamse 
ouderen worden 
vorstelijk verzorgd 
‘Blijven wonen zoals je gewend bent’, 
het is de wens van veel senioren. Wie op 
latere leeftijd niet vanwege gezond-
heidsredenen opgenomen wil worden 
in een grootschalig verzorgings- of 
verpleeghuis, heeft in Rotterdam een 
alternatief. Particuliere ouderenzorg 
Domus Magnus biedt in de Magistraat 
aan de Henegouwerlaan in een luxe 
woonomgeving persoonlijke zorg en 
dienstverlening. 

Een “pand met allure”, noemt locatiema-
nager Simone de Lange ‘De Magistraat’ 
in Rotterdam. De oude kraamkliniek en 
rechtbank aan de Henegouwerlaan werd 
omgetoverd tot luxe zorgappartementen 
voor ouderen. “Waarom zou je, als je 
het kunt betalen, genoegen nemen met 
een vierpersoonskamer en een wasbeurt, 
variërend van een tot drie keer per 
week? Mensen moeten hun levensstijl 
en wooncomfort kunnen voortzetten 
zoals ze gewend zijn. Waarbij ze al hun 
zorgvragen uit handen moeten kunnen 
geven.” De 36 appartementen in De 
Magistraat zijn riant; met een eigen 
woonkamer, slaapkamer, kitchenette 
en badkamer. Ook de rest van het pand 
straalt comfort uit met een grote geza-
menlijke huiskamer, klassieke binnen-
tuin, een ondergrondse parkeergarage en 
een eigen wasservice. 

De zorg wordt geleverd in de vorm van 
thuiszorg. De aanvraag en de fi nanci-
ele afwikkeling neemt de particuliere 
zorginstelling helemaal over. Overdag is 
er een zorgcoördinator in het pand. “Ook 
’s nachts is er iemand van het zorgteam 
om mensen met een gerust gevoel te 
laten slapen.” Voor de bewoners die daar 
behoefte aan hebben, worden er activi-
teiten georganiseerd zoals een wekelijks 
klassiek concert.

Wie kiest voor wonen op een locatie 
als de Magistraat, hoeft nooit meer te 
verhuizen. Ouderen krijgen voor een 
vast bedrag per maand alle diensten op 
het gebied van wonen, zorg en service 
die nodig zijn. Ongeacht de ontwikke-
ling van de gezondheid en de daarmee 
samenhangende zorgbehoefte. De huur 
van de appartementen ligt tussen de 
2.750 en de 4.050 euro per maand. Daar-
van wordt alles betaald; huur, service en 
zorg. Voor wie nieuwsgierig is geworden 
naar ‘dit vorstelijke wonen’: er worden 
regelmatig rondleidingen georganiseerd!

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

010 - 4373770 OF  0181 - 326774 

WWW.TUINCORRECT.NL

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

VAN KLEINE RENOVATIE 
TOT 

COMPLETE AANLEG

TUIN

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING

*** www.arnold-aykens.nl ***

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

Ook Arnold weet dat deze crisistijd een tijd is waarin veel mensen duidelijk wat minder kunnen besteden,      
Daarom is hij fl ink in de onderhandeling gegaan met zijn leveranciers en kan hij nu alle topmerken stof-
zuigers voor de laagste prijs leveren zodat u een stukje persoonlijke crisis kan wegzuigen maar let op OP=OP

CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE CRISIS PRIJSJE

149,00 129,00 269,00 129,00 119,00 79,00 39,00

Miele Stofzuiger s 381
S 381 met 1800 watt 
maximaal vermogen 
en electronische 
zuigkracht regeling
en natuurlijk een 
automatsch rolsnoer.

Miele Stofzuiger S 290
S 290 met 1500 watt 
maximaal vermogen 
en electronische 
zuigkracht regeling 
en natuurlijk een 
automatsch rolsnoer.

Bosch Stofzuiger 
BSG PRO8 
Een echte professionele 
stofzuiger met 10 jaar 
garantie op de motor. 
maximaal vermogen 
van 1800 watt en 13 
meter actieradius.

Philips Stofzuiger 
FC 9062
Een 2000 watt stof-
zuiger met telescoop 
buizen en 3 liter stofzak 
inhoud. Actieradius is 
10 meter  en het snoer 
rolt voor u op.

Samsung SC8480
Een zakloze 2000 
watt stofzuiger met 
zuig- kracht regeling 
en tijdelijk GRATIS 
een DVD van HOR-
TON ter waarde van 
29,=.

Philips Stofzuiger 
FC 86111
Super zo’n Philips 
stofzuiger voor deze 
prijs, 1800 watt me-
talen zuigbuizen en 
zuigkracht regeling / 
oprolsnoer.

Severin BR 7926
Echt een super aan-
bieding deze 1400 
watt stofzuiger met 
metalen zuigbuizen. 
Ook het snoer rolt op 
voor deze prijs.

50% van de AOW-ers en andere uitkeringsgerechtigden of mensen met een 
laag inkomen doen geen belastingaangifte, ondanks dat men geld terug kan 
krijgen. Het is mogelijk teruggaaf te verzoeken over de laatste 5 jaar. 
Wij rekenen gratis voor u uit hoeveel u terug kunt verwachten. (Niet van 15 feb 
t/m 15 april). Daarna bepaalt u zelf of u aangifte wilt doen.

Belastingadviesburo Aad de Vries
Mathenesserweg 92
3026 HG Rotterdam
(010) 415 53 00

Belastingaangiften voor particulieren sinds 1973

De kosten hiervoor zijn: 
1 jaar € 50 2 jaar € 80 3 jaar € 100 4 jaar € 115 5 jaar € 125

Openingstijden 2009 
zonder afspraak:
Dinsdag t/m donderdag van 
11.00 - 18.30 uur

Voor minder validen is huisbezoek mogelijk.
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door Aad van der Struijs

We denken weer 
aan de meidagen
Volgende week (her)denken en vieren we de meidagen van 1940 en 1945. Het is 
voor mij enigszins vreemd aan te nemen, dat degenen die de gehele oorlog hebben 
meegemaakt elk jaar kleiner in aantal worden. Het is daarom voor mij verheugend 
te zien, hoe in de avonduren van 4 mei bij de diverse herdenkingsplaatsen in de 
stad ook heel veel jongeren aanwezig zijn.

Ik weet nog steeds niet wat ik het 
mooiste vond van de bevrijding 
in 1945. Was het het terugzien 
van mijn vader na acht maanden 
onzekerheid? Was het het ver-
dwijnen van de angst voor weer 
een bombardement? Waren het de 
straatfeesten, waarbij een feestmuts 
het summum van verkleden was? 
Of was het zelfs bij een 7-jarige het 
gevoel, dat het nu ‘voorbij’ was? 
Dat het leven weer vrij was?
In Rotterdam heb ik de bevrijders 
niet zien binnenkomen. Op 8 mei 
1945 verbleef ik nog bij mijn Zwol-
se gastgezin, waar ik op 14 april 
al de Canadezen had begroet. Op 
de hoek van de Assendorperstraat 
en de Hortensiastraat bedelde ik 
net zo hard om ‘sigaretten voor 
mijn vader’ als mijn toenmalige 
vriendjes uit de buurt. Ook in Rot-
terdam waren het voornamelijk 
de Canadezen, die de vrijheid in 
de stad brachten. Zo stonden op 
8 mei 1945 honderden mensen, 
voornamelijk vrouwen en kinderen, 
langs de Walenburgerweg om de 
geallieerden te begroeten.

