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Vakantie mocht wat ontberingen kosten
Een busreisje van mijn opa
en zijn dochter met de tuinbouwclub naar SchouwenDuiveland, bleek bepalend
voor de vakantiebestemming
in mijn jeugdjaren. Mijn moeder was zo enthousiast over
het eiland en vooral de vele
stranden dat, na eerdere
vakanties in Ouddorp en
Nieuw Helvoet, de volgende
uitdaging in Zeeland lag.

Tussen er naar toe willen en er naar toe
kunnen, lag een groot spanningsveld.
De auto was nog geen gemeengoed,
dus restte de bus, met een aantal keer
RYHUVWDSSHQRIGHEURP¿HWV9RRURQV
gezin en een tante en oom, die ook
jarenlang van de partij waren, werd het
de brommer.
9ULMGDJVNZDPHQ]LMDOXLW+LOYHUVXP
naar mijn ouderlijk huis in Kralingen,
omdat het te ver was om in een keer
te rijden. Dus bleven ze een nachtje
slapen en gingen we zaterdagochtend
op weg. Eerst naar Kralingseveer
om daar met het pontje over te varen
naar IJsselmonde en vervolgens over
de dijkjes naar Numansdorp, waar
de veerboot lag, die ons in 11/2 uur
naar Zijpe bracht. Dat vaartochtje was
al een avontuur op zich, want op de
zandplaten lagen soms zeehonden te
zonnen.
Na de ontscheping volgde weer een
lange etappe, namelijk het hele eiland
oversteken. Langs Zierikzee naar
%XUJK+DDPVWHGHGDWLQGHORRSGHU
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- Om de een of andere reden hadden wij altijd goed weer in Zeeland, zodat het dagelijkse leven zich buiten kon afspelen -

+RHZHOKHWKXLVMHHHQJRHGHXLWYDOVED
sis was voor allerlei trips op het eiland,
vond de familie het toch te druk op de
weg die erlangs liep, zeker met het oog
op de kinderen en werd er omgezien
naar een andere bestemming.
Die werd gevonden aan het einde van
de weg, waar camping De Duinhoeve
lag, een Rotterdamse enclave in het
Zeeuwse land. Ik heb helaas nooit kunnen achterhalen hoe dat nu precies zat.

jaren onze vaste stek zou worden.
Verbouwde bus
9DQGLHHHUVWHYDNDQWLHLQHHQ
verbouwde bus op het grasland van
ERHU%ORPDDQGHZHJYDQ+DDPVWHGH
naar de ‘Punt’ op Westenschouwen,
herinner ik me eigenlijk alleen nog
maar dat ik een paling heb gevangen,
toen ik een keer met mijn vader mee
ging vissen.
+HWMDDUGDDURS]DWHQZHLQKHWYRRU
huis van een boer in Ellemeet, maar
dat was geen succes. Als je vanaf een
- Hier leven mijn zus Irma en m’n neef Erik zich
uit op het bouwen van een fort -

- Om te voorkomen dat de kinderen zo maar de weg op konden rennen, waren er draden gespannen
voor de uitgang bij het huisje -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring



 


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

vies strandje het water inliep, zakte je
tot boven je enkels in het slib. Wat ik
wel fascinerend vond, was dat je in de
woonkamer nog kon zien hoe hoog het
water had gestaan tijdens de Watersnoodramp in 1953.
+HWMDDUHURSZDVHUHHQKXLVMH
gehuurd, vlakbij het fameuze hotelUHVWDXUDQW'H:LWWHYDQ+DHPVWHGH
Nadeel was dat we daar vrij ver van
zee zaten en dus altijd met de brom¿HWVQDDUHHQGXLQRYHUJDQJPRHVWHQ
PHHVWDOELMKHW9XXUWRUHQVWUDQGRPGDW
daar de kortste en laagste overgang
lag.
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Kamperen
+HWPRHVWGXVGHYROJHQGHNHHU
kamperen worden. Maar daar heb je
tenten voor nodig en er een aanschaffen was in die tijd nogal begrotelijk en
je wist helemaal niet of dat kamperen
wel zou bevallen. Gelukkig kregen
wij een tent van familie en mijn tante
en oom konden er een lenen. Onze
tent kon natuurlijk niet ook nog eens
op de brommer mee, dus die ging per
bode naar de camping, de familie had
inmiddels een autootje, dus die had dat
vervoersprobleem niet en hoefde ook
QLHWPHHURSGHEURP¿HWVLQWHJHQVWHO
ling tot ons gezin.
Dat kamperen beviel zo, dat we
ook daarna nog meerdere keren zijn
gegaan. Maar De Duinhoeve had niet

Rijbewijs voor privé of werk snel nodig?
Bespaar ook veel
Tijd / Geld & Betaal je
rijopleiding in 2009!
www.rijbewijsservice.nl
0900 – 20 20 778 (20 ct/pm)
of SMS 4477 RSN GRATIS

DOOHHQYRRUGHOHQ+HWSDGGDWYDQGDDU
naar zee liep, was niet alleen verschrikkelijk lang, maar kende aan het
einde ook nog een paar immens hoge
duinen. Was je eenmaal op de top,
dan had je een mooi uitzicht over zee
en lag een van de fraaiste, schoonste
en kindvriendelijkste stranden van
Nederland aan je voeten. Ook al een
reden om in die omgeving je tenten
op te slaan, zoals heden ten dage nog
altijd tienduizenden doen.
Peter van Zwienen

1HWMHVLQKHWJHOLGVWDDQGHEURP¿HWVHQRSKHW
pad bij het huis, in afwachting van het vertrek -
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UITbureau
voor Ouderen
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WILT U EEN DAGJE WEG
OF AVOND UIT?
VOLLEDIG VERZORGDE ARRANGEMENTEN VOOR 55+ERS
INCLUSIEF:
- Vervoer vanaf uw eigen voordeur
- Eersteklas kaarten
- Begeleiding door gastheer of gastvrouw
- Lunch/diner en drankjes

.FUEF[FVJUCSFJEJOHLVOOFOXJKWPPS[JFOJOFFODPNQMFUFJOSJDIUJOH
"MTFYUSBTFSWJDFLVOOFOXJKPPL[PSHESBHFOWPPSIFUCFIBOHFOPGWPPSXJUFOTDIJMEFSXFSL
WBOVXXPOJOH
#FOUVTMFDIUUFSCFFOEBOCF[PFLFOXJKVUIVJTPGIBMFOVPQOBBSPO[FXJOLFM
5FWFOTLVOOFOXJKCJKBBOLPPQWBOOJFVXFWMPFSCFEFLLJOH UFHFOFFOHFSJOHFWFSHPFEJOH V
IFMQFONFUIFUWFSQMBBUTFOWBONFVCFMTFOPGIFUWFSXJKEFSFOFOBGWPFSFOWBOCFTUBBOEF
WMPFSCFEFLLJOH
0NEBUBMMFTJOFJHFOCFIFFSHFEBBOXPSEULVOOFOXJKFFOBBOUBMEJFOTUFOHSBUJTVJUWPFSFO 
[PBMTPQNFUFO PGGFSUFNBLFO IFUQMBBUTFOWBOWMPFSCFEFLLJOH NVWUSBQQFO IFUCF[PSHFO
FONPOUFSFOWBONFVCFMT

MEER INFORMATIE?
U kunt het programmaboekje met inschrijfformulier opvragen via
telefoonnummer:

0800 588 66 78

4UBQFFOTCJKPOTCJOOFOFOMBBUVPOEFSIFUHFOPUWBOFFOLPQKFLPGGJFPGUIFFWSJKCMJKWFOE
JOGPSNFSFOPWFSEFNPHFMJKLIFEFO
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www.laurens.nl
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Buurtschap Wielewaal binnen 5 jaar van de kaart
De Wielewaal is nog een paar jaar een buurtschap apart waarvan het papieren bestaan begon op
29 april 1948. Die donderdag besloot de gemeenteraad tot het bouwen van vijfhonderd semipermanente woningen in de polder Charlois. Uiteindelijk werden er anderhalf jaar later 550 woningen
opgeleverd, samen met een speeltuin en zelfs een klein winkelcentrum op het Eelkmanplein.
De Wielewaal ontwikkelde zich tot
een karakteristieke en groene buurt;
een veredeld nooddorp ingeklemd
door de oostkant van de Waalhaven
en de noordwestzijde van het latere
Pendrecht. Aanvankelijk zouden de
huizen met het nadrukkelijke stempel
van semipermanent niet langer dan
veertig jaar dienst doen. Het zullen
waarschijnlijk 63 jaren worden, want in
2011 begint het slopen, zo is het plan.
Het is net alsof de tijd door de jaren
heen in de Wielewaal door de dorpse
sfeer een iets trager verloop had dan
elders. Niettemin verhuisden in de loop
der jaren veel gezinnen. Niet alleen
naar een grotere woning vanwege
gezinsuitbreiding, maar ook naar een

seniorencentrum. Toch is de bescheiden
laagbouwbuurt lang in trek gebleven
bij jonge mensen. Geruime tijd stonden
voor elke vrijkomende woning zo’n 25
kandidaten genoteerd. Zelfs ondanks
de negatieve publicaties, die de buurtschap geregeld moest doorstaan. Dan
weer waren de woningen veel te klein,
slecht onderhouden en lek als een
mandje. Het (deel)gemeentebestuur
trok zich weinig aan van de problemen
in de ‘vergeten hoek’, waar ook nog
eens ongezond wonen zou zijn door
de havenactiviteiten op een steenworp
afstand.
Eenvoudig
De eerste bewoners in 1949 waren

- Een van de karakteristieke straatjes van de buurtschap in 1973. De meeste tuinen zijn nu
LQJHULFKWDOVSDUNHHUSODDWV)RWRFROOHFWLH5HLQ:ROWHUV

bouwvakkers, agenten en leraren
uit Rotterdam, maar ook Brabant en
Zeeland. Wat ze kregen was eenvoudig:
een huis zonder heipalen, maar met een
betonnen plaat als fundering. Als deze
afbrak, had dat onvermijdelijk verzakken tot gevolg en het scheuren van
muren. Het duurde tot 1967 voordat de
woningen werden aangesloten op het
aardgasnet. De Wielewaal was pas aan
de beurt, nadat bewoners van alle andere wijken van Rotterdam al geruime
tijd het genot ondervonden van de ‘bel
uit Slochteren’.
Voor die tijd waren het keurige rijtjeshuizen met een woonkamer van twintig
vierkante meter en, afhankelijk van het
woningtype, twee tot vijf slaapkamertjes. Maar wel voorzien van een
douche, keuken en een kleine tuin voor
en achter. De meeste achtertuinen hebben die functie behouden. Die aan de
voorzijde zijn nu doorgaans ingericht
als parkeerplaats.
In de jaren tachtig van de twintigste
eeuw kwam de klad in het onderhoud
van de woningen en de woonomgeving. Vanaf 1984 weigerden de bewoners collectief de huurverhoging te
betalen. De rechter kwam eraan te pas
en moest constateren dat de huurders

- Aan het Eelkmanplein had de Wielewaal een miniwinkelcentrum met onder anderen de winkel
in huishoudelijke artikelen van G. Jager, sigarenmagazijn De Wielewaal van F. van der Sluis,
VODJHU+*6SDNPDQHHQNUXLGHQLHUVZLQNHOYDQGH&RRSHQHHQ¿OLDDOYDQGH5RWWHUGDPVFKH
0HONLQULFKWLQJ)RWRXLWJHYHULM9RHW-DQ5RRYHUV

van de Wielewaal inderdaad gebukt
gingen onder tal van gebreken aan hun
woningen.
Strijd
De sloop van de wijk leek niet ver
meer. Maar de bewoners hielden
fanatiek stand en boekten succes in
hun strijd voor behoud. Wie dat wilde
kon het huis laten opknappen. Door
het samentrekken van kleine kamertjes
werd de woning minder hokkerig. Ook
het fenomeen centrale verwarming
deed de intrede, dubbel glas hield de
ijsbloemen van de ramen en in de tuin
werd een nieuwe schuur geplaatst.
In de jaren negentig herhaalde de
geschiedenis zich. De woningen waren
afgeschreven. Het provinciaal bestuur,
Charlois en Rotterdam gaven de

Wielewaal het stempel van Vinexbouwlocatie en dat zou dan het einde
van het buurtje betekenen. Opnieuw
beklommen de bewoners de barricaden
en werd er keihard strijd geleverd
met de deelgemeente Charlois en het
stadsbestuur van Rotterdam. En ze
wonnen. Hun overwinning dat hun
wijk (nog) niet de prooi zou worden
van een sloper, werd op 17 juli 1997
gevierd met een wijkfeest.
Het resultaat was dat in januari 2000
voor de laatste keer werd begonnen
aan wederom een miljoenen kostende
grootschalige opknapbeurt. Deze
moest het wonen veiligstellen voor nog
minimaal tien jaar. Die periode schiet
aardig op en het moment dat de Wielewaal van de kaart verdwijnt nadert.

CCtje Sparta (“naar vóóóren, ook het bestuur!!!”)

c foto burosolo.nl

Vorige week was ik weer eens bij Sparta. Inderdaad, omdat
Feyenoord daar speelde. Maar ik kom wel meer bij Sparta.
Minimaal drie keer per seizoen, en dan ben ik twee keer voor
Sparta. Mag u raden wie dan de tegenstanders zijn. Een goede
vriend van me heeft twee stoelen in dat knusse nieuwe stadion,
en die nodigt mij meestal wel uit. Dan zit je als Feyenoorder dus
tussen de Spartanen. Dat valt niet altijd mee.

