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Het moet 1963 zijn geweest. Het 
buurthuis in de Van Vollenho-
venstraat in het Scheepvaart-
kwartier met van die ‘gevaar-
lijke’ animeerbars, waar veel 
zeelieden met vooral blanke 
kleuren en dikke portemonnees 
kwamen. Het buurthuis was op 
zondagmiddag een oase voor uit-
gaande pubers. Daar kon modern 
gedanst worden. De naam van 
het buurthuis is mij ontschoten. 
De dansmiddagen moeten haast 
wel zijn georganiseerd door de 
Rotterdamsche Vereeniging voor 
Ontwikkeling en Ontspanning 
der Vrouwelijke Jeugd met als 
clubhuis ‘De Zeemeeuw’ of het 
Instituut voor de Rijpere Jeugd 
met als clubhuis ‘De Arend’.

In de Van Vollenhovenstraat: 

Schuifelen leren

Iedereen denkt dat Den Haag pop-
stad nummer 1 was in Nederland, 
vooral dankzij groepen die landelijke 
bekendheid kregen. Wat weinigen 
weten, is dat de regio Rotterdam 
nog veel meer een kraamkamer was 
voor jonge mensen, die – met vooral 
gitaren à la The Shadows – bandjes 
vormden. Zij traden op, vaak op 
amateurbasis, voor een grijpstuiver. 
Komend uit een omliggend dorp 
keek ik als 17-jarige puber mijn 
ogen uit in deze jongerenclub op 
zondagmiddag. De band die daar 
optrad heette The Mad Jumpers. 
Een van de leden, mijn toenmalige 
vriend Joop Desjardijn, die ik had 
leren kennen op het kantoor voor 
bedrijfspensioenen van De Nationale 

(later Nationale-Nederlanden), had 
mij uitgenodigd te komen kijken naar 
zijn band waarin hij basgitarist was.

Bier
Niet te geloven! Allemaal leeftijds-
genoten, het haar keurig gekapt, 
mooie pakken aan en de meisjes 
kortgerokt, poogden daar modern 
en meestal los van elkaar te dan-
sen. Ook waren er voor de jeugd 
lichtalcoholische drankjes te koop. 
Hoofdzakelijk fl essen bier. Alleen de 
durfals onder de jongens deden dat. 
Ook ik, waarna ik al na twee fl essen 
bier in een soort roes raakte.
In mijn dorp was ik niet veel 
gewend. Het enige dat je op de chris-

telijke jongerenvereniging kon leren, 
was het begin van stijldansen en met 
elkaar praten. In het buurthuis aan 
de Van Vollenhovenstraat ging het er 
heel anders aan toe. The Mad Jum-
pers speelden onder meer nummers 
van Cliff Richard en The Shadows, 
René & The Alligators en van The 
Ventures. Alsmede van Elvis Presley, 
vertolkt door de ‘Friese Elvis’, zoals 
de zanger van de band werd gepre-
senteerd. Mijn vriend in de band, 
die mij af en toe zag dansen met een 
mooie, fl eurige blonde, begreep wel, 
dat ik niet alleen ‘los’ wilde dansen. 
De band had in zijn repertoire 
voldoende ‘slijpnummers’, waarbij 
de danspartners innig met elkaar 
verstrengeld konden schuifelen. Wat 
een sensatie voor mij als boerenkin-
kel. Je durfde nauwelijks te spreken 
met je stadse partner en vluchtte 
in de muziekpauzes snel naar de 
‘biervoorziening’. Ik ben benieuwd 
of échte Rotterdammers uit die wijk 
– ze moeten nu omstreeks 60 tot 
70 jaar zijn – zich hun fantastische 
buurtcentrum op zondag of zaterdag 
nog herinneren. De toenmalige band 
van mijn vrienden is er ook niet meer 
teruggeweest. Waarom weet ik niet. 

Een van de oud-bandleden weet 
dat de gage rond de veertig gulden 
bedroeg voor urenlang optreden. Dat 
geld ging vrijwel geheel op aan de 
schulden voor de aanschaf van hun 
(toen) behoorlijk dure instrumenten 
en aan reiskosten.

Hobby
Ze hadden ook een ‘impresario’, die 
vaak een groot deel van het honora-
rium in zijn eigen zak stak. Gelukkig 
was het hun hobby. Zij kregen nog 
wel een paar consumpties gratis. Ik 
moest mijn fl es bier zelf betalen, 
ook niet meer dan 40 cent in het 
toenmalige guldentijdperk. Overi-
gens kon ik het goed lijden, want 
ik mocht van mijn ouders al mijn 
verdiensten (netto 120 gulden per 
maand) zelf houden voor kleding, 
enz. Kostgeld betalen was voor mij 
voorbij, nadat mijn zussen het huis 
waren uitgegaan en mijn vader als 
monteur en bouwvakker het veel 
beter kreeg. Mijn vriend in de band, 
Joop Desjardijn uit Pernis, had het 
veel slechter. Van zijn maandsalaris 
moest hij 90 procent aan zijn ouders 
afstaan, om het grote gezin te kunnen 
onderhouden. Toen was er tenminste 

nog solidariteit onder vrienden, want 
als wij uitgingen hielden wij Joop 
vaak vrij. Joop (helaas door de vre-
selijke ziekte jaren terug overleden) 
deed er zelf ook wat aan. Hij ging 
soms ‘s nachts als classifi ceerder 
(olietankers schoonmaken) zwart 
bijverdienen. Kwam hij ’s morgens 
op kantoor onder de ‘tjet’ en had 
nauwelijks geslapen. Maar dat werd 
geaccepteerd, hoewel hij af en toe 
bijna wegviel van de slaap. Als je je 
werk maar goed deed. Op hetzelfde 
kantoor hadden we een jonge meid. 
Roswitha, geloof ik. In tegenstelling 
tot ons wist zij precies waar Abra-
ham de mosterd haalde. Natuurlijk 
nodigde vriend Joop haar ook uit te 
komen dansen in de Van Vollenho-
venstraat. Daar ontmoette ze een van 
de bandleden waarmee zij nog kort-
stondig ‘verkering’ heeft gehad. Wij 
speculeerden nog of zij nymfomane 
was. Al snel verdween zij helemaal 
uit beeld en van ons kantoor. Het 
verhaal ging dat zij ‘zwanger was 
geraakt van een of andere zanger’ 
van een van de vele popgroepen die 
in de buurthuizen optraden.

 Hans Roodenburg

- Keurig in het pak en dan maar schuifelen -
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Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T  0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T  0180 49 73 56

info@fegalux.nl  |  www.fegalux.nl

WINTERACTIE  nu tot 

25% KORTING

op alle huismerk raamdecoratie 

en buitenzonwering STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

STUNTPRIJS

www.wonenindereigers.nl
Een ontwikkeling van: 

0180 - 628 683010 - 424 88 88

Verkoopinformatie:

DE REIGERS
I J s s e l m o n d e  -  R o t t e r d a m

Levensloopbestendig
         wonen

Reeds 

60% 
verkocht

•  2-, 3- en 4-kamerappartementen in 10 typen

•  Servicediensten als zorgteam, fysiotherapie, restaurant en kapsalon, 

van Stichting Humanitas

•  Weids, vrij uitzicht vanaf uw balkon of terras

•  Voorzieningen en winkels in de directe omgeving (Keizerswaard)

•  Geen risico op dubbele woonlasten door terug- en/of inkoopgarantie

•  Eigen parkeerplaats op afgesloten terrein mogelijk

•  Koopprijzen van  173.000,- v.o.n. tot  299.500,- v.o.n.

BEZOEK HET VERKOOPCENTRUM
woe 15.00 -18.00
do      9.00 -11.00

vrij  15.00 -18.00
zat  11.00 -13.00

OPENINGSTIJDEN

terugkoopgarantie
& inkoopgarantie

 BOUW GESTART 
Oplevering medio 2012

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur,  internet: www.lammersenvanoossanen.nl  

    LAMMERS & van OOSSANEN 
       --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

    Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen,  eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt u 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. 
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    

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras     

€ 349,00 
gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eeeenn

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 

€ 499,00

RELAX 
FAUTEUIL

BIJ ONS NU v.a.    

MET OPSTAHULP        
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Cox Column

De rode draad van het verhaal 
beweegt zich door het Rotterdamse 
stadscentrum, buurten van het Oude 
Noorden en Kralingen. Op deze 
draad balanceren twee vrouwen 
(Lily en Annabel) en één man (Eric), 
die na een ontspoorde verbintenis 
zoeken naar nieuw geluk. Voor de 
één openbaart het ware geluk zich 
in een liefdevolle handreiking. Voor 

de ander in een kennismaking en een 
buitensporige vorm van erotiek in een 
Rotterdams bejaardenhuis, met onder 
meer een gepensioneerde oversekste 
kolonel en later, tijdens een perso-
neelsuitstapje, zelfs met de directeur. 
Terwijl de ene vrouw rebels van aard 
is en de ander het smachtende type, 
beweegt zich tussen hen een man die, 
na een geestelijke inzinking, weinig 
illusies meer heeft. Niettemin zoeken 
ze elk naar een weerkerende betove-
ring. Maar voor de vervulling van 
hun diepste verlangen, moeten allen 
een impasse doorbreken. Of hen dat 
ook lukt, laten we in het ongewisse, 
want het zou de knoop van dit men-
selijke, soms erotisch prikkelende 
en tot de fantasie sprekende verhaal, 
voortijdig ontwarren.

Cynisme
Romer plaatst zijn stadsroman in 

het gelijnde decor van een zich 
verhardende maatschappij, waarbij 
in een sfeer van groeiende hebzucht, 
cynisme en gewetenloosheid, som-
migen wanhopig pogen hun idealen 
niet verloren te laten gaan. Zijn eigen 
ervaringen van neerkijken door ‘om-
hooggevallen’ collega’s spelen daarin 
een rol en hoewel hij geen directe 
namen noemt, kan de lezer uit de 
nauwelijks cryptische omschrijving 
opmaken dat het gaat om Nationale 
Nederlanden en de mannen aan de 
top.  
De presentatie van zijn nieuwe paper-
back van 224 pagina’s vindt zondag 
27 februari om 15.00 uur plaats in het 
Museum Rotterdam (Schielandshuis), 
in samenwerking met boekhandel 
Snoek. Het eerste exemplaar zal 
Herman Romer aanbieden aan zijn 
bekende stadgenoot Manuel Kneep-
kens. Lezers van De Oud-Rotterdam-

mer zijn hierbij welkom.

Na afl oop van de presentatie is ‘Wij 
eisen geluk’ te koop voor 18,95 euro. 
Wie niet naar de presentatie komt, 
kan naast de roman ‘Wij eisen geluk’ 
bij boekhandel Snoek aan de Meent 
126 ook terecht voor Romers eerdere 
romans ‘De Fusie’ en ‘Stad van ver-
loren dromen’. Info: www.hermanro-
mer.nlof www.freemusketeers.nl

Rein Wolters

Herman Romer is niet alleen stadshistoricus, maar ook een eigentijdse scribent. Dit bewijst de 80-jarige 
veelschrijver nadrukkelijk met zijn 44ste,  zéér pakkende en tot de verbeelding sprekende boek ‘Wij eisen 
geluk’. De titel was een strijdkreet van de Crooswijkse stadsvernieuwing in de jaren zestig en zeventig.

Pakkende eigentijdse 
roman van Herman Romer

Reizen

Dat ben ik van plan veel te gaan doen, de 
dagen die mij nog resten: veel reizen. Ik 
ben altijd al heel nieuwsgierig geweest 
naar de wereld buiten Nederland, zal ik 
maar zeggen. Wij hadden vroeger thuis 
niet veel te makken, maar mijn ouders, 
en met name mijn vader, hadden een 
grote interesse, die zich uitte in een 
aantal boeken, dat ik op jonge leeftijd al 
verslond. Zo stond er een heel dik boek 
in de kast, genaamd: De Wonderen der 
Wereld.

Ademloos las ik over de beroemde 
Coloradorivier die zich een diepe sleuf, 
een canyon,  gegraven had door de aarde. 
Toen ik een paar jaar geleden met een 

goede vriend in Las Vegas was, zijn we 
er, via de Hooverdam, met een helikopter 
overheen gevlogen, en het was net zo 
indrukwekkend, als ik het mij had voor-
gesteld. Het dikke boek stond vol platen, 
eigenlijk waren boeken en tijdschriften 
vroeger de televisie van nu, en zo las ik 
ook over de Sfi nx en de pyramiden van 
Egypte, maar met daar naar toe gaan, 
wacht ik toch maar even tot het weer een 
beetje rustig is.

Fijn dat die mensen daar nu bezig zijn 
zich een beetje vrijheid te veroveren, 
maar zou het allemaal lukken denkt u? 
Ik ben bang dat het weer op een echec 
uitdraait, zoals bijvoorbeeld in Iran is 

gebeurd. Ik weet nog, dat de VPRO-
radio met enthousiaste studenten door de 
straten van Teheran liep, nadat de gehate 
Sjah was verjaagd. Nou, dat hoeven ze 
al enkele jaren niet meer te proberen, 
die studenten raakten al spoedig van 
de regen in de drup, om het maar eens 
eufemistisch te zeggen. Je kunt de tiran 
wel weg jagen, maar dan? Ergens las 
ik dat in Egypte een soort doctorandus-
senopstand plaats vindt; mensen met 
een behoorlijke opleiding hebben geen 
toekomst en protesteren daar tegen. Maar 
laat dat er nou eens een paar honderddui-
zend zijn, in het hele land leven, geloof 
ik, tachtig miljoen mensen, voor het 
grootste deel ongeletterd en behept met 
alle vooroordelen van die verschrikke-
lijke Islam. Die het doodnormaal vinden, 
dat bij een dief de hand wordt afgehakt. 
En dat een “overspelige” vrouw wordt 
gestenigd. 
Zoals dat ook in Afghanistan het geval 
is, waar die bloemzoeters van Groen 
Links een “humanitaire” missie denken 
heen te sturen. Schei toch uit. Jules 
Deelder zei een keer tegen me: “Waar 

bemoeien we ons mee, laân we blij zijn 
dawwe d’r nie wonen!”

Indonesië, een fabelachtig land waar ik 
gauw weer eens heen wil. De Galapa-
goseilanden, een soortement Aards Pa-
radijs, als je er loopt, moet je de vogels 
van je pad duwen. Leuk is, dat ik me al 
dat reizen kan permitteren. Altijd hard 
gewerkt, dat wel natuurlijk, maar geluk-
kig, dank zij verstandige boekhouders, 
ook nog wat over gehouden.

Hopelijk heeft u het naar uw zin, in kou 
of kwakkel. Wees gerust, ik ben zo weer 
terug.

Van de week zit ik even in Kaapstad. Als ik goed ben ingelicht, is 
het daar nu zomer en daar heb ik wel een beetje behoefte aan. 
Ik bedoel, sneeuw en ijs is tot daar aan toe, ik heb genoten van 
het eventjes dat het winter is geweest, maar van dat gekwak-
kel van de laatste weken krijg ik het rambam. En toen we vorige 
week aan het filmen waren op de Oost Zeedijk ten behoeve van 
een reclamespot voor Foka, stonden we toch nog te vernikkelen 
van de kou. Maar helemaal beneden in de punt van Afrika schijnt 
de zon zeggen ze, nu maar hopen dat het waar is.

De reiskoffer was al enige tijd in het bezit 
van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam. 
Omdat dit museum zich voornamelijk richt 
op de regionale oorlogsgeschiedenis, is er 
besloten dat de koffer in de collectie van het 
Nationale Oorlogs- en VerzetsMuseum beter 
tot zijn recht zou komen. De reiskoffer maakt 
inmiddels al deel uit van de vaste tentoonstel-
ling van het Nationaal Oorlogs- en VerzetsMu-
seum, dat onderdeel is van het Liberty Park 
Overloon.

Voor aanvang van de oorlog was Menten al 
een gefortuneerd zakenman, maar het vermoe-
den heeft altijd bestaan, dat hij zich tijdens de 
oorlog verder wist te verrijken met kunst, die 
geroofd was van Joodse families uit Polen. 
Die kunst zou vervolgens van Polen naar 
Nederland zijn vervoerd. Menten werd voor 
zijn oorlogsmisdaden in 1980 veroordeeld en 
overleed enkele jaren later.

Reiskoffer 
Menten naar 
Nationaal Museum

Onlangs heeft een bijzondere schen-
king plaats gevonden. Het Liberty 
Park in Overloon ontving van het 
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 
een reiskoffer. die toebehoorde aan 
de Nederlandse SS-er Pieter Menten. 
Op de kist is een reisbrief bevestigd. 
Die vermeldt Krakow als station van 
vertrek en Amsterdam als bestem-
ming. Pieter Menten werkte tijdens 
de Tweede Wereldoorlog voor de SS in 
Polen en gaf daar opdracht tot talloze 
executies.-Herman Romer -

- De omslag -

Deel uw vakantieherinneringen
 
Vaak komen vakantieherinneringen weer bovendrijven als het fotoalbum wordt open geslagen.  Daarom schenken wij ook dit jaar in maart weer veel aandacht 
aan die dagen dat we alle zorgen even achter ons laten. Denkt u met plezier terug aan uw vakantie-ervaringen en lijkt het u leuk daarover te schrijven, dan nodi-
gen wij u uit uw herinneringen met de lezers van De Oud-Rotterdammer te delen. Uw bijdrage - liefst met foto - moet voor 10 maart in ons bezit zijn. U kunt uw 
vakantieverhaal sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of Postbus 113 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
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Wilhelm Tellplaats 18-32 Openingstijden: Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!!
Wijk Oudeland, Hoogvliet  Dinsdag t/m Zaterdag  Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes  
3194 HT, 010-438 12 22  10:00 tot 17:00 uur   thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een  
www.tmgcentrumhoogvliet.nl     afspraak: 010- 438 12 22     
              
Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal 
met bijzondere afwerkingen in het leer en stof etc.       *indien voorradig 

-Senioren bankstellen  
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar 
- Salontafels 
- Relax/opsta fauteuils 
- Dressoirs 
- kleinmeubelen in blank en donker 
eiken 
- senioren ledikanten evt. elektrisch 
verstelbaar en matrassen 
- vitrage en overgordijnen 
- div. stroken, M/boogvitrage, 
sluiervitrage 
- tapijt en vinyl 
- smyrna tafelkleden/spreien  
   

 

Diverse Vitrine kasten
 
Op Voorraad!!
 
In blank of donker eiken
 

Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

Burgemeester Aalberslaan 43
2922 BC
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

Goetzee DELA is 
gespecialiseerd in de 
complete verzorging 
van begrafenissen 
en crematies. 
Met ruim 100 jaar 
ervaring en een 
team van betrokken 
medewerkers kunnen 
we iedere uitvaart in 
stijl en met aandacht 
verzorgen.

Boezemsingel 35
3034 EC  Rotterdam
T (010) 280 52 80

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

vrijdag 25 en 
zaterdag 26 februari

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

MODE PRESENTATIE DAGEN
Iedere klant o

ntvangt 

een leuke 

 atte
ntie

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

Wij zijn er altijd 
als u ons nodig 
heeft!
Ook als u niet of ergens anders 
verzekerd bent, regelen wij uw 
uitvaart zoals u dat wilt. 

Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33 
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
Monuta Memoriam
Langenhorst 100

Schiedam
Bel 010 - 426 76 78 
Monuta 
Burg. H. Gretelaan 377

Vlaardingen
Bel 010 - 434 81 97 
Monuta 
Verploegh Chasseplein 3

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.

www.monuta.nl

Opbaring in de gehele regio mogelijk



F. van Leeuwen: “Dit is geen moei-
lijke opgave. Het is een opname van de 
Boergoensevliet uit 1966. De rails zijn 
van de tram van de RTM. Deze lijn is dan 
net opgeheven en verwijderd. We kijken 
in de richting van de Wolphaertsbocht. 
De tram ging vandaar verder naar het 
eindpunt in de Rosestraat. Een stuk terug 
op de Boergoensevliet bij de Kromme 
Zandweg was de centrale werkplaats van 
de RTM. Enkele jaren later is tramlijn 2 
vanaf de Wolphaertsbocht via de Boer-
goensevliet naar het huidige eindpunt 
Kromme Zandweg gaan rijden. Op de 
Boergoensevliet dus volledig via het oude 
traject van de RTM. Lijn 2 had tot die tijd 
zijn eindpunt bij de Grondherendijk.”

André Smits (Vlaardingen): “Het lijkt er 
op dat de foto genomen is op de Boer-
goensevliet. De lijn waar ‘de moorde-
naar’ vroeger naar Hellevoet reed.”

Thea Brosky: “Dit is de oneven kant van 
de Boergoensevliet. Aan de flauwe bocht 
te zien is dit het stuk tussen de Natersweg 
en Van Blommesteynweg. Zijn de rails 
op de foto restanten van stoomtram ‘Het 
Moordenaartje’ naar de Zuid-Hollandse 
eilanden? (Ja! AvdS). Nu rijdt daar 
tramlijn 2.”

Jaap Vriesema, Boergoensevliet 56a, 
3082 KV  Rotterdam: “De straat is de 
Boergoensevliet, gefotografeerd vanaf de 
hoek met de Van Blommesteinweg. De 
nog zichtbare rails is van de voormalige 
RTM. Deze maatschappij voerde vanaf 
de Rosestraat via de Boergoensevliet 
een tramdienst via Spijkenisse naar 
Hellevoetsluis en Oostvoorne. Over dit 
tracé van de Boergoensevliet is later (en 
rijdt nu nog) tramlijn 2 van de RET gaan 
rijden. In mijn kinderjaren woonden wij 
op deze Boergoensevliet ter hoogte van 
de RTM-halte richting Spijkenisse.”

Jopie van Rijn Broeders (Castricum): 
“Ikkrijg ik altijd van mijn zus of een van 
mijn vriendinnen De Oud-Rotterdammer. 
Dit keer was ik afgelopen dinsdag in 
Rotterdam en daar lag de nieuwste editie 
zo voor het grijpen! Heerlijk! Weer thuis 
gekomen: gelijk lezen! En? Ja hoor, de 
Boergoensevliet is: Waar was dat nou! 
Ik was 3 jaar toen wij van de Maashaven 
naar de Boergoensevliet 41 verhuisden. 
Nog drie broertjes werden daar geboren. 
Wij speelden in de Rockanjestraat of 
Voornsevliet, maar het fijnste was als 
er ijs op de vliet lag! Schaatsen, sleeën, 
glijen, zijkie halen,vooral ons jongste 
broertje zakte nogal eens door het ijs, en 
moest dan ‘gered’ worden! Ook heel fijn 
over het ijs naar school op het Slotboom-
plein en de kerk op de Dorpsweg! Voor 

ons scheelde dat viermaal per dag de 
helft in het lopen. Wij hebben daar een 
hele fijne, gezellige jeugd gehad. De foto 
(ons huis zit net achter de bomen rechts), 
is gemaakt toen de stoomtrein vervangen 
werd door bussen en de tram nog niet 
was aangelegd. Het ene krantje ga ik zo 
op de fiets bij nog een oud-Rotterdamse 
brengen en het andere gaat volgende 
week naar Heiloo. Beiden kranten wor-
den daar ook weer doorgegeven. Niet alle 
Rotterdammers wonen in de Maasstad 
hoor!!! Nog veel succes met de krant, 
die door heel Nederland zwerft! (De 
Oud-Rotterdammer laat zich niet door 
landsgrenzen tegenhouden. Honderden 
exemplaren zwerven ook rond in de 
‘emigratielanden’. AvdS).”

Rene van der Bie (Oosterland): “Deze 
foto is gemaakt op de Boergoensevliet, 
nadat de rails van de voormalige Rot-
terdamsche Tramweg Maatschappij, die 
eind jaren ‘60 is gewijzigd in de naam 
ZWN, en ook daarna weer is gewijzigd 
in de huidige naam Connexxion, waren 
verwijderd. Op het traject waar deze 
tram heeft gereden, rijden respectievelijk 
tegenwoordig naast de Connexxion ook 
nog de Arriva en de QBUZZ. Op dit 
traject rijdt na de verwijdering van deze 
rails de RET tramlijn 2, deze voormalige 
rails van de RTM liep tot de voormalige 
remise van deze maatschappij. De rails 
werden in 1966 verwijderd, nadat de 
RTM was overgegaan als busmaatschap-
pij. De RET tramlijn 2 reed er pas op 
23-06-1972; zes jaar nadat deze rails 
was verwijderd en vervangen werd door 
tramrails. De huizen overigens op de 
foto staan vandaag de dag nog steeds. 
Aan deze straat, maar dan aan de andere 
kant, hebben in het verleden dominee Van 
de Graaf van de Protestantse Gemeente 
Oude Kerk (Charlois) gewoond en twee 
oud-leerkrachten van de Reconvalescen-
tenschool.”

Inge van As- Kool (Barendrecht): 
“Deze straat komt mij zeer bekend voor, 
aangezien ik de eerste 29 jaar van mijn 
leven op Charlois heb gewoond. De oude 
rails zijn van het stoomtrammetje van de 
RET, dat via deze route naar onder andere 
Oostvoorne reed. ’s Zomers was hier 
altijd veel belangstelling voor. Tegen-
woordig rijdt tramlijn 2 van de RET over 
de Boergoensevliet. In de huizen, die 
zichtbaar zijn, woonden onder andere Ds. 
Mulder, de familie Vlasblom, mevrouw 
Van Gelder, mevrouw De Knecht en 
tot circa 1955 de familie H. Bakker. De 
andere zijde van de Boergoensevliet werd 
de ‘villakant’ genoemd. Hier woonden 
o.a. de families Van Doorn, Van Kooten, 
Brandwijk en Dr. Wentholt. Het was er 

vroeger prettig wandelen. Aan het eind 
van de Vliet, in de Frans Bekkerstraat, 
was Bolle Klaas gevestigd, die heerlijk 
ijs verkocht. Dit alles brengt leuke herin-
neringen naar boven.”