14 mei 1940
Het bombardement en de daarop 
alles vernietigende branden heb-
ben mij vanaf mijn 8e-10e jaar 
woest gemaakt. En die woede is 
er in 2009 nog steeds. Ik verwijt 
het de Duitsers, dat zij mij nooit 
in de gelegenheid hebben gesteld 
Rotterdam te zien, zoals Rotterdam 
op mijn geboortedag (en daarvoor) 
was. Ik moet het nu al 65 jaar doen 
met afbeeldingen en verhalen van 
‘toen’. En zeker bij die verhalen 
wordt de zaak aardig geromanti-
seerd. Maar te controleren valt er 
niets meer, want dan kom je weer 
bij oude plattegronden, foto’s, films 
en verhalen terecht. En ik neem 
het de Duitsers niet alleen kwalijk, 
dat ze mij m’n geschiedenis heb-
ben afgenomen, maar ook dat ze 
vanaf 1945 hebben laten blijken 
dat het hen geen bal interesseert. 
Omstreeks 1949-1950, ik had op 
de mulo van mijnheer Overweg net 
een 3 gehaald voor een Duitse repe-
titie, werd ik door de chauffeur van 
een Duitse Mercedes gevraagd of er 

ook bioscopen in Rotterdam waren. 
Zijn baas en zijn vrouw wilden naar 
de Kino. Ik was trots dat ik de vraag 
zomaar begreep en telde op mijn 
vingers de mij bekende bioscopen 
van dat moment: Prinses, Capitol, 
Arena, Rex, Lutusca, Victoria, Co-
losseum en Harmonie. De chauffeur 
barstte in lachen uit en zei “Nur 
acht”? In onvervalst Rotterdams 
deelde ik hem mee, dat we tot 14 
mei 1940 wel vijftig (sic) bioscopen 
in Rotterdam hadden gehad, waar-
van er alleen op de Hoogstraat al 
tien waren. Ik stikte zowat in mijn 
verontwaardiging. Toen ik klaar 
was met mijn tirade, stond ik alleen 
op de straathoek.

Jaren later, het was geloof ik 1998 
of 1999, ging ik met mijn col-
lega’s en de werkgever naar het 
Stadsarchiv in Keulen. O ja, ik 
werkte tussen 1980 en 2000 bij 
het Rotterdamse Gemeentearchief; 
tussen ‘mijn’ archief en het Keulse 
Stadsarchiv bestonden zogenaamd 
vriendschappelijke banden. U kent 
wellicht het Stadsarchiv, want dit 
is enkele weken geleden ingestort 
door de bouw van een U-Bahn (zegt 
men). Met een gemene grijns zeg 
ik, dat men nu in Keulen kan mee-
beleven wat vernietiging inhoudt.
Maar ik heb het over het bezoek: als 
teken van vriendschap nam de staf 
van het Rotterdamse archief een 
prachtige ingelijste luchtfoto van 
het Rotterdam eind 90er jaren mee. 
Met een mooi (Duits) toespraakje 
door een Rotterdams staflid werd 
de foto overhandigd, door een, 
ook in de Duitse taal uitgesproken, 
bedankje van Herr Stadsarchiv-Di-
rektor werd de zaak aangenomen.
Ik weet niet of het door de gul 
aangeboden Pilsnerbieren kwam, 
maar ik ging staan en vroeg het 
woord. En ik kreeg het woord! In 
m’n allerbeste Duits, de repetitie 
3 was ik inmiddels ontstegen, zei 
ik, dat deze luchtfoto voor Duitse 
piloten een goede leidraad zou zijn, 
als ze weer naar Rotterdam zouden 
komen om hun gelijk te halen. Zij 
konden aan de hand van de foto 
direct hun doel bepalen. Even was 
het stil….drie of vier Rotterdamse 
collega’s applaudisseerden, de 
Stadsarchivmedewerkers sisten en 
toen gingen we eten. Een jaar later 
moest ik het Rotterdamse Gemeen-
tearchief verlaten in verband met 
een reorganisatie! In mijn fotocol-
lectie vond ik een foto, die wellicht 
nooit gepubliceerd is. Op de foto is 

de Bijenkorf aan de Schiedamsevest 
te zien ná het bombardement van 14 
mei 1940. Duidelijk is, dat de hui-
dige Bijenkorf een klein winkeltje 
is, vergeleken met de oorspronke-
lijke Bijenkorf van toen.

Internationaal
Deze krant verschijnt weliswaar in 
een oplage van 120.000 exem-
plaren, maar na de eerste lezer 
verdwijnt De Oud-Rotterdammer 
niet in de kattenbak. Het is heel 
gebruikelijk, dat de eerste lezer 
de krant dan doorstuurt naar een 
familielid elders in Nederland. En 
dit familielid kent dan weer oud-
Rotterdammers in de omgeving, 
dus – na het lezen – verdwijnt de 
krant die kant op. Zo gaat het niet 
alleen in Nederland, zo gaat het ‘all 
over the world’. Er zijn oud-Rotter-
dammers in Canada, USA, Nieuw 
Zeeland of Australië, die een abon-
nement op De Oud-Rotterdammer 
hebben. Voor € 75,-- vinden zij elke 
veertien dagen De Oud-Rotterdam-
mer in hun brievenbus. Nadat deze 
mensen de krant gelezen hebben, 
leggen zij de krant op de leestafel 
van hun Dutch Club. Deze krant 
verschijnt eenmaal per 14 dagen 
op dinsdag en ligt dan ‘te grabbel’ 
bij de diverse afhaalpunten in de 
regio. Heel vaak ‘grabbelt’ men 
op donderdag of vrijdag al mis, 
de krant is op! Een abonnee, in 
Nederland € 49,90/jaar, in Europa 
€ 65,--/jaar en daarbuiten € 75/jaar, 
weet gewoon dat de krant binnen 
3-4 dagen op de deurmat ploft. En 
daarom is De Oud-Rotterdammer 
een typisch Rotterdamse krant met 
een wereldwijde presentatie..
Verleden week kreeg ik een 
telefoontje van zo’n internationale 
lezer. Nico Goutziers, in 1947 uit 
Rotterdam vertrokken en nu woon-
achtig in Arcadia (Michigan-USA) 
was op bezoek bij zijn familie in 

Rotterdam en omgeving. Hij wilde 
echter graag Spionneur even zien en 
spreken. Geen enkel probleem: mijn 
uitnodiging hield een avondje ‘hap-

pen en snappen’ in en we brachten 
het door in De Zingende Zeeleeuw 
aan de Sint Jobskade. Ik heb Nico 
niet zien eten, ik heb gezien dat hij 
vr…… eselijk genoot van het eten 
dat hij kreeg. Met name de witlof 
was een feest voor hem.
Nico Goutziers vertelde me, dat de 
kennis van de Nederlandse taal in 
de afgelopen 62 jaar tot een akelig 
dieptepunt was gedaald. Hij is in de 
vijftiger jaren met een Ierse vrouw 
getrouwd, dus het was uitsluitend 
Engels wat de klok sloeg thuis. 
Maar De Oud-Rotterdammer is zo 
Nederlands, als een Rotterdammer 
maar kan zijn. Hij kan zich daarom, 
in schrift en geluid, weer aardig in 
onze taal roeren. (Nico merkte op, 
dat hij tijdens zijn bezoek in Ne-
derland iedereen in zijn Nederlands 
aanspreekt. Wanneer men echter 
hoort, dat hij uit de USA komt, 
schakelt de aangesprokene over op 
de Engelse taal. Deze opstelling 
vindt hij niet leuk!).
Net voor we afscheid namen, 
toverde hij een foto tevoorschijn en 
vertelde, dat hij op zoek was naar 
de mensen die op de foto staan. 
Het is een opname uit 1945-1947 
en te zien zijn Thea van der Pas 
(met twee jongere zusjes) en Piet 

de Jager. De linkse jongen is Nico 
zelf. De foto is gemaakt aan de 
Nesserdijk tussen Kralingen en 
Kralingseveer, ter hoogte van het 
Drinkwaterbedrijf.
Als u denkt enige informatie te 
kunnen geven, dan staan mijn brie-
venbus (Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ 
Rotterdam) of e-mailbox (spion-
neur@ditisrotjeknor.nl)  wagenwijd 
open.