Cox Column

Een van de merkwaardigste eigenschappen van die mensen is een afkeer, ja,
je kan bijna spreken van haat, tegen
Feyenoorders. Dat kent werkelijk geen
grenzen. Ze wonnen ook nog vorige
week, dankzij enige vreemde beslissingen van de scheids en dan ontstaat er op
dat Spangen een euforie die aan de meidagen van ’45 herinnert. Van Feyenoord
winnen, er bestaat voor een Spartaan
geen grotere glorie. Ze gaan volledig uit
hun plaat. Zelfs als ze dit jaar toch nog
degraderen kan het seizoen niet meer
stuk. En die eventuele degradatie gun
ik ze als Feyenoorder helemaal niet, dat
is het gekke. Want wij op Zuid vinden
Sparta eigenlijk wel een leuk kluppie dat
zeker in de Eredivisie thuis hoort.
Want dat is het mooie van Rotjeknor,
hier heb je nog een echte stadsderby.
(“Derby” spreek je uit als “Darby” en

niet als “Deurby”, ik vermeld het maar
weer even). En eigenlijk drie, Excelsior
mee gerekend. Kom daar eens om in
Mokum. Daar is al het betaalde voetbal
op een na failliet gegaan. Vandaar dat
in die stad enige tijd geleden vijftig
jaar betaald voetbal is gevierd. In het
Olympisch Stadion, waar ze bij gebrek
aan belangstelling voor wat dan ook, een
ring hebben af gehaald. Maar daar gaat
het nou niet over.
Hoe zit het met die in mijn ogen bijna
genante antihouding van de Spartanen
tegen de jongens van Zuid? Nou, om te
beginnen telt in de ogen van “de stad”
Zuid natuurlijk eigenlijk helemaal niet
mee. “Overmaas”, “de Boerenzij”, u
kent al die benamingen wel. Ja, daar doe
je niet veel aan. Ik ken mensen uit de
stad die helemaal nooit op Zuid komen.
Maar er wel een mening over hebben,

dom vind ik dat. Maar verder is het zo
dat Sparta zich vroeger een beetje, een
beetje veel, een sjieke club vond. Feyenoord was de club van de bootwerkers.
Eigenlijk vinden ze zich dat op het
Kasteel nog wel, een sjieke club. Nou
is er helemaal niks sjieks aan, en bootwerkers bestaan ook niet meer. Maar de
voornaamste reden voor die hekel aan
Feyenoord is natuurlijk afgunst en
kinnesinne. In de jaren vijftig was
Sparta voor het laatst toonaangevend,
met een kampioenschap zelfs. De
wedstrijden voor de Europacup tegen
Glasgow Rangers, in de stromende
reden in Londen bijvoorbeeld, waren
legendarisch. Adje Verhoeven was
misschien wel de beste verdediger van
Nederland. Het zal ongetwijfeld Mokums gekuip zijn geweest dat hem uit
het Nederlands Elftal hield. Maar daarna
is het voor de Rotterdam-Westerlingen
alleen maar bergafwaarts gegaan. Maar
wel dat zogenaamde sjieke ophouden
weet je wel, zozeer zelfs dat ze om
onbegrijpelijke redenen bij hun honderdjarig bestaan niet eens het predikaat
“Koninklijk” verwierven. Hetgeen
natuurlijk had gemoeten, zij waren toen

de eerste en enige betaaldvoetbalvereniging die die mijlpaal bereikte. En
ondertussen beleefde de club van de
bootwerkers, hetgeen ik trouwens een
Geuzennaam vind, het ene fabelachtige succes na het andere, waaronder
drie Europacups. Ik merk aan alles dat
dat veel kwaad bloed heeft gezet, en
het minderwaardigheidscomplex heeft
opgeblazen.
En ik begrijp dat ook wel. Het is te
vergelijken met de bijna tastbare hekel
die wij Feyenoorders aan “nul twintig”
hebben.
Als jongen van Zuid kom ik graag in
de stad. Daarom weet ik ook dat je het
lekkerst broodje van Rotterdam kunt
bekomen bij Slagerij Ooteman op de
Oude Binneweg. En daar leerden ze
me ook dat het grootste formaat zacht
broodje een “Crooswijker” heet. Daar
had ik nog nooit van gehoord.
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken
ar

leverba
Alle grote merken fornuizen zoals Boretti, Smeg, Honderden inbouwapparaten uit voorraad
M-systems en Solitaire. Fornuizen vanaf 999.-

Keramische kookplaat vanaf 349.Inductie kookplaat vanaf 499.Gaskookplaat vanaf 99.-

Vaatwassers
vanaf
399.-

Grote partij
afzuigkappen
Meer dan
50 ovens

Koelkasten
Nis 88 cm vanaf 269.Nis 102 cm vanaf 349.Nis 122 cm vanaf 399.Nis 178 cm vanaf 499.-

Inbouw-magnetron vanaf 199.Combimagnetrons vanaf 499.-

5

Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

VOOR ROTTERDAM
BOEKEN
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362
5NIEKE $6$ (UISMUS
VOOR SLECHTS
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Mode in maat 36-50
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UITGEBREIDE
COLLECTIE
REGENMANTELS
EN JACKS

¿¨

ö

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

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

3 Hallen vol meubels tegen betaalbare prijzen!
van KLASSIEK tot MODERN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
BANKSTELLEN
FAUTEUILS

EIKEN

LEDIKANTEN
LINNLENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASEN

KERSEN

KLEINMEUBELEN

KOLONIAAL

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a (industrieterrein) Lekkerkerk
Geopend: Dinsdag t/m/ Vrijdag 9.30-17.30 uur
Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur
Zaterdag
9.30-16.30 uur

NOTEN

3500M2
Gratis parkeren
Gratis eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

www.VERBREE-MEUBELEN.nl

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

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 61”
Hoewel ik aangegeven had, dat
ik niet eerder van een scheepswerf op de gevraagde locatie
had gehoord, kwamen er tientallen (foute) oplossingen met het
antwoord ‘Rotterdamse Droogdok Maatschappij’. Laten we
eerlijk zijn: een Rotterdammer
van +50 jaar, die nog nooit van
de RDM heeft gehoord, is geen
Rotterdammer! Waar was de
werf dan wel?
Ad van Kaam, Lingestraat 6, 2987 CG
Ridderkerk komt ineens met het goede
antwoord: “Natuurlijk is dit een bekende foto. Het is pier 4 in de Waalhaven
en de scheepswerf draagt dezelfde
naam: Scheepswerf Waalhaven. Als
geboren Rotterdammer, weliswaar op
Zuid, kwam ik regelmatig langs de
Waalhaven, ook om bij de duikbootbasis te kijken. Mijn opa’s en oma’s
woonden in de Schilperoortstraat en
de Grondherendijk, dus dat is erg
dichtbij. Schepen hadden al vanaf het
begin mijn aandacht en ik ben zelf
ook tot mijn pensioen en daarna in de
scheepsreparatie terecht gekomen. Ik
weet nog dat ik op de lagere school
zat aan de Roerdomplaan (dus een
behoorlijk eindje daar vandaan), toen
er een enorme dreun merkbaar en
voelbaar was. Dat was op 15 april
1957, toen een stoomketel ontplofte
op het schip “Gunnard”, dat daar voor
reparatiewerkzaamheden aan de werf
lag. Ik herinner mij dat de ramen van
de school ineens erg vuil waren van
water en olie. Later, nadat de werf daar
verdween, zijn er diverse bedrijven
actief geweest.
Momenteel zit er sinds een jaar of
vier weer een scheepsreparatiebedrijf,
afkomstig uit Schiedam: Serdijn Ship
Repair, die erg actief is in de Rotterdamse haven.” (Van Shiprepair Serdijn
(mw Deborah van Kan-van Kaam)
kreeg ik bovenstaande prachtige
luchtfoto van de werf in 2008. De foto
is gemaakt door Ruud van Leeuwen in
Zuidland. AvdS).
M. den Hertog (Hellevoetsluis):
“Over deze foto hoef ik niet lang na te

TOEN
denken, dit was uiteraard de oude
scheepswerf van Wilton-Feijenoord
aan de Westzeedijk. De oude omdat
WF ook een scheepswerf had in
Schiedam. Om ze uit elkaar te houden
sprak de volksmond over de oude
en de nieuwe werf. Mijn vader heeft
daar 42 jaar als ijzerwerker gewerkt.
In dezelfde periode als de grootvader
(Leen?) van Elly van der Merwe.
Mijns inziens woonden haar grootouders op de Wolphaertsbocht op Zuid.
Als dat zo is, ben ik daar wel eens op
visite geweest, omdat mijn ouders een
redelijk goed contact hadden met de
familie Van der Merwe, ook na hun
pensionering. WF was in de 40-50er
jaren een redelijk sociaal bedrijf; met
Sinterklaas werden bijvoorbeeld met
toestemming en materiaal van het
bedrijf cadeaus voor de kinderen van
de arbeiders gemaakt, zoals ijzeren
hijskranen. De werknemers moesten
dat echter wel in hun vrije tijd doen.”
Peter Moleveld (Poortugaal): “De
foto van opgave no 61 is van de
scheepswerf Lith en Madern, nadien
machinefabriek “Waalhaven” aan de
Waalhaven. Ik heb daar een tweejarige
opleiding tot dieselmonteur gevolgd,
die goed is bevallen.”
Koos Bouman (Spijkenisse): “Dit was
de scheepswerf Waalhaven (voorheen
Lith en Madern). Ik ben in 1957 op
die scheepswerf gaan werken als
leerling-draaier. Onze directeur was de
heer Visser. Ik werkte in de machinehal. Het was een klein bedrijf, maar
heel gezellig. Er werd hard gewerkt
en men had veel voor elkaar over. We

- De hoofdpoort van scheepswerf Waalhaven -

hadden altijd veel herstelwerk aan
kustvaarders, binnenschepen, elevators
en kranen en ook veel helling- en
dokwerk. Op vrijdagavond kwamen
de baggerzuigers, die in het weekend
werden hersteld. In 1972 is een nieuwe
machinehal achter op het terrein gebouwd; dat was een hele verbetering.
In 1979 werden we verkocht aan de
IJssel Vliet Combinatie. Dat heeft niet
lang geduurd, want in april 1981 is het
bedrijf failliet gegaan. Ik heb er altijd
met veel plezier gewerkt.”
J. Platteschorre: “Dit is de scheepswerf
Waalhaven aan pier 4 noordzijde in
de Waalhaven. Vroeger was de naam
Lith en Madern. Links op de foto
de timmerafdeling met daarnaast de
koperslagerij. Indertijd voer ik bij de
Nederlandse Rijnvaart Vereniging, een
dochteronderneming van de SHV. Veel
van de Rijnschepen en Rijnsleepboten werden daar gerepareerd of voor
onderhoud aan de werf toevertrouwd.
Zo lagen op 16 april 1957 twee
stoomsleepboten naast elkaar voor de
jaarlijkse ketelkeuring. Het waren de
Gunnard en de Annard. Tijdens het opstoken van de vuren om de sleepboot
vaarklaar te maken is de stoomketel
van de Gunnard ontploft. Jammerlijk
genoeg kwamen daar drie mensen bij
om het leven. Beide sleepboten waren
totaal vernield en zijn gesloopt. Het
was bij de werf altijd een komen en
gaan van schepen. Op het huidige
terrein worden containers gerepareerd
en opgeslagen.”
Rens Ophof: “Volgens mij is het
scheepswerf Waalhaven; daar heb
ik gewerkt als leerling-bankwerker
van 1956 -1957. Aan deze werf heb
ik geen goede herinneringen, want
in die periode gebeurde er een groot
ongeluk met een rijnsleper die daar
voor reparatie lag. De stoomketel was
nagekeken en goedgekeurd door het
stoomwezen, maar toen de ketel weer
werd opgestookt ging er blijkbaar iets
fout, want de ketel ontplofte en alles
vloog de lucht in over de duikbootbasis. Van de sleepboot was niets over; ik
had met mijn maat op de boot gewerkt,
maar door een ruzie met de hoofdbaas
werden wij uit elkaar gehaald. Er
vielen doden. Eén persoon werd door
het luik geblazen. Dat was mijn maat,
zijn achternaam weet ik nog: Bakker.
Hij moest helaas twee benen missen.
De stoomketel viel boven op de rijweg
en doodde een motorrijder.
Op de Zuidhoek waren alle ruiten ge-

NU
sprongen. Wie de toestand niet aankon,
mocht gelijk naar huis, de niet-gewerkte uren werden de week daarop
wel afgehouden. Mijn nieuwe maat op
de werf werd Jan de Jong, die later nog
hoofdbaas is geworden. Ik was na het
ongeluk met de Triton bang in kleine
ruimten en heb ontslag genomen. Ik
ben in de haven als controleur gaan
werken en heb er veel vrienden aan
over gehouden.”
H van Hassel (Hendrik Ido Ambacht):
“De oplossing van opgave 61 is de
scheepwerf Waalhaven aan de Waalhaven in Rotterdam. Hierbij een foto
bij van de hoofdpoort van deze werf.

Ik heb daar gewerkt van 19-11-1956
t/m 21-03-1958 als buiten-bankwerker
en kijk op deze werf met plezier terug,
hoewel de ramp met de ontploffende
stoomketel van rijnsleper ss GUNNARD me nog goed voor de geest
staat. Ik heb nog enige foto`s van
medewerkers van deze werf op de bij
GHRQWSORI¿QJDDQZH]LJH]HHVOHSHU
ms Hudson. Deze sleper werd door de
explosie ook beschadigd. Als Elly van
der Merwe voor deze foto’s belangstelling heeft, verneem ik dat wel.”
De Rotterdamse attentie gaat naar Ad
van Kaam.