Lucia van Meijgaarden: “Vanaf mijn 
achtste jaar tot aan mijn trouwen op het 
eerste deel, bij de Huismanstraat, ge-
woond. De rails is van de trein, die daar 
toen reed, ook wel ‘het moordenaartje’ 
genoemd”, omdat er zoveel ongelukken 
gebeurden. Wat wij ook vaak deden, was 
schaatsen op de vliet. Zo ook op een dag, 
ik was aan het schaatsen en zag mijn 
moeder aankomen. Ik ging voor de heg 
staan om te zwaaien, maar daar kwam die 
trein. Als ik bleef staan zou ik meege-
sleurd worden, dus ben ik op mijn Friese 
doorlopers vlak voor die trein over de 
rails gekluund. Ik ben wel echt bewaard 
gebleven, kan je wel zeggen. De rails die 
zich vermenigvuldigd hebben zijn van 
lijn 2, die er nu rijdt.”

Mevrouw B.T.Langerak (Rhoon): “Het 
is het bochtige gedeelte tussen de Van 
Blommesteynweg en de de Voornsevliet, 
gezien vanaf de naastliggende trambaan. 
Het feit dat de rails er gedeeltelijk liggen, 
betekent dat de RTM-baan pas was op-
geheven of dat de trambaan voor lijn 2 in 
aanleg is. De aanblik van dit deel van de 
Boergoensevliet zou volgens mij heden 
ten dage nog op dezelfde manier gefo-
tografeerd kunnen worden, want het is 
nagenoeg onveranderd zo te zien. (Je hebt 
helemaal gelijk. Kijk maar naar de door 
Willy Bakker gemaakte nu-foto. AvdS). 
De ‘Vliet’, zoals dit deel van Charlois ge-
noemd werd, was de betere buurt. Aan de 
andere zijde stonden en staan nog steeds 
een aantal villa’s. De herinneringen aan 
dit deel van de Boergoensevliet worden 
nog versterkt, doordat daar mijn tandarts, 
de heer Vaandrager, zijn praktijk had en 
ik er vele malen moest zijn vanwege de 
vele tand- en kiesbehandelingen. Maar 
dat was minder leuk.”

Jos Uijl (Oud-Beijerland): “Dit is de 
Boergoensevliet; tussen de huizenblokken 
links is de Voornsestraat, overgaand in 
Voornsevliet. Deze loopt door tot aan de 
Zuidhoek. Rechts van de Voornsevliet be-
vinden zich vier zijstraten, op de hoeken 
van deze straten waren toentertijd ver-
schillende winkeltjes gevestigd, namelijk 
RMI Vaandrager, Slagerij Wildenberg, 
Kruidenier van Houten en Kruidenier 
Uijl (mijn vader). Aan de linkerkant 
bevond zich de Kulk, dat was een rijtje 
arbeidershuisjes. Deze huisjes waren zo 
primitief dat daar de ‘Boldootkar’ langs 

moest komen om de tonnetjes van de plee 
te legen. Ook was hier Automobielbedrijf 
Spoormaker gevestigd.”

Giel van den Hoven (Dieren): “In 1943 
ben ik geboren de Quackstraat 52b; 
deze loopt parallel aan de Boergoen-
sevliet. Als kind ging ik naar school in 
de Zegenstraat, die aan de andere kant 
van de Boergoensevliet ligt. Zo werd de 
Vliet viermaal per dag gekruist, op bijna 
dezelfde plaats waar de foto genomen 
is. In die jaren reed daar de moordenaar 
zoals wij de stoomtrein noemden. De 
lucht van rook en stoom is voor mij nog 
heel herkenbaar. Wij wonen al vele jaren 
in Dieren op de Veluwe en daar rijdt in 
de zomer een stoomtrein van Beekbergen 
naar Dieren. Als ik nu de lucht van de 
stoomtrein ruik, ben ik direct terug in 
Charlois (Volgens zijn mailtje heeft Jos 
zich ontwikkeld tot een (kunstzinnig) 

fotograaf. Internetter raad ik aan eens 
te kijken bij www.hovartfotografie.nl. 
AvdS).”

Arie Boertje (Zevenhuizen): “Als ik hier 
reed in de stoomtram vanaf Hellevoet-
sluis,  waren we niet eens zo ver meer 
van het eindpunt op de Rosestraat. Ik 
woonde als kleine jongen in de pastorie 
van Herkingen, op Goeree Overflak-
kee. Voordat je in Overschie was om 
bij oma te logeren, was je bijna een dag 
onderweg. Mensen, mensen, wat een 
tijd kostte dat. Kortom, reed ik op de 
Boergoensevliet, dan was ik flink over de 
helft. Wat die lange reizen mij gebracht 
hebben? Fan worden van het openbaar 
vervoer in en rond Rotterdam. Ik ben nu 
al jaren conducteur/ rondleider bij RET 
RoMeo en de RTM in Ouddorp.”

wwdn@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 136” 

Een aanzichtkaart, die officieel prentbriefkaart moet worden genoemd, uit de collectie 
van Henk van der Schoor, zet ons weer op het pad van de nostalgie. We ontwaren een 
tram langs een singel(?), kinderhoofdjes op straat én radio-antennemasten op het dak.

Duidelijk is de foto in de jaren ’40 of begin jaren ’50 genomen. Het model auto is 
absoluut niet van de ‘moderne’ tijd, maar zijn er ook nog geen TV-antennes te zien. 
Op de nu-foto, die nog gemaakt moet worden, zullen de tv-antennes weer ontbreken; 
iedereen heeft ‘de kabel’. En satellietschotels hebben aan deze kant van de straat 
ontvangsttechnisch geen enkel nut.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of 
www.deoudrotterdammer.nl. Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar 
gedachten gaarne vóór 7 maart 2011 per post zenden aan

Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ  Rotterdam

Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een attentie naar 
een e-mailadres te sturen.

NUTOEN

Dit was weer typisch zo’n Waar-was-dat-nou-foto, waar weinig bijzonder-
heden over te vertellen zijn. Ooit was de straat voor het regionale open-
baar vervoer uiterst belangrijk; nu gebruikt de RET de weg als route voor 
één van zijn lokale verbindingen. We hebben het over de Boergoensevliet 
in Rotterdam-Charlois. Tussen de vele oplossingen heb ik geen fout ant-
woord kunnen vinden.

Nieuwe opgave no. 138
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Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
 Reparaties klaar terwijl u wacht
 Persoonlijke aandacht en service
 klikgebit-specialisten

Venrooy Tandtechniek

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

Mangaanstraat 1-5
(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477
 www.decovloer.nl

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NLVOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen.

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

 Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat van oplevering 

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU Senioren-verhuizingen
 met zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-

NIEUW!
Naast de actie ‘Hoog Rendement Glas’ kunt u kiezen voor onze innovatie SK12®: een 

energie besparende afdichting in ons kozijnsysteem. Deze zorgt voor een hogere 

luchtdichtheid. Dus beter binnenklimaat, minder energie verbruik en meer comfort.

Kijk op www.schipperkozijnen.nl voor meer informatie, bezoek onze showroom 
op James Wattstraat 5 (Gouwe stroom) in Gouda of bel 0182 52 70 89.

Specialist in aluminium en kunststof kozijnen, schuifpuien en dakkapellen.

€ 35,- korting per m² HR++ glas!

Profiteer nu nog van de 6% BTW-regeling!

VERANTWOORD 
WONEN KIES VOOR 
OPTIMALE ISOLATIE 

Schipper Kozijnen 
gaat door waar 

de subsidie stopt!

Belastingaangiften voor particulieren
Adviesburo Aad de Vries, 

Mathenesswerweg 92
Tel. 010-4155300. 

Zonder afspraak geopend van
dinsdag t/m donderdag 
van 11.00 tot 18.30 uur.

Prijs € 50,-.  Box 3 + € 20,-.
Huisbezoek (indien mogelijk) + € 10,-.

KRINGLOOP HOOGVLIET
Verkoop van o.a. 

meubels – witgoed – 
bankstellen – enz.

Tevens kunt ons ook 
bellen voor: verhuizingen & 

huisontruimingen
Openingstijden: 

di t/m za 10.00 – 17.00 uur
’s maandags gesloten

Mosoelstraat 2 - Hoogvliet 
Winkelcentrum Oude Wal 
Telefoon: 06 – 10 91 38 86
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&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’.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

Op naam zoeken naar slachtoffers holocaust

Een heel ander onderwerp dan wij gebruikelijk in deze rubriek behandelen. Het zoeken naar familie en bekenden die door de ‘holocaust’ om het leven zijn  gekomen. 
Wel een gemeend advies: ga daar prudent mee om. Je kunt beter trauma’s en depressies voorkomen.

Van ouderen is bekend, dat zij graag 
in het verleden duiken. Maar als men 
niet sterk in de schoenen staat, kan men 
beter maar niet op de website www.
yadvashem.org kijken naar de familie-
namen, die in de concentratiekampen 
om het leven zijn gekomen. Je wordt 
er niet goed van, als je zo direct wordt 
geconfronteerd met de dood van vele 
landgenoten en Joodse vluchtelingen, 
inmiddels al weer zo’n 66 tot 71 jaar 
geleden. De namen van de slachtof-
fers en het doorklikken naar verdere 

gegevens, geeft hen op de kille website 
een gezicht en doet je de moed in de 
schoenen zakken. 

Alleen al in de drie steden waarin deze 
krant verschijnt – Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht – gaat het om vele duizenden 
mensen, die in enkele jaren tijd van 
de aardbodem zijn verwijderd door 
de nazi’s. Helaas vaak met hulp van 
landgenoten, die sympathiseerden met 
de Duitse bezetter. En dan noemen we 
hier nog niet eens de stad Amsterdam, 

waarvan bekend is, dat daar veruit het 
grootste aantal joden is opgepakt.

De registers op de site zijn nog niet 
compleet. Maar de komende jaren hoopt 
men toch de bestanden (en verdere 
gegevens over de verschrikkingen van 
de slachtoffers) te complementeren. De 
digitale versie van Yad Vashem (bete-
kent gedenkteken en naam) is tot stand 
gekomen met dank aan Google, die 
ervoor heeft gezorgd, dat de miljoenen 
gegevens, documenten en soms ook 
foto’s betrekkelijk eenvoudig en gratis 
ter beschikking staan van een ieder, 
die een internetaansluiting heeft. Alle 
kampen, zoals Auschwitz, Dachau, of in 
Nederland Westerbork en Kamp Vught, 
worden genoemd. Op naam en stad of 
dorp kan men terugzoeken, wie van de 
familie of van anderen zijn weggevoerd 
en vaak helemaal niet meer zijn terug-
gekomen. 

Om geen namen te misbruiken, hebben 
wij een test gedaan op de site. Daarvoor 
heb ik mijn eigen naam – Roodenburg 
– ingevuld bij de drie grote steden 
(Rotterdam, Den Haag en Utrecht) als 
geboorteplaats.  Ook tot mijn eigen ver-
bazing kwamen nog mensen met de ge-
boortenaam Roodenburg (niet een écht 
joodse naam en waarschijnlijk ook geen 
directe familie) op de site tevoorschijn. 
In Rotterdam ging het om 21 vernie-
tigde mensen, in Den Haag om 4 en 
in  Utrecht om 1. Nemen we echter een 
duidelijke joodse naam zoals Cohen, 
dan wordt het helemaal verschrikkelijk. 
In Rotterdam 287, in Den Haag 249 en 
in Utrecht 81. Helemaal onvoorstelbaar 
wordt het als je zoekt op Amsterdam: 
meer dan 1000!

Op de site zijn ook heel veel publicaties 
en boeken over de holocaust terug te 
vinden en gemakkelijk te downloaden.

Tegenover deze ellende staan natuurlijk 
ook de mensen, die hieraan mede schul-
dig zijn geweest. Nog niet is op internet 
terug te vinden wie van de familie fout 
of behoorlijk fout is geweest in de 
Tweede Wereldoorlog. Van mijn eigen 
familie weet ik, dat een neef van mij 
economisch met de Duitsers sympathi-
seerde. Hij is door een bombardement 
van de geallieerden in maart 1945 op 
Berlijn met vrouw en drie kinderen, 
onder wie een tweeling,  dramatisch 
om het leven gekomen. We willen u 
niet verder vermoeien met voorbeelden. 
Ook niet ieder slachtoffer is terug te 
vinden. We kunnen dan ook alleen maar 
afsluiten met de vraag: waarom is dit 
gebeurd?

www.yadvashem.org.
Clicken op ‘Digital Collections’
Vervolgens op ‘Shoah Names Database’

Je maag draait om! Het is onvoorstelbaar, als je gaat zoeken 
naar de slachtoffers van de Holocaust, die in de Tweede We-
reldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gekomen. 
De verschrikkingen zijn in het algemeen natuurlijk wel be-
kend. Maar sinds kort kun je op internet zelfs op naam terug-
zoeken of er iemand in je familie om het leven is gekomen 
door de jodenvervolging of door verwante ‘opruimingen van 
levende mensen’ op grond van hun geloof, overtuiging of ras 
door het Duitse nazi-regime.

Erf- en schenkingsrecht 

Kind erft uiteindelijk
van tante en oom
Mijn oom en tante hebben geen kinde-
ren. Beiden hebben wel respectievelijk 
een broer en een zus. Die zus van mijn 
tante is inmiddels overleden. Ik ben 
haar kind.  Hoe staat het met het erven 
als er geen testament is?

U bent inderdaad de enige wettelijke 
erfgenaam van uw tante, als zij als 
langstlevende van de twee in hun hu-
welijk zou overlijden. Maar houdt er in 
het nieuwe erfrecht wel rekening mee, 
dat de langstlevende de erfgenaam is 
van de overleden huwelijkspartner. Is 
de langstlevende echter de oom die 
overlijdt, dan zijn zijn broer of zijn 
kinderen erfgenaam. U erft van uw 
tante, omdat u de plaats inneemt van 
uw overleden moeder (die bij leven 
zou erven van haar). Overigens is het 
uw oom en tante in hun situatie aan te 
raden,  een testament te laten maken - 
dan bepalen ze zelf wie mag erven na 
de langstlevende - als het om relevante 
bedragen gaat.

Kleine erfenis bij
bijstandsuitkering
Ik krijg wellicht een legaat – het zal 
niet veel zijn – van een overleden me-
vrouw, met wie ik samen leuke dingen 
deed. Ons probleem is echter, dat mijn 
man en ik samen een bijstandsuitkering 
(WWB) hebben. Daarnaast krijgen wij 
huur- en zorgtoeslagen. Ik denk dat 
we er dus niets mee opschieten, om 
het legaat te accepteren. Hoe zit dit in 
elkaar?

Indien aan u per testament een legaat 
wordt toegekend, dan moet u afwach-
ten, totdat de notaris (of executeur) 
contact met u opneemt. Zelf kunt u 
niets claimen. Een erfenis valt onder 
het vrij te laten vermogen voor de 
WWB. Voor een echtpaar is dat dit 
jaar €11.110. Komt u door de erfenis 
daarboven, dan zult u daarop eerst 
moeten interen, wil de (volledige) 
uitkering weer terugkomen. Ook voor 
de huurtoeslag geldt een maximaal 
vermogen. Zelfs indien u boven deze 
vermogensgrens komt, is een erfenis 
altijd fi nancieel (tijdelijk) aantrekkelij-
ker, dan het hebben van uitkeringen en/
of toeslagen. Dus uw opmerking dat u 
er niets mee opschiet, klopt niet.

AOW, toeslagen, enz.
als moeder overlijdt
Mijn moeder van 86,5 jaar woont 
nog zelfstandig in een huurhuis, krijgt 
zorg- en huurtoeslagen, leeft alleen 
van AOW en heeft alleen nog maar 
wat vermogen voor haar begrafenis. 
Ik regel haar fi nanciën met een en/of 
bankrekening. Mocht zij overlijden, 
wat gebeurt er dan met haar AOW-
uitkering, de toeslagen, de jaarlijkse 
gemeentelijke heffi ngen en met de en/
of-rekening? 

Bij diverse instanties, zoals bij notaris-
sen, en ook op internet zijn controle-
lijsten te vinden, hoe u moet handelen 
bij overlijden van een familielid. Van 
de reeds uitgekeerde toeslagen huur en 
zorg in de betreffende maand van over-
lijden hoeft wellicht niks te worden 
terugbetaald. Het hangt ook van de om-
standigheden af. Zijn er bijvoorbeeld 
na het overlijden in de kalendermaand 

daarna nog toeslagen uitbetaald, dan 
moeten die wel worden teruggestort. 
Overigens hoeft u de Belastingdienst 
(de uitvoerder van de regelingen) niet 
op de hoogte te stellen. Die krijgt 
automatisch bericht van de gemeente 
over het overlijden van uw moeder. 
Moet er wat worden teruggevorderd, 
dan zal een van de nabestaande 
kinderen daarover bericht krijgen. De 
AOW eindigt de dag na het overlijden. 
Dat zou dus kunnen betekenen, dat 
nog geld teruggestort moet worden. 
Echter de nabestaande kinderen hebben 
weer recht op een overlijdensuitkering, 
die een bruto maandbedrag bedraagt, 
waarover géén belastingen en premies 
worden ingehouden. Bruto is netto. 
Dus per saldo komt er nog geld vrij.

Voor de gemeentelijke belastingen 
geldt, dat ze voor een jaar gelden 
(vaak peildatum 1 januari). Dus als ze 
al betaald zijn, is er geen navordering 
meer. Het gaat hierbij om eventuele 
riool- en verontreinigingsheffi ngen, 
als die al niet op een andere manier 
worden geheven. Huurders krijgen 
geen ozb-aanslag: die is voor de 
verhuurder, die overigens een deel mag 
doorrekenen in de huur. Wellicht zijn 
er ook nog waterschapslasten. In vele 
gemeenten bestaan voor de laagste 
inkomensgroepen, waartoe uw moeder 
behoort, ook kwijtscheldingsregelin-
gen. Vraag daarnaar bij uw gemeente 
of het waterschap. Voor het verder kun-
nen beschikken over de bankrekening, 
is waarschijnlijk de door u genoemde 
en/of-rekening voldoende, waarbij de 
overlijdensakte getoond moet kunnen 
worden. Daarin willen banken nogal 
eens een verschillend beleid voeren en 

vragen om een verklaring van erfrecht 
of executele (van de notaris). De 
kosten daarvan bedragen in eenvoudige 
kwesties enkele honderden euro’s. In-
dien u de executeur wordt van haar na-
latenschap, valt het - ook ten opzichte 
van de verdere familie -  wellicht aan te 
bevelen, dat u toch een verklaring van 
erfrecht of executele laat opstellen door 
de notaris. Daarna kunt u de handelin-
gen allemaal zonder verdere problemen 
verrichten.

Familierecht

Kinderalimentatie
blijft hangen bij ex
Onze kleinkinderen van onze zoon zijn 
drie jaar geleden na een gerechte-
lijke uitspraak uit huis geplaatst. Hun 
moeder, de ex van mijn zoon, betaalt 
voor hen een bijdrage aan de tehuizen 
waarin zij zijn opgenomen. Mijn zoon 
en zijn ex zijn nooit getrouwd geweest 
en hebben ook geen samenlevings-
contract gehad. De rechter heeft wel 
vastgesteld, dat mijn zoon kindera-
limentatie moet betalen, toen ze uit 
elkaar gingen. Toen woonden beide 
kinderen nog bij hun moeder. Kan mijn 
zoon nu ook herziening vragen van zijn 
te betalen kinderalimentatie, die hij 
overmaakt aan zijn ex?

Kinderalimentatie is in wezen niet 
bedoeld voor de ex, maar voor de 
kosten van levensonderhoud van de 
kinderen zelf. Deze moet in de regel 
betaald worden, totdat zij achttien jaar 
zijn geworden of soms nog langer als 
zij studeren of gehandicapt zijn. Het 
maakt dus niet uit, bij wie de kinderen 
zijn. Hetzelfde geldt voor de kinderbij-

slag en -toelages. Laat uw zoon er wel 
op letten, dat zijn kinderalimentatie op 
de juiste plaats terechtkomt en niet bij-
voorbeeld blijft hangen bij zijn ex, als 
die de kinderen niet meer heeft. Laat 
hem daarover contact opnemen met 
het pleeggezin of het tehuis, waarin de 
kinderen zijn ondergebracht.

AOW en pensioen

Op zoek naar een
pensioentje
Ik heb in de jaren ’70 en ’80 een 
school schoon gemaakt in Rotterdam. 
Dat deed ik bij een werkgever, die toen 
in de Delftsestraat was gevestigd. Ik 
word in 2013 65 jaar. Ik vraag me af 
of ik recht heb op pensioen, al is het 
maar een klein beetje?

In die tijd - en zeker in de jaren ‘70 
- was een pensioenplicht voor werkne-
mers nog niet algemeen. Bovendien als 
er een pensioenregeling was getroffen, 
kwam je daar pas in als je 25 jaar werd 
(en soms bij vrouwen wel 30 jaar). 
Dus als u verder wilt zoeken, moet u 
op z’n minst weten voor welk bedrijf 
u destijds werkte en dan moet u nog 
weten, onder welke pensioenregeling 
of verzekeraar het bedrijf viel. Voorts 
is het wel handig om ook te weten, wat 
het pensioenreglement voorschreef. 
Op www.dnb.nl kunt u vervolgens 
verder zoeken. Nu bent u naar een 
speld in een hooiberg aan het zoeken. 
Wilt u een overzicht van de reeds 
geregistreerde pensioenen, kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Wel 
inloggen met DigiD.
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Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

voor € 750,--
Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke 
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Bij aankoop van een hele bril betaalt u slechts de 
helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het 

gras, geen lange lijst met voorwaarden. Gewoon 
ALTIJD voor IEDEREEN de HALVE prijs voor ALLE 

aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

Ooghoek Optiek
Ruud Broeders
Bergweg 92-b - 3036 BD Rotterdam
Tel.: 010 - 466 20 99 - Mail: info@ooghoekoptiek.nl

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00

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  

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

Voor al uw:
● glasweefsel
● behangwerk
● stucwerk
● sauswerk
● schilderwerk

WWW.JANBEHANG.NLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.JJJJJJJJJJAAAAAAAAAANNNNNNNNNNBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNGGGGGGGGGG.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLL

D. van Vianen VOF

Voor info:  

010-414 86 43 of  

06-1812 4248
Linker Rottekade 11b 
3034 NT Rotterdam 
Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in 
 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de woning 
 corporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige 
 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest boedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   
 brengen wij terug in originele staat

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

●  Wij geven u altijd een gratis  
 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   
 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  
 krijgen 10% korting.

www.huis-ontruiming.nl

www.smileclinic.nl

Het beste 
voor uw gebit

Kies voor een KliKvaste oplossing op implantaten
Wij bieden u de volgende diensten, 
producten en behandelingen:

• Een GRATIS persoonlijk en vrijblijvend advies bij 
 klik of gewone prothese
• 3D scan van uw kaak en gebit
• Kronen en bruggen op eigen elementen
• Plaatjes of frames
• Facings op voortanden (porceleinen schildjes)
• Kronen en bruggen op implantaten
• Een klikgebit op implantaten
• Pijnloos computergestuurd implanteren
• Bleken van tanden 
• Eendags reparatie service
• Indien mogelijk dagbehandeling implanteren + plaatsen prothese
• Dagbehandeling trekken tanden en kiezen + plaatsen prothese

locatie iJsselmonde Keizerswaard 23
3078 AL Rotterdam, T 010 42 000 42

locatie Ommoord Niels Bohrplaats 15
3068 JK Rotterdam, T 010 42 000 42

vergOeding 
van alle 

verzekeringen

bij prothese met of 

zonder implantaten

nu gratis
EEN ELEcTRIScHE
TANDENBoRSTEL

na het plaatsen van 
uw prothese en tegen 
inlevering van deze 
coupon.)*

brA
un

Oral-B

)* slechts één tandborstel per  
persoon en zolang de voorraad strekt.

locatie gouda Lekkenburg 2-01
2804 Xc Gouda T 0182 - 555 010

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!
Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

Industrieweg 19  -  Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890  -  fax 0180 - 594499

www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00
dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00
woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

dan u denkt! 

R

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Ambachtelijke Schoenmaker
Sleutelservice

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!



Mijn ouders woonden er al van voor 
de oorlog. Dat geeft dus wel aan, dat 
hij het niet helemaal goed weergeeft. 
Ik ben geboren in 1946 achter de win-
kel in de Benthuizerstraat en had nog 
een oudere zus en een jongere broer. 
Wij woonden achter de winkel en 
konden alleen via de winkel naar het 
woongedeelte. Direct achter de winkel 
was een eet/slaapkamer, bestaande uit 
een vierpersoons opklapbank, een tafel 
en twee stoelen voor vader en moeder 
en tevens voor hen een tweepersoons 
opklapbed. Daarachter was een keuken 
met daarna een woonkamer met 
opzij een afgescheiden ruimte door 
middel van schuifdeuren met glas en 
lood. Daar sliepen wij als kinderen, 
mijn broer en ik in een tweepersoons 
opklapbed dat er net in de breedte kon 
staan en nog een eenpersoons opklap-

bed voor mijn zus.

Oosterhof
Later ben ik op 14 jarige leeftijd ook 
in het vak terecht gekomen en heb het 
na acht jaar van mijn vader overge-
nomen. Dit duurde maar een paar jaar 
want het pand werd gesloopt. Toen  
zijn we verhuisd naar het winkelcen-
trum Oosterhof later het Alexandrium 
en hebben daar bijna twintig jaar 
gezeten. Een aardige anekdote was dat 
de zaak rond 1945 al een trekautomaat 
buiten had hangen met warme ballen 
gehakt en worst, wat voor die tijd erg 
vooruitstrevend was en later gevolg 
kreeg in de snackautomatieken.
Graag wil ik de lezers vragen of zij 
nog foto’s hebben vanaf 1935 tot 
en met 1970 van dit pand of van 
de Benthuizerstraat. In dat geval 

houd ik mij aanbevolen en verhalen 
zijn ook welkom. Een andere leuke 
anekdote is deze: Frans  Boelhouwer 
woonde een paar huizen verder in de 
Bloklandstraat. Beneden stonden de 
schuiframen van de slaapkamer van 
zijn ouders altijd open om te luchten 
na het slapen. Er was ook een tussen-
kamer en daarachter een woonkamer 
met keuken. Zij leefden dus achter.
In die tijd reden er vaak rouwkoetsen 
vanaf het Zwaanshals via de Blok-
landstraat en vice versa. De paarden 
lieten hun behoefte vaak achter. Wij 
noemden dat paardenvijgen en wat wil 
het geval: de buurtjongens hadden een 
soepel plankje en veegde daar de paar-
denvijgen mee op, om deze vervolgens 
zo door de openstaande ramen van de 
familie Boelhouwer te schieten.