Foutje……….helaas.
Over de blunder die ik bij De Klap-
deur aan de Vlietlaan heb gemaakt, 
hebben we het al gehad. Maar ook 
de afgelopen twee weken kreeg ik 
tientallen reacties, waarbij twee er 
wel bijzonder uitsprongen.
De eerste reactie van deze twee was 
‘beledigend’ (kijk naar de aanha-
lingstekens). Deze reactie was “Ben 
je wel een Rotterdammer?” Ja, ik 
ben een Rotterdammer. Sterker nog, 
ik ben een Rotjeknorder! Ik denk 
dat, tijdens mijn bezoek aan de 
Vlietlaan, mijn onlangs geplaatste 
lenzen in mijn ogen binnenstebui-
ten en omgekeerd gefunctioneerd 
hebben. De tweede reactie was wel 
bezijden de waarheid, maar had de 
realiteit kunnen weergeven. “Hoe-
veel Rotterdammertjes had je al op, 
voor je de Vlietlaan opging?”
Aan de hand van de reacties durf 
ik nu niet meer naar De Klapdeur. 
Ieder die reageerde, biedt mij een 
Rotterdammertje aan als ik daar 
ben. Hoe kom ik in vredesnaam 
dan nog thuis?

Gastenboek
Het Gastenboek van De Oud-
Rotterdammer is verlost van de 
honderden spams, die wekelijks het 
Gastenboek teisterden. We zijn nu 
echt schoon!

Maar het vreemde is, dat we nu 
helemaal geen nieuwe berichten in 
het DOR-gastenboek zien, terwijl 
ook de mogelijkheid bestaat zelf 
foto’s te plaatsen. Een doorgewin-
terde Internetter weet de HTML-
code [img] lokatie foto [/img] te 
gebruiken, anderen nemen dan 
even contact op met spionneur@
ditisrotjeknor.nl.

Spionneur
spionneur@ditisrotjeknor.nl
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De Stromen Kalender

De Stromen is onderdeel van De Stromen Opmaat Groep

Wij staan voor u klaar!
Informatie van De Stromen Opmaat Groep     Mei 2009

dinsdag

5 MEI

vrijdag

15 MEI

zondag

24 MEI

donderdag

28 MEI

dinsdag

26 MEI

Hier leest u een selectie van de activiteiten die De Stromen de 
komende weken aanbiedt. Voor meer informatie over deze én 
andere activiteiten kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
bellen naar de Zorglijn Rotterdam 0900 206 06 60 [€,010 p.m].

Zelf het huis schoon en op orde houden is niet altijd vanzelfsprekend. 
Mogelijk wílt u het allemaal nog wel zelf doen, maar werkt uw lichaam 
niet altijd meer mee. Stofzuigen, ramen lappen, uw bed opmaken; het kan 
allemaal te zwaar zijn. Hulp in de huishouding is dan gewenst.

Hoe graag de kinderen, buren, familieleden of kennissen u ook bij uw 
huishoudelijke taken zouden willen ondersteunen, ook zij hebben hun 
eigen beslommeringen. Een beroep doen op hun tijd is niet altijd mogelijk 
en soms moeilijk om te vragen. Wij zijn ons hier zeer van bewust.

Juist dan is het goed om te weten, dat de enthousiaste medewerkers 
van De Stromen nu voor u klaar staan! Wij helpen u graag bij het 
schoonhouden van uw huis. Want met nét dat beetje extra hulp houdt u 
energie over om te doen wat u echt belangrijk vindt. En bent u in staat 
langer te blijven wonen in de omgeving die u lief is. 

Wilt u voor uzelf of voor een ander meer weten over huishoudelijke 
verzorging? De zorgvoorbereiders van De Stromen adviseren u graag over 
de mogelijkheden. U kunt daar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur 
over bellen met de Zorglijn Rotterdam op nummer 0900 20 60 660 [0,10 
p/m]. Ook kunt u gebruik maken van de antwoordkaart. Wij nemen dan 
contact met u op voor een afspraak bij u thuis.

Ja, ik maak graag vrijblijvend een afspraak met 
de zorgvoorbereider van De Stromen.

donderdag

28 MEI

dinsdag

2 JUN

maandag

11 MEI

Postbus 8604 - 3009 AP Rotterdam 
T 0900 206 06 60 [€ 0,10 p.m.]

E info@de-stromen.nl
I  www.de-stromen.nl

Boeiende fi lmmiddag 
In Hoppesteijn aan de Boezemsingel 100 wordt vanaf 14.00 uur de fi lm ‘Morgen 
gaat het beter’ vertoont. De middag wordt omlijst door een vrijwilliger van het 
oorlogsverzetsmuseum die u mee terug in de tijd neemt. De entree bedraagt 
€ 7,50 inclusief een kop koffi e. Houders van De Stromen Opmaat Pas betalen 
€ 5,00. U kunt zich aanmelden door te bellen met de Zorglijn Rotterdam.

Nostalgische modeshow
Onder het genot van een kopje koffi e kunt u genieten van kleding uit de jaren 
1850 tot 1950. De modeshow is in Brasserie Schiehoven aan de Hamakerstraat 
77 en vangt aan om 14.00 uur. De entree bedraagt € 10,00, maar houders van De 
Stromen Opmaat Pas betalen € 7,50. U kunt zich vóór 5 mei aanmelden via de 
Zorglijn Rotterdam of mailen naar pas@destromenopmaatgroep.nl.

Theatershow Sweet Memories
Prachtige Nederlandse liedjes, ongeëvenaarde jongleerkunsten, een subliem 
clownsnummer, heerlijke meezingers, Franse chansons en een adembenemende 
act met diabolo’s. Dit optreden vangt aan om 14.00 uur in het LCC Zevenkamp 
aan het Ambachtsplein 141. De entree bedraagt € 3,00. Houders van De Stromen 
Opmaat Pas betalen € 1,50. Voor reservering kunt u bellen naar 010 420 36 11.

Van Smartlap tot Opera
Geniet van dit meezingspektakel voor jong en oud. Gezellig samen zingen buiten 
op het gras. De toegang is gratis op de Koeweide in Crooswijk en het feest barst 
los vanaf 14.00 uur. Komt u gerust vroeger met plaid en picknickmand of geniet 
van het aanbod van de diverse eet- en drinkkraampjes.

Cultuur ontmoet cultuur
Maak (bij mooi weer buiten) kennis met elkaar én de zorg. Op deze gezellige 
middag zijn een groot aantal culturen vertegenwoordigd met informatie, hapjes 
en live muziek. De ontmoeting is gratis en vindt plaats in de Speeltuin Vereniging 
aan het Afrikaanderplein 38 van 13.30 tot 15.30 uur.

Nostalgie met Eddy Doorenbos en Rebecca Lobry
Genieten van muziek van toen met nummers als ‘Avond in de regen’ en ‘Diep 
in mijn hart’. Maar ook van Franse en Spaanstalige meezingers. LCC Castagnet, 
Larikslaan 200 in Schiebroek. Aanvang 14.30 uur. Entreeprijs € 3,00 maar met 
De Stromen Opmaat Pas betaalt u € 2,25. Voor kaarten kunt u bellen naar 
010 422 50 96 of mailen naar castagnet@senr.rotterdam.nl

Zomerse workshop
Na deze workshop heeft u dé verzorging voor uw lichaam na een zonnige dag. 
U maakt tijdens deze twee uur durende workshop een heerlijke aftersun milk, 
shampoo en een lippenbalsem stick. De workshop vindt plaats aan 
het IJsselmeer 30 in Zwijndrecht vanaf 19.30 uur. Houders van De Stromen 
Opmaat Pas betalen €27,50 per persoon. Inschrijven kan door te mailen naar 
pas@destromenopmaatgroep.nl of door te bellen naar de Zorglijn Opmaat 
op nummer 0900 8664.