Nieuwe opgave no. 63

Wanneer Rotterdammers in hun fotoalbums of de schoenendoos kijken, zien
ze soms afbeeldingen waarvan ze zeggen: “Waarom heb ik ooit die foto
gemaakt?”
Van Wim Winters kreeg ik zo’n foto en hij schreef erbij:
“In mijn fotoalbum heb ik een foto zitten, die ik als jongen van 15 jaar
gemaakt heb in 1965 met mijn Ilford kleinbeeldcamera. Wellicht niet zo’n
mooie, maar voor jullie puzzelfoto in De Oud Rotterdammer misschien leuk.
Waar heb ik deze foto gemaakt en welke kerk staat er op de achtergrond? Ik
had een oudere getrouwde zus die in de Lambertusstraat woonde. Op weg
naar huis – ik woonde in de Van Cittersstraat – vond ik de doorkijk erg leuk
(nu weet ik niet meer waarom, want erg interessant is het niet).”
Als internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl
Let op nieuwe adres
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 14 april 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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Droomvlucht Slaapcomfort;

Zit & Méér Comfort;

genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte
BOXSPRING
COMBINATIE
180X200CM
INCL. 2X PULLMAN MATRAS
INCL. LUXE MATRASTOPPER
(DIAMAND)

VAN 2250,-

NU VOOR

1595,-

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

Droomvlucht Slaapcomfort;
omdat vakkundig advies, optimale service
en persoonlijke benadering bij
ons vanzelfsprekend zijn!

.&&313*+4
)00'%#03%Ŏ 
%*7&34&."5&/-&7&3#""3

Electrisch
verstelbaar
rug + benen

Relaxen

Bloedcirculatie

Rusten

Extra sta-op-hulp
van € 1299,- nu voor

€ 899,-

NIEUW!
ALS BESTE
GETEST!
MATRAS STERRE
CONSUMENTENGIDS
DECEMBER 2007

GEEN
AANBETALING

MAATWERK
IN MATRAS
ADVIES

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

Orthopedische hoofdkussens en drukverlagende matrassen

Uw Tempur regiodealer

Zevenhuizen:

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

Krimpen:

Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
(2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

RUIM 25 MODELLEN

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

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit ke
nt
geen tijd,
Antiekrestauratie
wél een adre
s!”
Interieuradviseurs

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!
Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten wij
u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie staat
voor u klaar.
6 standaardpunten van Miedema en De Jong
O Gratis halen en brengen
O Altijd drie jaar garantie
O Grote collecties stof en leer
O Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
O Service en kwaliteit
O Geen aanbetalingen

Incl. voetstoel
DraaiRelaxfauteuil Bornhölm

SLAAPBANK NIEUWE COLLECTIE

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

M

In 4 luxe lederkleuren,
5 jaar garantie,
uit voorraad
leverbaar

Geheel leder
van € 1795,- nu voor

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

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

Rechtstaan

rantie

€ 995,-

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

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

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

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

STOFFEERWERK
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen.
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met
een vulling aan uw houding aangepast, voor een perfect comfort.

LEERBEWERKING
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stofferen wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

RESTAURATIEWERK
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen!
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouderwetse en handmatige manier.

SENIOREN VERHUIZINGEN
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kieren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135 (Hillegersberg) Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27
Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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Opinie&Informatie
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Hans
Roodenburg

Het komt regelmatig voor dat kinderen geen enkel contact meer hebben met hun ouders. Pas als ouders zijn overleden komen zij nog op de proppen om te
kijken of er wat te halen is. Daarover krijgen we in onderstaande rubriek Rechten & Plichten ook vragen. Deze opinie staat vandaag in het teken van deze trieste
kwestie. Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Gebrouilleerd kind wil nog wat komen ‘halen’
Door Hans Roodenburg
Kinderen kunnen altijd een beroep
doen op hun wettelijk erfdeel (de
legitieme portie) als hun ouders zijn
overleden. Achter deze mogelijkheid
gaat vaak een hele wereld schuil van
onderling onbegrip of zelfs grote conÀLFWHQZDDUGRRUPHQHONDDUKHOHPDDO
niet meer wil zien of ontmoeten.
Het is dan ook zeer sneu dat als
ouders in een testament hebben opgenomen dat een bepaald kind (of zelfs
meerderen) niets van hen mag erven
maar na hun overlijden een kind toch
een beroep doet op zijn legitieme
portie. Het kind zou kunnen denken ‘
wat niet weet, wat niet deert’. Immers
de overleden ouders hebben er toch
geen besef meer van.
Het moge duidelijk zijn dat het kind
weliswaar in zijn rechten staat, maar
dat het zich eigenlijk niks aantrekt
van de uiterste wilsbeschikking
van hun bloedverwanten. Daarom
is onze mening hierover dat als
kinderen zo sterk overhoop liggen
met hun ouders, zij ook na hun dood
eigenlijk niet al te zeer moeten gaan
proberen om nog ‘wat te halen’. Als
zij zich geroepen voelen om nog de
begrafenis of crematie te regelen of
bij te wonen, laten zij dat dan nog als
laatste eerbetoon doen.
De oorzaken waarom ouders met hun
kinderen gebrouilleerd raken kunnen
heel verschillend zijn. Daarop willen
we hier niet verder ingaan. Het kan

ook zijn dat ouders niks meer te
maken willen hebben met hun ‘eigen’
kinderen om wat voor redenen ook.
Soms, als men wat ouder wordt en
men zich begint af te vragen waarom
men eigenlijk ruzie maakt, wil men
nog wel eens ‘oude’ geschillen bijleggen of daarover helemaal maar niet
reppen om de lieve vrede te blijven
bewaren.
Uit brieven aan deze krant blijkt dat
verwijdering tussen ouders en hun
(eigen) kinderen soms ontstaat als
zij zijn gescheiden of als een van de
partners is overleden en na hertrouwen een volledig nieuw leven en een
nieuw gezin begint. De volwassen
geworden kinderen uit het oorspronkelijke gezin zijn dan inmiddels ook
hun eigen weg gegaan.
Let wel, we hebben het hier nog
steeds over enigszins normale
familieverbanden. Asociale of zelfs
criminele toestanden bereiken onze
vragenrubriek zelden of nooit.
Opvallend is ook dat kinderen die na
vele jaren geen enkel contact meer
hebben gehad met de ouders na hun
overlijden niet eens direct uit zijn op
hun legitieme portie maar vooral op
nostalgische ‘dingetjes’ uit het verleden waaraan zij gehecht waren of die
bij hen nog heel mooie herinneringen
oproepen.
Meerdere keren hebben wij de
verzuchting gekregen dat na het over-

lijden van vader of moeder ‘de mooie
klok van de schoorsteen van vroeger’
naar zijn of haar nieuwe partner gaat.
Het kost veel moeite, maar daarvoor
zijn natuurlijk – vooral in goed overleg – toch regelingen te treffen.
Een probleem is vaak, hoe kunnen
kinderen weten dat hun ouder die
soms al tientallen jaren uit beeld is
verdwenen nog leeft (in welke situatie?) of inmiddels al is overleden.
Of een ouder inmiddels is of was
hertrouwd kan een kind niet zelf
YHUL¿sUHQ]RQGHUWRHVWHPPLQJYDQGH
ouder bij de basisadministratie in de
gemeente waar men woont.
Op grond van artikel 100 van de Wet
GBA en de gemeentelijke privacyregeling kunnen slechts met toestemming van betrokkene (dus vader of
moeder) gegevens worden verstrekt.
Indien betrokkene is overleden kunnen alleen naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden verstrekt. Dus
wil een kind weten of dat moeder of
vader weer is getrouwd, zal het dat
aan haar of hem zelf moeten vragen
of op een andere manier (via andere
familie of kennissen) moeten proberen daarachter te komen.
Even afgezien van wat nostalgische
spulletjes waarop men aanspraak wil
maken na overlijden van de al jaren
uit beeld verdwenen ouders heeft een
beroep doen op een legitiem portie
voor kinderen alleen maar zin als het

om redelijke bedragen gaat uit de
nalatenschap. Waarom zal men zoveel
moeite doen en pijnlijke situaties
teweeg brengen als maar enkele
duizenden euro’s te halen zijn?
Een misverstand is ook dat kinderen
menen minstens een automatisch
recht te hebben op een legitieme
portie na het overlijden van ouders
die per testament bepaalde kinderen
hebben gepasseerd. Dat gaat niet
automatisch; zij (de legitimarissen)
zullen hierop zelf een beroep moeten
doen. Een onterfde legitimaris wordt
ook geen erfgenaam, maar een ‘gewone’ schuldeiser in de nalatenschap
van de overleden ouder. Dat betekent
dat andere erfgenamen hiermee
rechtstreeks te maken krijgen met
DOOHJHYROJHQHQ QLHXZH" FRQÀLFWHQ
van dien.
De termijn waarin de legitimaris zijn

minimumdeel kan opeisen is vijf
jaar na het overlijden van de ouder.
Dat lijkt een lange tijd, maar in de
praktijk blijkt dat het gebeurt dat een
kind geen enkel besef heeft dat zijn
vader of moeder is overleden.
Immers de notaris of andere
erfgenamen zijn niet verplicht het
gepasseerde kind te melden dat zijn
ouder is overleden en dat het niet is
opgenomen in het testament. Kinderen, aan wie ouders niets wensen
na te laten, zullen dus op een andere
manier moeten achterhalen of zij zijn
overleden. Anders verloopt hun recht
op het inroepen van hun legitieme
portie.
Voor informatie over de mogelijkheden en de grootte van een eventueel
legitieme portie verwijzen wij naar
een notaris.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Ex-schoonzoon
erft niet mee
Wij hebben een gescheiden dochter met twee kinderen. Heeft haar
ex-echtgenoot ook recht op onze
eventuele nalatenschap of een
gedeelte daarvan als een van ons iets
overkomt?
1HHDOVGHHFKWVFKHLGLQJDORI¿FLHHO
heeft plaatsgevonden dan kan uw exschoonzoon nooit meer erven van u of
uw vrouw. Overigens roert u een actueel thema aan: namelijk moeten ook
aangetrouwde personen van kinderen
mee erven van hun schoonouders? De
meeste notarissen vragen aan ouders
die een testament laten opmaken of
daarin ook een anti-schoonzoon- of
schoondochterclausule moet worden
opgenomen. Waarmee de nalatenschap
buiten de gemeenschappelijke huwelijksboedel van zoon of dochter blijft.
In het wettelijk erfrecht is dat nog niet

het geval. Erfenissen vallen dan in de
gemeenschappelijke boedel.
Successierecht ook
over vordering kind
Is het waar dat mijn zoon als ik overlijd al belasting moet betalen, terwijl
hij pas over de erfenis kan beschikken
als mijn vrouw komt te overlijden? En
wat gebeurd er als de langstlevende
al het geld opmaakt en er uiteindelijk
voor mijn zoon niets te erven valt? En
aan welke belastingtarieven moet ik
denken als het om aanzienlijke erfenissen gaat?
Als de nalatenschap voor de kinderen
boven de vrijstellingsgrens komt,
moeten daarover successierechten
worden betaald, óók als er sprake is
van een langstlevende ouder volgens
het nieuwe erfrecht die de gehele nalatenschap in beheer krijgt. In die situatie krijgen de kinderen hun erfdeel als
vordering op de langstlevende ouder,
die pas tot uitkering komt als de ouder

is overleden of als dat per testament
anders is bepaald. De langstlevende
ouder heeft overigens ook de vrijheid
om het erfdeel alvast aan de kinderen
uit te betalen. Bij latere uitbetaling van
dat deel wordt uiteraard géén successierechten meer geheven.
Het is vaak gebruikelijk in dit soort
situaties dat de successierechten al
worden betaald door de langstlevende.
Wil of kan hij of zij dat niet doen, dan
zullen de kinderen de successierechten
moeten opbrengen. Dit kan worden
voorkomen door de mensen een
testament te laten maken waarbij men
de langstlevende tot enig erfgenaam
benoemt. Pas als deze langstlevende
overlijdt worden successierechten
geheven over de totale erfenis voor de
kinderen.
Als de langstlevende inmiddels al
het geld - dus ook het deel van de
vorderingen van de kinderen - heeft
opgesoupeerd, dan zijn de reeds

betaalde successierechten uiteraard
niet meer terug te vorderen.
Overigens is er door de vrijstellingen
bij de meeste mensen, die niet rijk
zijn, niet zo gauw sprake van successierechten en zijn de belastingtarieven
bij kleine vermogens nog gering.
De kinderen hebben op zich een
YULMVWHOOLQJYDQ¼ WDULHI 
maar deze vervalt als hun erfdeel
JURWHULVGDQ¼'HKHI¿QJLV
SURFHQWWRW¼0HWDQGHUH
ZRRUGHQHUIWHHQNLQG¼GDQ
is het successierecht dankzij de nog
JHOGHQGHYULMVWHOOLQJVOHFKWVFLUFD¼
 UXLPSURFHQWYDQKHWWRWDDOYDQ
de verkrijging).
Daarna loopt het tarief geleidelijk op
WRWSURFHQWDOVHHQNLQGPHHUGDQ¼
JDDWHUYHQ RRNGHYRUGHULQJ
op de langstlevende). Stel dat een
NLQG¼HXURHUIWGDQEHGUDDJW
het successierecht voor hem of haar
LQWRWDDOFLUFD¼ GXVELMQD
procent).

Door optimaal gebruik te maken van
belastingvrije schenkingsmogelijkheden bij leven, kunnen successierechten
later worden uitgespaard. Maar dat is
weer een heel andere kwestie. Raadpleeg daarvoor een notaris!
Testament herroepen
na de echtscheiding
Acht jaar geleden ben ik gescheiden.
Tijdens ons huwelijk hebben we een
testament laten maken. Ik weet alleen
niet meer bij welke notaris. Is dit
testament nog geldig? En zo ja, waar
kan ik dan terecht om dit te laten
ontbinden?
Een testament blijft geldig zolang het
uitvoerbaar is. Thans is in de wet wel
vastgelegd dat de ex-partner niet meer
erft maar daarbij kunnen zich nogal
complicaties voordoen. U kunt uw
(oude) testament elk moment laten
wijzigen of herroepen. Neem daarvoor
contact op met een notaris. Het hoeft
niet per se de oorspronkelijke te zijn.
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
O De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen
van de familie, makelaar en / of woningstichting
O Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
O Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
O Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
O Gelijk contact: 010-8424225 / 06-29103430
O per email bontes@upcmail.nl
O Zie ook www.woningontruiming.net
O

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

O

Aluminium kozijnen?
Ervaring zegt meer
dan 1000 en
1 woorden...