Kwajongens
Het heeft lang geduurd voor dat 
mevrouw Boelhouwer wist wie hier 
achter zaten. Als winkel was je het 
eerste aanspreekpunt en al gauw kwam 
zij er toen achter dat ik één van daders 
was van die deze kwajongensstreek 
had geflikt. Ik kreeg dan ook later voor 
zeven stuivers. Wij hebben ook veel 
veters zitten branden met een plastic 
vergrootglaasje het liefst op de stoep-

rand van de voordeur van mevrouw 
Ewijk. Zij woonde boven.
Als de veter éénmaal brandde, hingen 
wij hem in de brievenbus van me-
vrouw Ewijk en stinken maar. Op een 
gegeven moment hing zij boven uit het 
raam om te kijken waar er brand was 
en wij  in het portiek van het patronaat 
aan de overkant maar lachen. Eenmaal 
is de brandweer nog geweest, toen 
knepen wij hem wel.
Het gymnastieklokaal achter in de 
Bloklandstraat was ook erg leuk. Het 
werd gebruikt door de padvinderij 
op zaterdag. Doordeweeks was er 
gymnastiek. In die tijd nog jongens en 

meisjes apart. Als de dubbelhoge ra-
men aan de bovenzijde openstonden,n 
schoten wij krantenpijltjes naar binnen 
met een mannetje of zes. Dan kwam 
conciërge Van der Ploeg  – bijgenaamd 
piggelmee - naar buiten en kwam dan 
achter een stel aan hollen. De anderen 
gingen dan naar binnen, om zo de 
meisjes te zien sporten of te zien om-
kleden. Als wij piggelmee dan hoorden 
aanstormen, verdwenen wij via de 
achterdeur naar de industrieschool 
ernaast en liepen dan via de gang weer 
naar buiten.

R.W. Batenburg
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Opnieuw naar de Bloklandstraat
Naar aanleiding van uw artikel over de Bloklandstraat wil ik u mel-
den dat er een onwaarheid in staat. Niet slagerij Bezooijen zat er, 
maar mijn ouders met slagerij Batenburg. Frans Boelhouwer, die 
dit benoemde, was van ongeveer dezelfde leeftijd als ik en heeft 
zich dus vergist in de naam. Mijn ouders hebben deze zaak in de 
oorlog noodgedwongen voortgezet, nadat mijn vaders oudste broer 
en schoonzus - de eigenaars van deze zaak – bij het bombarde-
ment op het Lisplein, waar zij woonden, zijn omgekomen. Boven de 
ingang van de zaak stond de tekst ingemetseld ‘vleeshouwerij en 
spekslagerij’  met later een worstmakerij.

-  Slagerij Batenburg op de hoek Bloklandstraat/Benthuizerstraat -

De Shell-tanker, genaamd de Kabylia 
of de Vlieland, was in 1959/1960 van-
uit Rotterdam al vier dagen onderweg 
naar Willemstad. Zoals gebruikelijk 
wekte de bootsman, die wacht hield 
van vier tot acht, de mannen van de 
civiele dienst, die voor voedsel en an-
dere ‘huishoudelijke’ werkzaamheden 
verantwoordelijk waren. In een van de 
hutten sliep een jonge kerel, die zich 
pas had aangemeld. Niemand kende 
hem goed. De bootsman bleef maar 
proberen hem te wekken. De nieuwe-
ling had kennelijk een diepe slaap. De 
bootsman verwonderde zich over de 
wijze, waarop hij sliep. Half voorover 
gebogen, hij begon te porren, maar er 
volgde geen reactie. Hij merkte dat het 
lichaam stijf was. Hij besefte dat hij 
porde in een lijk.

De jonge nieuwkomer was in zijn 
slaap overleden. Althans zo leek het. 
Niemand weet de doodsoorzaak, die 
is nimmer onderzocht. Er was geen 
scheepsarts aan boord. Vooral de wijze 
waarop de bootsman hem aantrof, 
is vreemd. Nogmaals: half voor-
overgebogen, half uit zijn bed. Voor 
rechercheurs een onderzoekje waard. 
Argwanend  zou er zijn gekeken naar 
sporen van geweld of vergiftiging. 
Zeker bij een op het oog gezonde 
jongeman.

Koelcellen
De kapitein, die op zee de macht 
van een absoluut heerser over een 
klein eiland heeft, besloot tot een 
zeemansgraf. In 1959 was dat niet 
meer gebruikelijk. De negentienjarige 

matroos Braber vond het 
een vreemde beslissing. 
Braber maakte foto’s 
van de ‘ter zee stelling’. 
Hij ervoer het als zeer 
bijzonder. 
“Ik heb geen idee waarom 
de kapitein koos voor een 
zeemansgraf’, zegt hij nu 
in zijn Rotterdamse flat. 

“Het was beslist niet nodig. Er waren 
genoeg koelcellen aan boord, waarin 
het lijk bewaard had kunnen blijven, 
totdat we in Willemstad waren aange-
komen. De foto’s van de plechtigheid 
heb ik altijd bewaard, apart van mijn 
andere foto’s. De laatste tijd kreeg ik 
steeds meer het idee om familie van 
de man op te sporen, zodat ik ze de 
foto’s kon geven. Na het lezen van De 
Oud-Rotterdammer, kwam ik op de 
gedachte om in de rubriek ‘Oproepjes’ 
te vragen of er nabestaanden zijn of 
medeopvarenden, die de identiteit van 
het slachtoffer kenden. Ik weet helaas 
niet zeker meer of ik toen voer op de 
Kabylia of De Vlieland.”

Onbekende
Braber weet weinig van het slachtoffer. 
Beide jonge mannen kenden elkaar pas 
vier dagen, ze hadden nog geen woord 
gewisseld. Er waren 52 zeelieden aan 
boord. Hij weet geen naam, niet waar 
hij vandaan kwam, helemaal niets, be-
halve dat hij ‘over de muur’ (zeemans-
uitdrukking) werd gekieperd.
“Ik moest samen met de bootsman de 
begrafenis voorbereiden. Uiteindelijk 
besloten we dat zijn grafkist een soort 
koker zou zijn, waarmee de tanks aan 
boord werden ontlucht. Om het lijk 
in de koker te laten passen, moest ik 
zijn stijve arm naar beneden drukken. 
Ik schrok me een beroerte, toen er 
geluid uit de mond van de dode kwam. 

Achteraf besef ik dat het lucht uit zijn 
longen moet zijn geweest.” Zoals te 
zien op de foto was er sprake van een 
plechtigheid. De scheepsmotor werd 
stilgelegd, waardoor het schip een 
speelbal van de golven werd. Tijdens 
het ritueel sloeg er een hoge golf over 
het dek, waar vooral de officieren, die 
geen laarzen droegen, last van hadden.
Volgens de woordvoerder van Shell, 
Wim van der Wiel, zijn de logboeken 
van destijds niet bewaard gebleven. 
Volgens Van der Wiel is het onmoge-
lijk de identiteit van de zo jong overle-
den jongeman na te gaan. Wellicht dat 
lezers van De Oud-Rotterdammer wat 
meer klaarheid kunnen geven.
Dirk Mellema

Een vreemd 
zeemansgraf
Was dit het laatste zeemansgraf? Het zou zo maar kunnen. Een 
beetje een dubieus was het wel.

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

-  Was dit het laatste zeemansgraf?. -
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Member of the VCKGROUP

Kijk op www.vcktravel.nl/hal of bel onze cruisekenners op 020-6800878

DE GESCHIEDENIS HERLEEFT!
Eenmalige transatlantische oversteek van Rotterdam naar New York in juli 2011

 Rotterdam-New York
Vertrek op 3 juli 2011 - 13 dagen
Varen van Rotterdam naar New York – Stads-
rondrit per touringcar – 2 overnachtingen in 
**** hotel – Excursie naar Vrijheidsbeeld en Ellis 
Island – Excursie naar Top of the Rock en Mu-
seum of Modern Art – Terugvlucht naar Amster-
dam met KLM

Prijzen per persoon obv 2-persoons hut
Binnenhut (cat. K)  € 2.499
Buitenhut (cat. EE)  € 2.699
Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Alle reizen zijn inclusief: Alle maaltijden aan boord (ontbijt, lunch, diner, snacks), entertainment, lunch in de Pinnacle Grill en wijnproeverij aan boord, vlucht en landarrangement (indien 
genoemd), havengelden en belastingen. Exclusief: persoonlijke uitgaven, dranken, excursies, fooien, verzekeringen, transfers, reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds.

 New York-Rotterdam
Vertrek op 9 juli 2011 - 13 dagen
Vlucht van Amsterdam naar New York met KLM 
– Stadsrondrit per touringcar – 3 overnachtingen 
in **** hotel – Excursie naar Vrijheidsbeeld en Ellis 
Island – Excursie naar Top of the Rock en Museum 
of Modern Art – Transfer naar de haven en insche-
ping – Varen van New York naar Rotterdam

Prijzen per persoon obv 2-persoons hut
Binnenhut (cat. K)  € 2.338
Buitenhut (cat. EE)  € 2.538
Suite met balkon (cat. B)  € 3.438

Wie kent niet de beelden van de legendarische passagier sschepen die een 
halve eeuw geleden uit de Maasstad vertrokken op weg naar de Nieuwe 
Wereld? In juli 2011, precies 40 jaar na de laatste transatlantische overtocht 
van Holland America Line uit Rotterdam, herleven oude tijden als het 
luxueuze ms Rotterdam koers zet naar New York.  Holland America Line 
trekt alle registers open voor deze unieke reis. Het vertrek uit Rotterdam 
zal extra feestelijk zijn. Aan boord zullen diverse lezingen en een 
tentoonstelling georganiseerd worden en zelfs het entertainment doet 
denken aan de tijd waarbij het reizen per oceaanstomer de enige manier 

was om wat van de wereld te zien. Na zes relaxte dagen op zee doemt dan 
het Vrijheidsbeeld op en ziet u vanaf de dekken van het ms Rotterdam de 
wolkenkrabbers van Manhattan dichterbij komen.

Kiest u voor de ultieme ervaring en vaart u in 19 dagen heen én weer 
naar New York? Of wilt u wat langer van “The Big Apple” genieten? 
De cruisekenners van VCK Travel hebben speciale arrangementen 
samengesteld die u in korte tijd zo veel mogelijk van deze onvergetelijke 
stad laten zien. Vraag de speciale brochure aan! 
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De cruisekenners van VCK Travel geloven niet zo in dikke brochures en prijsbijlagen. 
VCK Travel zoekt voortdurend naar de meest interessante cruises; reizen waarbij u waar voor uw geld krijgt.

Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Kijk op

Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Alle reizen zijn inclusief: Alle maaltijden aan boord (ontbijt, lunch, diner, snacks), entertainment, lunch in de Pinnacle Grill en wijnproeverij aan boord, vlucht en landarrangement (indien 
genoemd), havengelden en belastingen. Exclusief: persoonlijke uitgaven, dranken, excursies, fooien, verzekeringen, transfers, reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds.

 www.vcktravel.nl/hal 

Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Alle reizen zijn inclusief: Alle maaltijden aan boord (ontbijt, lunch, diner, snacks), entertainment, lunch in de Pinnacle Grill en wijnproeverij aan boord, vlucht en landarrangement (indien 
genoemd), havengelden en belastingen. Exclusief: persoonlijke uitgaven, dranken, excursies, fooien, verzekeringen, transfers, reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds.

De cruisekenners van VCK Travel geloven niet zo in dikke brochures en prijsbijlagen. 
VCK Travel zoekt voortdurend naar de meest interessante cruises; reizen waarbij u waar voor uw geld krijgt.
De cruisekenners van VCK Travel geloven niet zo in dikke brochures en prijsbijlagen. 
VCK Travel zoekt voortdurend naar de meest interessante cruises; reizen waarbij u waar voor uw geld krijgt.
De cruisekenners van VCK Travel geloven niet zo in dikke brochures en prijsbijlagen. 

 www.vcktravel.nl/hal 

Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Alle reizen zijn inclusief: Alle maaltijden aan boord (ontbijt, lunch, diner, snacks), entertainment, lunch in de Pinnacle Grill en wijnproeverij aan boord, vlucht en landarrangement (indien 
genoemd), havengelden en belastingen. Exclusief: persoonlijke uitgaven, dranken, excursies, fooien, verzekeringen, transfers, reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds.

Kijk op www.vcktravel.nl/hal 

Suite met balkon (cat. B)  € 3.499

Alle reizen zijn inclusief: Alle maaltijden aan boord (ontbijt, lunch, diner, snacks), entertainment, lunch in de Pinnacle Grill en wijnproeverij aan boord, vlucht en landarrangement (indien 
genoemd), havengelden en belastingen. Exclusief: persoonlijke uitgaven, dranken, excursies, fooien, verzekeringen, transfers, reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds.

ss Nieuw Amsterdam – Foto uit de collectie van M. Hoegen

 Retourtje New York
Van 3 t/m 21 juli 2011 - 19 dagen
Rotterdam – Southampton – New York 
(07:00-16:45 uur) – Cobh (Cork) -  Rotterdam

Prijzen per persoon obv 2-persoons hut
Binnenhut (cat. K) € 1.999
Buitenhut (cat. EE) € 2.349
Suite met balkon (cat. B) € 3.799
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Les deux Pico’s
Piet van Amen en Cor Everse zijn 
door meerdere vakgenoten op weg ge-
holpen in hun carrière. Ze kregen alle-
bei les van de destijds bekende accor-
deonist Bastiaan Geutjes. Tekstdichter 
en humorist Maup Biemans spoorde 
hen aan om een duo te vormen. Wat 
ze in 1933 deden. Aanvankelijk onder 
de naam: Les deux Pico’s. Later: De 
2 Pico’s. Of ook wel: De Pico’s. En 
ze werden warm onthaald door het 
Rotterdamse gezelschap rond het duo 
De Snarenzangers. Een recensie uit 
1937 over een avondje van dat gezel-
schap heeft het over: “Les Pico’s, 

twee harmonica-virtuozen, die een 
uitstekend duo vormen en niet alleen 
schlagers van deze tijd, maar ook hele 
stukken uit opera’s vertolkten met 
veel bravour.” 
Piet en Co vonden hun weg naar vari-
été-theaters door heel Europa. In 1939 
trouwden ze. Ze vestigden zich in 
de Verbraakstraat. Het ging allemaal 
voorspoedig. Totdat de oorlog uitbrak. 
Toen ging de lol er toch wel af.

Boerenkostuums
Achteraf beleefden De Pico’s hun 
grootste bloeiperiode na de oorlog, 
met de  bevrijdinsgsfeesten, en in de 
jaren vijftig en zestig. Ze hebben toen 
een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de reputatie van Rotterdam als Neer-
lands accordeonstad nummer 1. Lang-
speelplaten, de accordeonvereniging 
Telstar, die Piet in 1963 was begon-
nen, het lesgeven van Piet, optreden 
voor onder meer het artiestenbureau 
van Daan Hooykaas, buitenlandse 
tournees, De Pico’s zaten bepaald niet 
stil. Gekleed in boerenkostuums wis-
ten ze bijvoorbeeld menige overzeese 
emigrant tot tranen toe te beroeren.
Inmiddels hadden ze een zoon gekre-

gen, Jean (1945), die als baby aan-
vankelijk meereisde op die tournees. 
Co, later in een kranteninterview: 
“Tijdens de optredens lag hij zoet in 
een speciaal mandje. Toen hij ruim 
een jaar oud was, ging dat niet meer, 
want toen hield hij zich niet bepaald 
stil. Daarom lieten we hem voortaan 
thuis. Bij onze moeders was hij in 
prima handen.”
Uit deze jaren ook dateren de 
verhalen over Piet’s onhebbelijke 
gedrag en over zijn drankgebruik. In 
artiestenkringen doen heel wat minder 
vleiende anekdotes de ronde. Over 
kapsones. En over snijdende kritiek 
op anderen. Pianisten en toneelmees-
ters die een foutje maakten, kregen 
ongenadig op hun lazer. Menig 

collega-accordeonist kon ook geen 
goed doen. En dat terwijl De Pico’s 
zelf al jaren bij elk optreden precies 
hetzelfde deden: voor de pauze het 
voorspel uit La Traviata plus wat 
meezing-potpourri’s, en na de pauze 
het intermezzo uit La Cavalleria 
Rusticana gevolgd door nog meer 
meezingers.

Kwaaie dronk
Zangeres Annie de Reuver, die veel 
met De Pico’s heeft gewerkt: “Ik kon 
wel met Piet lachen, maar voor Co 
was het niet altijd prettig. Piet had 
overal maling aan.” Zo in de jaren 
vijftig keek hij ook nog wel eens te 
diep in het glaasje, en hij had een 
kwaaie dronk over zich. Hij kon heel 
onaangenaam worden. Zelfs op het 
podium maakte hij – glimlachend 
naar het publiek - ruzie met Co.
Toch zijn ze altijd samengebleven, 
en blijven optreden. Al deden ze het 
op het laatst wel rustiger aan. Piet gaf 
nog wat les, en nu en dan hingen ze 
de instrumenten nog eens om voor 
een optreden in een bejaardenhuis. 
Piet van Amen, in 1980 in het tijd-
schrift Ons Rotterdam: “We vinden 

het prettig gewoon een beetje bezig te 
blijven in dit vak, zo lang het nog kan. 
We genieten nog bij elk optreden van 
de reacties van het publiek.”
De laatste jaren van hun levens 
waren lastig. Door sanering van de 
buurt moesten ze in 1986 verhuizen 
en in de nieuwe omgeving van de 
Bleiswijkstraat raakten ze in confl ict 
met buren over het geproduceerde 
accordeongeluid. Co kreeg last van 
rug en armen en wilde zo vanaf 1988 
niet meer optreden met zo’n zwaar 
instrument, wat Piet moeilijk vond om 
te accepteren. Piet werd bovendien 
ziek, Co bleek achteraf aan dementie 
te lijden, de relatie met hun zoon ver-
troebelde, en Magere Hein klopte aan.
Toen Piet was overleden, belde Annie 
de Reuver een keertje op om bij Co te 
informeren hoe het nou ging. Waarbij 
ze een begrijpelijke, maar pijnlijke 
vergissing beging. “Ach,” zei Annie, 
“je hebt nu in elk geval rust.” Het 
antwoord van Co: “Ik wou dat ie nog 
in de stoel tegenover me zat.”

Ze miste Piet. Ondanks alles.

Amen. 

De Pico’s, Piet en Co van Amen:                                                                                                                             

“Schlagers, opera en bravoure”
Een droomhuwelijk was het niet, maar ze hebben meer dan vijftig jaar samen opgetreden en in die jaren een karrevracht aan platen gemaakt. Ac-
cordeonduo De Pico’s. Piet van Amen (1913-1992) en Co van Amen-Everse (1916-1998). Ze leerden elkaar kennen in hun kinderjaren, in het Oude 
Noorden van Rotterdam, traden al in 1928 voor het eerst samen op, speelden vanaf 1933 voor diverse radio-omroepen, deelden op feestavonden het 
podium met inmiddels bijna vergeten grootheden als Lou Bandy, Willy Derby en Kees Pruis, namen in 1941 hun eerste plaat op, maakten talloze bui-
tenlandse tournees en bleven tot op hun oude dag mensen vermaken met medleys van populaire liedjes en licht-klassiek werk.

Het begon met een mailtje van Gerard 
Deelstra. Zijn vader, Roelf Deelstra 
(1916-1974), was handkistenmaker bij 
Hordijk in Berkel en Rodenrijs, en in 
diens jongere jaren een van de drijven-
de krachten van The Singing Fools, die 
wel eens optraden op verjaardagen en 
in cafés, en die zich een beetje hadden 
laten inspireren door Johnny & Jones 
en groepen als The Ink Spots.
Ze brachten meerstemmige liedjes, met 
gitaarbegeleiding, en deden met mond 
en handen diverse blaasinstrumenten 
na. Roelf is al op 58-jarige leeftijd 
gestorven, en van zijn amusements-
verleden is weinig meer over dan een 
paar foto’s, een privé-plaatopname uit 
Klankstudio Peekel, en wat de kinde-
ren zich zoal kunnen herinneren. Ze 
zouden graag de namen weten van de 
andere ‘zingende dwazen’. Naast hun 
vader kunnen ze nu alleen Piet Hecke 
thuisbrengen, zwager van Roelf.
Aan feestavondjes thuis bewaren 
de kinderen goede herinneringen. 
Zoon Gerard: “Er werd bij ons thuis 
altijd muziek gemaakt, en er waren 
sketches. Ik heb het als kind echt nog 
meegemaakt, dat er een wit laken 
werd gespannen, een lamp erop, en 

dat daarachter dan op de strijkplank 
zogenaamd een operatie werd verricht. 
Een schimmenspel. Dan werd bij 
iemand de milt verwijderd of zo, en 
de dokter die proefde eraan. Dat was 
dolle pret altijd.   
Je moet je voorstellen: in die jaren 
vijftig hadden mensen niet veel in 
huis, ook niet veel meubilair. Dus als 
er een verjaardag was, waren er niet 
genoeg stoelen. Dan werd even de 
wasplank gepakt, en die werd tussen 
twee stoelen gelegd. Dat waren weer 
twee plaatsen extra. Allemaal simpele 
dingen, maar wel effectief.
Er was gezelligheid in huis. Het was 
echt de wind die om de ramen gierde, 
krantenpapier, toen was geluk heel 
gewoon. We hebben het helemaal 
meegemaakt.”
Dat The Singing Fools uit elkaar 
vielen, had, ironisch genoeg, te maken 
met de stijgende welvaart. De leden 
kregen het beter, gingen verhuizen en 
hadden geen tijd meer om samen te 
komen. Nou, wie weet de ontbrekende 
namen?

Guus Brox
Het oproepje in deze rubriek over 

levende muziek in café Pschorr-West 
heeft iets opmerkelijks opgeleverd. Pi-
anist Paul Clifton (1937) meldde zich 
met de mededeling dat hij halverwege 
de jaren zestig geregeld in dat Pschorr-
West optrad, met zanger-drummer 
Nico Tuk, en dat bij herhaling Guus 
Brox (1912-1971) zich bij hen voegde. 
Niet de Feyenoord-bestuurder maar 
de legendarische muzikale clown, die 
toen vlakbij woonde, aan de overkant 
op de West-Kruiskade, en die daar in 
1971 bij een brand is omgekomen.
Ik weet dat Guus uit een familie van 
accordeonisten stamde. Hij trad aan-
vankelijk met de halve familie op als 
The Six Brox. Later ging hij solo. Hij 
reisde naar Australië, ging van daaruit 
naar de Verenigde Staten, speelde nog 
als clown in fi lms van George Formby 
en keerde, berooid, terug naar Rot-
terdam.
De uitbater van Pschorr-West had een 
beetje met hem te doen, en wilde hem 
helpen met een optreden nu en dan. 
Brox speelde dan accordeon en bracht 
wat muzikale grollen.
Voor een uitgebreider verhaal over 
Guus Brox in deze krant zoek ik meer 
informatie. Wie helpt me daaraan?

Ik weet dat Guus een dochter heeft, 
of had.

Harry Wijnstekers
Nog een reactie op de oproep over 
Pschorr-West. Mevrouw E.M. Deij-
Wijnstekers schrijft: “Mijn vader, 
Harry Wijnstekers, heeft daar in de ja-
ren zestig ook nog gewerkt als pianist, 
samen met een violist, en met Grace 
Maddy. Tot 1957 heeft hij in zowat ie-
dere zaak in Rotterdam gespeeld. Alle 
kroegen op de Binnenweg, de bodega 
in het 7 Provinciënhuis, de Wiener 
Grinsing, te veel om op te noemen. 

Daarna is hij bij de Rotterdamse Lloyd 
gaan varen, op de Sibajak, als lid van 
de scheepskapel, bestaande uit drie 
man. Reizen van 90 dagen. Emigratie 
naar Australië en Nieuw-Zeeland. 
Toen kwam de periode met onder meer 
Pschorr-West. Later is hij naar Duits-
land verhuisd, waar hij tot aan zijn 
dood in allerlei hotels heeft gespeeld.”

En dan de vraag: “Zijn er nog lezers 
die mijn vader, Harry Wijnstekers, 
hebben gekend?”

Roland Vonk

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams 
amusement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling 
de dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, 
voor zover aanwezig, steeds te horen in de eerste afl evering van Archief Rijnmond 
na het verschijnen van deze krant.

Op de foto ogen ze bijna als een reclame voor Witte Reus, met 
hun smetteloos witte broeken en hemden. The Singing Fools, een 
Rotterdams amateurgezelschap, dat actief was in ongeveer de 
periode 1944-1950. Lang geleden. Twee namen zijn bekend, maar 
hoe heetten de anderen?

Wie zongen er in The Singing Fools?

door Roland Vonk

- The Singing Fools vermoedelijk tijdens de oorlog, Vlnr. Piet Hecke, Roelf Deelstra, Jozef, 
Andre, onbekend. -

- Pico’s accordeon -

- Eén van de vele lp’s van De Pico’s. -

- Pico’s op schip -
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“Belastingservice voor senioren”
 ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangifte.

 Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite waard zijn om aangifte te doen.

 Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO, PCOB of KBO en meld u aan.

Meubeltoonkamers MODERN
2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS) 
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend     za. 10.00-17.00 uur     ma. gesloten

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Ik weet niet waar de bank 
vandaag moet komen!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil. 
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,- 

ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

AANBIEDING!

Arnold Aykens (??)