Dubbel Duts
In Grand Café/Restaurant Zuiderkroon aan het Vlissingenplein 108 treedt het 
duo “Dubbel Duts” op vanaf 20.00 tot ca 22.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis, maar consumptie is verplicht. U bent van harte welkom om 
te komen luisteren, meezingen of dansen. 

Naam:    M / V

Adres:

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoon:

Het betreft een advies voor:     mijzelf        een ander

 
Stuur de ingevulde coupon in een envelop naar: 
Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam
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Geachte redactie
Het deed mij als oud-sportjournalist van 
dagblad De Rotterdammer natuurlijk 
heel wat toen ik de foto zag op pagina 
9 van het nummer van 14 april. Een 
correctie is echter op zijn plaats, want 
in de ‘opstelling’ is zittend de nummer 
8 niet Leo van Ijzerloo doch Bob Nuis. 
Als schaakfenomeen verbonden aan de 
sportredactie van De Rotterdammer.
Dat ik als laatste PR-man van Zwart-
Wit ‘28, de vereniging die in 2004 ter 
ziele ging, de foto van het elftal van 
1971 ontwaarde is natuurlijk heel leuk. 
Alle namen heb ik niet paraat, doch ik 
denk dat die best langskomen.
Het verhaal over Lombardijen van 
Rein Wolters completeert het perfecte 
nummer van 14 april. Een verlaat Paas-
cadeau.

Kees de Haan
Molenvliet 164
3076 CM Rotterdam
Tel.010-4327356

------------------------------------------------
Geachte redactie
Ik heb al vaker gereageerd op het 
kennelijk onuitroeibare misverstand 
over het uitwerpen van Zweeds wit-
tebroden boven westelijk Nederland in 
1945. Ook in de oproep van mevrouw 
H.Hooijer-van Woudenberg met bijbe-
horende foto op pagina 22 van de krant 
van 14 april komt het misverstand weer 
om de hoek kijken. Ik wil graag de 
feiten uit die periode op een (chronolo-
gisch) rijtje zetten.
Reeds in het najaar van 1944 was er 
met Zweden en Zwitserland overleg 
over voedseltransporten naar het honge-
rende West-Nederland. Bij die bespre-
kingen was o.a. het Zweeds Rode Kruis 
betrokken, maar geen geallieerden! Be-
gin januari 1945 was er overeenstem-
ming bereikt en ging men in Zweden 
schepen laden met meel en margarine. 
Door de strenge winter was de Oostzee 
dichtgevroren en pas op 28 januari 
kwamen de eerste schepen in Delfzijl 
binnen. Ook Nederlandse wateren wa-
ren bevroren en het was begin februari 
dat de ladingen in West-Nederland 
waren om door Nederlandse bakkers te 
worden gebakken en bij aangewezen 
kruideniers te worden gedistribueerd. 
Hier is dus geen geallieerd vliegtuig 
aan te pas gekomen! In de eerste plaats 
zouden de Duitsers op dat moment aan 
geallieerden absoluut geen toestemming 
hebben gegeven ongehinderd boven 
het bezette gebied te vliegen en in de 

tweede plaats zou men nooit broden 
hebben uitgeworpen (te kwetsbaar en 
te volumineus). Bovendien zouden 
de hoeveelheden meel en margarine 
voor enkele miljoenen mensen zoveel 
vliegtuigen hebben geëist, dat het alleen 
al daarom ondenkbaar was.
Op 25 april (dus bijna drie maanden 
later) waren de eerste onderhandelingen 
tussen de Duitsers en geallieerden over 
het uitwerpen van voedsel boven het 
bezette deel van ons land. Na enkele 
dagen onderhandelen werd men het 
eens. Dat in zakken gepakte voedsel 
was compact, stevig verpakt om het 
uitwerpen mogelijk te maken, zonder 
dat een deel door breuk verloren zou 
gaan. Die zakken bevatten o.a. blikjes 
vleeswaren en stevige pakken eipoeder 
(maar geen meel), zoals ik me herinner 
uit mijn eigen ervaring toen ik begin 
mei meegeholpen heb met het verza-
melen van de uitworpen zakken op een 
terrein ten noorden van Rotterdam (ik 
meen bij Terbregge).
Kortom, er is een tijdsverschil van drie 
maanden tussen het wittebrood en het 
uitdelen van uitgeworpen voedselpak-
ketten en er is nooit door geallieerde 
vliegtuigen brood uitgeworpen!
Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben 
geleverd om het kennelijk bij som-
migen nog altijd levende misverstand 
over ‘brood uit de hemel’ uit de wereld 
te helpen.

J.Groeneweg
Bentincklaan 45 c
3039 KH Rotterdam
010-4662042

------------------------------------------------
Leendert en Agnes
Ik ben nog van de generatie die de 
hongerwinter heeft overleefd. In 1944 
was ik acht jaar oud en trok ik er op 
blote pootjes op uit om bij de boeren te 
bedelen om een “boterham of een paar 
aardappelen”. Vanwege mijn magere, 
bleke bekkie, kreeg ik vrij veel eten en 
dat sjouwde ik dan mee naar huis.
Tot aan Strijen toe strekten mijn tochten 
zich uit en ik mag wel zeggen dat ik 
door deze inspanningen, ons gezin, met 
twee totaal uitgehongerde ouders, van 
de hongerdood heb gered. Uiteraard, 
zonder dat zelf te beseffen.
Wij woonden tweehoog in Rotterdam 
Zuid. Onze benedenburen waren een 
echtpaar Rijkers, waarvan de man 
schipper was en de vrouw een Duitse. 
Mijn moeder was razend op die duitse 
moffenh… en lag voortdurend met haar 

in conflict. 
In 1944 werd mijn zusje geboren. Eten 
voor haar was er niet en we konden bij 
de waterstoker pakjes stijfsel (aardap-
pelmeel) kopen, wat mijn zusje dan te 
eten kreeg en wat ruim onvoldoende 
was. Ik zal nooit vergeten dat onze 
buurvrouw elke dag een “prakje” naar 
boven liet brengen voor mijn zusje. Dat 
moest ik haar dan voeren, zelf zowat 
stervend van de honger. Als we langs 
haar benedenetage kwamen, gebeurde 
het wel eens dat ze zachtjes haar deur 
opende en ons een duitse kuch met spek 
in handen duwde. Maar tevergeefs: 
mijn moeder had bovenaan de trap alles 
gehoord en we kregen bevel het brood 
aan de buurvrouw terug te geven. Later, 
in 1945 is buurvrouw kennelijk naar 
Duitsland gevlucht, maar haar twee 
kinderen, Leendert en Agnes bleven in 
Nederland. Het waren onze vriendjes 
en dat is lang zo gebleven, totdat hun 
vader een andere vrouw kreeg en ze uit 
zicht verdwenen.
Een lang verhaal, maar wat zou ik ze 
graag nog eens willen ontmoeten. Van 
kennissen vernam ik dat ze zouden zijn 
verhuisd naar Duitsland, Friedricht-
strasse 68  in Neustadt. Ik heb in 
Keulen gewerkt en daar ligt Neustadt 
niet zo ver vandaan. Daar is inderdaad 
een Friedrichstrasse 68. Maar het was 
het verkeerde stadje  Neustadt. Later 
bleek me dat er in Duitsland zo’n drie 
stadjes zijn met de naam Neustadt. Ik 
zoek al jarenlang naar hen, maar toe nu 
toe tevergeefs. Wie kan me helpen?