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak
Rodenrijselaan 54 - 3037 XG - Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23
www.schoenmakerijagterberg.nl

AANBIEDING

Klassieke truien
van € 49.95 voor € 35,Klassieke vesten
van € 55.- voor
Van

€ 39.95

Katoenen stretch broek
€ 55,- voor € 49.95 twee voor

€ 90.-

Maat 56,58,27,28,110
nu

€ 55.- twee voor

€ 100.-

Maat 60,29,30
nu

€ 59.95 twee voor

€ 110.-

Piet lap heren mode is groot in comfortabele broeken
Stretch en verlaagde band zijn bij ons de norm.
Luxe jeans en casual: Pierre Cardin en Mac for men
Jeans en casual basic: Brams Paris, BPC
Casual en gekleed: Meyer, Club of Comfort en Calabria

ALUMINIUM-KUNSTSTOF

Aluku
“Z U I D L A N D”

Koperwiek, Centrum Passage 55-57, Capelle a/d IJssel, 010-4588170
Reigerhof 84, Nieuwerkerk a/d IJssel

Krommedijk 3 p 3214 LH Zuidland
Tel: (0181) 451 851 p info@aluku.nl p www.aluku.nl

Hesseplaats 72, Rotterdam-Ommoord

Openingstijden showroom: maandag t/m donderdag van 8:30 tot 16:30 uur,
vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur of volgens afspraak.

Sterrenburg, PA de Kokplein 128, Dordrecht-Sterrenburg

Keizerswaard, Rotterdam
Zuidwijk, Rotterdam
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Avondvierdaagse was een feest
Lezing over het veenweide landschap in
centraal Zuid-Holland
Op dinsdag 8 april geeft Johan Knoester, op
uitnodiging van de Historische Vereniging
Prins Alexander (HVPA), een lezing met
als titel ‘Gelukkig is het land waar het kind
zijn moer verbrandt’. De lezing gaat over de
geschiedenis van het veen-weide landschap
in centraal Zuid-Holland en dan met name
toegespitst op het gebied van de Alexanderpolder. Johan Knoester is consulent
geschiedbeoefening bij Erfgoedhuis ZuidHolland en voorzitter van de Historische
Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.
Na de pauze is er gelegenheid tot het bekijken van historische foto’s en ander materiaal
over de Prins Alexanderpolder. Het bestuur
van de HVPA vraagt iedereen die foto’s of
andere afbeeldingen van de Prins Alexanderpolder heeft, deze mee te nemen. Op deze
manier wil de HVPA inventariseren welk
materiaal er voorhanden is dat later gebruikt
kan worden voor een tentoonstelling, een
publicatie of verder onderzoek.
De bijeenkomst vindt plaats in het Continental Art Centre, Robert Kochplaats 342, Rotterdam (Ommoord). Het programma begint
om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Aanmelden kan via email: hvprinsalexander@gmail.com.

De natuur gaf ons een motor mee van het allerbeste
merk gaf ons een hart en
longenpaar, gezond, gaaf,
goed en sterk en een paar
flinke benen een groot
geluk op aard wie die niet
leert gebruiken is niet zo’n
motor waard.
Dit is een couplet van één van de
vele liedjes die wij zongen tijdens
de vele wandeltochten. Ook ‘hoog
op de gele wagen’ was een veel
gezongen lied en natuurlijk ‘avondvierdaagse, je bent het topevenement
van het seizoen’.
Elk jaar in juni wordt de avondvierdaagse gelopen met diverse
startpunten door de stad. Maar zoals
in de jaren ‘50 en ‘60, toen veel
speeltuinverenigingen een wandelclub hadden, dat zie je niet meer. Nu
lopen de deelnemers individueel of
met een groep van school. Ik was en
ben nog steeds lid van speeltuinvereniging ‘Terbregge’. Wij hadden
twee groepen; de oudsten liepen vijftien kilometer en de kleintjes (mijn
zusje en nichtjes liepen al vanaf vijf
jaar) liepen tien kilometer. Ons tenue
bestond uit een witte blouse en een
blauwe rok, witte sokken en witte
gympies. Als we ‘s zaterdags een
tocht hadden, verzamelden we op de
speeltuin en gingen met bus en tram
op pad naar de vereniging die de
tocht organiseerde.

Ton Harzing (de man van onze
leidster) had een busje van zijn
bedrijf en als er dan nog een vader
met een auto was, werden we ook
wel eens weggebracht (er gingen
veel makke schapen in een hok). Ik
herinner me de tochten die jaarlijks
terug kwamen zoals de Jeugd Rode
Kruismars, de Hermandadmars, de
herfsttocht in Gouda en natuurlijk
de avondvierdaagse. Wij startten
bij de Brandaris in Schiebroek. De
leidster moest ons binnen aanmelden
en onderweg kreeg je dan controle,
de groep werd geteld, je kreeg een
knipje in de kaart en bij terugkomst
moest je je afmelden. Je kreeg een
routebriefje mee en daar stond ook
op waar je kon rusten.
Van water moet je plassen
Velen van ons hadden met een
veiligheidsspeld een washandje aan
de binnenkant van hun rok gemaakt
met een rolletje drop of pepermunt
of wat stukjes komkommer en we
KDGGHQHHQYHOGÀHVPHWGULQNHQELM
ons. Onderweg hadden sommige
mensen een teil water voor hun huis
gezet met bekertjes erin. Daar waren
we gek op, maar van water moet je
plassen. Soms kon je onderweg bij
het rustpunt naar de WC, maar dat
was lang niet overal zo. Ik herinner
me nog dat we altijd een sanitaire
stop hielden als we langs vliegveld
Zestienhoven kwamen. De leidster
zei dan “meisjes links en jongens

- Wandelen op de Grindweg tijdens de avondvierdaagse 1960. V.l.n.r.: Ikzelf, Kees Hordijk,
Guusta Harzing, Annelies Michels, Ireen Wuyster, Sylvia Vroon, Jenny Biesheuvel, Coby
Plaisier, Ria de Wit, Anneke de Ruyter, Ronald van de Welle, Jacomien Roodenburg, Henk
Wuyster, Janneke Hondertmark, Frans van Drunen en tante Sjaan Harzing (leidster). -

rechts” en dan verdwenen degenen
die moesten in de bosjes. Er waren
ook diverse regels: bij ziekenhuizen
en begraafplaatsen moest je stil
zijn en wilde je een andere groep
passeren, moest je bij de leiding van
die groep toestemming vragen. Ook
tijdens het passeren moest je stil
zijn. Onderweg stonden op diverse
plaatsen mensen te jureren en de
groep die er het meest verzorgd
uit zag, in de maat liep en ook nog
eens zong, won een groepsprijs.
De laatste avond moest je op het
Meiersplein verzamelen en werd
je onthaald door je familie met
bloemen en onder leiding van een

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor
een spetterend meezingfestijn op zondagmiddag 1 juni vanaf 14.30 uur in volle gang. Het
muziekevenement genaamd ‘Van Smartlap
tot Opera’ vindt plaats op de Koeweide en
zal een keur aan attracties bieden. Het zingen
begint om 15.30 uur. Een bewonerskoor,
dat speciaal voor de gelegenheid wordt
samengesteld uit bewoners van Kralingen
en Crooswijk, zal zijn repertoire ten gehore
brengen. Wie mee wil doen, kan zich vóór 15
april aanmelden bij wijktheater De Tamboer,
010-4141705.
Aan het spektakel doen voorts mee sopraan
Waldin Roes, bariton Jan Mulder, het Rotterdams Opera Koor, smartlappenkoor De
Tranentrekkers, RET Mannenkoor, Havenstad Operette, De Krijsende Krengen en
Harmonie Hermandad. De toegang is gratis.

Francien de Leede van Drie
Rietstapstraat 34
3056LS Rotterdam
ariedeleede@kpnplanet.nl

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

Oplossing foto 18 maart 2008

- De Hoekse Tranentrekkers -

Aanmelden
gelegenheidskoor
Van Smartlap tot Opera

GUXPEDQGQDDUGH¿QLVKJHEUDFKW
Onze twee groepen wachtten altijd
op elkaar, hetzij onderweg of anders
op het Meiersplein. De laatste avond
namen we altijd de speeltuinvlag
mee en probeerden we direct achter
de band aan te lopen. Er liepen
diverse bands en het was een feestelijke afsluiting van vier avonden
wandelen, want aan het eind kreeg
je dan ook nog eens je medaille

Vele lezers zullen gezien hebben dat het op deze foto uit 1970 om de bouw van het Sport- en
Tentoonstellingscomplex Ahoy gaat. Heel Rotterdam was trots op dit complex, hoewel velen
in Noord vonden dat zoiets niet in Rotterdam-Zuid gebouwd had moeten worden. Nadat
het tentoonstellingsgedeelte al eerder in gebruik was genomen, opende Prins Claus op 15
januari 1971 het Sportpaleis. Direct daarna ging de Zesdaagse van start, het wielerevenement waarvan achttien edities achtereen gereden zouden worden. Ook vandaag de dag biedt
het Sportpaleis weer onderdak aan de Zesdaagse zoals er ook sinds 1974 het ABN AMRO
Tennistoernooi plaatsvindt. Na jaren mag worden geconcludeerd dat het Sportpaleis Ahoy
volledig aan het doel heeft beantwoord. Sportvoorstellingen, concerten, ijsrevues en circussen
brachten het Sportpaleis miljoenen bezoekers. Geen wonder dat besloten is de publiekscapaciteit te vergroten.
De links op de foto nauwelijks zichtbare sportaccommodatie heeft minder lang
bestaan dan Ahoy. Het gaat om zwembad ‘De Plompert’. Dit openluchtbad verwelkomde in mei 1969 de eerste zwemmers, maar sloot eind jaren tachtig al weer.
Tienduizenden bewoners van Zuid moeten er in die jaren gebruik van hebben
gemaakt. Ook werden er wedstrijden gehouden, zoals de Europese Jeugdkampioenschappen in augustus 1971.

Nieuwe foto
De foto is uit 1957 en hoewel de Europacup dan al wel bestaat, komen daarin
nog maar weinig Nederlandse voetbalclubs uit. Wel maken de clubs af en toe
buitenlandse reizen en spelen dan tegen plaatselijke clubs. Welke club zien we
hier op zo’n reis en herkent u bepaalde spelers?
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Visgilde Voordeel

Verse forel

5,00

nu 3 stuks

Hollandse
wokschotel

1,80

100 gram

D.R. Venrooy, tandprotheticus

Hesseplaats

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Witte de Withstraat 81 A Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
3012 BN ROTTERDAM Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90
www.homehotel.nl
info@homehotel.nl
Al onze kamers zijn voorzien van douche /
toilet en kleurentelevisie.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden,
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een
kort of lang verblijf, van één overnachting
tot vele maanden.

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

ARNOUD VOET

Voorhaven 16, Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30
(010) 2847362 of (010) 2763852 of 0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.nl

ZAANSE

Voor ons geen kunst!

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 MFax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl
M

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

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

40PlusRelatie.nl

Behandeling bij u thuis mogelijk!

Automobielbedrijf

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griffioen”
’n goed kunstgebit?

ABA

JUWELIERS

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808

Home Hotel is gevestigd in de Witte de
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

STOELENMATTERIJ

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

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Opticien

DESCENDRE
Tevens ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Receptie:

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nl

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

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

GERALDO Sports & Beauty
Pedicure Manicure (Sport)massage
Diabetische en Reumatische aantekening

Nu ook voor een schoonheidsbehandeling

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Strevelsweg 852
3083 LV Rotterdam
Telefoon: 010 - 844 75 19
E-mail:
g-oudenhoven@chello.nl
internet: www.geraldo.nl

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
TMG

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

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

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

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

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Cursus
Microsoft Word
Microsoft Word is waarschijnlijk het
meest gebruikte en bekendste tekstverwerkingsprogramma. Voor zakelijk
gebruik biedt Word een scala aan
mogelijkheden; van het ontwerpen van
elektronische formulieren, tabellen
maken en mailings automatiseren tot
het zelf maken van macro’s. Ook in een
minder professionele omgeving kunt u
meer uit het programma halen dan het
opmaken en corrigeren van teksten. De
Basis Word cursus begint bij het begin.
U komt vanzelf de gereedschappen,
functies en mogelijkheden van Word
tegen die u leert toepassen. Maar u
leert ook veel handige en praktische
mogelijkheden van dit veelzijdige
programma. Lijkt het u wat? Startdatum
15 mei 2008 van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor meer Informatie en inschrijvingen
naar 010-4126200 (Henny Zeeuw of
Arie van Berkel) of mail naar
cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

- Margot zingt en Ab begeleidt op mondharmonica.
Foto Ellie Schop -

Senioren
ontdekken
het plezier van
talentenjacht
Steeds meer senioren doen verdienstelijk mee aan talentenjachten en
songfestivals in de regio. Op het 14de
Rotterdams Songfestival op donderdag
DSULOVWDDQHUPLQLPDDOYLMILQ¿QDOH
Onder hen de 72-jarige Wim Voogt, het
duo Tjetsetters bestaande uit Bertus van
der Horst en Frans de Neef (allebei 67)
en het duo Margot van Tielborg en Ab
den Haan. “Wij zijn niet oud, want de
duvel is dat. Daarom geven we onze
leeftijd niet prijs”, lacht Den Haan
ontdeugend.
Laatstgenoemd duo treedt regelmatig
op, onder meer bij de Rotterdamse
Artiesten Club (RAC) in partycentrum
Keizershof in Ommoord. Margot zingt
en Ab begeleidt haar afwisselend met
mondharmonica en saxofoon. Het duo
heeft rustige en jazzy luistermuziek op
het repertoire en de wijze waarop ze dat
zuiver en vakkundig brengen beloonde
GHMXU\PHWHHQ¿QDOHSODDWV
Tjetsetters heeft een geheel eigen
(protest)repertoire en brengt dat op
komische wijze. Bertus zingt en Frans
begeleidt hem op accordeon. Wim
Voogt is een specialist in songs van
PHWQDPH6LQDWUD'H¿QDOHPHW
vermoedelijk twaalf kandidaten, vindt
plaats in Grand-Café Le Bon Vivant
aan het Rododendronplein 10 in Rotterdam-Schiebroek. Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis.