VO UN
Het vanouds bekende goedkope adres

RADIO

DE CONCURRENT

Noordmolenstraat 43 - 45, 3035 RE Rotterdam (Noord), Tel.: 010 - 465 11 08

PHILIPS 
94cm LCD tv - Type 37pfl 5604

- 94cm Full-HD 1080p beeld kwaliteit
- zeer eenvoudige bediening
- enorm goede geluids kwaliteit
- apart in te stellen hoofdtelefoon volume
- d.m.v. lichtsensor zeer energie zuinig
  en altijd goed ingesteld voor dag of avond
- 2 scart, 4 hdmi, USB foto, digitenne reader
- uiteraard met stereo en teletext                         
- geleverd met draaibare voet  

2 jaar garantie aan huis!
Gratis thuisgebracht en aangesloten.

van € 999,- 
voor € 599,-

ook leverbaar in 107cm 
van €1199.- voor € 699.-
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TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

Weer lachen en eten in het openbaar met 
tandheelkundige implantaten.

Een kunstgebit dat niet past veroorzaakt vaak pijn bij het dragen. Ook 
eten en spontaan lachen gaat over het algemeen niet probleemloos. De 
oplossing hiervoor is dichterbij dan u denkt.

 

Tandheelkundige implantaten geven weer zekerheid. Dit zijn kunstwortels die 
in de kaak worden aangebracht. Hierop klikt u uw kunstgebit vast. 
Het klikgebit wordt vergoed door de basisverzekering.

Op vrijdag 2 april 2010 organiseert Hogadent een 
informatiedag over implantaten/klikgebitten/prothesen.

Deze dag vindt plaats tussen 10.00 uur en 15.00 uur aan de Taselaarstraat 11, 
3078 VM in Rotterdam ijsselmonde.

Komt u gerust langs. U kunt de informatiedag gratis bezoeken. Bent u niet 
in de gelegenheid om langs te komen? Ook op een ander tijdstip bent  u van 
harte welkom. Bel ons voor het maken van een afspraak of meer informatie op 
telefoonnummer 010 48 30 372.
Bij inschrijving korting op eigenbijdrage

Kijk voor meer informatie ook op 
www.hogadent.nl!

ANS DE VRIES HAD AL JAREN PROBLEMEN MET 
HAAR KUNSTGEBIT: ‘’Ik durfde bijna nergens meer  
naartoe. Ik schaamde me voor mijn loszittende 
kunstgebit. Nu ik implantaten heb is dat voorbij!” 

Hogadent.nl
Op weg naar uw tandheelkundig specialist

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

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

VOOR SLIMME KOKERS

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

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

In onze winkels kunnen 
wij u een enorme 
collectie tonen op 
het gebied van 
wasautomaten, 
koelkasten, vrieskasten, 
wasdrogers, vaatwas-
sers, airco’s, 
magnetrons, fornuizen,
afzuigsystemen, 
Inbouw apparatuur, 
klein huishoudelijke 
apparatuur en 
stofzuigers.

Korte levertijden
& lage prijzen

Bij aankoop van een apparaat 
ontvangt u een tegoedbon voor 
een Menu van Mc Donalds.

(Deze bon is alleen te 
besteden bij Mc Donalds in 

de Zwart Janstraat)

een Menu van Mc Donalds.

besteden bij Mc Donalds in 



De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. 
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. 

World Ship Society

Rotterdam Branch
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- Foto: Jan de Jonge van 
www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Deze opslaghulk ligt al sinds 21 september 1998 op 
boeispan 32 in de Waalhaven Zuidzijde. Het is een 
voormalige bulkcarrier met 33.230 ton draagvermo-
gen, verdeeld over zeven ruimen, waarin voor korte 
of langere tijd opslagruimte voor droge bulk gehuurd 
kan worden. Vaak is dat agribulk, maar het kan ook 
voor minerale bulk, scrap of ferro legeringen. Eigenaar 
is de Rotterdamse fi rma Marcor Stevedoring BV, die 
het schip destijds kocht en met het Havenbedrijf een 
huurovereenkomst afsloot voor permanent gebruik van 
deze ligplaats.

Het schip is al een aardig oud beestje aan het worden, 
want in 1975 kwam het, genoemd naar de Tsjechoslo-
waakse stad met die naam, in de vaart als TRINEC van 
de Czechoslovak Ocean Shipping in Praag. Dat was 

nog in de tijd van het Oostblok. Dat het schip werd 
gebouwd op de Szczecin Shipyard in Polen was dus 
niet verwonderlijk. Diezelfde werf kreeg enkele jaren 
daarna de nodige bekendheid door Lech Walesa van 
de Poolse vakbond en het solidariteitsbeginsel van de 
leden in hun verzet tegen het communisme.

Het schip, 199 meter lang en 24m40 breed, voer 
destijds voornamelijk met ijzererts vanuit Brazilië op 
Polen en West Europa, maar maakte ook reizen met 
graan. Dat was 21 jaar onder Tsjechoslowaakse vlag 
die in 1996 veranderde in die van Malta. Thuishaven 
Praag werd toen Valletta maar nu is dat, hoewel het 
schip niet echt meer zelfstandig kan varen, Rotterdam.

Wie aan de zuidzijde van de Waalhaven komt, kan de markante geel en blauw geschilderde Marcor Bulk niet missen. 
Langszij liggen een weegtoren en twee overslagkranen in de zwanenstand, want het is een rustige zondagmiddag 
zonder activiteiten. Bij boord-boord overslag in of uit binnenvaartschepen en duwbakken kan het een drukte van 
belang zijn. Ook komen er dan coasters en zelfs grotere zeeschepen langszij.

Een bulkhulk en twee kraanvogels
Wie aan de zuidzijde van de Waalhaven komt, kan de markante geel en blauw geschilderde Marcor Bulk niet missen. 

Een bulkhulk en twee kraanvogelsS

CHIP

H

A V E

N

Tijdens mijn werkzaam leven bij de 
brandweer was ik ingedeeld op de post 
Zaagmolenkade in Rotterdam noord. 
Thijs, zo was zijn roepnaam, behoorde 
tot de uitrukploeg, waarvan ik ook deel 
uitmaakte. Hij nam altijd het voortouw; 
trok en smeedde ons tot een hechte een-
heid. Schaken was zijn liefhebberij, dus 
de hele ploeg kreeg les van hem en was 
druk doende om het spel onder de knie 
te krijgen. Tevens was hij een liefheb-
ber van het oplossen van cryptogram-
men, waar ik, door zijn schuld, nog 
steeds hopeloos aan ben verslaafd.
Mijn herinnering aan Thijs gaat naar 
een alarm, dat er op de Groenendaal bij 
het toenmalige Bodehuis een vrachtwa-
gen met gasfl essen was gekanteld met 
gevolg dat de gasfl essen en zuurstof-
fl essen over de Groenendaal verspreid 
lagen. Ter plaatse moesten de gasfl es-
sen gevuld, met acetyleengas, worden 
gescheiden van de zuurstoffl essen. Bij 
een val zouden de gasfl essen kunnen 
exploderen. We constateerden dat bij 
twee fl essen de temperatuur opliep.

Witte vlokken
De twee fl essen werden in een linnen 
bak met water gelegd, We dachten, 
dat als de fl essen onder water lagen 
er niets kon gebeuren. Het tegendeel 
was waar, want ik liep met Thijs langs 
die bak, met een kring nieuwsgierigen 

er omheen. We waren er net voorbij, 
toen ik een enorme klap in mijn rug 
kreeg en over straat keilde met om mij 
heen witte vlokken, achteraf poreus 
materiaal uit één van die fl essen. Mijn 
eerste gedachte was, dat is Thijs met 
zijn witte bluspak, maar Thijs stond er 
gewoon nog, de bak was aan fl arden, 
doch de fl essen waren verdwenen 
totdat er iemand aan de overkant van 
de Groenendaal stond te schreeuwen, 
dat daar een fl es was terechtgekomen in 
zijn geheel open gereten, nu te bezichti-
gen in het Nationaal Brandweermu-
seum te Hellevoetsluis. De tweede fl es 
werd na veel zoeken in het open veld 
aan de andere kant van een benzinesta-
tion gevonden. Die was met een boog 
over het station daar neer gekomen. 
Door de smak was het ventiel zodanig 
lek geraakt, dat de druk gelukkig terug 
liep. Eigenlijk een wonder dat er nie-
mand is geraakt.

Goudsesingel
Later kreeg Thijs het commando op 
een Volkswagenbusje ingericht tot 
nevelwagen, de zogenaamde `Nico`. 
Op een zaterdag, `s avonds na zes uur 
was er een klein alarm. We moesten 
uitrukken naar de Goudsesingel hoek 
Lombardkade. Voetgangers hadden een 
fl akkerend licht gezien in de etalage 
van een winkel met vloerbedekkingma-

terialen. Onze gedachten gingen uit van 
een brandend prullenmandje, dus we 
gingen met z`n viertjes, Thijs met Tinus 
Tournier als chauffeur,  Jan Hartwich 
en ik als brandwachten met een kalm 
gangetje met zwaaiend blauw licht met 
de `Nico` naar de Goudsesingel. We  
constateerden inderdaad het fl akke-
rende licht in de donkere etalage en wij 
rolden alvast de nevelspuit uit om het 
brandje even te fi xen. De eigenaar was 
inmiddels gebeld en liep met Thijs naar 
de achteringang aan het Lombardhof. 
Bij het openen van de deur ontstond er 
een enorme explosie met gevolg dat de 
brandvrije deur spontaan dichtsloeg, 
terwijl zij tot hun geluk nog buiten 
stonden. Voor ons, Jan Hartwich en ik 
was het even anders, de etalageruiten 
aan de voorzijde van de Goudsesingel 
en van de Lombardkade barstten naar 
buiten zodat het glas tegen ons en de 
nevelwagen kletterde, gevolgd door een 

enorme steekvlam en een intense hitte. 
Binnen de kortste keren was de nevel-
wagen aan de zijkant zwart geblakerd 
en Thijs kon nog net via de mobiele 
telefoon in de wagen assistentie vra-
gen. Er werd alarmfase middelalarm 
gegeven. Dat betekende, dat vanuit 
de Zaagmolenkade drie verschillende 
brandweerwagens uitrukten, inclusief 
een ladderwagen en een gereedschap-
wagen. Tevens werd de vrijwillige 
brandweer opgeroepen. Tot verbijs-
tering van Thijs en iedereen was de 
steekvlam zo hoog en heet dat de eerste 
verdieping vlam vatte en vervolgens 
de tweede verdieping. De toegesnelde 
offi cier van dienst gaf alarmfase groot 
alarm, daar men vreesde dat de brand 
mogelijk door het hele fl atgebouw zou 
kunnen slaan, zodat opdracht werd ge-
geven de hele fl at te evacueren. Bij het 
arriveren van de assistentie sprongen 
ook de ruiten van de derde verdieping 

en brandde ook deze etage volledig uit.  
Eén van de arriverende brandwachten 
brulde gekscherend: “Hé Thijs, kunnen 
jullie het weer niet alleen af?``

Uiteindelijk is de brand met groot 
materieel geblust. De oorzaak van de 
explosie was dat er oplosmiddelen, 
thinner en zeer brandbare lijmsoorten 
lagen opgeslagen. Achteraf is het een 
wonder dat er geen slachtoffers waren.

Zo zijn er meerdere herinneringen en 
mijmeringen uit die periode van de 
brandweerpost aan de Zaagmolenkade, 
die in mijn geheugen gegrift blijven en 
verstevigd door zo`n toevallig bezoekje 
aan het graf van Thijs Lensen die 
helaas op 3 juli 1970 op veel te jonge 
leeftijd van 43 jaar is overleden.

Cees van Yperen

Herinneringen aan een brandweerman.
Op een regenachtige dag bezocht ik de oude begraafplaats bij de 
Algerabrug in Capelle aan den IJssel. Met enige interesse naar het 
verleden liep ik belangstellend langs de grafstenen de teksten te 
lezen. Achterin de begraafplaats is een grafsteen waarin de naam 
Matthijs Johannes Lensen staat gegraveerd, mij even niet realise-
rend dat hier iemand begraven ligt, die jaren geleden een collega 
van mij was, werkzaam bij de beroepsbrandweer te Rotterdam.  
Op dat moment vergat ik mijn omgeving en beleefde verschillende 
gebeurtenissen uit de jaren vijftig en zestig  opnieuw.

-  Thijs kreeg het commando op een Volkswagenbusje (Foto: Jaap van Zomeren) -
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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 fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud 
Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met 
bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt binnen afzienbare tijd. 
Bijgaande foto is er een van de 185 die door de samenstellers van het boek zijn geselecteerd voor het derde en laatste deel van deze trilogie. 
Voor de herkenning en bijzondere gegevens vragen zij de hulp van lezers van De Oud-Rotterdammer.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (80)

Of Henk Hartog op 11 juni 1982 ook in het 
vliegtuig stapte als meereizend  fotograaf, staat 
niet in de analen opgetekend. Maar het vertrek 
van een gemeentelijke delegatie voor een werk-
bezoek aan Moskou, legde hij in elk geval wel 
vast op vliegveld Zestienhoven, nu Rotterdam 
The Hague Airport. Burgemeester Bram Peper 
(met snor en zonnebril) voerde de delegatie aan 
met minister drs. Neeli Smit-Kroes van Verkeer 
en Waterstaat (links van hem) in zijn kielzog. In 
juli 1991 trad ze na haar scheiding van Wouter 
Jan Smit in het huwelijk met Bram Peper en 
die verbintenis liep in 2003 ook uit op een echt-
scheiding. Achter Smit Kroes menen we (half 
zichtbaar) de havenwethouder en van Economi-
sche Ontwikkeling van destijds, drs. Roel den 

Dunnen, te herkennen. Wie de anderen op de 
foto zijn laat zich vooralsnog raden, maar er zal 
ongetwijfeld iemand zijn die het laat weten aan 
de samenstellers van deel 3 van ‘Henk Hartog 
Rotterdam gefotografeerd -1980-1990’. Reage-
ren graag via e-mailadres: reinw@telfort.nlHet 
is mogelijk te reserveren voor deel 2 van ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd’.

Henk (niet Dirk) Dieks (j.dieks4@kpnplanet.nl) 
wijst er met nadruk op, dat de foto van het be-
zoek van prins Claus in De Oud Rotterdammer 
van 25 januari is gemaakt in de Bajonetstraat, 
dus niet in de Josephstraat. Waarvan acte!  

Werkbezoek

Eigenaar Wooncorporatie Woonstad Rotterdam 
renoveert al enige tijd het bijzondere pandje. 
Het sedumdak krijgt een gevarieerde begroeiing 
en de raamkozijnen worden vitrines met daarin 
informatie over de geschiedenis en achtergrond van 
de buurt.
Vorig jaar verscheen het boek “16Hoven - 2 polders 
1 park 1.800 woningen” met daarin het resultaat 
van een cultuurhistorisch onderzoek naar de nieuwe 
woonwijk Park Zestienhoven. Bij het in beeld 
brengen van die geschiedenis kwam de voormalige 
politiepost voor het voetlicht en werd besloten die 
op te knappen en een uitstraling te geven die recht 
doet aan de geschiedenis van de wijk.

Tegelijk met de tweehonderd noodwoningen werd 
de politiepost gebouwd met nieuwe, gele bakste-
nen. In de oostelijke gevel werd een gevelsteentje 
(aangetast door de tijd en daardoor nog maar 
nauwelijks zichtbaar) met het wapen van Over-
schie ingemetseld. De cel in de politiepost werd 
voorzien van een vast ledikant en de deur kreeg een 
zwaardere constructie en een controleluikje met 
een ijzeren sluiting. De laatste jaren deed het pand 
dienst als opslagloods. De werkzaamheden trekken 
veel bekijks van buurtbewoners en nieuwsgierige 
voorbijgangers. 

Niemand kan het ontgaan – niet op straat en bij het naderen in een vliegtuig van Rot-
terdam The Hague Airport waar in Overschie buurtschap Landzicht is. De naam van 
het in 1941 gebouwde oorlogsnooddorp staat met levensgrote letters op het dak van 
de voormalige politiepost annex gemaal op de hoek van Zuiderlaan en Achterdijk.

- Land zicht, renovatie de voormalige politiepost -

Politiepost Landzicht 
krijgt informatieve functie

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeeld model kan afwijken 
van de standaardspecifi caties. De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance  Package. 
Energie label A alleen op de 1.1 motoren. Wijzigingen voorbehouden. *Tegen meerprijs ook verkrijgbaar met 1.3 Allshift-automaat.

MITSUBISHI COLT EDITIONS...
COMPACT EN COMPLEET

Standaard 
hoge zit!

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l/100 km
CO2-uitstoot:  115 tot 119 g/km

A-label

EDITION ONE 5-deurs
Normaal € 11.899,-  Nu v.a. € 11.299,-

EDITION TWO 5-deurs 
Normaal € 13.799,-  Nu v.a. € 13.199,-

Standaard uitgerust met: Belangrijkste meeruitrusting 
t.o.v. Edition One:•  1.1 ClearTec 55 kW (75 pk) benzinemotor 

met gecombineerd brandstofverbruik 
van 4,9 l/100 km 

• Airbag bestuurder en passagier 
•  Radio/cd-/mp3-speler met aux-ingang 
•  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 
• Airco met gekoeld dashboardkastje

•  1.3 ClearTec 70 kW (95 pk) 
benzinemotor* met  gecombineerd 
brandstofverbruik van 5 l/100 km

•  Cruisecontrol en audiobediening 
op lederen stuurwiel 

• Licht- en regensensor 
•  In hoogte verstelbare passagiersstoel
• 15’’ lichtmetalen velgen 
• Mistlampen vóór

€ 1.200,-
PAKKETVOORDEEL

€ 2.500,-
PAKKETVOORDEEL

EDITION ONE 5-deurs EDITION TWO 5-deurs

WWW.FIVANCAPELLE.NL

5 3DEUREN
VOOR DE
PRIJS VAN

UW VOORDEEL € 600,-

5-deurs uitvoering 

Fivan Auto Capelle
 Molenbaan 1 • 2908 LL Capelle aan den IJssel • 010-2893636

Alleen maar 
liever samen?
Voor singles van 
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807

GEVRAAGD 

PRENTBRIEFKAARTEN 

EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven

(010) 2847362 of 

(010) 2763852 

of  0647 775893

Email: 

arnoudvoet@orange.nl

www.uitgeverijvoet.nl

 
 
 
 
 
 
   




 
 
 
 
 







Naicom Computer – R’dam Noord (t.o. Correct Bergweg)

Wist u dat wij: Al  meer dan 13 jaar 
 de pc-speciaalzaak in R’Noord zijn
 Alle merken computers repareren 
 (ook aan huis v.a. €35,-)
 Speciale Senioren PC plan hebben
 Goedkope printer cartridges verkopen
 Uw oude cartridges 
 voordelig hervullen (v.a.€8,-)

PC-REPARATIE v.a. € 20,-

Tel. 010 - 26 57 337      www.naicom.nl
Benthuizerstraat 10a R’dam di-za 10 - 17:30 

Capelseweg 112
2907 XC  Capelle aan den IJssel
Tel.:       010-4500918
E-mail:   info@vermeerverhuizingen.nl
Internet: www.vermeerverhuizingen.nl

Al 80 jaar een begrip in de regio Rotterdam
Bij inlevering van deze bon is uw leeftijd:
 uw kortingsbedrag in euro’s



-- Er op uit! Kalender --
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Voca People in Nieuwe Luxor
Opeens waren ze er: The Voca People, nu ook in Nederland. Je hoort drums, gitaren en een heel 
orkest dat de vetste hits van de jaren negentig tot nu brengt…maar je ziet ze niet! Zonder instru-
menten maar puur met hun eigen stemmen bootsen ze alles na. Hun filmpje op YouTube werd in 
een jaar tijd meer dan 15 miljoen keer bekeken en daarmee werden ze een sensatie op het internet. 
Drie zangeressen, drie zangers en twee beatbox-artiesten zetten een humoristische en zeer muzikale 
show neer, die rockt en swingt! The Voca People zijn van vrijdag 25 t/m zondag 27 februari live te 
zien in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

WOII - voorbij maar 
niet vergeten

Coolhaven 375, 3015 GC  Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de 
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!

Puur Zang enzo’ treedt op in Museumnacht
Zaterdag 5 maart vindt voor de tiende keer de Rotterdamse Museumnacht plaats. Het gemengd 
popkoor ’Puur Zang enzo’ verzorgt die avond twee keer een optreden van een half uur in het vrij 
toegankelijke Rotterdams Radio Museum aan de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam.  De optre-
dens zijn om 20.00 en 23.00 uur.

Bij het museum is voldoende parkeergelegenheid en er is ook een opstapplaats voor de muse-
umnachtbus. Iedereen is welkom. Voor meer informatie: www.puurzangenzo.nl

Kinderen en ouderen samen op pad
In de voorjaarsvakantie van 28 februari tot en met 4 maart organiseert het kinderwerk van 
Perspect fantastische activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor alle activiteiten 
moet vooraf worden aangemeld bij de trefpunten van Perspect.  Op 1 maart kunnen kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar mee naar het Beeld- en geluidmuseum in 
Hilversum. Dit museum is een sensationele attractie op het gebied van televisie, radio, film 
en muziek. Ouderen kunnen de leukste tv- en radiofragmenten uit hun eigen jeugd bekijken en 
horen. Dinsdag 1 maart vertrekt de bus om 8.15 uur vanaf trefpunt De Dijk. De dag duurt tot 
17.00 uur. Kinderen en ouderen nemen hun eigen lunchpakketje mee. Kosten voor de hele dag 
€ 2,50.

De themamiddag ridders en prinsessen is speciaal voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar. Kosten 
voor een hele middag € 0,50. Op maandag 28 februari is de themamiddag in trefpunt Lombardijen, 
Horatiusstraat 50. Op woensdag 2 maart in trefpunt De Focus, Oude Watering 324. En op donder-
dag 3 maart in trefpunt De Dijk, Susannadijk 153. De middagen beginnen om 14.00 uur en duren 
tot 15.30 uur. De workshop film- en interviewtechnieken is voor jongens en meiden van 10 tot en 
met 12 jaar en wordt gegeven door een ervaren vakdocent. De workshop is van 9.30 tot 15.30. 
Voor een lunch wordt gezorgd. Op maandag 28 februari in trefpunt De Dijk, Susannadijk 153. Op 
woensdag 2 maart in trefpunt Lombardijen, Horatiusstraat 50 en donderdag 3 maart in trefpunt 
De Focus. Deelname is gratis. Inschrijven kan tot en met vrijdag 25 februari bij de trefpunten van 
Perspect.

w w w.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    
T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig er tussen uit om eens lekker 
te ontspannen? Even weg uit uw dagelijkse 
omgeving? Wij bieden u de mogelijkheid 
om, tegen een aantrekkelijke prijs, eens lek-
ker tot rust te komen in het mooiste stukje 
van Nederland.

Voorjaars Bloesemarrangement
4 nachten verblijven = 3 nachten betalen.
Alleen geldig in de midweek van 
14 maart t/m 28 april.

4 = 3 Overnachten in stijl... 

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

Voor meer informatie, en/of folder kunt u bellen met % 013-5282555 
of bezoek onze website:www.hoteldepaddestoel.nl
Hotel De Paddestoel, Scheibaan 5, 5062TM Oisterwijk.

Alle kamers begane 
grond met eigen ter-
ras, douche, toilet, tv, 
telefoon, u hoeft geen 
trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heer-
lijk toch!!!

 
Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaats: Zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 590,00 incl. busretour/
4 bustochtjes en toeristenbelasting, 

met gezellige avonden. 

 
 

 
 

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
 

  2 nachten  € 123,--    p.p. 
  3 nachten  € 180,--    p.p 
  4 nachten            € 234,--    p.p.  
  5 nachten            € 285,--    p.p.  
 

Prijs is o.b.v. 2-persoonskamer tot 30 april 
2011. Toeslag in weekenden van april 

 

- 17 moderne kamers met privéterras 
- Kamers voor minder validen 
- Sfeervol boerderij-restaurant  
- Gratis internet, wandel-, fietsroutes 

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

 

 
 

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Maandag t/m donderdag vanaf  ±  17.30 uur

LOPEND BUFFET € 9,95 p.p.
(Kinderen t/m 11 jaar € 6,95)

Soep van de dag, Mini loempia´s, Kerrydriehoekjes, Salade, Vers fruit,
Gebakken banaan, Geb. wan tan, Geb.Chin. garnalen, Pangsit,  
8 spices tongfilet, Kip “Mountain Spring“, Babi Pangang Spek, 

Lo Han Tjai groenten, Foe Yong Hai, Daging rundvlees, 
King Do Kip, Ket Li Kip, Cha Sieuw, Babi Pangang, Spare ribs,

Chau tin Chin.Garnalen, Hong Sieuw Chicken Wings, Chin. Bami,
Ossehaas à la chine, Saté, Patat, Nasi, Bami, Mihoen.

Kinderen t/m 11 jaar €  7,95
Vrĳ., zat., zondag  en feestdagen € 10,95 p.p. 

         Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.            
 Tevens uitgebreid à la carte menu. Reserveren gewenst.

  
Akzent Hotel Venue am Kurpark ligt in het gezellige 
stadje Willingen in het Sauerland. Het modern 
ingerichte hotel biedt haar gasten alle luxe en 
comfort. Het hotel ligt midden in het kuurpark en op 
een steenworp afstand van het gezellige centrum.   

3 overnachtingen in een comfortabele kamer
3 x zeer uitgebreid ontbijtbuffet
2 x diner (menu/buffet)
gratis gebruik sauna en stoombad
informatiepakket van de regio
4e nacht inclusief 
ontbijtbuffet gratis!

AKZENT HOTEL 
VENUE WILLINGEN

Akzent Hotel Venue - Willingen 
www.venuehotel.de
Tel: +49 (0) 5632/40000 info@venuehotel.de

Prijs € 199 p.p.

25% korting
op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de 

à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 31 maart 2011, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

- Puur Zang enzó -

- maritieme mode in Maritiem Museum -

Zaterdag 26 februari
John Valk kwartet live in café restaurant Dik T.
Vanaf vier uur aan de Hoogstraat 110 naast de grote bibliotheek, Jazz op zijn best, en 
dansen mag!  Nu iedere 3e zaterdag van de maand ouderwets lekkere Jazz, live in Dik T 
café restaurant Dik T. Aanvang: 4 uur Einde: als we uitgedanst zijn.
John Valk-piano, Jaap Gerritse –bas, Ab den Haan –klarinet/mondharmonica en sax
Wim Klein – drums.  Wilt u een keer meezingen, neem dan contact op met John Valk!
Op andere dagen bent u natuurlijk ook van harte welkom, voor koffie, lunch en diner

Dinsdag 1 maart
Mahagonny Songspiel & Het lied van Rotterdam
Het Zuidelijk Toneel vergast u op een uniek stadsspektakel met muziek, satire en veel 
spektakel.