Aart van Driel
------------------------------------------------
Rotterdam, 10 mei 
1940 Een toneeluitvoering
In 1937 verhuisde ons gezin naar 
een splinternieuwe woning aan de 
Gordelweg, tussen de Schieweg en 
de Druckerstraat. Wij woonden op de 
derde etage en hadden een prachtig 
uitzicht over het Noorderkanaal, de 
voetbalvelden en de volkstuinen met 
het Paadje van 1000 treden, de Kleiweg 
en de daarachter gelegen Zestienho-
vensepolder. In de verte konden wij 
Delft zien liggen en bij helder weer 
zelfs de hoge gebouwen en torens van 
Den Haag.
Op 10 mei 1940, ik was toen negen jaar, 
werden wij gewekt door het gedreun 
van het bombardement op vliegveld 
Waalhaven en van overvliegende vlieg-
tuigen en schoten van afweergeschut. 
Nederland was in oorlog! 

Vanuit de ramen aan de voorkant 
zagen wij hoe de Duitse vliegtuigen 
parachutisten dropten op Ypenburg 
en omgeving. De Duitse vliegtuigen 
werden met succes onder vuur genomen 
door het Nederlandse afweergeschut, 
een fascinerend schouwspel. Be-
woners van de achter ons liggende 
straten waagden zich nieuwsgierig 
naar de hoek Schieweg/Gordelweg; 
eerst nog een beetje angstig, maar al 
gauw werden er grappen gemaakt. U 
weet het: zet tien Rotterdammers bij 
elkaar en er zitten altijd wel een paar 
lolbroeken bij. De groep groeide al snel 
tot 50 à 60 personen. Telkens als er een 
Duits vliegtuig door het afweergeschut 
werd geraakt en brandend naar beneden 
kwam, klonk er luid applaus. Het leek 
wel alsof men een toneelvoorstelling 
bijwoonde! 
Naarmate meer Duitse toestellen 
werden neergehaald, steeg de stem-
ming van de toeschouwers. Op een 
gegeven moment kwam uit de richting 
Sophiaziekenhuis een sectie van 8 à 
10 Nederlandse militairen in looppas 
achter elkaar langs de huizen, gebogen 
en met strakke gezichten, geweren 
in de aanslag, voorop een sergeant 
met getrokken revolver. Deze sectie 
was waarschijnlijk uitgestuurd na een 
melding van vermeende activiteiten van 
de ‘vijfde colonne’. Toen de militairen 
de kop van de Schieweg naderden 
zagen zij hun weg versperd door de 
daar verzamelde mensen. Zonder 
commentaar en zonder uit verband te 
geraken slalomden zij door de groep en 
vervolgden hun weg richting Noorder-
havenkade.
Dit contrast zal ik nooit vergeten: die 
giebelende menigte en die gespannen 
gezichten van de soldaten. Een uurtje 
later werden de mensen door de politie 
en militairen weggestuurd. Men mocht 
ook niet meer voor de ramen staan en 
zelfs de gebruikelijke ‘spionnetjes’ 
moesten van de gevels. 

Rien Ignatius
Capellestraat 28
8331 LB Steenwijk
0521-522525

------------------------------------------------
Geachte redactie
In het artikel over de meisjes van Jamin 
wordt onder het tussenkopje ‘Verha-
len’  Coen Veldhoen (oud 78 jaar) aan 
het woord gelaten, die van 1962 tot 
1985 regiovertegenwoordiger was bij 
C. Jamin. Nu wil het toeval dat ik al 
jaren zoek naar een Coen Veldhoen en 
ik ben nieuwsgierig of dit dezelfde is 
die in zijn kinderjaren op de Openbare 
lagere school zat aan de Zinkerstraat in 
Rotterdam-Zuid. Ik ben ook 78, dus het 
lijkt me te toevallig dat dit niet dezelfde 
Coen Veldhoen is. Enige weken geleden 
heb ik ook succes gehad via De Oud-
Rotterdammer. Misschien ontvang ik 
ook op deze oproep response. Mijn 
vorige artikel heeft vele reacties 
opgeleverd.

Jan J. Krijgsman
Kolblei 40
3356 ER Papendrecht
078-6154752

Piet Lakeman
Vandaag (17 april 2009) kwam De 
Oud-Rotterdammer weer binnen en die 
werd gelijk weer verslonden. Er stond 
een stukje in van Piet Lakeman en 
daarop wil ik reageren.
Mijn vader heeft in de jaren vijftig 
en zestig voor Lakeman, aan de 
Putsebocht, gewerkt. Hij begon als 
broodbezorger bij J. Jansse Wzn in de 
Oranjeboomstraat, daarna bij Van der 
Meer en Schoep in de Bloemfontein-
straat en Paradijslaan.
Bij Lakeman was mijn vader de enige 
(zover ik weet) die direct in dienst 
was van de heer Lakeman. De andere 
bezorgers waren zogeheten slijters, 
die voor eigen rekening werkten, bij 
Lakeman het brood kochten, maar wel 
broodwagens hadden met de naam ‘P. 
Lakeman’ erop.
Mijn vader was vaak ziek (als 19-jarige 
jongen werkte hij in de bouw en door 
een val van twaalf meter is hij wat 
ziekelijk geworden).
Ik zat in de Zuidpolderstraat op school 
en als mijn vader ziek gemeld moest 
worden, moest ik zijn tas en zijn 
‘boek’ naar Lakeman brengen. De heer 
Lakeman was voor mijn vader een 
fantastische werkgever. Tijdens zijn 
ziekteperioden zette hij zonder te mop-
peren een van de bakkerijknechten in. 
Als mijn vader ‘s zaterdagsavonds thuis 
kwam (meestal om een uur of half tien, 
want de zaterdag was altijd een zware 
dag), keken wij snel in zijn fietstassen. 
Daar zat altijd van alles lekkers in. Er 
door de heer Lakeman in gestopt.
Op een goede dag stapte een vrouw 
uit de Violierstraat de winkel binnen 
en vroeg op hautaine toon naar de 
‘mijnheer Lakeman’. Hij kwam zelden 
in de winkel, maar na enig aandringen 
ging mevrouw Lakeman haar man 
roepen. De boodschap van de vrouw uit 
de Violierstraat was dat zij van mening 
was dat zij een taart verdiende, omdat 
zij al 25 jaar klant was. Toen vroeg 
Lakeman haar hoe zij de bakker had 
bedankt, omdat hij nu al 25 jaar ‘achter 
haar kont liep’. Toen viel die vrouw 
stil. “Nou niks natuurlijk”, was haar 
antwoord, “want het is toch zijn werk”. 
Deze vrouw stond twee keer zo snel 
op straat als zij de winkel was binnen 
gekomen. 
De heer P. Lakeman, ondernemer/bak-
ker aan de Putsebocht te Rotjeknor, 
was een prima vent. Ik heb hem vaak 
gezien. Hij was heel vriendelijk voor 
mij en een top-werkgever voor mijn 
vader. “Maar”, zei mijn vader altijd, 
“mensen die Haarlemmerdijkies met 
hem probeerden uit te halen, kwamen 
goed op de koffie. Haarlemmerdijkies 
(zijn rotstreken) accepteerde hij niet”. 

Henk Conijn,
Duke Ellingtonstraat 11,
4337 XT  Middelburg.
hmconijn@zeelandnet.nl

Was ik maar schilder gebleven! 