Dinsdag 1 april 2008

pagina11

Lombardijen in halve eeuw
flink veranderd
Lombardijen, de meest westelijke wijk van deelgemeente IJsselmonde, is vrij snel gebouwd. Noodzakelijk, want de naoorlogse woningnood was schrijnend. Op 18 oktober 1956 besloot de
gemeenteraad tot het bouwen van deze buurt rondom nooddorp
Smeetsland. De bouw kon niet direct van start, doordat de gemeente de benodigde bouwgrond nog niet volledig in bezit had.
Daarom besloot de raad op 11 maart 1957 tot een onteigeningsprocedure voor de grond die nodig was voor het bouwen van het
oostelijk deel van Lombardijen, de omgeving van de Zenostraat
en de Diogenesstraat.
Vervolgens viel op 25 juni van dat
jaar het besluit te beginnen met de
bouw van 216 etageportiekwoningen,
acht winkels, 128 bejaardenwoningen
en woongebouw Lommeroord in de
omgeving van de De Mussetstraat
in het zuidelijke deel van de wijk.
Het duurde overigens nog tot 21 september 1959 voordat de eerste paal
voor dit complex van architect E.F.
Groosman werd geslagen. Het was de
voorbode voor meerdere bouwplannen die in hoog tempo werden
ontwikkeld. Op 23 juli 1958 werd
besloten 384 galerijwoningen in acht
ÀDWJHERXZHQYDQYLHUYHUGLHSLQJHQ
te bouwen bij de Molièreweg. Op 27
september 1959 sloeg mr. Jacques
Dutilh, voorzitter van de woningstichting Lombardijen en vader van
burgemeestersvrouw Mariëtte Opstelten, de eerste paal. De bouw van het
complex verliep voorspoedig. De
eerste sleutels werden nauwelijks een
jaar later uitgereikt.
Winkelstrip
Tot de eerste winkels op de winkelstrip aan de Dumasstraat behoorden
GHEDNNHULMYDQ--.RRLMHHQ¿OLDDO
van levensmiddelenconcern Vivo, de
slagerij van L.W. Bücher, de zuivelhandel en het kruideniersbedrijf van
J.P. Vaandrager (die ook een zaak had
in de Utenhagestraat in Carnisse), het
sigarenmagazijn van A.J. Hoekman,
de kapsalon van J. Lammers en de

drogisterij van D.A. van der Zaan.
Al deze winkels hadden de klandizie
van het gezin van Aad Veerman, dat
woonde in de aangrenzende De Mussetstraat. Veerman was toen nog niet
bekend als bokspromotor. Later werd
hij organisator van de jaarlijkse Bep
van Klaveren Memorial.
Ook de Van de Woestijnestraat kwam
in die periode tot ontwikkeling. Hier
werd een soortgelijke winkelstrip

- De feestelijke opening van de winkelstrip aan de Dumasstraat in 1960. Niet een van de middenstanders van
het eerste uur is nog actief. Foto collectie Rein Wolters -

slagerij J.H. Kraan, slijterij Montilla,
HHQ¿OLDDOYDQKHWOHYHQVPLGGHOHQconcern De Spar en de drogisterij van

vaak vol water stonden, leenden
zich uitstekend voor vlotje varen op
stellingplanken. Bakkers, melkboeren

- Flat Lommeroord aan de Dumasstraat nog in aanbouw. Foto genomen vanuit de La Martinestraat, de voormalige Dordtsestraatweg. Foto collectie Rein Wolters -

gerealiseerd als aan de Dumasstraat
en werden onder meer brood- en banketbakkerij Van der Meer & Schoep,

- De Dantestraat had ook een winkelstrip, evenals de Dumasstraat, Pliniusstraat, Van de Woestijnestraat,
Zenostraat en Spinozaweg. Alleen de Spinozaweg is anno 2008 nog winkelgebied. Foto collectie Arnoud
Voet/Jan Roovers -

J.P. Kasius gevestigd.
Woestenij
Ondertussen had de onteigeningsprocedure de benodigde bouwpercelen
in bezit van de gemeente gebracht en
kwam de minister van Wederopbouw
en Volkshuisvesting, mr. Van Aartsen,
op 24 september 1959 naar de enorme bouwput, die Lombardijen toen
ZDVYRRUKHWVODDQYDQHHQRI¿FLsOH
paal voor 512 portiekwoningen in de
omgeving van de Miltonstraat. Alsof
dat bouwproject nog niet omvangrijk
genoeg was, kwam daar de volgende
dag nog een eerste paal voor 214
eengezinswoningen bij. Bij deze
projecten werd het door Groosman
ontwikkelde en nog altijd toegepaste
Dura-Coignet systeem, montagebouw
met geprefabriceerde betonelementen, veelvuldig toegepast.
De buurt bleef lang een woestenij,
waar kinderen zich best amuseerden
met bouwafval. De bouwputten die

en colporteurs van leesmappen probeerden de nieuwe inwoners tot klant
te maken. Nauwelijks vier jaar na
het eerste bouwbesluit, was dit deel
van Lombardijen gereed. Uiteraard
werd ook elders in de wijk gebouwd,
zoals het noordelijk deel. Aan de
huisvesting van grote gezinnen werd
ook gedacht. In de omgeving van de
Horatiusstraat ging op 6 april 1960 de
eerste paal de grond in voor 302 eengezinswoningen, waaronder 124 voor
grote gezinnen. Wethouder Bavinck
was de eer gegund op 27 mei 1960
een eerste paal te slaan voor nog eens
570 woningen, nu in de omgeving
van de Homerusstraat. Een deel
van de woningen is inmiddels weer
afgebroken.
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
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www.huis-ontruiming.nl
O

 Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

O

 Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van
groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.

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

O

 Ook te koop gevraagd: Geheel of gedeeltelijke inboedels.

Dag en nacht bereikbaar

O

 De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

O

 Wij werken door het gehele land.
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

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

4248

010 - 420 88 84

(24 u p/d)
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Ome Teun
verrichtte
wonderen
met zijn handen
Soms bekruipt mij de onbedwingbare lust een fietstochtje te
maken door de buurt waarin ik als kind ben opgegroeid. Ik ben
geboren in de Bergpolderstraat, een nauwe, vrij stille straat tussen de Bergselaan en de Vlaggemanstraat.
In mijn gedachten was die straat
vroeger een stuk breder dan nu,
maar dat komt natuurlijk doordat
er destijds - en nu praat ik over de
jaren veertig - geen auto’s langs de
stoepranden stonden. Ik kan me niet
herinneren dat een van onze buren
een auto bezat. Nieuwsgierig als ik
EHQZLOLNZHOHHQVYDQPLMQ¿HWV
stappen en met een steelse blik de
naambordjes bekijken van de mensen
die er nu wonen. Van mijn toenmalige vriendjes herinner ik me de namen
Henk en Bram Jordaan, Piet Aalbers
en Toon Blommers. Ze zijn natuurlijk
allang vertrokken of misschien zelfs
overleden.
Ook de naam van een wat oudere
jongen schiet me nu ineens te binnen:
Henk Lampen. Hij woonde met zijn
ouders tegenover het muurtje van het
telefoongebouw waar ik dagelijks
urenlang een bal tegen heb staan
schoppen. Zijn vader heette Wout en
die beschouw ik nog steeds als een
held uit de oorlogsjaren. Het zal eind
1944 zijn geweest dat de ‘moffen’ in
hun wanhoop in Rotterdam razzia’s
hielden om mannen onder de veertig
op te pakken die in Duitsland in
de wapenindustrie moesten gaan
werken. De meeste mannen gingen al
of niet gedwee in de rij staan. Wout
Lampen wachtte de komst van de
bezetters niet af en dook onder in
een kruipkelder. Toen de Duitsers

verdwenen waren, had hij de lef zich
triomfantelijk op straat te vertonen.
Later heb ik hem bij bokswedstrijden
in Odeon en de Rivièra-hal in de
hoek achter Theo Huizenaar zien
staan. Hij moet ook zelf nog een
tijdje gebokst hebben, want nog niet
zo lang geleden heb ik hem met o.a.
Bep van Klaveren, Luc van Dam, Jan
de Bruin, Frits van Kempen en Teun
Brommer in een vuurrood fotoboekje
van Kees Molkenboer zien staan.
Jammer dat er geen tekst bij stond.
Het kanon
In de oorlogsjaren was ik een vaste
bezoeker van de wedstrijden van
Xerxes en RFC. Dat waren voor mij
op loopafstand de dichtstbijzijnde
clubs. Ik kan me niet herinneren
dat het groenwitte RFC ooit ergens
anders heeft gespeeld dan aan de
Essenburgsingel. Als er twijfel
bestond over het doorgaan van de
wedstrijden, wandelde ik de Statentunnel door en kon ik aan het eind de
vlaggen op de hoge overdekte tribune
zien wapperen. Wapperden ze niet,
dan wist ik dat het veld afgekeurd
was en maakte ik rechtsomkeer. RFC
speelde in mijn kinderjaren in de
hoogste amateurafdeling en bezat in
Daaf Drok, Dick Apon en Leo van
Walsum gereputeerde spelers. Ik
heb heel wat keren achter het doel
van Japie Hogerwerf gestaan en ook

- De Vlaggemanstraat, met rechts het telefoongebouw waar Dick vaak een balletje tegen de muur trapte (foto Voet) -

de namen van Griese, Spigt en Hey
zijn altijd in mijn geheugen blijven
hangen.
Xerxes speelde in die dagen aan de
Kanaalweg ongeveer op de plek waar
na de oorlog het NSB-kamp verrees
en nu de camping is gevestigd. De
opkomende Faas Wilkes speelde daar
naast het legendarische ‘kanon’ Wim
Lagendaal, een commissaris van politie. De laatste heb ik op het Spartaterrein eens een bal zo hard tegen de
lat zien schieten dat-ie terugsprong
tot in de middencirkel. Ik zal niet
alle namen van Xerxes-spelers gaan
opnoemen die ik me nu nog herinner,
maar voor een wil ik een uitzondering maken: Cas Louwe, een stugge.
stoere verdediger. In zijn nadagen
heeft hij nog jaren voor NADO V
gespeeld. Dat was de club van mijn
vader. NADO was de afkorting van
Niets Anders Dan Overwinnen, met
DOVELMQDDP1D$ÀRRS'RRG2S
Humoristisch koppel
Nado V voortgekomen uit een fusie
met Vooruitgang, de voetbalclub van
de coöperatie Vooruitgang, was de
club van Co van der Jagt, een gezaghebbend man in de RVB. Hij kon zelf
aardig voetballen, maar hij heeft de
meeste naam gemaakt als bestuurder. Hij had drie zoons Harry, Wim
en Co jr en een dochter Audrey die
veertig jaar presentatrice bij radio en

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (10)

televisie is geweest. Nado speelde op
de Gordelweg en Vooruitgang kwam
van het Henegouwerplein.
Daar heb ik zelf de eerste stappen
op een voetbalveld gezet, samen
met Gerard Meijer, nu al sinds jaar
en dag de verzorger van Feyenoord.
Zijn vader Teun en de mijne waren
vrienden. Teun was niet alleen in de
voetbal- maar ook in de bokswereld
HHQEHNHQGH¿JXXU+LMZDVRDDDQ
de boksschool van Theo Huizenaar
verbonden en als masseur heeft hij
heel wat kampioenen onder handen
gehad. Bij Excelsior vormde hij jarenlang een humoristisch koppel met
Bob Janse (88) vandaar dat we ze de
Wama’s noemden.
Ik heb heel wat aan Ome Teun te
danken gehad. In de periode dat ik bij
Excelsior in een korte periode twee
keer een beenbreuk opliep, heeft hij
me fantastisch gesteund, niet alleen
lichamelijk, maar vooral ook mentaal. Reinier Kreijermaat, een van
Feyenoords steunpilaren in de jaren
zestig, bewaart ook dierbare herinneringen aan Gerards vader. Nadat hij
tegen Vasas in Boedapest een zware
blessure had opgelopen is hij een
aantal weken bij Meijer sr. ingetrokken in een uiterste poging hem voor
de volgende Europa Cup ronde tegen
Stade de Reims speelklaar te krijgen.
Dat is toen wonderwel gelukt.