De Rotterdamse Schouwburg. Aanvang 20.15 uur. Info: 013-3344500.

Woensdag 2 maart
Van voddenbaal tot haute couture
Maak oude kleren weer als nieuw! Vintage is hip. Laat je inspireren door oude en nieuwe 
stijlen, zoals de maritieme look, en maak je eigen vintage outfit. Modeontwerpers in spé 
zullen je hierbij helpen waar nodig. Je mag je oude kleding meenemen, maar er is ook 
voldoende aanwezig om mee aan de slag te gaan in het Maritiem Museum. 
Van 13.00 tot 16.00 uur. Voor: volwassenen en kinderen (vanaf 8 jaar),  K
osten: €5,00 p.p. (excl. entree)
Aanmelden: verplicht.

Zaterdag 5 maart
Man en fiets
Wilfried de Jong komt terug op het toneel, samen met 
de band Ocobar uit zijn tv-programma Holland Sport. De 
Rotterdamse schrijver, tv- en theatermaker combineert hun 
muziek met zijn teksten over wielrennen tot een voorstel-
ling. Dat wordt fietsen op soul, sprinten op funk, een berg 
beklimmen op dromerige melodieën. En natuurlijk gaat de 
wielrenner na de finish op zoek naar broeierige romantiek in 
zijn hotelkamer.

Rotterdamse Schouwburg,  20:30 Kleine Zaal Prijzen tot € 
17,50, kaartverkoop: 010-4118110

Zaterdag 5 maart

Jubileum concert koor de Slagsingers
Het gemengd gereformeerde koor De Slagzingers viert haar 45 jarig-jubileum met een 
gratis optreden in de Bethelkerk in Barendrecht/ Het koort telt 57 leden en staat onder 
leiding van dirigent Johan den Hoedt. Medewerkend zijn The Martin Mans Formation, 
Strijkersensemble onder leiding van Martin Mans, Bert Kruis orgel, Frans de Berg vleugel, 
Jeanette Jelier fluit,

Algehele leiding Johan den Hoedt, Kerk open19.30 uur, Aanvang  20.00 uur

Toegang gratis

Zondag 6 maart
Shantykoor
Schuif aan voor een middag vol muziek, 
gezelligheid en nostalgie in De Kristal in 
Nesselande. Vanaf 14:00 uur laat je je 
meeslepen door de Rotterdamse klanken 
van het Shantykoor, bestaande uit dertig 
zangers en muzikanten. Herleef de goeie 
ouwe tijd en zing lekker mee met oer 
Hollandse liederen zoals; ”Ketelbinkie”, 
“Kleine Café”, “Coolsingel”, “Ik zie de 
haven al” en nog veel meer! Kaarten kunt 
u vooraf reserveren in het Nesscafé of aan 
de balie van De Kristal: 010- 2 86 27 60. 
Een kaartje kost €4,

Zondag 6 maart
Muzikaal Onthaal
Vanaf 14.00 (zaal open 13.30) vindt er een Muzikaal Onthaal plaats in het Valkenhof 
Theater. De artiesten zijn: Hennie Wilson,  hij heeft al twintig jaar ervaring als zanger/
entertainer. Hij zingt Disco. ballads en gezellige meezingers. Ook is er Angelique, een 
geweldige zangeres die onlangs te zien was op TV. Zij zingt o.a. nummers van Celine Dion 
en Timy Yuro. En ook treedt de vocalgroep Mell op. Deze groep bestaat uit zanger Ewan 
Mack uit Schotland, Lesley en Marloes. (bekend van Idols).Allen afkomstig uit omgeving 
Eindhoven.  Alle artiesten treden belangeloos op, om het prijskaartje van 5 euro te kunnen 
handhaven. Valkenhof Theater: Frank van Borselenstraat 93 te Vlaardingen.
Voorverkoop kaarten: tel. 0653 766 126 of per email jan@ritayoung.eu

 

 
Vullejaegerskoor uit Strijen zoekt: 

 
 

Accordeonist(e) 
 
 

Bel voor informatie Corrie de Regt tel. 0186-652389 

Laatste weken ‘Fashion, Ahoy!’
De tentoonstelling behandelt een in Nederland nog niet eerder onderzocht aspect van de 
modegeschiedenis, namelijk de invloed van de kleding van de matroos en kapitein op de mode. 
Denk bijvoorbeeld aan de blauwwitte strepentruien en officiersjasjes. ‘Fashion, Ahoy!’ toont een 
overzicht van internationale haute couture en prêt-à-porter van topdesigners zoals Dior, Gaultier, 
Chanel, Yves Saint Laurent, Rykiel, Castelbajac, Girbaud, Westwood en Nederlandse modeont-
werpers zoals Francisco van Benthum, Jeroen van Tuyl en Marlies Dekkers. 

Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 maart 2011.
Trek je stoute schoenen aan en wordt zelf ook even modeontwerper! Draag bij aan de modegeschie-
denis en kom naar het Maritiem Museum om je eigen variant van het strepenshirt te maken, geïnspi-
reerd op het kostuum van de matroos. Versier het T-shirt met verf, borduursels, stiksels, etc. Leuk 
voor jong en oud! Op 27 februari en 1 en 3 maart van
12.00 tot 16.00 uur Voor wie: kinderen en volwassenen. Kosten: €1,00 (excl. entree; incl. T-shirt)

Mahagonny Songspiel & Het lied van Rotterdam
Begin maart brengt Het Zuidelijk Toneel een swingend en theatraal Stadsspektakel in de Rot-
terdamse Schouwburg. Het ensemble van zes acteurs, zes zangers en het 11-koppige Willem 
Breuker Kollektief vormt samen met een grote groep spelers uit Rotterdam een bonte parade van 
gelukszoekers in Mahagonny Songspiel & Het lied van Rotterdam. 

Bertolt Brecht en Kurt Weill maakten in 1927 de Mahagonny Songspiel: een muzikale, politieke satire 
over het verlangen naar de perfecte stad. Over verveling, genotzucht, geld en er nooit genoeg van 
kunnen hebben. In zeven korte scènes zien we de eindeloze zoektocht van de mens naar geluk. ‘Show 
us the way to the next whisky bar’, zingen ze. Toch groeit de onrust. Toch blijven ze dolen. En dat is 
pas het begin van de avond.
In het tweede deel,Het lied van Rotterdam zien we de stad zoals we hem kennen. Het moderne leven 
in een filmische montage van stadstaferelen, op een manier die nog nooit eerder op het toneel ver-
toond is.
Heb je iets op je hart of wil je een 
boodschap kwijt aan de mensen uit 
je stad? Het Zuidelijk Toneel biedt 
in Mahagonny Songspiel & Het lied 
van Rotterdam de ruimte én een 
podium: om je hart te luchten, om 
ergens tegen te protesteren, zelfs een 
huwelijksaanzoek is mogelijk. Niets is 
te gek, alles kan.

Aanmelden kan via: info@hzt.nl of op 
013 – 33 44 500.
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Een paar daagjes ertussenuit in eigen land? Kom eens een kijkje 

nemen in Drenthe! De omgeving biedt u vele mogelijkheden tot 

vermaak, maar ook in onze viersterrenhotels zal het u aan niets 

ontbreken. In 2,5 uur bent u op de plaats van bestemming en vanaf 

dan is het alleen nog maar genieten. Tot ziens in Drenthe!

Verken Drenthee

Aanbieding voor lezers van De Oud Rotterdammer

3-daags Verken Drenthe Arrangement
• Ontvangst met koffi e/thee en Drentse bol
• 2 x overnachting 
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 
• 1 x luxe viergangen diner op de dag van aankomst 
• 1 dag fi etshuur, wandel- en fi etsroutes en ½ uur sauna

Vanaf €139 p.p. U heeft de keuze uit de volgende hotels:

02 04

03

01

Valtherweg 36 – 7875 TB - Exloo Ceintuurbaan Noord 1 – 9301 NR - Roden Schipborgerweg 8 – 9483 TL - Zeegse Groningerweg 19 – 9765 TA – Paterswolde

1 2 3 4

€159
P.P.

vanaf

€139
P.P.

vanaf

€139
P.P.

vanaf

€149
P.P.

vanaf

• À la carte 
 restaurant  
• Gezellige bar met 4  
 bowlingbanen 
• Wellness & Beauty  
 Centre 
• Binnenzwembad 
• Fitnessruimte  
• Buitenzwembaden 
(geopend van mei t/m 
september)  
• Kinderspeelplaats   
• Tennisbaan  
• Midgetgolf  
• Fietsverhuur, ook 
 e-bikes en skelters  
 voor kinderen 

• Het Van Gogh Huis
in Zundert, op de 
geboortegrond van 
Vincent van Gogh

• Het Museumdorp  
 Orvelte, werken 
 en leven van 
 vroeger zijn hier 
 vastgelegd in 
 rustieke gebouwen

Faciliteiten:
• Sfeervol restaurant 
• Gezellige bar en  
 lounge
• Terras
• Sauna & Turks  
 stoombad 
• Fitnessruimte 
• Vier kegelbanen 
• Poolbiljart 
• Kamer geschikt  
 voor mindervaliden 
• Eigen 
 parkeergelegenheid 

Tips & trips:
• Een dagtocht naar  
 het Waddeneiland  
 Schiermonnikoog
• Verschillende  
 musea in de 
 omgeving, 
 bijvoorbeeld het  
 Groninger Museum,
 Drents Museum en  
 Speelgoedmuseum 

Faciliteiten:
• Trendy Live   
 Cooking Restaurant  
• À la carte restaurant 
• Grand Café 
• Hotelbar met biljart 
• Loungeterras 
• Overdekt zwembad,  
 sauna en solarium 
• All-weather 
 tennisbaan 
• Gratis 
 parkeergelegenheid 
• Verhuur van 
 (elektrische) fi etsen 
 

Tips & trips:
• Voor een actieve  
 middag kunt u 
 terecht bij de 
 Drentse Golf en 
 Countryclub
• In Herinnerings-
 centrum Kamp
 Westerbork vindt
 u een boeiende   
 geschiedenis

Faciliteiten:
• Bar 
• Brasserie 
• À la carte restaurant 
• Binnenzwembad
• Turks stoombad &   
 sauna 
• Fitnessruimte met   
 solarium
• Draadloos internet 
• Gratis parkeer-  
 gelegenheid 
 

Tips & trips:
• In Recreatiegebied   
 Paterswoldsemeer
 is het heerlijk 
 wandelen en fi etsen 
• Bewonder de   
 dieren in Dierenpark  
 Emmen en ontdek 
 de mooiste 
 vlindertuin van   
 Europa
  

Faciliteiten:  Tips & trips:

RESERVEREN? WWW.FLETCHER.NL/VERKENDRENTHE OF BEL 0347 – 750430

Dit arrangement is boekbaar op basis van een 2-persoonskamer en beschikbaarheid en geldig van 21 maart 2011 tot en met 21september 2011. Kinderen van 0-3 jaar verblijven gratis en kinderen van 4-12 jaar ontvangen 50% korting, 
mits zij op de kamer van de ouders verblijven. Prijs is exclusief toeristenbelasting en evt. weekendtoeslag. Voor een prijsoverzicht per hotel kijkt u op onderstaande website.

ADV_De oud Rotterdammer_08022011.indd   1 17-2-2011   15:58:00
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Ik reed toen, als getuige daarvan, 
op de fiets langs de polder over de 
toenmalige opgeheven spoorlijn, wat 
nu de Boszoom is, van mijn ouderlijk 
huis aan de Ringvaartweg naar mijn 
verloofde Riet van Zessen woonach-
tig aan de Ommoordseweg. Ik ben 
opgegroeid in de dienstwoning van 
het stoomgemaal te Kralingen aan de 
Ringvaartweg, dat deel uitmaakte van 
één van drie benedengemalen op de 
Ringdijk van de Prins Alexanderpol-
der, die in 1963 is gesloopt vanwege 
de aanleg van de A 16, die de ringvaart 
kruist. De Ringvaartweg was toen-
tertijd een geliefde wandelroute van 
verschillende wandelverenigingen uit 
Rotterdam, de ringvaart die daar langs 
loopt, was de schaatsroute van de 
legendarische pijpentocht naar Gouda. 
Dat gemaal werd in 1900 overbodig 

en buiten dienst gesteld en door het 
Hoogheemraadschap van Schieland 
verhuurd aan een vuurmakerfabrikant 
uit de Adrianastraat te Rotterdam, Zo 
werd het gebouw een vuurmakerfa-
briek, dat door de omwonenden ten 
onrechte werd genoemd: lucifersfa-
briek, vuurwerkfabriek of waterma-
chien.

Stoommachines
Als kind zwom ik met mijn broertjes 
en vriendjes in de ringvaart bij die 
fabriek. Het slootje springen aldaar 
was ook een favoriete bezigheid, 
niet beseffende hoe belangrijk deze 
waterlopen zijn voor de polder. Deze 
herinneringen en dit besef komen 
boven drijven na de renovatie van het 
Jan Anne Beyerinckstoomgemaal in 
Capelle a/d IJssel, waarin nu de His-
torische Vereniging Capelle aan den 
IJssel gevestigd is. Het gemaal werkt, 
zoals bij de droogmaking van de pol-
der als vanouds, weliswaar elektrisch, 
maar dat terzijde. 
We kunnen ons natuurlijk voorstellen, 
hoe de stoommachines de vijzels en de 
centrifugaalpompen aandreven en het 
water uit de plassen pompten, waarvan 
de Kralingseplas is overgebleven. 
Maar hoe de drooggevallen gronden 
eruit moeten hebben gezien, is bijna 
onvoorstelbaar. Met dat beeld voor 
ogen moet dat voor de broodwinning 
van de visserij en het turfsteken van 
toen catastrofaal zijn geweest.

Het verhaal gaat, dat na de droogleg-
ging het sterftecijfer onder de omwo-
nenden door muggenplagen drastisch 
omhoog ging en menigeen aan cholera 
of malaria bezweek. In mijn gedachten 
zie ik één grote vlakte van modder met 
vele kleine plassen en dijkjes. Dat wa-
ren voormalige weggetjes, met daarop 
een struik of boom tot aan Nieuwer-
kerk a/d IJssel en Zevenhuizen toe, 
met uitzondering van de begraafplaats 
`Oud Kralingen` waar omheen het nu 
is volgebouwd met woningen en flats, 
bewoond door duizenden Rotterdam-
mers. Het gebied wordt doorkruist 
door straten en wegen , terwijl de 
bewoners niet beseffen, dat men op de 
bodem van een voormalig meer woont,  
liefst zes en een halve meter onder de 
zeespiegel! De Historische Vereniging 
Prins-Alexanderpolder is druk bezig 
om deze boeiende historie van de 
polder volledig in kaart te brengen en 
voor iedereen zichtbaar te maken.

Zompig
Na de drooglegging werden er met 
elkaar verbindende tochten, greppels 
en sloten met schoppen en spaden 
gegraven om het waterpeil lager te 
krijgen dan de drooggevallen gronden. 

Wat zijn dat voor mensen, die als 
pioniers er brood in zagen om in die 
troosteloze natte zompige moerasach-
tige woestenij een agrarisch bedrijf 
te beginnen? Er vond een herindeling 
plaats van de infrastructuur, zoals het 
slaan van noodbruggen over de toch-
ten en sloten en toegangswegen met 
overpad. Na vijf jaar malen met drie 
benedengemalen en een bovengemaal 
te Kralingseveer werd er op 18 april 
1874 in het Algemeen Verkooplokaal 
aan de Oostsingel te Rotterdam na 
Koninklijk Besluit op 27 februari 1874 
over gegaan tot openbare verkoping 
van de drooggevallen gronden van 
`De kleine plassen ten oosten van 
Rotterdam in Schieland`, waarvan nu 
een deel de Prins-Alexanderpolder 
en Ommoord is. De belangstellenden 
waren overwegend kooplieden en spe-
culanten uit de regio Rotterdam, die op 
hun beurt het gekochte verpachtten of 
verhuurden met de verplichting aan de 
huurder dat deze het land moet gebrui-
ken zoals een goede boer betaamt door 
het wieden van onkruid, het onderhoud 
van sloten en greppels, en  het slechten 
van molshopen.
                                                                          
Cees van Yperen.

Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de eerste paal 
werd geslagen in het Lage Land in de Prins Alexanderpolder. 
Met het vertrouwde beeld in dat jaar 1961 voor ogen van wei-
landen en sloten met een boeiende geschiedenis, dat opeens 
werd verstoord door stampende heimachines, hetgeen het 
einde betekende van een prachtig agrarisch gebied, ontspro-
ten uit door stoomgemalen drooggevallen plassen.

Waterloostraat 
was nog heel 
gewoon
Een arbeidersstraat in Kra-
lingen, gelegen tussen de 
Hoflaan en Avenue Concor-
dia, een straat waar van 
alles gebeurde. Zo kon je dus 
zien als er koeienmarkt was 
geweest, dat de koeien via 
de Lusthofstraat de Water-
loostraat in werden gedre-
ven. Zij werden door niets 
ontziende mensen (drijvers) 
met lange stokken flink 
geslagen, De koeien gingen 
brullend de straat door, om 
via de Oostzeedijk richting 
Honingerdijk naar een boer-
derij te worden gebracht.

Een leuke straat, met veel grote gezin-
nen, waar 8 tot 10 kinderen geen uitzon-
dering was. Er was zelfs een gezin met 
15 kinderen. Rijke gezinnen woonden 
hier niet. Het was heel gewoon, dat 
vele een boodschappenboekje had-
den, waarmee je op de pof kon kopen 
bij o.a. Janus Suikerbuik. (kruidenier 
en waterstokerij ) Hij moest wel eens 
langer wachten op zijn centen, totdat bij 
de klanten de kinderbijslagcheque bin-
nen kwam. We voetbalden in de straat 
met een tennisbal of een bal gemaakt 
van elastiekjes. De goal was gemaakt 
op straat van jasjes. Voetballen op straat 
was verboden. Wijkagent Van Rogge-
veen pakte de bal af, als hij ons betrapte.
Het was ook verboden voor acht uur ‘s 
avonds vloerkleden te kloppen. Iedereen 
wachtte in de gang met trapleer en kle-
den, totdat de kerkklok Hoflaan acht uur 
sloeg. De mattenklopper werd ook wel 
eens voor andere doeleinden gebruikt, 
namelijk op je billen slaan als je niet 
luisterde (veel ervaring mee).
In de winter gingen we naar de vijvers 
aan de Slotlaan. Niet iedereen had 
schaatsen, dus dan maar glijden op een 
lange glijbaan. Wie herinnert zich nog 
de bevrijdingsfeesten, de straat was 
versierd met vlaggetjes en iedereen 
was verkleed. Tot een ieders verbazing 
kwamen eens twee negers de straat in 
lopen (gitzwart). Beiden hadden rieten 
rokjes aan en waren naakt op blote 
voeten. Achter hun zwarte huid bleken 
twee bekenden uit de straat te zitten, 
namelijk de heren Jan van Zon en Piet 
Dumee sr. Ze wonnen met hun outfit de 
eerste prijs. Wie kende niet de familie 
Schotten, waar een drieling was gebo-
ren, en groenteboer Jan Overgaag, die 
op een dag zijn gebit kwijt was en dat 
later terug werd gevonden in het vat met 
zuurkool. En kruidenier van Hemert, 
daarboven wonend de familie van horlo-
gemaker Born. Slagerij Willemse en A, 
van Wijk (voorheen Schooneveld). Au-
rore, Arkestein, v.d.Loo, Braax (tabak) 
en Stolk (van het reformhuis)

En dan de families die er woonden 
zoals families Mulder, Schonerwaid, 
Klein, Dumee,  Henderson, Spierenburg, 
De Krou, Rath, Blij en Trum en vele 
anderen. Terug naar de tijd toen de Wa-
terloostraat nog heel gewoon was.

Wim Dumee
Terrastuin 155
2665 VN Bleiswijk

Het stramien van deel één is niet 
veranderd. Dat wil zeggen: opnieuw 
veel interessante feiten en verhalen 
van en over zeeschepen, die in 2010 de 
Rotterdamse haven hebben aangelopen 
(dat waren er 31.118). De scheepsver-
halen zijn aangevuld met een aantal 
interviews met mensen, die in de haven 
hun brood verdienen. Zoals een wilde 
vaart-reder,  een veerpontschipper, een 
logistiek manager en nog een aantal 
anderen in diverse ´havengebonden´ 
functies. Een boek als dit blijkt dus een 
bestseller te zijn. Rotterdammers en 
ook anderen willen namelijk wéten, wat 
er in de haven omgaat. Nu de in Rotter-
dam verschijnende dagbladen - het zijn 
er trouwens nog maar twee - om onbe-

grijpelijke redenen niet of nauwelijks 
nog over de haven schrijven, is ´Mooie 
schepen en banen in de haven van Rot-
terdam 2010´ hét aangewezen middel 
om op de hoogte te kunnen blijven van 
het maritieme gebeuren in de Maasstad. 
Er zijn 74 schepen beschreven. De 
foto´s van elk van deze schepen zijn 
afkomstig van leden van de World Ship 
Society Rotterdam Branch, die met hun 
camera´s met grote regelmaat langs de 
Nieuwe Waterweg en in de havenbek-
kens vastleggen, wat er zoal op het 
water te zien valt. En dat is dus heel 
wat! Het eerste schip in het boek is de 
oranjekleurige Griekse tanker Aegean 
Diguity, het laatste de ruim tachtig jaar 
oude Nederlandse kustvaarder Zwerver. 

In alfabetische volg-
orde varen ze allemaal 
voorbij: kraansche-
pen, cruiseschepen, 
coasters, sleepboten, 
bulkcarriers, tankers, 
sleepboten, koelsche-
pen en marine-
schepen. Het is een 
kleurrijke vloot, met 
nogal wat bijzondere 
schepen. Zoals het 
containerschip Borussia Dortmund, dat 
geschilderd is in de geel-zwarte kleuren 
van de Duitse voetbalclub. Of De Zon-
nebloem, het witte schip dat rondvaar-
ten maakt met zieken en gehandicapten. 
En over die havenbanen gesproken: 
Rob van Weelde vertelt over zijn Ocean 
Shipping, advocaat in natte zaken 
Annelies Volker over haar werk en 
scheepsmotorenmonteur Kenneth Kehri 
over het zijne. Karin Struijk vertelt wat 
er zo mooi is aan het Green Award-
certificaat, zeeloods Hans ten Bos doet 

datzelfde over zijn functie. Binnen-
vaartpionier Frans Elbert verhaalt over 
zijn gedrevenheid.

Bram Oosterwijk

´Mooie schepen en banen in de Rotter-
damse haven 2010´ (deel twee) is een 
uitgave van Coolegem Media. Het boek 
telt 112 pagina´s en kost 18.95 euro. 
ISBN 978-90-75352-92-4 
Zie ook aanbieding op de 
Vriendenpagina. 

Mooie schepen en banen 2010
Het succes van het vorig jaar verschenen eerste boek over mooie 
schepen en dito banen in de Rotterdamse haven - het is uitver-
kocht! - stimuleerde tot méér. Journalist Hans Roodenburg en 
Cees de Keijzer (die ruim een kwart eeuw bij het Havenbedrijf 
Rotterdam werkte) hebben deel twee geschreven. Als het aan hen 
ligt, wordt het boek een jaarlijkse traditie.

- De vuurmakerfabriek 
bij de Alexanderpolder -

- De Ringvaartweg -

Prins Alexanderpolder en 
Ommoord in den beginne
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OUD ROTTERDAMMERTJES

FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog 
bekijken/bestellen. 
www.fotovanrotterdam.nl

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ

* Leder bewerking

* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel
http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55politiebericht
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

1988 - 2009

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

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

VERHUIZEN / KLUSJES ENZ. ENZ.

20111988

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

In heel Nederland zijn meer dan 2.500 vrijwilligers 
opgeleid tot belastinginvuller. Deze vrijwilligers 
zijn opgeleid door de belastingdienst nadat ze een 
introductie traject gevolgd hebben bij de ouderen-
bonden. Er wordt jaarlijks aan nascholing gedaan 
en de kwaliteit van deze service wordt mede 
geborgd door jaarlijkse evaluatie bijeenkomsten.
De Belastingservice is bedoeld voor leden van de 
ouderenbonden die 65 jaar of ouder zijn, met een 
AOW-uitkering en al dan niet een klein aanvul-
lend pensioen. Het gaat om hulp bij de aangifte 
inkomstenbelasting en hulp bij het aanvragen of 
wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag.
Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt in 

2011 (voor belastingjaar 2010) voor een alleen-
staande € 33,743- en voor gehuwden/samen-
wonenden € 50.000, - per jaar. Deze bedragen 
zijn gebaseerd op de toetsingsinkomens van de 
zorgtoeslag 2010. 
Deze beperking van de hulp vindt zijn reden in de 
soort opleiding die onze invullers volgen; namelijk 
alleen gericht op deze groep van ouderen.
 
Kenmerkend voor deze belastingservice is de 
vrijwillige invulhulp die veelal via huisbezoek bij 
de leden wordt geboden. Na de invulactie worden 
de gegevens weer teruggebracht naar het lid. 
Via de meegeefbrief worden de gegevens van de 

invulhulp achtergelaten. De belastinginvulhulp is 
ook aanspreekbaar op de nazorg. 
 
De belastingservice vormt nu een van de kernta-
ken van de ouderenbonden. Er is gerealiseerd dat 
er landelijk een eenduidige service wordt geboden 
tegen een vooraf bekend tarief. Om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen en aan de wens dat 
de opgeleide belastinginvulhulpen herkenbaar 
moeten zijn voor onze leden, wordt hen elk jaar 
een legitimatiepas uitgereikt.