Bij de bevrijdingsfeesten kon de Haverlandstraat niet achterblijven. Er werd een prijsvraag 
uitgeschreven voor de mooiste gevelversiering. Mijn vader en ik besloten een schertspop te 
maken van Adolf Hitler, met verfpot en al. Vanaf de dakgoot werd de pop, midden in de nacht, 
tussen de ramen van de tweede verdieping geplaatst. Daaronder het bord: ‘Was ik maar schilder 
gebleven!’

De buurvrouw van de overkant schrok zich naar en dacht dat er een echt mens naar beneden 
werd gelaten. De bekende fotograaf Pim de Beus van de Goudserijweg maakte er een foto van. 
De eerste prijs hebben we niet gewonnen, maar de jury vond het wel origineel.

J. de Lobel



Bruine bonen
Ik was acht jaar toen 31 maart 1943 een verdwaalde 
bom op mijn grootouderlijk huis op de Hooidrift 
viel. Slachtoffers: grootmoeder, twee ooms en een 
jonge tante. Toppunt was dat de Duitsers een krans 
van Seijss Inquart en een ‘hoge Duitse Ome’ naar 
de begrafenis stuurden. Zouden er meer mensen zijn 
die een krans van ‘Seijss’ hebben gekregen?
De volle gegalvaniseerde wasketel met bruine 
bonen kwam onbeschadigd beneden. Grootvader 
en een nog jongere tante kwamen bij ons in huis, 
waarna we nog drie maanden bruine bonen met 
stroop aten.

L. Rolaff
06-51099142

------------------------------------------------
Zandbak
Heel erg leuk een foto te zien van de zandbak 
waarin ik als kind heb gespeeld. Ik ben van 1939, 
maar ken nog veel namen. Van Hemert van het 
winkeltje op de hoek, daarnaast de familie Schaap. 
Zelf woonde ik op 41, op 43 Cor Melissant. En op 
57 mijn oma van der Mast. Verder Koos Havelaar, 
Piet Smit, Gerrit en Piet Huizer, hun vader was 
chauffeur bij de firma Bloot. Ik ben nog bijrijder 
geweest bij hem op de auto, een GMC (wat een oud 
kreng was dat). Aan de overkant woonde de familie 
Van der Aa, op het zelfde rijtje als de familie Pors. 
De mensen op de foto zullen beslist mijn oudste zus 
kennen, Aagje den Heijer. Zij is naar Australië ge-
emigreerd toen ik 16 was en woont daar nog steeds. 
De oude zandbak is nu een ongezellig asfaltplein, 
heel onpersoonlijk, maar ja, alle oudjes zijn of weg 
of overleden.

Dick den Heijer
vi-com@wanadoo.nl
010-4164991

------------------------------------------------
Wallacefontein
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag 14 april 2009 
vraagt mevrouw T. Buckers-Vielvoye informatie 
over de Wallacefontein, die ooit in Rotterdam stond 
op het Beursplein voor de bank van Mees en zoon. 
Ik hoop dat mijn samenvatting tegemoet komt aan 
de weetgierigheid van zoveel belangstellenden.
Sir Wallace schonk eind 19e eeuw ruim honderd 
fonteinen aan Parijs. Die stad had grote problemen 
met de drinkwatervoorziening. De gift van Sir Wal-
lace was dus zeer welkom. De fonteinen kwamen 
langs de bekende looproutes van Parijs, zodat de 
bewoners van de vaak arme buurten toch behoorlijk 

drinkwater konden bemachtigen. In Nederland 
heeft de bankiersfamilie Mees & zoon één fontein 
geschonken aan Rotterdam. Na jaren op het 
Beursplein tussen de platanen voor het bankgebouw 
van Mees te hebben gestaan, verhuisde de fontein 
naar het Stadhuisplein, waar het eind jaren ‘90 
verdween, vanwege rioleringswerkzaamheden en 
profielvernieuwing van het plein.  
De fontein zou naar de stadswerf in Spangen zijn 
gebracht en is daar de mist ingegaan. Ik veroorloof 
mij dit eufemisme voor wat wellicht gewoon een 
ordinaire diefstal is geweest. Sindsdien is het no-
dige te doen geweest rond de fontein. Harm Kramer 
liet in het blad van de stichting Ons Rotterdam (28e 
jaargang nr. 2, 2006) optekenen wat hij meemaakte 
tijdens zijn speurtocht naar het beeld. Zo kwam 
hij bij een nietsvermoedende antiquair/opkoper in 
Hooge Zwaluwe, die een dergelijke fontein in de 
verkoop had. De man werd verdacht van heling of 
iets dergelijks. Geheel ten onrechte. Hij had een 
aankoopbewijs uit 1993, terwijl de fontein in 2002 
als onvindbaar te boek staat.

Als postzegelverzamelaar vond ik in de Stanley 
Gibbons-catalogus bij Marokko onder nr. 528 van 
2001 een postzegel met de afbeelding van de fon-
tein van Wallace uit Parijs. Na verder zoeken bleken 
veel mensen belangstelling te hebben voor dit soort 
nostalgie. Op www.Wikipedia en in een bijdrage 
van Jessica Shaylee van 5 april 2009 kunt u lezen 
dat Charles-August Lebourg de fontein heeft ont-
worpen. Hoewel de mallen van de fontein volgens 
Harm Kramer in Lille (Fr) moeten zijn en de halve 
wereld belangstellend naar de fontein uitziet, heeft 
het gemeentebestuur van Rotterdam geen enkele in-
teresse. Zij deed de zaak ooit af met de dooddoener: 
“het was geen origineel, maar een replica ...”  Ik 
denk dat het gewoon een van de vele replica’s was 
van het eerste gietsel. Maar er gloort hoop, want als 
een land als Marokko zich verwaardigt de beeltenis 
van de fontein op haar postzegels op te nemen, is 
het mogelijk dat onze burgervader Aboutaleb zich 
ervoor wil inspannen dat de Wallace-fontein ooit 
weer pronkt op het Beursplein. Dat moet te regelen 
zijn. Immers Rijsel (Lille) is sinds 1958 een der 
oudste zustersteden van Rotterdam. Aboutaleb zal 
zich onsterfelijk maken.

Gerard Kluck
Hendrick Staetsweg 121
3067 VP Rotterdam                    
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Libanon Lyceum 100 jaar!

Reden voor een scala aan activiteiten in 2009, uitmondend in een groots feest op 26 september 2009 voor 
oud-leerlingen en oud-medewerkers op het ss Rotterdam. We verwachten zo’n 1800 oud-leerlingen en oud-
medewerkers. 
De organisatie is in handen van de school en de VOL, de Vereniging van Oud-leerlingen van het Libanon 
Lyceum. Gezamenlijk zorgen zij voor de uitvoering van alle activiteiten en de communicatie met oud-leerlin-
gen en oud-medewerkers.
Op de website van de VOL staat een heleboel informatie over het eeuwfeest: 
www.vol-libanonlyceum.nl ; lid worden van de vereniging kost € 14,50 per jaar.
Vier keer per jaar ontvangt u dan het blad de Voltreffer en kunt u deelnemen aan activiteiten die wij organise-
ren voor onze leden.
Opgeven voor het feest kan via de website www.libanon100.nl 
Verscheidene mensen proberen via de website van de VOL hun klassen bij elkaar te krijgen. Zo heeft klas 
4A2 (1964-1965) 25 van de 28 leerlingen opgespoord! Zij zoeken nog: Aad Oost (1948); Hans Vegter (1946) 
en Noldi Holterman (van Loon, 1949).
Aat de Jong, Herman Knobbe en Eric Goedhart zoeken leerlingen uit klas 4B3 uit 1960-61 en 1961-62.
Frans Ververs zou graag zijn eerste klas 1A uit 1957 op het SS Rotterdam terug zien, Nico Fortmann klas 2M 
uit 1970 en Liesbeth Barea deed al eerder een oproep op Radio Rijnmond om haar klas 2E uit 1982 bij elkaar 
te krijgen.