Gips
In die periode was het met de medische begeleiding van onze voetballers droevig gesteld. Dat weet ik uit
eigen ervaring. In maart 1958 was ik
zo onverstandig op Nieuw-Monnikenhuizen in Arnhem onverantwoord
hard door te halen toen de bal door
een tegenstander met gestrekte voorvoet werd geblokkeerd. We waren na
een 4-1 achterstand teruggekomen tot
4-3 en in een uiterste poging tot 4-4
door te drukken doe je dan wel eens
domme dingen. Hoewel ik verging
van de pijn zag de toenmalige clubarts van Excelsior – ik zal zijn naam
niet noemen – de ernst van de situatie
niet in. Hij liet me zonder begeleiding de wel tien meter hoge trap
tussen het veld en de kleedkamers afleggen. Na de wedstrijd werd ik door
aanvoerder Gerrie den Hartog op
de schouders genomen en naar een
gereedstaande taxi gedragen, die me
vervolgens naar het station bracht. In
Rotterdam stond de grootvader van
Thijs Libregts met zijn Volkswagentje klaar om me naar het Coolsingelziekenhuis te brengen. Daar ging het
been van enkel tot lies voor dertien
weken in het gips. Het zou niet bij
deze ene keer blijven. Een half jaar
later brak ik hem opnieuw.
Dick van den Polder

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002.
Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud
Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot.
Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

De Distilleerketel
De Distilleerketel aan de Middenkous in Delfshaven is een molen met een lange en indrukwekkende geschiedenis. Waarschijnlijk is het
ook een van de meest gefotografeerde monumentale gebouwen van Rotterdam. Henk Hartog
heeft ze in alle standen en situaties vastgelegd,
zoals op 20 november 1979, toen in vervallen
staat verkerend en een gedeeltelijk afgebroken
molenromp. In zijn in 1994 verschenen boek
over De Distilleerketel memoreert auteur Jan
Oudenaarden gedetailleerd dat de molenruïne
omstreeks 1965 werd aangekocht door Jan Adriaan Natte. Vanwege instortingsgevaar kreeg hij
in augustus 1966 van de gemeente opdracht de
bouwval te slopen tot een hoogte van vijf meter.
Daar begon hij vier maanden later mee. Drie
maanden verder had hij zes meter afgebroken en
daar liet hij het bij. Op 8 maart 1978 betaalde

Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam
80.000 gulden voor de bouwval en dat was het
startschot voor het herstel van De Distilleerketel. Het gebouw werd eerst gesloopt en daarna
elf meter in zuidelijke richting opgebouwd.
Voordat op 9 mei 1987 de restauratie feestelijk
NRQZRUGHQDIJHVORWHQPRHVWHQYHHO¿QDQFLsOH
en andere hindernissen worden genomen.
De Distilleerketel is omstreeks 1727 gebouwd
en werd in 1899 door brand verwoest, maar
door de Overschiese molenmaker Van Kempen
weer opgebouwd. Twintig jaar later trad verval
in en bij oorlogshandelingen in 1940 werd De
Distilleerketel in brand geschoten. De romp
bleek nog bruikbaar en die werd in gebruik
genomen door Atlanta, een las- en scheepsreparatiebedrijf.
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Schepen, vis en muziek vullen het
leven van Haring Arie
Zijn schipperspet, zware Van Nelle en zelfgekaakte groene
haring zijn maar een paar van de handelsmerken van Arie
Hoogendam. “Haring Arie is mijn bijnaam”, grijnst de 68-jarige
Vlaardinger terwijl hij koffie lurkt en een shaggie rolt. Visminnend Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam kennen
hem en zijn vrouw Tonnie van grote festivals, waar ze in klederdracht de kunst van haringbehandeling demonstreren en het
zilte zeebanket natuurlijk laten proeven. “Dat doen we al jaren,
tot ieders tevredenheid”, vult Tonnie aan. “Wij tonen het hele
verwerkingsproces: van haringkaken tot serveren.
Als knaap van veertien liet Arie de
schoolbanken voor wat ze waren, werd visser op haringlogger
Vlaardingen 86 en trad daarmee in
de voetsporen van zijn vader. “Twee
jaar later gingen we bij Maassluis in
dichte mist naar de kelder. We waren
net uitgevaren, toen natuurlijk nog

- Haring Arie achter zijn orgel en keyboard in
de kelder onder zijn woning. Links op de grond
twee bakken met voorbehandelde makrelen in
afwachting van de rookoven. Foto Ellie Schop -

WAAR

is

zonder radar en de bemanning had
HHQÀLQNHVORNRS,N]DJGLHNXVW
vaarder zo op ons afkomen. Voordat
ik kon gillen had-ie ons dwars te pakken en stroomde het water binnen.
Een bootje van Rijkswaterstaat bracht
ons veilig aan wal. Niemand raakte
gewond. Wat een avontuur was dat,
zeg. Daarna zijn we verder gegaan op
de Scheveningen 312, die we konden
huren.”
Miljoenen vissen als makreel en
vooral haring zijn door de gekloofde
handen van de ondertussen 39
jaar getrouwde Arie gegaan. Hij
werkte bijvoorbeeld voor het bekende
Vlaardingse visbedrijf van Arie
+RRJHQGLMN,Q7RQQLH  WURIKLM
een levenspartner die hem in zijn
vele activiteiten volledig vrijlaat en

tegelijk op alle fronten ondersteunt.
Ze helpt bij de visparty’s, maar ook
bij het roken van makreel thuis en
het bereiden en bakken van lekkerbekjes en kibbeling in een van hun
achterschuren.
Puik
“Vis koop ik in Scheveningen, want
ik weet er de juiste kwaliteit uit te
pikken. Haring Arie neem je niet in ’t
ootje. Wat ik aan klanten lever, moet
puik zijn anders gaat mijn goede
naam te grabbel.”
Ook de buurt weet hem te vinden als
hij in Scheveningen is wezen kopen.
“Dan komen ze thuis aanbellen, want
een winkel heb ik niet.” Maar het kan
zijn dat Arie dan niet opendoet, want
dan is hij in zijn kelder aan het spelen
op zijn orgel of keyboard. “Muziekles heb ik nimmer gehad. Spelen heb
ik mezelf geleerd en dat doe ik voor
mijn plezier in senioren- en verzorgingshuizen. Natuurlijk ook bekende
zeemansliedjes, want daar vragen de
mensen om. En ik breng meestal een
lekker stukkie vis mee en ook dat
stellen ze erg op prijs.”
Arie is idolaat van schepen. Overal

KAREL gebleven??

- Tonnie en ‘Haring Arie’ Hoogendam tijdens een van hun haringsessies, die ze ook in
Rotterdam verzorgen voor grote en bekende bedrijven. Privéfoto A. Hoogendam. Inzet: De Vl. 86
‘Vooruit’ werd op 11 oktober 1956 op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Maassluis in dichte mist door
een coaster in de grond geboord. Foto Omroep Plus -

in huis en schuren hangen schilderijen en foto’s en er staan ook een
aantal miniaturen. De ene pikante
foto daartussen valt nauwelijks op.
“Vis gaat bij mij altijd voor”, zegt de
vader van drie kinderen en opa van
één kleinkind. “Vis kan niet wachten,
die moet je op het juiste moment
behandelen anders gaat dat ten koste
van de smaak.”
Zo af en toe stapt hij aan boord
van een logger en maakt een reisje
mee. “Dat zit me nou eenmaal in
het bloed.” Arie is ook op andere
fronten actief. Als de televisie van
een buurvrouw het begeeft, zorgt hij
weer voor beeld op de buis. Voor het

plakken van een lekke band van een
buurjongen draait hij zijn hand niet
om.
Op zaterdag is hij te beluisteren in
het nostalgische programma van
Omroep Vlaardingen. Ook bij Omroep Plus, een andere stadszender,
LVKLMYDVWHJDVW³,NKHEZHHUHHQ
verhaal van 22 kantjes gereed om in
de studio live voor te lezen. Van de
uitzending maken ze een CD, zoals
er al eerder eentje is uitgebracht. Já,
ik ben een bedrijvig en bezig baasje,
elke dag van ’s morgens vroeg tot
laat in de avond. Dat is mijn leven
en ik hoop het nog héél lang voort te
zetten.”

CD/Dvd’s met de goedkoopste prijs
en de beste kwaliteit.

Collega zoeken? Kijk op:

Online shoppen en bestellen. De artikelen worden
na ontvangst van je betaling binnen 48 uur
bij jou thuis afgeleverd!

WWW.MIJNCOLLEGA.NL

ZZZPX]LHNNHWHQQO

klusserij

“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
0614363568
Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte
voor de regio Rotterdam Zuid waarin op ambachtelijke
wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet
precies naar uw wensen of maatvoering in de reguliere
handel verkrijgbaar zijn en in overleg met u wellicht
wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de
bovenstaande nummers of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

Rotterdam 1600-1630

1988

-

een nieuw boek
over de oude stad
nu in de boekwinkel

OOGARTSPRAKTIJK
CBR-keuringen  - 
Geen lange wachttijden

VANAF HEDEN WEER
NIEUWE INSCHRIJVINGEN
VOOR ALLE VERZEKERDEN
Winkelcentrum De Koperwiek
Capelle aan den IJssel
-

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307
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Special
Nu de lente zijn intrede heeft gedaan en het mooie weer, hopelijk, voor de deur staat, bekruipen ons de vakantiekriebels. Dat is van alle tijden, maar in de jaren
vijftig en zestig zagen die vakanties er volstrekt anders uit dan vandaag de dag. Waar heden ten dage de bestemmingen dikwijls niet ver genoeg van ons bed
kunnen zijn, daar was een halve eeuw geleden een weekje naar Rockanje al een hele belevenis en de trip ernaar toe nam bijna net zoveel tijd in beslag als nu
een reisje naar de zon in Zuid-Europa. In deze Vakantiespecial van De Oud-Rotterdammer vertellen lezers over die vakanties in hun jeugd en dat levert veel
mooie herinneringen en aandoenlijke verhalen op.

Op de motor naar Warnsveld

Grote knul met een brommer

Ik kom uit een familie van motorrijders en dus
gingen wij op vakantie met de motor. Vanaf
circa1953, ik was toen vijf jaar, gingen wij één
week, later werden dat er twee, logeren bij een
oom en tante van mijn moeder in Warnsveld
(Gld). Mijn vader had een Norton met twee van
die grote zadels. Daar tussenin werd een kussen
gebonden en daar zat ik dan op. Mijn vader reed
altijd graag over binnenwegen, dus bij Gouda
gingen we al binnendoor. Meestal dronken we
NRI¿HELMFDIpGH.ORPSLQ9HHQHQGDDOHQGDQ
door naar Warnsveld.
Oom en tante woonden in een vrij klein huis en
hun dochter en schoonzoon woonden daar ook
nog bij in. Maar met een beetje inschikken kon
het allemaal. Mijn ouders kregen een slaapkamer
en voor mij werd een kermisbedje naast hen op
de vloer gemaakt. Na het ontbijt gingen we er
met de motor op uit. Naar de Posbank in Rheden,
naar oude buren van mijn moeder in Doesburg,
de Loenense waterval of zomaar wat rondtoeren.
Met het avondeten waren we dan weer thuis,
aten met elkaar, ik werd naar bed gebracht en de

Bijna 50 jaar geleden mocht ik met de buren,
mijnheer en mevrouw De Veld en hun kinderen
Ria en Robbie, zes weken mee op zomervakanWLHQDDUKXQKXLVMHLQKHW.UXLQLQJHU*RUVLQ
Oostvoorne. Voor mij feest, omdat op vakantie
gaan voor mijn ouders een te grote uitgave was.
In Oostvoorne, op het veld met de fraaie naam
Subterrein Duinoord, kreeg ik er een heleboel
omes en tantes bij. Ik herinner mij ome Rinus
.ULERR]¶QYURXZ.REXVHQNLQGHUHQ5LQ\HQ
Gerrie en tante Nel Nuijten met Rini en Joop.
&RQQLH.OHLQZDVHUP¶QEHVWHYULHQGLQHQ
PHYURXZ3HWUHVFXÀDQVWHYRRUZHOWLHQPHLGHQ
een hele modeshow van crêpepapier in elkaar.
In de schuur op Oud-Duinoord vermaakten we
ons met dansen en tafeltennis. Ik herinner mij
de namen van de gebroeders Riemslag en zus
(OV.HHV%URHUHQHQ7RQQ\6OHHXZHQKRHN
Ook Hans Esser kwam met ouders en zussen
ZHOHHQVRSEH]RHNELMGH.ULERRV'LH+DQV
vond mij geloof ik wel leuk, zeker na die moGHVKRZPDDULNYRQGKHP]R¶QJURWHNQXO+LM
had zelfs al een brommer en ik was nog maar
twaalf of zo.

volwassenen hadden nog een gezellige avond
met elkaar. Toen in 1957 mijn zusje geboren was,
kocht mijn vader een zijspan aan de motor en nog
steeds gingen we ieder jaar in Warnsveld logeren.
Toen Annie en Eef (de nicht en neef van mijn
moeder) zelf kinderen kregen, gingen de ouders
verhuizen, maar wij kwamen nog steeds op het
zelfde adres vakantie vieren. Toen ik 16 jaar was
ging ik alleen met mijn vriendin op de brommer
op vakantie, ook weer naar ons vertrouwde adres.
Sinds een jaar of vijf staan wij in het naseizoen
zeven weken op camping ‘De Wije Werelt` in
Otterlo en bezoeken we heel veel plekjes uit mijn
jeugd. Uiteraard zijn oom en tante al overleden,
maar Annie en Eef, inmiddels ook al tegen de 80
jaar komen elk jaar even langs op de camping om
ELMRQVHHQEDNNLHWHGRHQ.RUWRPJHZHOGLJH
vakantie herinneringen.
Francien de Leede van Driel
Rietstapstraat 34
3056 LS Rotterdam
ariedeleede@kpnplanet.nl

Aan de vakanties uit mijn jeugd bewaar ik
goede herinneringen. In de jaren vijftig gingen
ZLMPHWKHWJH]LQDOWLMGQDDU.DWZLMNDDQ=HH
particulieren verhuurden hun woonhuis en
bivakkeerden zelf in de zomer in een tuinhuis
of zo.
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9HUGHUKHULQQHULNPLMGHYHOHSDUWLMWMHVYROOH\EDO
We waren er altijd buiten, want de zon scheen eigenlijk altijd, dus ook zwemmen in het Brielse Meer
stond hoog op de lijst.
De familie De Veld ben ik nog altijd dankbaar voor
de heerlijke tijd, die ik bij hen en niet alleen in
Oostvoorne, heb mogen doorbrengen. En met die
JURWHNQXOPHW]¶QEURPPHUEHQLNDOZHHUUXLP
jaar gelukkig getrouwd.
Nel(lie) Metz,Mijnsheerenland.
Esser.Hans@gmail.com

Haasnoot voor schoenen
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Zon
De eerste horeca-ervaringen deed ik er op in de
9RONVERQG'DDUURRNWHLNP¶QHHUVWHHQWHYHQV
laatste sigaretje. Ik heb menig kwartje in de jukebox
gegooid om steeds drie tophits te draaien. Voor mij
waren dat: Blue Moon (weet niet meer van wie),
%OXHEHUU\+LOOYDQ)DWV'RPLQRHQ0U3DJDQLQL
van Ella Fitzgerald.