De Belastingservice Ouderenbonden is een 
service ‘voor en door ouderen’. Zo zijn er in 2010 
landelijk ongeveer 2.500 ouderen voor andere ou-
deren op pad geweest. Ruim 100.000 aangiften 
zijn door deze groep verzorgd.
Voor veel senioren is het invullen van het belas-
tingbiljet een jaarlijks probleem. Veel 65-plussers, 
ook zij met een laag inkomen, verzuimen om 
teveel betaalde belasting terug te vorderen. Deze 
vorm van onderbenutting bedraagt jaarlijks tiental-
len miljoenen euro’s. 
 

Belastingservice 
voor senioren
Alleen al in Zuid-Holland zijn er circa vierhonderd vrijwilligers op pad om u te helpen 
met uw belasting aangifte. Deze service wordt in onze provincie georganiseerd door de 
Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO-ZH).

- advertorial -

“Belasting service voor senioren. 
 ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen van uw belastingaangiften.
 Ook als u geen blauwe brief krijgt is het toch mogelijk dat u geld terug krijgt.
 Neem contact op met de lokale afdeling van ANBO. PCOB of KBO en meld u aan”.

 Nog geen lid? Word lid!
  ANBO Tel.: 030 - 233 00 60 - PCOB Tel.: 012- 345 6789 - KBO Tel.: 012- 345 6789

ANBO, PCOB en KBO helpen u ook dit jaar weer bij het invullen 
van uw belastingaangifte.
Ook als u geen blauwe envelop krijgt kan het toch de moeite 
waard zijn om aangifte te doen. Neem contact op met de lokale 
afdeling van ANBO. PCOB of KBO en meld u aan”.
Meer informatie over de belastingservice vindt u via www.belastingservice.org

Wij komen vrijblijvend bij u langs 
voor een offerte op boeken, lp's, strips, cd's, dvd's.

Of kom gezellig langs...

Bel of mail voor een afspraak 
tel.: 010-4767879

www.boekhandeldelfshaven.nl

de laagste prijs voor 

een goed boek.
Rossier Faassenstraat 12b

3025 GL Rotterdam

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen
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De parochie werd gesticht in 1921 
door de paters Kapucijnen aan de 
Rechthuislaan 50. Patroonheilige 
werd Heilige Margaretha Maria a la 
Coque. In 1934 nam de Priesters van 
het Heilig Hart de parochie over. Hun 
pastoors en kapelaans kwamen van het 
opleidingsinstituut SCJ. Beide ordes 
openden scholen en een patronaat 
voor de jeugd in kansarme gezinnen. 
De zeelieden kregen een zeemanshuis 
aan de Brede Hilledijk. Jaren later 
verhuisden zij naar Stella Maris aan de 
Willemskade 13. Er kwam armenzorg 
en voor de bejaarden jaarlijks een uitje. 
Vanaf 1921 is veel tot stand gekomen, 
zoals een Sint Vincentius vereniging, 
die scholen en armenzorg financierden. 
De parochie heeft tientallen jaren een 
belangrijke plaats in de gemeenschap 
ingenomen.

De school
In 1922 openden de Kapucijnen de 
Sint Felixschool aan de Brede Hil-
ledijk. Die verhuisde in 1933 naar het 
houten gebouw aan de Tolhuisstraat. 
Na de oorlog kreeg men vier klasloka-
len met subsidie boven het jeugdhuis 
KSV toegewezen. Vanaf 1954 werd de 
naam Sint Paulusschool officieel. Voor 
school werd op straat gespeeld. Auto’s 
reden er nauwelijks. Wel de schillen-
boer met zijn  paard. Het was een on-
bezorgde tijd zonder drugs of geweld. 
Een veilig gebied, zoals het behoort 
te zijn. De lessen waren klassikaal. Er 
was tucht en orde. Sommige leerkrach-

ten zagen hun vak als een roeping. Je 
werd opgeleid voor een vak, waarmee 
je de maatschappij in kon.     

Patronaat
Voor godsdienstig en maatschappelijk 
welzijn voor de Rooms Katholieke 
jeugd  openden de Kapucijnen in 1922 
het St. Fidelis jongenspatronaat aan de 
Brede Hilledijk. In 1933 verhuisde de 
school naar het houten schoolgebouw 
aan de Tolhuisstraat. Na de oorlog nam 
Sint  Franciscus Liefdewerk (SFL) het 
jeugdwerk in het patronaat (afd.VI) 
voortvarend ter hand. Clubs werden 
opgericht: welpen, verkenners, kabou-
ters, dans, gitaar en toneel. Daarnaast 
zomerkampen en toernooien. Het 

patronaat was een veilige thuishaven. 
Je ging uit school naar het patronaat
Na het eten naar je club. En dat zeven 
dagen in de week. Hier vierden wij 
carnaval, pasen en kerstvieringen, 
instuif, Sinterklaas en fancy fair. Onze 
ouders hadden ouderavonden. Op zon-
dag na de mis kreeg je les in etiquette 
van meester Perquin. Het patronaat 
was je tweede thuis, waar sport en spel 
hoog in het vaandel stonden. Dagelijks 
was pater Scholte aanwezig. Hij  was 
het boegbeeld voor onze RK jeugd.

Zomerkampen
Via het patronaat organiseerde SFL 
zomerkampen tussen 1952-1960 bij  
boeren in Beuningen. Een streek aan 
de Duitse grens. Je bivakkeerde in een 
schuur en soms met het vee. Kwartier 
maken werd door vele ouders gedaan, 
de logistiek door  transportbedrijf 
Groenenboom gratis verzorgd. Je 
vulde je slaapzak met stro. De jongens 
en  meisjes werden streng geschei-
den. Op deze kampen waren sport, 
wandelen, spelen en cultuur belang-
rijke onderdelen. In de Dinkel werd 
gezwommen. 

Het was een geweldige tijd. Haast 
bestond niet. Je mocht kind zijn. Alle 
ouders, SFL-fraters, leraren en vrijwil-
ligers, die hieraan hebben meegewerkt 
verdienen respect. Hier kun je met een 
warm gevoel op terugkijken. Herin-
neringen zijn belangrijk. Vandaar dat 
in 2011 voor iedereen die bij het patro-
naat  betrokken is geweest, een reünie 
wordt georganiseerd. Kijk hiervoor op: 
www.katendrechters.nl

Willem van Meer

Patronaat boegbeeld voor 
RK jeugd Katendrecht
11 December 1946 stond mijn wieg aan de Rechthuislaan 22 op 
Katendrecht. Een arbeiderswijk, waar ouders met trots hard werk-
ten voor een karig loon en hun gezin. Het middelpunt was de kerk, 
patronaat en school. Deze instituten hebben meegewerkt de kans-
arme jeugd tot kansrijk om te vormen.  

Links van de ingang was de kamer van 
de directeur, de heer Teuns, die vanuit 
zijn kamer door de kleine ramen de 
zaakjes buiten in de gaten kon houden. 
In een nostalgische bui heb ik die 
buurt nog eens bezocht en bijgaande 
foto’s gemaakt.
Verder kan ik me tekenleraar Frans 
Brakkee heel goed herinneren. Een 
zwierige, vrolijke man, die, druk met 
zijn handen bewegend zoals Pierre 
Jansen dat kon, trachtte ons met zijn 
hese stem de schoonheid van de kunst 
bij te brengen. Ook zijn manier van 
kleden was opvallend. Altijd met de 
pet op het hoofd, netjes in opvallend 
bruine combinaties gekleed, waarbij 
een zijden sjaal om de nek nooit ont-
brak. Frans Brakkee heeft inderdaad 
veel gedaan, om ons van kunst te leren 
genieten. Eens waren we met enkele 
klassen op werkweek in Berg en Dal, 
van waaruit we enkele culturele 
uitstapjes naar Duitsland maakten. We 
bezochten de Altenberger Dom met de 
grootste gotische glas in lood vensters 
ter wereld. In die kerk stond een ma-
jestueus orgel waarop de meegereisde 
muziekleraar Odijk enkele schitterende 
orgelstukken van Ceasar Frank ten 
gehore bracht.

Trots
Verder bezochten we enkele kerken in 
Duitsland, waarvan de nog aanwezige 

resten van het bombardement in mo-
derne nieuwbouw waren opgenomen. 
De naam van de beroemde architect 
Böhm ben ik nooit vergeten.

Verder was hij trots op zijn schilder-
kunst. Zo bezochten wij met de klas 
ooit de kleine Petrus Bandenkerk in 
Overschie, waar hij, bij gelegenheid 
van een algehele restauratie, een grote 
schildering van Petrus Banden had 
gemaakt, dat voor de ramen bij de 
altaarzijde werd geplaatst, waar het 
buitenlicht als een krans het schilderij 
omstraalde. Ook op de Lijnbaan in 
Rotterdam heeft de heer Brakkee een 
grote muurschildering gemaakt in een 
deftige parfumeriezaak.

De bordtekenlessen aan de vele 
schoolborden op de zolderverdie-
ping van Thomas Morus aan de Jan 
Kruijfstraat herinner ik me ook nog. Ik 
was niet zo’n geweldige tekenaar en 
heel wat tekeningen werden vaak met 
een hees “doe niet zo burgerlijk joh” 
afgedaan. Toch een heerlijke tijd gehad 
daar op Thomas Morus.

Aad Luijsterburg,
Chopinplein 240,
3122 VM Schiedam.
aadluijsterburg@kpnmail.nl

Heerlijk tijd 
op kweekschool 
Thomas Morus
Ondergetekende bezocht de kweekschool Thomas Morus in de Jan 
Kruijfstraat in de jaren 1953 tot 1958. Allereerst zijn daar de herin-
neringen aan het inderdaad fraaie schoolgebouw, dat deel uitmaak-
te van de rooms-katholieke kerk aan de ene kant en de Mariaschool 
aan de andere. Alle gebouwen hadden als achitectonische bijzon-
derheid, dat het allemaal heel eerlijk moest zijn. Je moest kunnen 
zien hoe onderdelen van het gebouw, zoals ramen en deuren, in 
elkaar staken. Alle verbindingsnagels in het houtwerk waren promi-
nent aanwezig en zwart gelakt, evenals al het deurbeslag.

- De Sint Maria school, die één gebouw vormde met de kerk. -

- Op zomerkamp via het patronaat -

- De roomskatholieke kerk 
in Katendrecht -
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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

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

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

STOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Ruim 15 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen                             
• Seniorenverhuizingen van groot naar klein
• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

W W W. B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L I  I N F O @ B O E D E L Z O R G D R A G E R . N L

Senioren die geen (goede) mogelijkheid hebben een executeur
te benoemen zijn bij ons aan het goede adres. Met behulp van
een advocaat en een notaris regelen wij het voor u.

Wilt u hierover meer weten of heeft u 
vragen bel of mail ons gerust. 
Mevr Katerina Jirka
070 - 306 16 96 / 020 - 419 24 29  
010 - 484 0 999 / 035 - 538 66 66  
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Onze diensten:
▪ Bezemschoon opleveren huur/  
 koopwoningen en bedrijven.

▪ Afvoer restboedel in eigen beheer.

▪ Verwijderen alle denkbare 
 stoffering inclusief lijmresten.

▪ Lichtpunten herstellen inclusief   
 plaatsen kroonsteen.

▪ Schoonmaken woning 
 bijv. bij ernstige rookaanslag.

▪ Schoonmaken bedrijfspanden.

▪ Plavuizen verwijderen, 
 vloeren egaliseren.

▪ Schilderen, stucwerk, 
 herstelwerkzaamheden.

▪ Duidelijke gratis offerte, 
 geen voorrijkosten.

▪ Ons team is snel, 
 betrouwbaar en vakkundig

BINNEN 14 DAGEN NA OFFERTE

Neem vrijblijvend contact met ons op, 

tel: 06 30 78 85 33
of mail ons:

info@woningontruiming-rijnmond.nl 
of c.inny2010@hotmail.com

www.woningontruiming-rijnmond.nl

  8mm Smalfilms op DVD 

  

Via professionele telecine techniek 
(geen muurprojectie) 

 € 1,50 per aangeleverde minuut en 

 € 7,50 instelkosten per spoel 

      Kom gerust eens langs 

 Dia’s op DVD 

 € 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 

   WMpr 
  Lavasweg 19 
  Hoogvliet 

EIGEN WERKPLAATS 
www.wmpr.nl 
tel: 010 7500092 



Hij  was het verlengstuk van mijn 
journalistieke werk, want ik heb 
de activiteiten van Fred jaren in 
de krant verslagen. Ik ontmoette 
deze ex-schoolmeester voor het 
eerst, toen hij namens buurthuis 
Franciscus leider werd van het 
dienstencentrum Bloemhof in 
de Hyacintstraat, destijds een 
nieuwe organisatie die zich bezig 
moest houden met het welzijn van 
senioren. Huyskes sloeg er zijn 
vleugels succesvol uit en promo-
veerde tot leider van dienstencen-
trum Feijenoord in het voormalige 
RTM-station aan de Rosestraat 123. 
Ondernemend als hij was, ging 
meester-organisator Fred zich ook 
bezighouden met andere zaken. Zo 
was hij betrokken bij het oprichten 
van wijkcarnavalsvereniging De 
Maasmakkers en organiseerde hij 
als rasmusicus op 25 mei 1983 in 
de kantine van Hunter Dou glas/
Laagland aan de Piekstraat een 
grote korendag. Een algemene 
repetitie in het dienstencentrum 
aan de Rosestraat op zaterdag 15 
oktober 1983 werd het vervolg. 
Die dag werd meteen het Groot 

Rotterdams Koor opgericht, dat het 
grootste seniorenkoor werd (op het 
hoogtepunt meer dan driehonderd 
leden) van Rotterdam, misschien 
wel van Nederland. Meer dan 25 
uitverkochte concerten passeerden 
sindsdien de grote zaal van De 
Doelen, alsmede tournees door 
Nederland, Duitsland en België. 
Dat maakte massaverplaatsingen 
van vijfhonderd of meer mensen 
noodzakelijk en ook die verzorgden 
Fred Huyskes en zijn vrouw Ma-
rijke alsof het niets was. Zij hadden 
daarnaast hun 50+ Vakantieclub, 

een opmerkelijke en bijzondere 
reisorganisatie. Bijzonder omdat het 
echtpaar de meerdaagse reizen in 
binnen- en buitenland en rivier- en 
zeecruises altijd zelf begeleidde en 
hun gasten onderweg ook nog eens 
allerlei verrassingen voorschotelde. 
Als vriend, gast én journalist heb ik 
het vele malen mogen ondervinden.

Geen inspraak
Fred was een perfecte organisator, 
die niets aan toeval overliet. Hij had 
een vaste staf van vrijwilligers om 
zich heen, die bij wijze van spreken 
op zijn vingerknip in beweging 
kwam. Van inspraak moest Fred 
weinig hebben, hij regelde en 
organiseerde alles zelf, einzelganger 
als hij was. Wat hij ook deed, het 
leidde altijd naar een goede fi nale 
en dat was waarschijnlijk de reden 
waarom hij vrijwel nooit tegen-
spraak kreeg. Door Fred maakten 
vele Rotterdammers kennis met 
Preston Palace, op een keer zelfs 
met tien touringcars tegelijk. Dat 
was toen eigenaar Hennie van de 
Most bij zijn pretcentrum de 2400 
zetels tellende Preston (schouw-

burg)Hal ging openen. Het koor gaf 
in de bloedhete zaal, de ventilatie 
staakte halverwege de ceremonie 
de strijd, desondanks een prachtig 
openingsconcert. Als ik daar in 
mijn Prestonhoekje zit, zie ik Fred, 
doordrenkt van transpiratie weer 
van het podium komen. Onder het 
genot van koude biertjes en baco’s, 
getapt/gemixt door meester-kelner 
Hein en gezeten op een kruk in de 
Scheepsjesbar in de Barstraat, was 
die inspanning snel weer vergeten. 
Eerder al was het Groot Rotterdams 
Koor, ook met tien bussen, naar het 
(later volledig afgebrande) hotel- en 
vermaakcentrum Bonte Wever in 
Slagharen geweest voor een concert 
met Marco Bakker. Ook dat werd 
een groot succes.

Misdaadverslaggever
Aanvankelijk werd gerepeteerd in 
wijkgebouw De Klimmende Bever 
in IJsselmonde. Omdat daar de 
schouwburgzaal werd omge bouwd 
tot trouw- en vergaderzaal, kon 
het koor er niet meer te recht. De 
Larenkamp in Zuidwijk was daarna 
het gastvrije onderkomen. Fred 
Huyskes was er tot zijn aan zijn 
dood op 2 oktober 1997 koorleider 
en dirigent van Robert Kops uit 
Poortugaal, die al ruim tien jaar als 
repetitor bij het koor actief was, 
werd de nieuwe dirigent. Het koor 
is niet meer zo groot, maar nog 
steeds actief.

De avond voor zijn overlijden werd 
Fred Huyskes buiten bewustzijn 
en zwaar onderkoeld aangetrof-
fen in een klein grasperk in de 
Sandeling straat in Bloemhof naast 
de ingang van een coffeeshop. Wat 
zich op de route tussen zijn huis 
in Ommoord en een koorlid in de 
Heinlantstraat heeft afgespeeld, is 
nooit opgehelderd. Zelfs niet na 
twee uitzendingen op televisie van 
mis daadverslaggever Peter R. de 
Vries. Ook dat komt telkens weer in 
herinnering als ik in Preston Palace 
ben.

Half januari verbleven we een paar midweekdagen in Preston Palace in Almelo. Dit 
hotel en vermaakcentrum in het voormalige gemeenteziekenhuis van die stad is voor 
ons een tweede huis geworden. We waren er welgeteld voor de 44ste keer in net geen 
twintig jaar. In Preston werken nog mensen van het eerste uur. Wij kennen hen van 
(voor)naam en zij ons ook. Dat schept een band en als iets goed is, houden we dat in 
ere en blijven er komen. Meestal ga ik na inchecken en het inrichten van de kamer 
naar ‘mijn eigen’ hoekje van het Centraal Terras van het ‘alles-in-de-prijs-begrepen-
centrum’ met zijn gezellige barstraat, schitterende tropische zwemcentrum, schouw-
burgzaal, amusements- en koffieterras, midgetgolf, bioscoop, bistro, kiprestaurant, 
bowlingcentrum, biljart- en poolzaal en nog veel meer. In dat hoekje moet ik onder het 
genot van een borreltje meestal terugdenken aan ‘duizendpoot’ Fred Huyskes, met wie 
ik tot aan zijn dood een vriendschappelijke band had. 
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Vrijwilligers 
gezocht voor 
uitstapjes
Zelfstandig wonende 55-plus-
sers uit Rotterdam kunnen 
vanaf 1 maart net als hun 
leeftijdsgenoten uit Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, Spij-
kenisse, Hoogvliet, Albrands-
waard en Barendrecht genieten 
van de praktische, recreatieve 
en culturele mogelijkheden 
die bureau Argos ErOpUit te 
bieden heeft. 

Het project start in de deelgemeen-
ten Centrum, Delfshaven, Blijdorp, 
Hillegersberg, Schiebroek, Kralingen 
en Crooswijk. Wie in de genoemde 
deelgemeenten woont, kan via www.
argoseropuit.nl het lidmaatschap 
aanvragen. Ter introductie bedragen 
de kosten voor het kalenderjaar 2011 
€ 10,- per persoon. Een partner krijgt 
50% korting op het lidmaatschap.
Leden krijgen zes keer per jaar de 
ErOpUit-krant thuisgestuurd waarin 
het aanbod van de komende twee 
maanden vermeld staat. Daarnaast 
krijgen ze een lidmaatschapspas waar-
mee ze bij diverse attracties en winkels 
korting krijgen. Voor leden kan 
vervoer geregeld worden. Hierdoor 
kunnen ook mensen die slecht ter been 
zijn of in een rolstoel zitten van leuke 
uitstapjes blijven genieten.

Door de uitbreiding naar Rotterdam 
zoekt Argos ErOpUit vrijwilligers die 
uit Rotterdam komen. Wie het leuk 
vindt één of meerdere dagdelen per 
week vrijwilligerswerk te doen kan 
zich aanmelden via telefoonnummer 
010 - 4091331 of emailadres argoser-
opuit@argoszorggroep.nl.

Wijkbus, prima 
vervoer
De wijkbus is laagdrempelig 
vervoer voor iedereen, die 65 
jaar of ouder is. U hoeft daar-
voor niet te bellen naar een 
ingewikkelde telefooncentrale. 
U belt rechtstreeks met een 
medewerker/ster van de wijk-
bus, die ook zelf uw rit plant. 
Wij denken dat nog veel seni-
oren geen gebruik maken van 
de wijkbus, omdat ze niet van 
het bestaan van de organisatie 
op de hoogte zijn. De wijkbus 
werkt met een team vrijwilli-
gers (chauffeur en begeleider).

De wijkbus haalt u op en brengt u 
weer thuis, bij voorbeeld wanneer 
u een bezoek wil brengen aan uw 
familie of  naar de huisarts moet of 
boodschappen gaat doen enz. In alle 
deelgemeenten van Rotterdam rijden 
wijkbussen (met uitzondering van de 
deelgemeente Rozenburg) U kunt zich 
aanmelden bij de stichting wijkbus. 

- De 52 jaar geworden Fred 
Huyskes (links) en Robert 
Kops waren de drijvende 

krachten achter het Groot 
Rotterdams Koor. -

- Met een concert met Marco Bakker vierde het Groot Rotterdams Koor op 
17 november 1993 het tienjarig bestaan in de Bonte Wever in Slagharen. -

Op 10 juni 1991 ging het Groot Rotterdams Koor vanuit Zuidwijk met tien touringcars 
naar het Duitse Heilbachsee voor een tournee langs de Rijn- en Moezelsteden. 

Foto’s verzameling Rein Wolters

‘Duizendpoot’ 
Fred Huyskes stond 
voor goede koormuziek
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    VoordeelpaginaVrienden
BON

Mooie schepen en 
banen in de haven 
van Rotterdam

Is na het succes in 2010 een tweede uitgave  en kost in de winkel  € 18,95
Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 16,95
U kunt dit prachtige boek over bijzondere schepen en jobs bestellen door deze bon in te vul-
len en op te sturen naar:
De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen 
van de bon op de website www.deoudrotterdammer.nl 

Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het 
boek toestuurt.
 
 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 16,95

 Ik ben geen vriendenlid en daarom 

 betaal ik € 18,95

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website 
www.deoudrotterdammer.nl
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Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

otterdam
E E N  V E R S C H E U R D E  S TA D  1 9 4 0 - 1 9 4 5R

Als op 14 mei 1940 Rotterdam zwaar wordt gebombardeerd raakt een groot gedeelte van de havenstad 
verwoest. Er vallen 800 doden en maar liefst 80.000 daklozen te betreuren. De Nederlandse opperbevelhebber 
generaal Winkelman capituleert om nog meer leed te voorkomen.

Deze uitzonderlijke documentaire laat u het Rotterdam van voor, tijdens en van na de bombardementen zien. 
Dit DVD document brengt u uniek beeldmateriaal afkomstig uit vele privé archieven, Duits propaganda fi lm 
materiaal en uit de archieven van Beeld en Geluid over o.a. de mobilisatie, de Duitse inval in Nederland, de 
gevolgen van het Engelse bombardement op Rotterdam, de hulpacties, de bevrijding en nog veel meer.

Een van de grootste rampen uit de Nederlandse geschiedenis voor het eerst op DVD!

BESTELCOUPON DVD 

Hierbij machtig ik TDM om bovenstaand totaalbedrag eenmalig  
van mijn rekening te incasseren. Na ontvangst van de betaling 
wordt de bestelling naar bovenstaand adres verzonden.

Stuur deze ingevulde coupon in een gesloten envelop naar: 
De Oud Rotterdammer, postbus 113 2110 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Bankrek.nr.

Aantal: Stuks

Lid van ‘Vrienden oud-Rotterdammer’  Ja e 9,99 Nee € 12,99

Totaal bedrag: €

Handtekeningen:

TDM10205 | Kranten bestelcoupon Rotterdam v 2.indd   1 22-11-10   17:06

BON

The Story 
of The 3 Jacksons
U kunt deze unieke CD voor   € 11,95 bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 
Vrienden van De Oud-Rotterdammer genieten ditmaal 
helemaal een groot voordeel, want zij betalen slechts  € 7,95 en verdienen daarmee dus al 
bijna de helft van hun bijdrage terug.

Wilt u deze prachtige CD thuis ontvangen, stuur dan deze bon naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel of vul de bon in op de website www.deoudrotter-
dammer.nl
U ontvangt dan de CD en een factuur met de betalingsgegevens van Leo van der Velde.

 ik ben vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal daarom 7,95 euro
 ik ben geen vriendenlid en betaal daarom 11,95 euro

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

bestellen bij De Oud-Rotterdammer. 

BON

Rotterdam
Bruisende Havenstad!
Is een kleurrijke uitgave (144 pagina’s) en kost 
in de winkel  € 19,95

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen 
twee euro korting en betalen slechts € 17,95

U kunt dit prachtige boek over alle grote en ge-
durfde evenementen na het millennium bestellen 
door deze bon in te vullen en op te sturen naar:
De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC,
Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van 
de bon op de website
www.deoudrotterdammer.nl 
Na bestelling ontvangt u een factuur van
uitgeverij Coolegem Media, die u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 17,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,

2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel

Of vul de digitale bon in op de website

JA,

Naam + voorletters: 
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v. 
Telefoon:
Email:

Handtekening:                                                     Datum:

Ik meld mij aan als 
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’ 

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische 
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.

Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro 
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of 
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl
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Brunchen op een prachtige 
authentieke & sfeervolle locatie

Kijk voor meer data & informatie op: www.oliphant.nl           Reserveer nu! 010 - 429 08 89
Kromme Zandweg 90, Rotterdam

elke 1ste zondag van de maand 
2de Paasdag, Moederdag, 2de Pinksterdag, Vaderdag

11:00-14:00 uur
€2650

                 p.p. 

3-12 jaar € 12,50

Voor al uw feesten en partijen de ideale locatie!

Een totaal nieuwe Subaru, veelzijdig èn economisch: de TREZIA. Het doordachte ontwerp 
biedt verrassend veel binnenruimte bij compacte buitenmaten. Een auto waarbij uw veiligheid 
en respect voor het milieu voorop staat. Inclusief een laag brandstofverbruik en lage 
emissiewaarden voldoet de TREZIA in alles aan de eisen van deze tijd. Een buitengewone 
auto voor een heel gewone prijs bovendien: vanaf €  15.975,-* !