Voor informatie kunt u bellen naar Joke Hirdes-Valk van de Vereniging Oud-leerlingen Libanon op telefoon-
nummer 010-4586859 of per email: jokehirdes@gmail.com 

EDS
In verband met de komende fusie en het verlaten van 
ons complex aan de Thurledeweg roept de voetbal-
vereniging  EDS oud-leden op tot het bijwonen van  
de sluitingsavond in het EDS-clubgebouw op vrijdag 
5 juni a.s  vanaf 17.00 uur  Zij, die willen komen, 
verzoeken wij dit te berichten aan www.catering@
huisvandesport.nl of h.nicodem@hetnet.nl
Indien U niet over e-mail beschikt, dan graag een 
kaartje aan rvv EDS, t.a.v.Kees Mets, Thurledeweg 
200, 3044 ES Rotterdam.

Kees Mets  
Op maandag en donderdag van 7-13  uur
030-7513107

----------------------------------------------------------------

Latenstein meel BV
Hierbij een oproep voor oud-medewerkers van 
meelfabriek Latenstein Veerlaan 3 te Rotterdam voor 
een reünie op 10-10-2009 in restaurant de Rustburcht 
in Rotterdam.

Julius Hoftijzer
Sara Cornelia Molen 50
3063 PD Rotterdam
0104525637
0610648127
ddct7916@kpnmail.nl

----------------------------------------------------------------



Kunt u blazen,  
blaas dan met ons mee  …..
Harmonie-orkest SOREO uit Rotterdam 
zoekt nieuwe blazers. Muzikanten dan 
welteverstaan. Door de vergrijzing 
neemt het actieve aantal leden de laatste 
tijd wat af. Vooral klarinettisten staan 
hoog op het verlanglijstje. Maar verder 

is op alle instrumenten nog plaats. 
SOREO is van oorsprong een senio-
renorkest. Men treedt regelmatig op in 
de regio, voornamelijk overdag. Onder 
meer in winkelcentra, instellingen en 
op uitnodiging voor bedrijven die iets te 
vieren hebben. Het orkest bestaat 27 jaar.
Bent u een ervaren muzikant, be-

speelt u een instrument dat past in een 
harmonie-bezetting en lijkt het u leuk in 
orkestverband te musiceren, neemt dan 
contact op met: 

G. van Rijk, 0180 - 516545 of W. 
Naaktgeboren, 0180 – 417889. 

U kunt ook kijken op de site www.soreo.
nl of eens langskomen op de wekelijkse 
repetitie op maandag van 13.30 – 15.30 
uur in De Magneet, Cranendonckweg 40 
in Rotterdam, nabij de Van Brienenoord-
brug.
------------------------------------------------
Aangeboden
20 fotoboeken met foto’s van Rotterdam 
in details gefotografeerd en gerubriceerd.
Wie heeft belangstelling?

055-5785840
06-22793840

------------------------------------------------
Bridgeclub “Stokvis”
Wij zoeken nieuwe leden voor de 
speelavonden op donderdag, aanvang 
19.30 uur. 
Kom eens kennis maken, u bent van 
harte welkom; wij zijn een kleine gezel-
lige vereniging. Het nieuwe seizoen start 
in september 2009. Wij spelen de gehele 
zomer door in een zomeravondcom-

petitie (instuif) waarvan een individu-
ele score wordt bijgehouden, u kunt 
hieraan dus met verschillende partners 
deelnemen.
Wij spelen in de Jan Meertensfl at, 
v. Langendonckstraat 51, 
Rotterdam-Lombardijen.

Contributie bedraagt € 57,50 per jaar 
inclusief afdracht aan de bridgebond, 
meesterpunten volgens geldende schaal. 
De Jan Meertensfl at bezit een uitste-
kende bridgeaccommodatie met een 
gezellige bar waar de prijzen nog op 
Humanitasniveau zijn.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden 
bij:

Dhr. H. Blom  tel. 0181612622
Dhr. W.Vermeer  tel. 0104322109

------------------------------------------------
Joop Mulder(s)
Ik zoek Joop Mulder(s). Hij werkte 
in de jaren ’60 – ’70 bij de TD van de 
Euromast en woonde bij zijn zus in 
Rotterdam. 

Diana Hooijmeijer
Van Assendelftgaarde 68
3341 SG  Hendrik Ido  Ambacht
diana-hooijmeijer@hotmail.com

Jan Markus de accordeonist
Op 13 mei a.s. zijn mijn ouders Aart 
Schouten en Johanna (Jopie) Klijsen 50 
jaar getrouwd. Mijn moeder woonde 
toendertijd in de Korhaanstraat.
Op hun bruiloft in het jaar 1959 heeft 
een Jan Markus (verder hebben wij geen 
gegevens) op zijn accordeon gespeeld. 
Mijn moeder heeft het daar nog steeds 
over. Wat zou zij het leuk vinden als die 
Jan Markus op hun bruiloft zou kunnen 
verschijnen, het liefst met zijn accordeon 
natuurlijk.
Kent U deze Jan Markus, neemt u dan 
a.u.b. contact op met mij, hun jongste 
dochter Maya, tel. 0180 - 55 81 16 / 
06 - 44093429.
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.

Puzzel mee en win !!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

13 87 50 10 40 27 74 61 41 38 12

60 18 28 65 20 35 52 19 43 74

56 67 83 34 51 1 24 62 73 18 79 41

In de krant van 14 april besteedde De Oud-Rotterdammer veel aandacht aan de ‘Week van het Testament’. 
En dus was ook de puzzel in dat kader geplaatst. De oplossing luidde ditmaal:

“Steun ook een goed doel in uw testament”
Dat was de inzet van deze ‘Week van …’ Onze grote schare trouwe puzzelfans kwam hier wel uit. Er 
kwamen nauwelijks foute oplossingen binnen. En dus was het weer loten geblazen voor de redactie. Uit de 
enorme massa inzendingen pikten we vijf prijswinnaars, die binnenkort het boek ‘1941’ van Ben Laurens in 
hun brievenbus kunnen verwachten. Dat zijn:
J van der Have, Vlaardingen                      M. Stigter-Bezemer, Rotterdam
Y. Hoogerwerf- Snijders, Hoogvliet          A.F. Mimosa Da Costa Mendes, Schiedam
C. van der Stouw-Potuyt, Rijssen

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. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 6 MEI opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in 
via de website www.deoudrotterdammer.nl

Corrie Pen
Ik ben voor mijn moeder op zoek naar haar 
oude vriendin Corrie Pen. De naam van mijn 
moeder is Maartje Overweel en ze woonde 
op de Blokweg 31b. Corrie Pen woonde in de 
Westerbekestraat. Later is Corrie getrouwd en 
met het gezin verhuisd naar Beverwijk. Mijn 
moeder heeft daarna nog wel contact gehad, 
maar dat is in de loop der tijd verwaterd. Zij 
kan zich de naam van de echtgenoot, alswel 
het adres in Beverwijk niet meer herinneren. 
Ik zou het voor mijn moeder leuk vinden als 
zij weer met haar oude vriendin in contact kon 
komen.

E. Schults-Jongbloed
Zonnehof 43
3075 DW Rotterdam
0102917557
0626040749
eschults@planet.nl
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Kijk, dàt is nou Humanitas!