Mijn vader werkte op kantoor bij “De Nationale”
(Levensverzekeringmaatschappij) op de Schiekade,
veel grote bedrijven in die tijd boden hun personeel
de gelegenheid een keuze te maken uit diverse
vakantiebestemmingen tegen gereduceerde prijzen
en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
Mijn vader bestelde een taxi, die pa, ma, mijn twee
broertjes en ik plus de nodige bagage voor de deur
LQ.DWZLMNDÀHYHUGHHHQVWUDDWDFKWHUGHERXOHYDUG
Ook werd er steevast een kleedhok op het strand
gehuurd. De pret kon beginnen.Naast veel zon herinner ik me ook regendagen, dan werd er gewandeld
in de duinen of maakten we uitstapjes naar naburige
plaatsen, zoals Leiden. Bij slecht weer werd altijd
gebak gehaald bij banketbakker Haasnoot in de
.DWZLMNVHKRRIGVWUDDW
'HQDDP+DDVQRRWLVZLMGYHUEUHLGLQ.DWZLMN
het zaterdagse vuurwerk sloot jaar in, jaar uit met:
“HAASNOOT VOOR SCHOENEN”, ook dat was
een heel evenement in die dagen.
Begin jaren 50 werd op zondag het strand gemeden,
ook al vielen de mussen van het dak......Voor een
christelijk gezin was het eenvoudigweg “not done”
je op die dag tussen jan en alleman op het strand te
vermaken. Wel werd gewandeld met het hele gezin
of gelezen in de tuin. Aangezien ik al van jongs af
aan verslingerd was aan boeken vond ik dat geen
straf.
Na deze zomervakanties zijn er nog vele gevolgd, in
DOOHUOHLODQGHQHQFRQWLQHQWHQWRFK]XOOHQGLH¿MQH
en harmonieuze weken van toen altijd een gouden
randje hebben in mijn herinnering!
Marieke Moughrabi-Tollig
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Huisje in Ede

Naar de Hoek

Ja, wij gingen in die jaren al met vakantie.
Mijn vader werkte bij de GEM, de Graan
Elevator Maatschappij aan de Brielselaan
waar wij ook woonden. Ik denk een van
de eerste bedrijven met een vakantiepark.
Gelegen in Ede. Het was erg luxe, met
een douche die wij thuis niet hadden. Een
week mocht je erheen. Je werd met de
bus opgehaald bij het bedrijf en onderweg
werd accordeon gespeeld en gezongen in
de bus.

Niemand had een auto. Er was zelfs een
zwembad midden in het bos, waar de
boswachter bij stond om ons welkom te
KHWHQ,QWXVVHQZDVGHERGHPHW¿HWVHQ
ook gearriveerd. De vorige ploeg ging dan
weer naar Rotterdam terug. Je had toen
een week vakantie per jaar. Nooit zal ik
die vakanties vergeten.
Lenie Sijlaar
Coostlander@planet.nl

W

Toen ik uw oproep las om vakantieverhalen uit de jaren 50/60 te
beschrijven kwamen er bij mij herinneringen boven van vakantieweken
in Hoek van Holland.
Wij gingen in die tijd nooit met onze
ouders op vakantie. Daar was geen
geld voor, maar wij werden wel voor
drie weken in de zomervakantie naar
Hoek van Holland ‘gestuurd’.
Wie het organiseerde is mij niet
GXLGHOLMNPDDULNKHEHU¿MQH
herinneringen aan; lekker buiten
in de duinen en aan de zee spelen
was voor ons ‘stadskinderen’ een
ongekende luxe. Iedere (werk)dag
vertrokken wij met de trein van station Zuid naar ‘de Hoek’. Ik woonde
destijds in de Beverstraat 19 b en wij

voegden ons ‘s morgens vroeg in de
rij van kinderen en begeleiders die
over de Beijerlandselaan aan kwamen
lopen om zo naar Station Zuid te
lopen. Daar stapten we in de trein die
ons naar Hoek van Holland bracht. In
mijn herinnering een feest.
We brachten onze dagen door met
een vaste begeleidster en dezelfde
kinderen. De groepen droegen de
hele periode van drie weken een
bordje met een nummer erop bij zich.
Op één van de foto’s is het nummer
61 te lezen; waarschijnlijk in het jaar
1957. Onze meegebrachte boterhammen aten wij in de buitenlucht op.
Als het regende kan ik me herinneren dat we in een grote overdekte
(schuur??) ruimte konden schuilen en

S

drankje.

drankje
hot
s
voortref

- Op deze foto van 1955 zit ik op de voorste rij en ik ben het vierde meisje van rechts. -

- Op deze foto van 1956 ben ik degene van
de middelste rij uiterst rechts. -

daar kregen we ook melk te drinken.
Op die locatie zijn volgens mij ook
deze foto’s gemaakt.
Aan het eind van de middag was het
weer tijd om in groepsverband en in
lange rijen naar het station van Hoek
van Holland te lopen en de thuisreis
weer te aanvaarden. Moe kwamen we
dan thuis en zagen alweer reikhalzend uit naar de volgende dag. Ik
denk dat ik in 1955 voor de eerste
keer ben meegegaan. Ik heb van,
waarschijnlijk drie achtereenvolgende jaren, een groepsfoto maar kan
me geen enkele naam herinneren van
de andere kinderen in de groep(en)
behalve die van twee van mijn zusjes.
Het zou leuk zijn als de kinderen van
destijds zich herkennen en zo ‘ons’
plaatje weer duidelijker wordt.
Marijke van Leeuwen-Metske
Torenlaan 41
3284 KZ Zuid-Beijerland

BRUISEND BERLIJN
5-daagse busreis

€ 198 !!
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3JKLTEBH HFOJFUWBO4DIMPTT$IBSMPUUFOCVSHFOTMFOUFS
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DIBVGGFVS PWFSOBDIUJOHFOJO7BOEFS7BML)PUFM#FS
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7FSUSFLTFQUFNCFS
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 "MQIFOBBOEFO3JKO "WJGBVOB
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 3JEEFSLFSL IPUFMWBOEFS7BML
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EXTRA!
De Oud
Speciaal voor lezers van

cheidsdiner

een GRATIS 3-gangen afs

el in Hengelo

in het Van der Valk hot

Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl
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FRITS BOM

Vakantieman gezellig hé?
Er werd niet geklaagd. Wij lieten ons als
Rotterdammers opsluiten in kippenhokken
op De Veluwe en noemden dat Vakantie,
maar klaagden niet. De bagage werd in een
grote kist door Van Gent & Loos te laat
voor dat hok neergezet, of bleef 14 dagen
zoek, wij klaagden niet.
De stoomtrein naar Oostvoorne stonk
almaar naar rotte eieren, voor het Maasbad
aan de Maaskade moesten wij driemaal
drie kwartier op onze beurt wachten om
binnen te mogen, terug van het strand uit
Hoek van Holland werden wij met onze
verbrande koppen en ruggen, staand als
vee, in treinwagons gedreven, en wij
noemden dat allemaal Vakantie, maar hebt
u ons Rotterdammers ooit horen klagen?
Wij leerden al “niet klagen” toen we
gedwongen in Jeugdland werden opgeborgen. Soms leerden wij beneden zijn spiegel
verplicht het ijskoude zeewater kennen van
de Kralingse Plas. Geen jammerklacht.
Het grote geklaag zou pas beginnen vanaf
het begin van de jaren zeventig toen wij
Rotterdammers wat gingen verdienen en
uit mochten vliegen naar waar wij zelf
heen wilden. Dat liep zo vaak in de soep
dat toen ongeveer het “grote klagen” van
start ging en nooit meer wilde ophouden.
Toen wij met onze twee jonge zoons in

Brixem im Thale arriveerden vroor het
28 graden. De gehuurde caravan bleek
in tegenstelling tot de belofte juist geen
verwarming te hebben.
’s Nachts heb ik uit woede de voordeur
van de verhuurder ingetrapt. Het was en
werd de enige keer dat ik ooit zelf kloeg
(en geweld gebruikte). En het hielp geen
zier. Dat wil zeggen, wél de verhuurder
die er op mijn kosten een nieuwe entree
aan overhield.
Op dat moment besloot ik Vakantieman te
worden…eeuwig durende vakantie zonder
klachten voor mijzelf, en een middel
om andere gedupeerden bij te staan. Ik
studeerde er in de avonduren wat bij…uit
wetboeken met veel klachtenparagrafen
en zo. Het duurde daarom nog wat jaartjes
voor dat doel was bereikt.
En toen de VARA even niet oplette,
besloot ik daar mijn laatste dienstperiode
(eind jaren tachtig) op kosten van de
omroep beroepshalve op vakantie te gaan,
en er meteen aardige programma’s van
te maken. Het werden en zijn nog steeds
de dichtst bekeken vakantieprogramma’s
uit de gehele omroepgeschiedenis. Maar
dat was geen verdienste – wij Rotterdammers hebben er vanuit onze roots gewoon
verstand van.

Onmiddellijk daarna nodigde RTL4
mij uit het succes daar uit te breiden en
schonk ik mijzelf de titel Vakantieman die
me nooit meer verliet. Altijd waren het in
meerderheid Rotterdammers die zich bij
mij kwamen melden…met klachten. Wij
van hier worden immers ontketend als ons
onrecht wordt aangedaan, dat hebben we
allemaal gemeen; wij menen zelfs “recht”
te hebben op gratis steun als er helemaal
nog niets te klagen valt. Daarin zijn wij
kampioen.
Het werd de mooiste tijd, dankzij de combinatie klagers, klachten, Rotterdammers,
Vakantie en Vakantieman. Veel problemen
konden worden opgelost doordat het
merendeel van de reisindustrie niet op de
KRRJWHLVYDQGH]RVSHFL¿HNYULHQGHOLMNH
doch warme klaagaard van de Rotterdammer. Je moet ons niet belazeren. Toen niet,
nu niet en nooit niet.
Daardoor kon ik zo vaak scoren; niet
alleen met geweldige kijkcijfers, maar
vooral in het repareren van de duizenden
overboekingen ver weg en kippenhokken
op De Veluwe, die er namelijk nog steeds
zijn.
De klaagtijden veranderden merkwaardig
genoeg ook naar “Gezellig hè” en ik
dreef de zelfspot, door in Benidorm of

Kitzbühel vakantiegangers op een blinde
kaart aan te laten wijzen waar zij dachten
dat ze zich bevonden. Ze wezen meestal
Irkoetsk aan of Nova Zembla. Behalve
toen ik de kaart eens ophing in Rotterdam.
Elke passant kende dat plekje, ook op een
blinde kaart. Immers, klagen doen we nog
steeds, verbolgen zijn we als nooit tevoren
als er wordt besodemierd, maar wij zijn
niet blind voor ons eigen. Heus niet. En al
helemaal niet als we op Vakantie zijn.
Wat ons alleen nog ontging is dat Rotterdam zelf intussen een fantastisch
vakantieoord is geworden. Vaak staat er in
de reisgidsen voor heel verre landen: “ga
erheen want het is daar een smeltkroes
van culturen”.
Nou, dan kan je toch echt beter thuis
blijven dacht ik zo. Enkele malen heb ik
de omtrek van de aardbol afgelegd, dus
mij als Rotterdammer laten weglokken
voor een smeltkroes van culturen elders?
Kom nou effe.
Weer slaan ze de plank mis, die reisjongens. Luister dus maar naar De Vakantieman. Probeer het ook eens hier. Gezellig
hè…in Rotterdam. Vooral voor doorgewinterde klagers.
Frits Bom

Kampeer- en toneel-vereniging TOP
Ik was 18 jaar toen ik samen met mijn
nichtje Paula lid werd van TOP. ‘s
Zomers werd er gekampeerd in Nieuw
Helvoet, waar de club een eigen terrein had en ‘s winters gerepeteerd voor
de jaarlijkse revue. Die revue leek mij
wel wat, maar kamperen? We hadden
nog nooit een tent gezien, laat staan
erin geslapen.
Met veel geduld werd ons de beginselen van het kamperen bijgebracht. We
leerden een tent opzetten, ook weer
afbreken en op een speciale manier opvouwen. Bram van der Wal, de jongere
broer van Joop, leerde mij koken op

een primus en karbonaadjes bakken,
want mijn kookkunst bestond alleen
uit water koken en dat was het wel.
Op zaterdagmiddag, want ‘s morgens
moesten we nog werken, gingen we
RSGH¿HWVULFKWLQJ+HOYRHW+DOYHUwege de Groene Kruisweg hielden we
altijd even rust bij de speeltuin van
de familie Kabel in Spijkenisse. De
weekenden waren altijd erg leuk, ‘s
avonds zingen bij gitaarmuziek en op
de dag naar het strand. ‘s Zondagsmiddags was het verzamelen en ging de
hele club weer naar huis. Joop van der
Wal reed altijd voorop om de hele rij

¿HWVHUVLQJRHGHEDQHQWHOHLGHQ2RN
op de terugweg hielden we een stop
bij de speeltuin.
Ontgroend
Op ons allereerste weekend in Helvoet
werden we ontgroend. Wat we allemaal moesten doen weet ik niet meer,
maar een ding is mij altijd bijgebleven.
Op zondagmorgen werden we onder
de blote hemel wakker. De jongens
hadden heel zachtjes de haringen uit
de grond getrokken en de tent met
stokken en al weggenomen. Maar we
konden wel wat hebben hoor, het was