Nieuwsgierig? Kom dan naar de showroom van uw Subaru 6 Sterren Dealer 
en laat u verrassen. Vervolgens begint het echte genieten al tijdens een 
proefrit in de TREZIA!

   Gem. verbruik resp. CO2-uitstoot afh. van type/uitvoering: 
   4,3 – 5,5 l/100 km, 23,3 – 18,2 km/l; 113 – 127 gr/km.

   *Incl. BTW.BPM, excl. kosten verwijderingsbijdrage en rijklaarmaken. 
   Wijzigingen voorbehouden.

                  SUBARU TREZIA         
                  Buiten Gewoon

NIEUW:  DE  SUBARU  TREZIA  !     

B
20% Bijtelling

CiTO SUBARU ROTTERDAM Klaverbaan 62, 2908 KD Capelle a/d IJssel (grens Rotterdam) - Telefoon (010) 467 67 89 www.citoautobedrijf.nl

prijsopgave vooraf
afhalen en bezorgen in overleg

volledige uurwerk garantie

Henk Warnaar
Portlandse Baan 119

3162 RG Rhoon
tel: 010-5219483

email: klokkenatelier@live.nl

Henk Warnaar
Klokken reparatie ateliersinds 1975 

Al ruim 25 jaar een vertrouwd adres voor alle interieur oplossingen
Aanpassen van uw woning bij verminderde mobiliteit!

Als lopen moeilijker wordt, u niet meer zo lang kan blijven staan of gebruik moet 
maken van een rolstoel of trippelstoel?

Wij kunnen uw interieur aanpassen zodat u comfortabel kunt blijven wonen.
door bijvoorbeeld:
 ● Veranderen van de hoogte van aanrecht en bovenkastjes, 
  of zelfs in hoogte verstelbaar maken.
 ● Plaatsen van een verhoogd toilet en beugels.
 ● Automatische deuropeners aanbrengen voor rolstoelgebruik.
 ● Verplaatsen van schakelaars en stopcontacten.

Ook uw adres voor kasten en keukens op maat, badkamers en timmerwerk.
Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave, ook ‘s avonds of in het weekend.

RENNER INTERIEURBOUW, ROTTERDAM
Tel.: 0654 788999 - Mail: info@renner.nl - website: www.renner.nl
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door Aad van der Struijs

De deskundige 
laat zijn mening horen
Het valt mij vaak bij radio- en tv-uitzendingen op, dat ‘deskundigen’ hun mening over 
bepaalde voorvallen naar voren brengen. Dat deze ‘deskundigen’ vaak niets aan de be-
richtgeving hebben toe te voegen, doet er niet toe. Het is zo leuk om een ‘all-inclusive’ 
toerist in  ??? ?????  (zeg maar Sharm el-Sheikh) vanuit zijn ommuurde hotelvesting 
over de protesten in het 600 kilometer verder liggende Caïro te horen praten.

Of wat denk je van de Neder-
landse immigrant in Perth (West 
Australia), die als ‘deskundige’ met 
tranen in zijn ogen vertelt over de 
‘watersnood’ in Queensland? Perth – 
Brisbane liggen slechts een slordige 
4800 kilometer van elkaar. Jij als 
Rotterdammer kunt dus ook ‘des-
kundige’ zijn bij een natuurramp in 
Van (Oost-Turkije). Waarom toveren 
de omroepen nu altijd ‘deskundigen’ 
uit hun hoge hoed? Is de normale 
berichtgeving niet serieus genoeg?
In dit Spionnetje treed ik nu ook als 
deskundige naar voren. Maar ik ben 
wel een deskundige, die vol zit met 
vragen. En de antwoorden op die 
vragen hoop ik vanuit het lezers-
publiek te krijgen. Je zou kunnen 
zeggen, dat ik de oplossingen van 
deskundigen verwacht.
Enige maanden geleden kwam ik in 
een fysieke toestand terecht, waar 
AWBZ-voorzieningen en hulp van de 
Stichting Voorzieningen Gehandicap-
ten op hun plaats waren. Eigenwijs 
als ik ben (“Ik ga toch niet mijn hand 
op houden”), moest ik echt overtuigd 
worden van het recht dat ik op deze 
voorzieningen heb. Ik heb tijdens 
mijn 48 jaar werken, maar ook nu 
nog in mijn pensioenperiode betaald 
aan de AWBZ (Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten).
Een aanvraag werd voor mij in orde 
gemaakt: ik deed een beroep op een 
scootmobiel, een sta-opstoel, een 
trippelstoel en enkele uren per week 
huishoudelijke hulp. Binnen een 
week ná de aanvraag was een vrou-
welijke adviseur bij mij op bezoek; 
de scootmobiel en de huishoudelijke 
hulp werden zonder problemen 
toegezegd. Vanaf dat moment mocht 
ik op 3,5 uur/week hulp rekenen. 
In de praktijk bleek dit drie uur en 
een kwartier te zijn. De hulp moest 
namelijk ook wekelijks haar rappor-
tage over ‘mijn probleem’ schrijven. 
Tevens vond ik, dat zij best een kopje 
thee in werktijd mocht drinken.
Met de mededeling, dat ik bij deze 
voorzieningen op een eigen bijdrage 
moest rekenen én dat ik voor de bij-
zondere stoelen bij mijn zorgverze-
keraar moest zijn, verliet de adviseur 
na een uurtje mijn woning weer.

AWBZ
De AWBZ-aanvraag lag de vol-
gende dag in de brievenbus van mijn 
verzekeraar; ’s middags kreeg ik 
al een telefoontje, dat de aanvraag 
was doorgestuurd naar een lande-
lijk ‘AWBZ-adres’, gevestigd in 
Friesland. Daar vandaan hoorde ik 

de volgende dag, dat mijn aanvraag 
behandeld zou worden door een 
‘AWBZ Regiobedrijf’ in Alblasser-
dam. Nog binnen 24 uur belde men 
mij vanuit Alblasserdam, om een 
bezoek aan mijn huis te brengen; er 
moest gemeten en gepast worden om 
de voor mij meest gunstige stoelen te 
leveren. Die afspraak, op zeer korte 
termijn, was snel gemaakt. So far so 
good,

Op het tijdstip van de afspraak ver-
scheen een vertegenwoordiger van 
het bedrijf; hij bracht een demonstra-
tie sta-opstoel mee. De man bleek 
niet alleen vertegenwoordiger te 
zijn, maar ook AWBZ-adviseur. Hij 
verzekerde mij, dat een advies van 
hem door de zorgverzekeraar altijd 
gehonoreerd werd. Daarom deelde 
hij maar gelijk mee, dat de aanvraag 
voor een sta-opstoel niet door hem 
gunstig beoordeeld zou worden, 
omdat ik ‘in staande situatie de huis-
deur had geopend’. Deze redenering 
begreep ik niet, maar dit was geen 
probleem. Het bedrijf kon mij een 
speciaal aanbod doen, waarbij de 
meest eenvoudige sta-opstoel van 
mij slechts een bedrag van € 3200 
vroeg. Beter was natuurlijk als ik 
dit en dat, alsmede zus en zo aan de 
stoel zou toevoegen, maar dan ging 
de prijs iets (€1000-€1500) omhoog.
Ik zei de goede man, daarvoor geen 
belangstelling te hebben, maar hij 
bleef op de voordelen van zo’n stoel 
hameren. Ik moest hem gewoon 
dwingen iets te vertellen over de, ook 
in de aanvraag genoemde, trippel-
stoel. Bij advisering over deze stoel 
zag hij geen problemen, hij toonde 
me een folder, ik maakte een kleur/
materiaalkeuze, hij nam mijn maten, 
vroeg enkele bijzonderheden en 
vertrok onder de toezegging, dat ik 
de trippelstoel vóór de Kerstdagen 
van 2010 in huis zou hebben.
Op 28 december 2010 belde ik het 
bedrijf; een behulpzame heer (de 
broer van de adviseur?) zei me, dat 
mijn naam of andere gegevens niet 
in de computer stonden. “Weet u het 
wel zeker, dat u bij ons moet zijn?”. 
Ik wees hem op het visitekaartje, dat 
ik begin november ontvangen had. 
Met een “Ja, dan zal het wel” en de 
belofte dat hij ‘over een uurtje, heel 
misschien morgen’ zou terug bellen, 
verbraken wij de verbinding.
Het zal tien dagen later zijn geweest, 
dat ik het bedrijf weer belde. Een 
lieve vrouwenstem, met een heerlijke 
‘Waardse tongval’, vroeg me of ze 
me kon helpen. Ik legde de situatie 

uit, zij keek in de computer, zag niets 
en ging persoonlijk bij hun afdeling 
‘Techniek/Expeditie’ kijken. Ná 
vijf minuten kwam ze weer aan de 
telefoon; de trippelstoel was gereed 
en kon bezorgd worden. “Uiterlijk 
volgende week woensdag hebt u de 
stoel. Men belt u op voor het maken 
van een afspraak”.

Journalist
Op 3 februari 2011 mailde ik aan 
de directie van het bedrijf, dat ik 
voornemens was in één van mijn 
artikelen aandacht te schenken aan 
de manier waarop deze AWBZ-
zorgverlener met de aanvragen 
omgaat. De volgende dag kreeg 
ik een telefoontje van de afdeling 
Expeditie: men was van plan om de 
trippelstoel op dinsdag 8 februari te 
komen bezorgen. “Hoe laat zijn we 
die dag bij u welkom? We hebben 
graag tevreden klanten”.
De dag vóór de bezorging kreeg 
ik een mailtje van de directie: “Ik 
begrijp uit uw mail, dat er een en 
ander fout is gegaan in de afhande-
ling van een opdracht. Allereerst 
mijn excuses daarvoor. Wij doen ons 
uiterste best om al onze klanten zo 
goed en snel mogelijk te bedienen. 
Hierin wordt echter wel eens een 
fout gemaakt. In dit geval is in ieder 
geval onze communicatie naar u niet 
correct geweest. Nogmaals excuses. 
Wij pretenderen niet foutloos te zijn, 
maar willen leren van onze fouten, 
om zodoende onze service steeds te 
verbeteren.

Ik heb ondertussen begrepen, dat u 
op het afleveren van een trippelstoel 
zit te wachten en dat deze juist is 
ingepland voor deze week. Mocht 
ik nog iets voor u kunnen doen, dan 
hoor ik dat graag.”
Ik heb niet meer op dit mailtje ge-
reageerd en van de stoel maak ik nu 
al ruim een week dankbaar gebruik. 
Inmiddels heb ik meer namen en 
adressen ontvangen van Rotterdam-
mers, die ná hun aanvraag in okto-
ber/november 2010 niets meer van 
dit Alblasserdamse bedrijf hebben 
gehoord. Wat zijn jouw ervaringen?

Eigen bijdrage
Groot was mijn verbazing, toen ik 
een week geleden, ik zat net een dag 
op mijn trippelstoel, post ontving van 
het Centraal Administratie Kantoor. 
Men verzocht mij om betaling van de 
‘eigen bijdrage’ voor de huishoude-
lijke hulp. Deze bijdrage is voor mij 
vastgesteld op € 35 per uur. Je leest 

het goed: een zorgmedewerkster, die 
netto € 6,09 per uur ontvangt, kost 
mij in een eigen bijdrage € 35 per 
uur. Ik weet het, ik ontvang niet een 
minimumloon. Maar om dit ‘een 
eigen bijdrage’ te noemen, gaat me 
iets te ver. Ik ben er zeker van, dat er 
genoeg huishoudelijke hulpen (zeg 
maar werksters), die de hulp in mijn 
huis voor veel minder geld willen 
doen.
Met heel veel spijt heb ik mijn hulp 
moeten ontslaan. Ze werkte goed, 
precies en nauwkeurig. Altijd hadden 
we tijdens het werk, zij bezig met 
stofdoek en –zuiger en ik achter het 
toetsenbord, fijne gesprekken. Maar 
geloof me, € 105 per week is € 5460 
in een jaar. Ik ben Rockefeller niet!

De geschiedenis 
herhaalt zich
Morgen, de 23e, is het precies drie 
jaar geleden, dat de rioolbuis tussen 
de boven mij liggende appartemen-

ten en mijn woning losschoot. De 
rommel zie ik nog, de stank ‘streelt’ 
nog steeds mijn reukorgaan. Zo’n 
ervaring wil je niet voor de tweede 
maal meemaken.
Met hulp van de woningbeheerder 
had ik binnen veertien dagen in 
hetzelfde gebouw een ander stek-
kie. Mijn verzekeringmaatschappij 
keerde mij duizenden euro’s uit als 
vergoeding aan vloerbedekking en 
meubelen.

Verleden week woensdag, de 16e, 
sprong de mof in de rioolbuis op 
mijn étage los. Het rioolwater van 
‘boven’ had weer vrije toegang tot 
mijn woning. De stank van toen is 
weer helemaal terug, delen van mijn 
parketvloerbedekking liggen krom 
gebogen op de vloer, er is een groot 
gat in een van mijn wanden gemaakt 
en, ik zou bijna zeggen natuurlijk, 
laat de woningbeheerder niets van 
zich horen.
Er zijn uiteraard monteurs/loodgie-
ters geweest. Bij elkaar zijn er zo’n 
25 manuren besteed om de zaak 
gerepareerd te krijgen. Spullen, die 
in de ruimte behoren te staan, waar 
het gat in de wand gaapt, staan links 
en rechts in het huis. Volgende week 
kan de timmerman/stucadoor komen, 
om de zaak cosmetisch in orde te 
maken.

Ik blijf echter één ding tegen mezelf 
zeggen: Anderen hebben het vaak 
slechter dan jij.

Spionneur

spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- Door een kapotte buis liep het rioolwater mijn huiskamer in. -

- Maanden gewacht op de trippelstoel -
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Welkom in het RRR
Wanneer u wat ouder wordt en u 
merkt dat u beperkt wordt door 
uw lichaam is het nog maar de 
vraag of dat onvermijdelijk is. 
Beter eten en meer bewegen zijn 
dan heel belangrijk. Maar u heeft 
ook een steuntje in de rug nodig 
en deskundige begeleiding en 
advisering. De oorzaak van de 
beperking kan heel verschillend 

zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms 
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u 
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in 
slechte conditie bent komen te verkeren.

Om welke problemen gaat het?
De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten, 
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt 
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo 
goed.

Voor wie is dit bedoeld?
Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers 
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in 
de directe omgeving.

Wat moet u doen?
Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een 
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die 
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt be-
paald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang 
is. 

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in 
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijde-
lijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het 
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor 
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht 
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to 
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefe-
ningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies 
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is 
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven. 

Wat kost het?
U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen, 
zelfs geen eigen bijdrage. 

Bereikbaarheid.
Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van 
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEB-
site raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Grijs, fit en wijs. 
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De Waaier of de Dooie Kip
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
hadden we als kinderen met de leeftijd 
zo tussen de tien en vijftien jaar niet 
veel speelgelegenheid. Voetballen werd 
gedaan in de straat met een tennisbal-
letje of, en dat was al heel  wat, met een 
kleine rubberbal. De bewoners vonden 
dat voetballen vaak niet zo prettig, omdat 
men altijd bang was voor gebroken 
ruiten. Als kinderen van de Afrikaan-
derwijk hadden wij echter een prachtige 
uitvalmogelijkheid: “De Waaier”. Het 
was een ruig natuurgebiedje naast het 
spoorwegemplacement in de Tweede 
Rosetraat op Zuid. We gingen dan vanuit 
de Christiaan de Wetstraat met schepnet 
en emmertje over de spoorbomen bij de 
luchtbrug en dan nog over de rails van de 
stoomtram van de RTM naar ons domein. 
Een driehoek van rietkragen, slootjes en 
paadjes tussen genoemd emplacement 
en de NS spoorbaan. Eigenlijk was het 
gevaarlijk om er te komen. Het eigen-
aardige was, dat wij van de kant van het 
Afrikaanderplein deze plek De Waaier 
noemden en de kinderen uit de kant van 
de Oranjeboomstraat en de Rosetraat 
het  De Dooie Kip noemden. Het was 
er een wirwar van paadjes en slootjes, 
waar we met ons schepnetje kikkervisjes, 
salamanders en stekelbaarsjes konden 
vangen. Het was voor ons een geweldig 
interessant speelterrein. Naar huis komen 
met de vangst, was weer een ander span-
nend gebeuren. Wij moesten dan met ons 
emmertje langs de Tweebosstraat. In die 
straat woonden toen niet de alleraardigste 
kinderen.  Zelf hadden ze waarschijnlijk 
geen zin om moeite te doen zich te ver-
maken. Zij probeerden ons de buit af te 
pakken. Om dat te voorkomen maakten 
we vaak een omweg om thuis te komen, 
soms zelfs via de Slaghekstraat. Thuisge-
komen  gingen de visjes en salamanders 
in een glazen kom, en dan, ja dan, gingen 
na verloop van tijd de beestjes dood. Ik 
had ze gevangen in de Waaier en een 
ander in de Dooie Kip, maar uiteindelijk 
zat iedereen met een dooie salamander. 
De Waaier (Dooie Kip) is  nog steeds 
te vinden. Nu echter is daar een bedrijf 
met de naam De Shunter gevestigd. Een 
bedrijf voor onderhoud aan locomotieven 
en wagons. Het gebied heeft nog steeds 
de vorm van een waaier. Misschien 
kan iemand mij uitleggen waarom het 

door de andere kant De Dooie Kip werd 
genoemd. Ik ben nu 73 jaar, maar denk 
nog vaak met plezier aan die tijd en dat 
plekje terug.

 André van Tiggelen
 avtiggelen@kpnpanet.nl
--------------------------------------------------
IBIC
Ik heb genoten van het verhaal in De 
Oud-Rotterdammer van 25 januari jl. Ik 
heb in 1963/64 bij de WIBIC/Hofrim 
gewerkt als telefoniste/administratieve 
kracht. WIBIC stond voor West-Indische 
Bananen Import Compagnie en Hofrim 
voor Van der Horst Fruit Import. Het was 
een klein, reuze gezellig kantoor op de 
Rechter Rottekade 67. Je had er meneer 
Sr., meneer Aad (A.G.) en meneer Fred 
(F.) van der Horst. ’s Zomers was het 
vrij rustig met bananen en zacht fruit. 
Inderdaad kwamen de stammen aan met 
groene bananen. Niet om, zoals werd 
verteld, in koelcellen te worden gehan-
gen, maar juist in warm gestookte cellen 
om ze te laten rijpen. Daarna werden 
de kammen/handen met een sikkelmes 
van de stam gesneden en tussen stroken 
golfkarton keurig in kisten rechtop gezet. 
Van de spinnen, die ertussen zaten en 
levendig werden door die warmte, kan 
ik nog rillen. In mijn lunchpauze ging 
ik vaak ‘helpen’ in het pakhuis en als 
meisje van 16 werd ik vaak geplaagd. 
Slangen en spinnen werden altijd (met 
de kale stammen) naar Blijdorp gebracht. 
Ik weet nog dat ze een vogelspin hadden 
gevangen en in een jampot gedaan. Net 

op dat moment kwam ik het pakhuis bin-
nen en ik werd ermee achterna gezeten 
tot in de werkplaats, waar Opa (in mijn 
herinnering een mannetje van wel 80, 
die de kisten repareerde) dreigde met 
zijn hamer als ze binnen zouden komen. 
’s Winters was het veel drukker met 
de zuidvruchten erbij, dan was er ook 
een typiste. Het verkoopkantoor (Arie) 
was op het Noordplein. Daar ging ik de 
bonnen ophalen, die ik moest inboeken. 
Soms mocht ik tussen de middag met 
de jongens mee naar Bram Kool, dan 
namen we lekkere soep. In die tijd was 
het drinkwater in Rotterdam bar slecht, 
daarom ging ik elke ochtend met twee 
jerrycans naar Paul C. Kaiser om ‘goed’ 
water te halen. De familie Van der Horst 
was heel sociaal. De werknemers kregen 
elke week een hand bananen mee naar 
huis en ’s winters kon je de helft van een 
monsterkist sinaasappelen voor een prik-
kie kopen. Mijn ouders waren daar reuze 
blij mee. Ik weet nog alle namen van 
mijn collega’s, want we hadden een fi jne 
ploeg. Het leukste is dat ik destijds in 
Spangen woonde en weinig van Noord/
Crooswijk af wist. De boekhouder, me-
neer Van der Wende, woonde toen in de 
Wandeloordstraat. Inmiddels woon ik 38 
jaar in Nieuw Crooswijk, sinds een half 
jaar in het prachtige appartementenge-
bouw aan de Nieuwe Crooswijkseweg en 
hou mezelf als vrijwilliger aardig bezig 
met de belangen van de bewoners in het 
herstructureringsgebied.
 Marja Kerpel
 m.kerpel2@chello.nl

Putsebocht
Van 1937 tot 1952 hebben wij als gezin 
in de Zwederstraat nr. 50 gewoond 
vlak bij de Putsebocht en vlak naast 
de beide Christelijke scholen. Ik als op 
één na de jongste van een gezin met 11 
kinderen heb daar een fi jne jeugd gehad. 
Ik speelde veel op straat en had veel 
vriendinnetjes. De hele buurt was voor 
mij geweldig. Er gebeurden ook wat nare 
dingen, de oorlog, maar voor mij was 
het ergste dat ik op mijn twaalfde jaar 
mijn vader verloor. Doordat mijn vader 
militair was, heeft hij zeer bewust het 
begin van de oorlog beleefd. De eerste 
vier  weken van de oorlog is hij zoek 
geweest, maar toen hij weer arriveerde, 
was het groot feest.
Wij waren in de straat wel een aparte 
familie, want we gingen iedere zon-
dagmorgen en middag als gezin naar 
de  Putsepleinkerk. Ik geloof dat wij de 
enigen waren die naar de kerk gingen op 
enkele rooms katholieken na.
Ondanks de oorlog hadden wij als jeugd 
een spannende, maar ook een leuke tijd. 
Mijn moeder mopperde wel eens op mij, 
want ik leerde natuurlijk ook wel eens 
verkeerde dingen, zoals lelijke dingen 
en brutaal zijn tegen mijn moeder. Maar 
het is goed gekomen met mij hoor en ben 
netjes met een politieagent getrouwd. In 
de laatste De Oud-Rotterdammer werd 
de familie Steenbrugge genoemd uit 
de Stokroosstraat. Laat ik nu  verliefd 
worden op de oudste zoon Dick. Ik was 
toen 15 jaar en was voor de eerste keer 
verliefd. Na drie weken was het wel 
over. Maar Dick Steenbrugge vergeet ik 
nooit meer en vraag mij wel eens af hoe 
het met hem is. Dit zijn enkele jeugd 
herinneringen. Ik wilde dit gewoon even 
vertellen.

  K. Oosterhuis-Huizingh
 Plataanweg 24
 3053 LPRotterdam
 Na 5 maart: :
  Wilgenlei 258
 3053 CJ Rotterdam.
--------------------------------------------------
Zomerkamp
Na het lezen van ‘’ de ultieme vakantie; 
het zomerkamp ‘’ in De Oud-Rotterdam-
mer kwamen bij mij ook herinneringen 
terug. Ik ging vanuit gebouw Pretoria, 
dat stond midden op de Pretorialaan 

recht tegenover het Afrikaanderplein, 
in de zomervakantie naar Ermelo. Het 
werd georganiseerd door Mevrouw De 
Hon en ging ook via de Maranathakerk 
op de Hillevliet 116 te Rotterdam. Later 
door familie Koers van uit het kerkge-
bouw in de Bas Jungeriusstraat 121 in 
Rotterdam. Ik heb er hele leuke herin-
neringen aan. Bij mijn moeder moeten 
nog vele foto’s liggen uit die vele jaren 
dat ik daar geweest ben.

 Met vriendelijke groet,
 Paul J. Hollander.
-------------------------------------------------

Coen of Puck  
Ome Puck,  zoals ik hem noemde, ( wij 
woonden in de Bas Jungeriusstraat op 
nog geen honderd meter van Café Puck 
van Heel) was een pracht kerel in al zijn 
bescheidenheid. Mijn opa kwam een of 
twee keer per jaar vanuit Amsterdam 
naar Rotterdam, en Ome Puck was er 
altijd voor te porren om een partijtje te 
klaverjassen (op zijn Amsterdams) met 
die twee Amsterdammers  Er was rond 
1960/1965 een cafe elftal dat gebukt 
ging onder de naam Pucks Vrienden. 
Ik heb ome Puck toen , ik denk als 15 
jarig jochie eenmaal op het koolasveld 
van het Afrkaanderplein zien voetbal-
len. Hij speelde toen ook linkshalf en 
als hij de bal eenmaal had, was hij door 
geen tegenstander meer te veroveren. 
De linksback heeft toen heel weinig te 
doen gehad

 Henk Holleman
---------------------------------------------

Bloklandstraat
Voor de heer Frans Boelhouwer. Leuk 
om even te memoreren, want ome koos 
en zijn struise dochter zijn mij heel goed 
bekend. Wij hebben namelijk vijf jaar, 
van 1960 t/m 1965 boven de groentezaak 
van de heer Maclean gewoond en zijn 
dochter heette Truus. Zij waren altijd 
heel behulpzaam en gezellig. Truus is 
indertijd getrouwd met Jan Gertenaar  en 
toen verhuisd naar Berkel of Bleiswijk. 
Ben benieuwd hoe het hun vergaan is.

 Dries van den Haak.

Een gedenksteen zorgt voor een  
speciale herinnering aan een dierbare. 
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in 
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze 
site voor de mogelijkheden of neem voor 
een persoonlijke advies contact met 
ons op. Voor ieder budget is er een 
mogelijkheid.

Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam

Tel. 010 - 270 90 09

Ruteck’s
Wat een toeval! Tijdens 
een gesprekje met onze 
achterburen blijkt dat 
we beiden bij Ruteck’s 
hebben gewerkt. En de 
verbazing werd nog gro-
ter toen ik dezelfde dag 
in De Oud-Rotterdammer 
over Ruteck’s las in de 
rubriek van Roland Vonk. 
Bizar, toch? ik ben op zoek gegaan en vond nog een oude foto, waar ik zelf ook op sta. 
Misschien zijn er nog wel meer mensen die hier herinneringen aan hebben.