Nadere inlichtingen over Humanitas, 
een vraag of misschien een tip? Bel Jeroen van der Steen op nummer 
010 - 461 53 47. Bel voor informatie over wonen Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker: 0651 - 58 36 34.

Humanitas: onze wijkzorg is altijd bij u in de buurt! (5)
Deze keer:  Humanitas in Feijenoord

Humanitas wijkzorg

Lees ook onze informatie op de binnenpagina’s 
over wonen bij Humanitas 

Hoe kunt u Humanitas in 
Feijenoord bereiken?

Ons centrale telefoonnummer 
is 010 - 486 57 77.
Aan de hand van uw vraag en 
eventueel opgegeven post-
code wordt u doorverbonden 
met een teamleider of zorgbe-
middelaar.  Heeft u interesse 
in een woning in een van onze 
complexen dan kunt u bellen 
met de Humanitas-woonmake-
laar: .

Waar zijn de complexen in 
Feijenoord te vinden?

De Steenplaat, Persoonshaven 
650, 3071 CL Ro�erdam
Putselaan, Putselaan 60, 3074 
JC Ro�erdam

Humanitas is in Feijenoord van 
alle markten thuis en volop in 
beweging. Vanuit zorgcentrum 
De Steenplaat organiseren we 
de wijkzorg in Feijenoord. Dat 
wil zeggen: alle huishoudelijke 
zorg, verpleging en verzorging 
thuis die u van Humanitas wilt. 
Al onze medewerkers, wijk-
verpleegkundigen, verzorgen-
den en huishoudelijke hulpen 
vertrekken vanuit dit centrale 
punt naar u thuis. Dat betekent 
dat wij dichtbij zijn, en als u vra-
gen hebt, wij snel zorg kunnen 
regelen. Als u iets wilt wijzigen, 
dan kan dat ook makkelijk.

U staat bij ons centraal!
Als u vragen hebt over deze 
vormen van zorg dan kunt u 
rechtstreeks bellen met het 
zorgcentrum en vragen naar 
de teamleider Verpleging en 
Verzorging of de teamleider 
Huishoudelijke Zorg.  
Delen  van De Steenplaat wor-
den dit jaar flink gerenoveerd. 
Een deel van de bewoners 
woont daardoor tijdelijk in het 
Humanitas-Zorghotel aan de 
Charloisse Lagedijk. Dit bete-
kent echter niet dat u niet bij 
ons terecht kunt. 

Ook  tijdens 
de verbouwing 

zijn we ‘open’. In 
de gezellige ambi-

ance van ons restaurant in De 
Steenplaat kunt u bijvoorbeeld 
met uw familie een hapje en 
drankje komen gebruiken, 
maar ook lunchen of dineren. 
De keuken van restaurant ‘De 
Dansende Dolfijn’ is dagelijks 
geopend van 11.30 - 14.00 uur 
en van 17.00 - 19.00 uur. Dat is 
al helemáál leuk bij mooi weer. 
U kunt dan genieten op ons 
prachtige terras aan de Maas.
Na de verbouwing, die in het 
voorjaar 2010 klaar is, zijn er 
naast het verzorgingshuis ver-

schillende mogelijkheden voor 
verpleeghuiszorg en kleinschalig 
wonen. 

Er zijn ook mogelijkheden om 
een moderne levensloopbe-

stendige woning in ons complex 
aan ‘Putselaan’ te huren. Dit zijn 
ruime twee-/driekamerwonin-
gen, waar u, als dat nodig is,  zorg 
krijgt van een vast Humanitas-
team. Zo’n levensloopbestendi-
ge twee-/driekamerwoning aan 
de Putselaan is beschikbaar voor 
een huurprijs vanaf € 390,-.
In ‘Putselaan’ zijn ook mogelijk-
heden voor dagopvang voor 
mensen die beschikken over een 
indicatie.

Er zijn ruim 60 vrijwilligers actief 
betrokken bij De Steenplaat. Dat 
zijn er veel, maar  vrijwilligers 
zijn altijd welkom! De Steenplaat 
kent een open, informele sfeer, 
vrijwilligers zijn onderdeel van 
onze organisatie en horen er he-
lemaal bij! U kunt bij ons als vrij-
williger direct aan de slag. Daar-
bij is van alles mogelijk, zoals 
chauffeur van onze bewoners-
bus, mee-organiseren van gezel-
lige activiteiten, spelletjes, klus-
jes doen, wandelen, of uitstapjes, 

koffie- en thee serve-
ren, een gesprek of 
samen een krantje 
lezen met een van 
de bewoners. Hebt 
u interesse, of wilt u 
nadere informatie, 
dan kunt u bellen 
naar De Steenplaat 

en vragen naar onze vrijwilligers-
coördinator Hannie Brouwer.

Herinneringsmuseum Jan Meertensflat
Leerzaam en leuk voor oud èn jong!

Het museum biedt dus een goed 
beeld van de gebruiksvoorwer-
pen, woninginrichting en gereed-
schappen die indertijd werden 
gebruikt.

De herinneringsmusea van Hu-
manitas roepen bij de bezoekers 
spontaan reacties op en maken 
op ongekende manier verhalen 
over vroeger los. Dat bezorgt 
niet alleen ouderen veel herken-
ning en plezier, maar blijkt ook 
de jongere generaties zeer aan 

te spreken. Het geeft ze een 
uniek visueel inzicht in de ma-
nier waarop hun (groot)ouders 
vroeger leefden. Het museum 
is daarom ook bij uitstek ge-
schikt voor groepsbezoeken 
door scholen en verenigingen. 
Wij raden een bezoek daarom 
zeker aan.  Het museum is ge-
opend van dinsdag tot en met 

zondag van 13.30 - 16.00 uur. 
Ons motto is ‘Verboden af te 
blijven!’ en de toegang is gratis!
Oud en jong, u zult er een ver-
bazende en gezellige middag 
hebben, maar indien u zelf tot 
de senioren behoort en ‘jonge-
ren’ meeneemt, moet u zich wel 
voorbereiden op het beant-
woorden van veel vragen over 
voorwerpen en situaties van 
vroeger!

16 mei: Humanitas DichtbijDag

Humanitas geeft mensen die dat tijdelijk nodig 
hebben een steuntje in de rug. Of dat nu ou-
deren, kinderen, mensen die in een isolement 
verkeren, dak- of thuislozen, mensen met een 
beperking of jonge asielzoekers zijn. Humanitas 
vertrouwt erop dat mensen actief zelf vorm wil-
len geven aan hun eigen leven. En dat je de ver-
antwoordelijkheid neemt om elkaar daarbij af en 
toe een handje te helpen. In Rotterdam doen de 

volgende vestigingen mee:  (Oude Noorden), 
Bergwegplantsoen 10,  (Feijenoord), Persoonshaven 
650,  (Lombardijen), Van Langendonckstraat 51, 

 (Charlois/Carnisse), Bevelandsestraat 30, 
 (Beverwaard), Schinnenbaan 130,  (Oos-

terflank), Vaasahof 75,  (Ommoord), Thomas 
Mannplaats 150.      Zie ook: 

Wordt u zelf of uw moeder 
of tante dement?

Bij Humanitas komen in verschil-
lende complexen studio’s in de-
mentenhofjes vrij. Zo worden er 
per juli in Humanitas-Bergweg 
(Noord) zo’n 30 opgeleverd: 
éénkamerappartementjes met 
grote badkamer en gezamen-
lijke huiskamer die op de oude 
dag toch nog vreugde geven, in 
een inspirerende omgeving met 
eigen spullen in een enthousi-
asmerend levensloopbestendig 
complex (restaurant, museum-
pje, kapsalon, etc.). Ook dagop-
vang mogelijk. Informatie: Coby 
Bosker: 