 Mevrouw Mulder
 Binnenpad 42, 3263 AR Oud-Beijerland
 0186-613211



Wollefoppenstraat
Ik ben op zoek naar foto’s van straten 
in Kralingen, oa. Wollefoppenstraat, 
waar ik gewoond heb op nr. 50a 
naast de school de Bieenkorf. Ook de 
Ketenstraat waar ik op school gezeten 
heb en wel de Schakel bij meester De 
Haan. Graag zou ik aan de lezers willen 
vragen, of er misschien iemand is die 
deze foto’s in bezit heeft en mij er aan 
wil helpen. Ook van meester De Haan, 
omdat ik veel herinneringen aan hem 
heb. Hij woonde in de Krekelstraat. 
Verder zijn alle foto’s welkom van rond 
de Goudserijweg tot aan de Blaar-
dorpstraat, die in 1940 grotendeels is 

weggebombardeerd. Deze periode is 
van 1935 tot en met 1960. Als er nog 
bekenden zijn uit de Wollefoppenstraat, 
graag reageren. Laatst heb ik een artikel 
gelezen van Balt Bender Auckland NW. 
Zeeland, die het ook over mijnheer De 
Haan had en er foto’s van had. Ik houd 
mij aanbevoelen om ze te krijgen.

W.v.d.Klein
Zuidzijdsedijk 135
3194 ND  Rotterdam- Hoogvliet
E-mail wimco97@hetnet.nl

------------------------------------------------
M.van der Slik.
Ik zoek mevrouw. M.van de Slik. Dit is 
haar  meisjesnaam. Ze woonde indertijd 

aan de Bermweg in Capelle aan den 
IJssel. Ik heb mooie films van vroeger 
over paarden. Die wil ik haar graag 
laten zien.                                                                                                     

L.Aarens, Prinsenlaan 291, 
tel.010-2045670
l.aarens-t@ telfort.nl

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

Bob v.d.Burg !!!!!
Ik ben al jaren op zoek naar een 
vroegere vriend genaamd P.v.d.Burg. 
Hij heet eigenlijk Piet, maar noemde 
zich Bob. Hij woonde voor de oorlog 
in de Van Oldebarneveldstraat en ik 
in de Aert van Nesstraat. Mijn huis 
brandde af bij het bombardement, maar 
zijn huis bleef wonderbaarlijk staan. Ik 
ging hierna in Utrecht wonen, hij bleef 
in Rotterdam. Hij beschikte wel over 
mijn adres in Utrecht. Toen ik  trouwde, 
verhuisde ik naar een buitenwijk, maar 
kon hem hierover niet inlichten, omdat 
ik zijn adres niet had. Wie kent hem en 
weet zijn adres of telefoonnummer ?

W.G.van Gils
06-41134980.

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

Arie en Henk uit Crooswijk
Mijn vader en ik zouden graag in 
contact willen komen met toen twee 
jongens,nu waarschijnlijk +/- 73jaar, 
genaamd Arie en Henk uit Crooswijk.
Zij kwamen op de motorfiets naar het 
benzinestation Maatje, waar mijn vader 
werkte en kwamen ook bij ons thuis 
met hun gitaar en zongen altijd over De 
Bokkum en de Schar. Mijn ouders zijn 
6 maart 65jaar getrouwd en zou leuk 
zijn als zij er bij konden zijn.

Flory Lens.
010 4501409 of 06-42649632
m.lens87@upcmail.nl

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

Poëzie album
Ongeveer 50 jaar geleden zat ik op de 
Dr.H. Piersonschool in de Sonmanstraat 
in Rotterdam. In die tijd heb ik mijn 
poezie album uitgeleend aan een klas-

genoot, ik dacht Willy de Wet. Ik heb 
hem daarna niet meer gezien, en zou 
het heel leuk vinden als hij nog boven 
water kwam. Hij was lichtgroen en een 
vierkant model. Vriendelijk dank voor 
uw reactie.

Ans Vergeer,
tel.: 0623112263.

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

Glasraam Zestienhoven
Wie kan vertellen wat er met het prach-
tige glasraam is gbeurd, dat vroeger 
in de vertrekhal van het toenmalige 
vliegveld Zestienhoven was. Het was 
vervaardigd door mijn oud dienstkame-
raad: Joop van den Broek. Is het wel-
licht verplaatst ? Of kunt U mij helpen 
aan een foto ?

Joop Eggermont
Landzijde 377
2543EH Den Haag
tel 070-3676133
joopegg@casema.nl

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

Kees Dumolin
Bob en Wil v.Zetten en An Kalk-
man, zijn al jaren opzoek naar Kees 
Dumolin.. Hij woonde op de Oude Dijk 
en in de jaren 1945-1948 maakten we 
muziek met elkaar. Als iemand hem 
kent en weet waar hij woont graag een 
berichtje. Wij zouden dat zeer op prijs 
stellen.

A. Kalkman-Wickel
tel. 0528 263768 of
e-mail ankawi@tiscali.nl

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

Rietvinkstraat
Ik zoek kleurenfoto’s van de straatver-
siering uit de Rietvinkstraat. Mijn oom 
Jaap Bijl was een van de bestuursleden. 
Het was altijd prachtig als de hele straat 
klaar was en op Koninginnedag alles 
ook nog met bloemen was versierd.

Henk van Kruijsbergen,
henk.v.k@web.de

Verkeersagent
Mijn vraag: Oud verkeersagent zou 
graag willen weten, hoe het zijn 
vroegere collega’s vergaan is. Het gaat 
om Jan Adrianus Rolloos, destijds 
wachtmeester/ziekenverpleger bij de 
Eerste Politie Compagnie, geboren 1 
maart 1902 te Papendrecht en van Jan 
Wolvers, destijds wachtmeester 1ste 
Politie Compagnie, aankomende bode 
op bureau Charlois. Diegenen hier eer-
der genoemd, dan wel zij die mij meer 
kunnen mededelen omtrent genoemde 
twee ex-collega’s, kunnen rechtstreeks 
nadere info mailen naar:

ruudhoppes@t-online.de
--------------------------------------------

Familie Katan
In de maand juli zullen in Brielle 21 
Stolpersteine worden gelegd op het 
trottoir voor de huizen waar tot 1942 
de Joodse inwoners van Brielle hebben 
gewoond. Als blijvende herinnering aan 
hen die vanuit dat huis werden  gede-
porteerd en vervolgens vermoord. Het 
betreft de families Cohen, Philipse, Ga-
zan en Katan. Niemand van hen kwam 
terug. In verband met het samenstellen 
van een lesbrief en een publicatie over 
de Joodse families, ben ik op zoek naar 
foto’s. Het gezin Katan woonde tot 
aan het bombardement van Rotterdam 
op de Maaskade 96. Ies Katan was 
juwelier en de kinderen gingen daar in 
de buurt naar school. In 1940 verhuisde 
het gezin naar Brielle. Kitty is geboren 
in 1929, Loutje in 1930 en Guusje in 
1935. Heeft u  (schoolfoto’s) of verha-
len?  Het leggen van de gedenkstenen 
in Brielle is een onderdeel van het pro-
ject ‘Stolpersteine op Voorne-Putten’, 
een initiatief van de Stichting Behoud 
voormalige Synagoge Brielle.

Riet de Leeuw van Weenen,
Dorpsstraat 6,
3214 AG  Zuidland. 
0181-452895,
 riet@sjoelbrielle.nl
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel: 0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Sylvia Blom, Tel. 0180 - 82 02 44

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan 
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt 
verzocht met de uitgever contact op te nemen 
voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

 o	f 49,90 (in Nederland)                      o f 75,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Flak(uitkijk)toren
Oorlogsonderzoeker en –auteur Eddy van Driel kwam bij zijn onderzoek voor het 
boek ‘De jonge krijgers van weleer’ in contact met een man die op 2 mei 1941 aan 
de Delfschhavenseweg in Rotterdam-Overschie een Duitse flak(uitkijk)toren in de 
brand stak.Op zaterdag 28 juni 1941 is er in dezelfde straat opnieuw een flaktoren 
in de fik gestoken, echter door anderen. In het Gemeentearchief van Rotterdam is 
helaas geen politiearchief van Overschie uit die periode aanwezig.De vraag: Wie o 
wie heeft/hebben dit op 28 juni 1941 gedaan?’’  De flaktorens moesten bescher-
ming bieden aan tot landingsboten omgebouwde binnenvaartschepen waarmee de 
bezetter de ‘Operatie Zeeleeuw’, de invasie van Engeland, wilde uitvoeren. Moge-
lijk weten lezers van De Oud-Rotterdammer meer van beide brandstichtingen.

Info: 0620-027694 of
krijgers@live.nl

- Een flaktoren. Wie pleegde sabotage op een dergelijke toren? -

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Eindredactie:
Dirk Mellema

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Bab Riem Vis, Els Beekmans, Rein Wolters.
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Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzel in deze uitgave verloten we onder de goede inzenders vijf 
exemplaren van de unieke CD van The 3 Jacksons

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 2 MAART 2011 
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

We moeten nog even geduld hebben, maar de ergste kou van deze winter lijkt alweer voorbij. Al weet je het 
natuurlijk nooit, want niet voor niets zeggen we vaak waarschuwend tegen elkaar: ‘Pas op, want maart roert zijn 
staart’. Om elkaar zo te waarschuwen dat we niet te snel moeten juichen als de temperaturen weer wat oplopen. 
Toch, als het dan opeens tien graden boven nul is, krijgen we stilaan weer de lente in ons hoofd en dat was ook 
merkbaar in de oplossing van de laatste puzzel in De Oud-Rotterdammer. Die luidde:

Wachten op de eerste krokussen
Uit de vele honderden inzendingen trokken we weer vijf prijswinnaars, die binnenkort die heerlijke cd van The 3 
Jacksons in de brievenbus kunnen verwachten. Dat zijn:
C.J. Remmig, Rhoon
J. v.d. Knaap, Maassluis

N.J. Bontes, Rotterdam
M.C. de Ruyter, Schiedam

P. Taale, Middelharnis

Horizontaal
1. wolfachtig roofdier; 7. Europees land; 12. zuivelproduct; 13. bedehuisje; 14. 
gehoororgaan; 15. partijbestuur (afk.); 17. wintervoertuig; 19. kelner; 21. bouw-
kundig ingenieur (afk.); 22. Europeaan; 24. dulden (toestaan); 27. jofel; 28. 
omwenteling; 30. duinvallei; 31. zwarte kleverige stof; 32. eeltachtig huidknobbel-
tje; 33. loofboom; 35. oud kaartspel; 37. mannetjeshond; 38. gymnastiektoestel; 
41. landtong; 42. gezouten zeevis; 44. godin van de liefde; 46. jongensnaam; 47. 
schaakstuk; 48. goed- of afkeurende uitspraak; 49. bladader; 50. het werpen; 
52. ver (in samenstelling); 54. zeer lage temperatuur; 56. hevig; 58. onbesliste 
partij bij dammen of schaken; 61. Duitse publieke omroep (afk.); 62. naaigerei; 
64. onderricht; 65. strook grond langs een weg; 67. nationale vis van Japan; 68. 
drinkbeker; 70. deel van bijenkorf; 72. telwoord; 73. onbedachtzaam handelend; 
76. waad- en loopvogel; 77. godsdienst (afk.); 78. vettige stof in holle beenderen; 
79. papierklemmetje; 81. familielid; 82. gesloten; 83. huisbediende in livrei; 84. 
Japanse munt; 86. prozaverhaal; 87. plaats in Limburg.

Verticaal
1. naam van een planeet; 2. kilovolt (afk.); 3. hogere landbouwschool (afk.); 4. 
mestvocht; 4. menselijk geraamte; 6. naaldboom; 7. schermdegen; 8. middag als 
tijdstip twaalf uur; 9. oude lap; 10. paardenslee; 11. opvliegend; 16. sprekende 
vogel; 18. explosieven opruimingsdienst (afk.); 20. dierenmond; 21. reuzenslang; 
23. zuiver; 25. geestdrift; 26. heldendicht; 27. kledingstuk; 29. aardpier; 32. 
iemand die voor een ander werkt; 34. door (met); 36. hert met een sterk vertakt 
gewei; 37. godin van de zee; 39. Grieks heldendicht; 40. windrichting; 42. opko-
per van gestolen goed; 43. marterachtig roofdier; 45. zeepwater; 46. lidwoord; 
51. bejaard; 53. deel van oor; 54. rusteloos heen en weer lopen; 55. boterton; 56. 
sportief (correct); 57. rivier in Rusland; 59 rivier in Oostenrijk; 60. Europees land; 
62. zoekmachine op internet; 63. voorjaarsbloem; 66. eikenschors; 67. sleepnet; 
69. geneesmiddel; 71. vierhandig dier; 73. niet weinig; 74. � ets (Engels); 75. rijs- 
en bakmiddel; 78. afgemat; 80 hoofddeksel; 82. communicatiemiddel (afk.); 85. 
natrium (scheik. afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

42 60 28 20 9 54 56 24 32 72 26 58

57 4 86 62 44 70 64 39 79 46 35

45 en 78 toeren platen
Voor mijn beide klassieke jukeboxen 
zoek ik 45 toeren singletjes en oude 
bakeliet platen op 78 toeren. Ik verzamel 
muziek uit Amerika en Engeland. Rock 
‘n’ Roll, Rhythm and Blues, (Jump) 
Blues, Country and Western, Skiffl e en 
aanverwante muziek. Jaren 30-40-50-60. 
(Dus geen klassiek, jazz, Duits of Neder-
landstalig). Hebt u de zolder of de schuur 
opgeruimd en u bent 45 en 78 toeren 
platen tegen gekomen, neem dan eens 
contact met me op. Alvast bedankt. Voor 
de liefhebbers van klassieke muziek heb 
ik nog 18 boekjes uit de jaren 1946-1949 
van Mens(ch) en Melodie.

Bert van Nieuwenhuizen
Vlaardingen

06-22.73.91.56
lvn@planet.nl

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

Jannie Visser
Wie weet waar Jannie Visser is gebleven. 
( Visser is de tweede vadersnaam.) Haar 
eerste vader heette Heuvelman. Zo bleef 
Jannie zich ook noemen. Jannie trouwde 
met Jan Wassing of Wassink, die afkom-
stig was uit Groningen of Friesland. Jan 
was werkzaam bij de Marine. Zij zijn 

1950 of 1951 naar Canada geëmigreerd. 
Het echtpaar kreeg 4 of 5 kinderen, 
waaronder een tweeling.  Jannie woonde 
in haar meisjestijd in een fl at in de 
Verboomstraat in Rotterdam Charlois. Zij 
was vriendin met Truus en Jo de Reus, 
Christien en Riet Koedam. Jannie zou nu 
rond de tachtig jaar oud moeten zijn.

Mevr.Riet Lankhuizen-Koedam
Don Carloshof 2
3194 GB Hoogvliet
010-4169591

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

Poëzie album
Voor mijn dochte Thea Tournier, die 
rond 1977-1978 haar poëzie album op 
de Titus Brandsma Mavo in Rotterdam 
Zuid heeft uitgeleend, maar nooit  heeft 
teruggekregen,zoek ik dit album

J.W.Tournier
j.tournier@96upcmail.nl

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

Humanitas organiseert ge-
spreksgroep lotgenoten
Als je een verlies hebt geleden, is het 
vaak moeilijk daarover te praten. Je 
wilt anderen niet met jouw ‘problemen’ 
confronteren, omdat die ander vaak met 
heel andere dingen bezig is, of omdat je 

vindt dat de omgeving van je denkt dat 
het nu maar over moet zijn: het praten 
over je verlies.
Maar dat is natuurlijk zeker niet zo. Ieder 
ervaart zijn of haar verlies op een eigen 
wijze. Er zijn geen richtlijnen of regels 
dat het na een bepaalde tijd maar over 
moet zijn, of dat het ene verlies erger is 
dan het andere; dat bepaalt niet de omge-
ving, maar jij zelf. 
Als je in een zo diep dal zit, is het heel 
moeilijk om hulp te vragen, want waar 
moet je terecht?
Vrijdag 18 maart 2011 start een lotge-
notengroep in het Humanitashuis aan de 
Veerman 3 in de Gildewijk in Spijke-
nisse, onder begeleiding van vrijwilligers 
van Humanitas, die hiervoor speciaal zijn 
opgeleid.
De gespreksgroepen bestaan uit ongeveer 
acht deelnemers. Alleen bij voldoende 
aanmeldingen kan de komende lotgeno-
tengroep doorgaan.
Deelname aan acht bijeenkomsten, ver-
spreid over drie maanden, kost éénmalig 
€ 25.
Voor deelname aan deze lotgenotengroep 
neemt u contact op met de coördinator 
van Humanitas Voorne-Putten Rozen-
burg, Steun bij Rouw, 06-20208751.

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.

Bok
Mijn naam is Peter Hensbergen, ik woonde vroeger op de Maaskade 172D in Rot-
terdam op het Noordereiland, aan het Prinsenhoofd. Op de punt (ongeveer tussen 
1953-1963) lag vroeger een drijvende bok de Heracles 2, een dieselelektrisch aan-
gedreven bok (zie foto) met hefvermogen van 120 ton. Ik heb als jochie regelmatig 
mee mogen varen. Ik zou graag deze bok op schaal na willen bouwen. Mijn vraag: 
zijn er nog mensen, die foto’s/fi lmpjes van deze bok hebben. In 1963 is de bok 
verkocht aan een Italiaans bedrijf. De opvarenden waren Mar de Jonge ( Schipper ) 
Jaap Koning en Joop Jansen.

Peter Hensbergen   
pwhhensbergen@zonnet.nl
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Stichting Humanitas 

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

Email: info@stichtinghumanitas.nl 
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de dienstverlening van Humanitas, 
over het wonen en werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas, een 
vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar 
Coby Bosker: 010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Humanitasnieuws

Wonen bij Humanitas?
010 - 461 51 24

Werken bij Humanitas?
010 - 461 51 51

Vrijwilliger bij Humanitas?
010 - 461 52 48

Bezoek de  

Humanitas 

Herinneringsmusea

Het
Humanitas

Hoedenmuseum

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 13.30 - 16.00 uur en op 
afspraak, tel.  010 - 892 82 00

Alle musea gratis entree!

Zorghotel
Humanitas

Charloisse
Lagedijk 951

3084 LD Rotterdam

Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

Elke week
Humanitas-TV!

Elke donderdag
19.00 -19.30 uur.

Elke vrijdag (herhaling)
11.00-11.30 uur.

Kanaal 67+
op de Rotterdamse kabel

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (24)

Het volgende voorwerp, een 
stuk gereedschap deze keer, 
wordt u hierboven getoond 
door de bij onze regelmatige 
lezers inmiddels bekende rond-
leider/suppoost Kas Niessen. 
Weet u waar het hier om gaat 
en waar het voor gebruikt werd? 
Stuur uw oplossing vóór 1 april 
2011 naar Stichting Humanitas, 
Afdeling Voorlichting en Publi-

In De Oud-Rotterdammer van 
14 december jl. toonde rondlei-
der/suppoost Hennie van Vie-
gen van het Herinneringsmuse-
um bij Humanitas-Akropolis u 

een bijzonder 
voorwerp: het 
ging  om een 
oude, houten eta-
lagestofzuiger (die 
overigens ook stof 
kon blázen en ook 
wel op andere 
plaatsen gebruikt 
werd). We vonden 
het een moeilijke 
opgave. Daarom 
toonden we u dit 
voorwerp in een 
omgeving  waarin 
het veel gebruikt 
werd(de etalage 
van een winkel - 
in dit geval de 
winkel in het mu-
seum). Misschien 
wel daardoor wa-

ren er toch nog heel wat goede 
inzenders. De prijswinnaars  
zijn deze keer:
A. Lagendijk uit Ridderkerk en 
A. van Prooijen, Arthur van 
Uunen, J.B. de Boer en W.C.P. 
Latour uit Rotterdam. Hartelijk 
gefeliciteerd! U krijgt  uw prijs 
binnenkort thuisgestuurd. 

citeit, Postbus 37137, 3005 LC 
Rotterdam of mail naar info@
stichtinghumanitas.nl (onder-
werp: prijsvraag, vergeet niet 
uw adres te vermelden) en u 
maakt kans op één van de vijf 
prachtige boeken ‘Open de lui-
ken van uw geheugen’ met di-
nerbonnen ter waarde van 
€ 30, te besteden in één van de 
vijftien Humanitas senioren-
restaurants. De uitslag kunt u 
lezen in De Oud-Rotterdam-
mer van 3 mei 2011.

Medewerkers van Humanitas zijn van 
deelneming uitgesloten. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

Humanitas Home-
Start: steuntje in de 

rug bij de opvoeding
Bij Humanitas Jeugdhulpver-
lening en opvoedingsonder-
steuning zetten maatschappe-
lijk werkers en vrijwilligers zich 
in voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 24 jaar (en hun ou-
ders). Voor Home-Start zijn wij 
op zoek naar

Ervaren opvoeders m/v
(vrijwilligers)

om Rotterdamse ouders met jon-
ge kinderen (0 – 6 jaar) te onder-
steunen.
Wij bieden

• Uitdagend en leerzaam vrijwil-
ligerswerk.

• Gemotiveerde collega’s.

• Deelname aan trainingen.

• Goede begeleiding.

• WA- en ongevallenverzekering.

• Onkostenvergoeding.

Contact
Heeft u interesse in dit uitda-
gende vrijwilligerswerk? Bel 
dan met een van de vrijwilli-
gerscoördinatoren op num-
mer 010 - 265 39 30 (Rotter-
dam Noord) of 010 - 419 61 93 
(Rotterdam Zuid). Of email 
naar: home-start@stichtinghu-
manitas.nl.

um bij Humanitas-Akropolis u 
een bijzonder 
voorwerp: het 
ging  om een 
oude, houten eta
lagestofzuiger (die 
overigens ook stof 
kon blázen en ook 
wel op andere 
plaatsen gebruikt 
werd). We vonden 
het een moeilijke 
opgave. Daarom 
toonden we u
voorwerp in een 
omgeving  waarin 
het veel gebruikt 
werd(de etalage 
van een winkel - 
in dit geval de 
winkel in het mu
seum). Misschien 
wel daardoor wa

Humanitas Akropolis zoekt enthousiaste deelnemers 
voor nieuwe activiteiten

Doe mee aan de activiteiten van 
Humanitas-Akropolis
De ‘Verenigingsactiviteiten’ van Humanitas-Akropolis in 
Honderd en Tien Morgen (Hillegersberg) zijn ook toeganke-
lijk voor belangstellenden die niet bij Humanitas wonen. Het 
zijn gezellige sfeervolle activiteiten. Je ontmoet nog eens ie-
mand en wij zorgen ervoor dat u zich snel thuisvoelt. Voor 
het geld hoeft u het niet te laten. U betaalt voor deelname 
slechts € 2,50 per keer, inclusief ’n heerlijk kopje koffie!

Bewegen op muziek 
Iedere dinsdag tussen 
10.00-12.00 uur bieden 
we op professionele wij-
ze zittend bewegen op 
muziek. Deze activiteit 
is voor iedereen die ac-
tief deel wil nemen. Ma-
deleine doet dit samen 
met u met veel enthousiasme en plezier. Er is ook gelegenheid om 
nog een kopje koffie te drinken en nog even na te kletsen met elkaar. 

Werelddans-
folkloredans 
Iedere dinsdag van 
13.30-14.30 uur start 
bij voldoende deelne-
mers werelddans/fol-
kloredans onder lei-
ding van professio-
neel dansdocente 
Madeleine Benjert. Werelddansen zijn dansen uit diverse landen die 
op traditionele muziek samen gedanst worden. De dansen bestaan 
uit eenvoudige passen en vormen die door iedereeen die van dansen 
houdt makkelijk aan te leren zijn. Daarbij komt dat u op een bijzonder 
aangename manier in beweging bent en ongemerkt werkt aan de 
algehele conditie van lichaam en geest. De dansen zijn speciaal aan-
gepast voor senioren. U kunt zich aanmelden voor bewegen op mu-
ziek of werelddans bij Pauline van Wageningen: 010 - 461 52 48 of 
461 59 55.

In  Stuifakkers in Roc-
kanje zijn nog enkele roy-
ale levensloopbestendige 
koop- en huurwoningen 
beschikbaar. De woningen 
zijn afgestemd op wensen 
en behoeften van bewoners 
met en zonder hulpvraag. 
Op loopafstand van cen-
trumvoorzieningen, duinen 
en strand. 

De vermelde huurprijzen 
zijn exclusief service en 

verwarmingskosten 
Info huren:

Coby Bosker: 010 - 461 51 24
cbosker@stichtinghumanitas.nl

Info kopen:
Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

hscheffers@stichtinghumanitas.nl

De Oosterwiek in Oos-
terflank, met o.a. een restau-
rant met terras en voor de 
deur  NS- en metrostation 
en RET-buslijnen, heeft nog 
enkele appartementen be-
schikbaar. 

Huurprijsindicatie: vanaf 
€ 610,-. (vrije sector). 
Vraagprijs:  € 139.000,- k.k.

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis?
Humanitas heeft het alternatief!

TE HUUR / TE KOOP

Spirituele markt bij Humanitas-Bergweg
Dit jaar vieren wij ons eerste lus-
trum. De spirituele markt be-
staat alweer vijf jaar!  We nodi-
gen u uit om bij de start van dit 
lustrumjaar aanwezig te zijn op 
27 februari bij Humanitas Berg-
weg aan het Bergwegplantsoen 
nummer 10 te Rotterdam, van   
10.30 tot 16.00 uur.
We hebben weer verschillende 
activiteiten met o.a. verschillen-
de soorten kaartlezen, massage-
tafels, psychometreren, foto’s le-
zen, zandlezen en verkooptafels 
met o.a. stenen kaarten en an-
dere leuke dingen. De toegang 
is gratis en de consulten zijn € 
7,50. Mocht u even willen bijko-
men  dan is het restaurant van 

Humanitas open voor een kopje 
koffie/thee of een broodje. 
Meer informatie:
Nanda Claessen: 0645 - 78 47 03
Arjen de Slegte:  0645 - 79 64 65
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