‘de mooiste reis begint met de beste raad’

Ontdek de nieuwste manier van reizen zoeken en boeken
met uw eigen reisadviseur

toen altijd “leve de lol “. We kregen
zoveel plezier in het kamperen dat we
onze vakanties ook nog in Nieuw Helvoet doorbrachten. De bakker en de
slager kwamen op het terrein en er was
een kleine kampwinkel in de buurt.
Ook aan de revue heb ik veel plezier
beleefd. Er werd gerepeteerd in het

zaaltje van speeltuin “het Noorden“
op de Soetendaalseweg. Ook ik heb
samen met Joop van der Wal op het
toneel gezongen, o.a. het liedje Quick
Silver, dat toen erg populair was. We
kregen in de krant een hele goede
recensie; wat waren we trots.
Wil Ketting-van Zijl

+RWHO§'H/RFKHPVH%HUJ¨

x Onvergetelijke rondreizen x Reizen op maat x Cruises x Weekendjes weg
x Vluchten x City Breaks x Op maat verzorgde groepsreizen voor verenigingen
en bedrijven
Neem contact op met uw persoonlijke reisadviseur
Betty Derks- van der Wal
Telefoon 010 785 41 37
Mobiel 06 18 42 71 76
E-mail betty@travelcounsellors.nl
R

travel counsellors

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,ﬁets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl
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Kamperen op hoge hakken

Het begon op de fiets
Wij reden op zondagmorgen in tweeëneenhalf
XXURSGH¿HWV]RRQDFKWHURSQDDUKHWVWUDQGYDQ
5RFNDQMHHQ¶VPLGGDJVRPYLHUXXUZHHUWHUXJ
QDDU&KDUORLV/DWHUKHEEHQZHHHQWHQWMHJHNRFKW
HQEOHYHQWRHQVRPVHHQZHHNHQGMHVODSHQRS
FDPSLQJ:DWHUERV
7RHQZHVWHHGVPHHUEDJDJHNUHJHQKHEEHQZH
KHWDDQJHGXUIGHHQDXWRRWMHWHNRSHQ,NNRQ
GDQZDWODQJHUEOLMYHQPDDUPLMQPDQJLQJµV
]RQGDJVDYRQGVQDDUKXLVZDQWHUPRHVWEURRGRS
GHSODQNNRPHQ
1DYHHOVSDUHQNZDPHUHHQNOHLQHVWDFDUDYDQRS
DIEHWDOLQJ=RQGHUZFHQRSKHWKHOHYHOGZDVHU
PDDUppQWRLOHW'XVDOVZLM¶VDYRQGVPRHVWHQ
SODVVHQVWRQGHQZHPHWGHEURHNVSLMSHQRPKRRJ
7RHQPLMQ]RRQJHWURXZGZDVHQHUNOHLQNLQGHUHQ

REAS REIZEN

ZDUHQNZDPKHWKHOHJH]LQUHJHOPDWLJELMRSDHQ
RPDVODSHQ0LMQPDQKDGYRRUGHNOHLQWMHVWZHH
VWDSHOEHGMHVJHPDDNWHQ+DQVHQ]LMQYURXZHQ
VOLHSHQRSGHJURQG:HKHEEHQLQGLHWLMG¶VPRUJHQVYDDNKHHOHUJJHODFKHQHQ]RXGHQKHWEHVW
QRJHHQVRYHUZLOOHQGRHQ+HWZDV]R¶QJH]HOOLJH
WLMG:LMWUDGHQRRNZHOHHQVRSLQGHNDQWLQH
9RRUDOPLMQ]RRQ+DQVNRQHUZDWYDQ+LMKHHIW
QRJJHVSHHOGELMGH7UHPRUVHQGH6ZLQJLQJ6RXO
1DKHWRYHUOLMGHQYDQPLMQPDQKHELNQRJHHQ
SDDUMDDURS:DWHUERVJHVWDDQPDDUQXLVKHWHFKW
YHUOHGHQWLMG
&R.XWWVFKUHXWHU-DQVHQ
%ORLVYDQ7UHVORQJVWUDDW
;'9ODDUGLQJHQ

REISBUREAU 2008
VAN HET JAAR
PROVINCIE ZUID-HOLLAND

REISADVIESBUREAU

ANDALUSIË, STREEK VAN ZON,
FLAMENCO EN SPAANS TEMPERAMENT
Zon, bergen, uitgestrekte goudgele vlaktes , monumentale steden en pittoreske bergdorpjes, geﬂankeerd door de Middellandse zee en Atlantische oceaan en prachtige afwisselende natuur. Andalusië,
misschien wel de mooiste streek van Spanje. Niet voor niets is dit gebied door vele volkeren bewoond ,
zoals Iberiërs, Feniciërs, Grieken, Carthagers, Romeinen en natuurlijk de Moren en de zigeuners. Al deze
volkeren hebben hun invloed achtergelaten.
Eén van de hoogtepunten is hier natuurlijk het Alhambra
in Granada, een enorm paleizencomplex met schitterende tuinen, prachtig beschreven door Washington Irving
in zijn “Verhalen van het Alhambra”.
Verder mogen de geweldige steden Sevilla en Cordoba
niet tijdens uw bezoek worden overgeslagen! Sevilla,
de zwierige hoofdstad van Andalusië met haar Maria
Luisa Park, de Plaza de España, de knusse wijk Santa Cruz en Alcazar; het oudste koninklijk paleis
van Europa. Cordoba, met de intrigerende joodse wijk “Juderia” met de beroemde bloemensteeg
en natuurlijk de betoverende Mezquita, de kathedraal, die meer dan 1000 jaar geleden als moskee
gebouwd werd. Andalusië biedt teveel bezienswaardigheden om hier allemaal op te noemen. Denk aan
de werelderfgoed plaatsjes Ubeda en Baeza, de sherrystreek bij Jerez, het Engelse Gibraltar met haar
apenrots en het mondaine Marbella met haar jachthaven Puerto Banus.
De Jong Intra Vakanties heeft voor u een mooie rondreis samengesteld langs dit vele moois, onder
begeleiding van zeer goede Nederlandstalige reisleiding met jarenlange ervaring in deze mooie streek.
Reisburo Reas Reizen adviseert u graag over deze bestemming.

We trouwden in 1956 en hadden in 1961 twee
SHXWHUV7HJHQGHWLMGGDWGHYDNDQWLHJHERHNW
PRHVWZRUGHQZDVGHJURWHYUDDJZDWJDDQZH
GRHQ":HZDUHQDOHHQVRSHHQSHQVLRQERHUGHULM
JHZHHVWPDDUGDWZDVQLHWEHYDOOHQ$OVMRQJHPDQKDGLNJHNDPSHHUGGXVVWHOGHLNYRRUGDWWH
SUREHUHQ0LMQYURXZZDVIHOWHJHQ=H]HLUHVROXXWLNPRHWHUQLHWDDQGHQNHQLQ]R¶QWHQWMH
RYHUGHJURQGWHJDDQNUXLSHQ0LMQLHWJH]LHQ
PHWGDWDUPRHGLJHJHGRH(QRILNDOEHZHHUGH
GDWKHWKHHOJH]HOOLJZDVKHWKLHOSDOOHPDDOQLHW
+HWEOHHI1((
7RHQNZDPLNHUDFKWHUGDWGH$1:%LQ
2PPHQHHQSURHINDPSKDG'DDUNRQMHDOOH
VRRUWHQNDPSHHUDWWULEXWHQSUREHUHQHQWHVWHQRI
NDPSHUHQJHVFKLNWYRRUMHZDV1DHQLJHKHYLJH
GLVFXVVLHVEHVORWHQZHWRFKHUKHHQWHJDDQ
0LMQYURXZPDDNWHZHOKHWYRRUEHKRXGGDWGH
NLQGHUHQEHVOLVWQLHWPHHPRFKWHQ'LHJLQJHQ
GXVQDDUIDPLOLH
2SGHEHZXVWHGDJNZDPHQZHQDHHQPRHL]DPH
UHLVPHWWUHLQHQEXVVHQDDQELMGHFDPSLQJLQ
2PPHQ0LMQYURXZZDVJHNOHHGLQNHXULJJULMV
PDQWHOSDNHQGURHJELMSDVVHQGHURGHSXPSV
HQHHQKDQGWDV,NKDGPLMQPRRLVWHNRVWXXP
DDQPHWELMSDVVHQGHVWURSGDVHQPLMQVFKRHQHQ
ZDUHQNHXULJJHSRHWVW,QKHWNDGHUYDQ³JHHQ
DUPRHGLJJHGRH´ZDVGDWGHXLWGUXNNHOLMNHZHQV
YDQPLMQYURXZ,N]HXOGHHHQHQRUPHNRIIHUPHWPHPHH+HWRQWYDQJVWFRPLWpEHVWRQG
XLWPHQWRUHQGLHRQV]RXGHQOHUHQNDPSHUHQ
1DGHUKDQGEHNHQGHQ]HGDW]HYUHVHOLMNRPRQV
KDGGHQJHODFKHQ
Les
1DGHNHQQLVPDNLQJNUHJHQZHRQ]HNDPSHHUVSXOOHQ2SGHYUDDJZHONHVRRUWWHQWZHZLOGHQ
SUREHUHQNZDPRQVDQWZRRUGGHDOOHUJURRWVWH
0DDUGLHEOHHNZHOKHHOHUJJURRWKHWZHUGHHQ
PLGGHOJURWHEXQJDORZWHQWPHWDOVXLWUXVWLQJHHQ
GULHGHOLJHSDQQHQVHWNODSVWRHOWMHVHHQFDQYDV
ZDWHUWDVEHVWHNNODSWDIHOWMHHHQSULPXVHQHHQ
VWXNVFKXLPUXEEHU
7RHQLNVDPHQPHWGHPHQWRUGHWHQWRYHUHLQG
KDGNRQKHWNDPSHHUDYRQWXXUEHJLQQHQ1DGDW
ZHLHWVHHQYRXGLJVJHJHWHQKDGGHQHQHLQGHOLMN
RQ]HNHUHQRQZHQQLJRSRQ]HNODSVWRHOWMHV]DWHQ
EHJRQGHHOOHQGH2Q]HPHQWRUNZDPODQJVJLQJ
RSHHQPHHJHEUDFKWNODSVWRHOWMH]LWWHQHQ]HWWH
]ZLMJHQGHHQPRNRSRQVWDIHOWMH+LMJDIOHV
³.DPSHUHQLVJHZRRQDDQVFKXLYHQELMGHEXUHQ

Gezellig
'HHHUVWHQDFKWZDVVODSHQHHQUDPS:HKDGGHQ
EHJUHSHQGDWKHWVFKXLPUXEEHUGLHQGHRPGH
WZHHGUXNSXQWHQVFKRXGHUHQKHXSWHEHVFKHUPHQDOVMHRSGHJURQGVODDSW%LMRQVZHUNWHGDW
GXVGXLGHOLMNQLHW'HYROJHQGHPRUJHQERRG
RQ]HPHQWRURQV]LMQH[FXVHVDDQ0HQZDV
YHUJHWHQHHQNQLMSHUELMGHSDQQHQVHWWHJHYHQ
HQGDWPDDNWHKHWVFKHQNHQYDQKHWHPHONXLW
HHQSDQQHWMH]RQGHURUHQSUDNWLVFKRQPRJHOLMN
+HWVWXNVFKXLPUXEEHUZHUGYHUYDQJHQGRRUHHQ
YHOGEHGHQODWHUGRRUHHQOXFKWEHGGDWZHGH
HHUVWHNHHU]RKDUGRSSRPSWHQGDWZHGHKHOH
QDFKWGRRUGHWHQWUROGHQ1DKHWXLWSUREHUHQYDQ
YHUVFKLOOHQGHVRRUWHQWHQWHQZLVWHQZHZDWZH
ZLOGHQ.$03(5(1
:DQWKHW$1:%SURHINDPSLQ2PPHQZHUG
]yOHXNHQ]yJH]HOOLJGDWLNHUHHQERHNRYHU
]RXNXQQHQVFKULMYHQ:HKHEEHQWZHHWHQWHQ
YHUVOHWHQHQGULHFDUDYDQV1XZHZDWRXGHU]LMQ
EH]LWWHQZHHHQVWDFDUDYDQPDDUERYHQVWDDQG
YHUKDDOEOLMIWHHQPRRLHKHULQQHULQJDDQRQV
HHUVWHNDPSHHUDYRQWXXU
-DQHQ7RRVYDQ.HXOHQ
.ULPSHQDG,-VVHO

Philipsen Tweewielers

+ een
leuke
attentie

Uw Gazelle/Koga Miyata dealer.
Al 65 jaar een begrip in Rotterdam!

EEN TOPPER IN ONZE COLLECTIE: GAZELLE ORANGE Limited Edition

€ 839.00

“TEMPERAMENTVOL ANDALUSIË”

De duurzame koplamp is in de voorvork
geïntegreerd en daardoor perfect beschermd.
Het stuur, de handvatten, de verende
voorvork en de verende zadelpen zijn naar
wens verstelbaar.
Exclusief Gazelle Freedom gelzadel voor
extra zitcomfort.

Tijdens deze 8-daagse rondreis verblijft u in prima 3- en 4-sterrenhotels. De route leidt langs Granada
(Alhambra kaartje inclusief), Baeza, Ubeda, Cordoba, Sevilla, Jerez en Arcos de la Frontera, Ronda,
Gibraltar en Algeciras. Prijs vanaf 695 euro
Meer informatie?
Reisbureau Reas Reizen Dorpsweg 98-100 te Rotterdam, Telefoon: 010 - 481 44 88

HQDOVMHHHQPRNQHHU]HWEHWHNHQWKHWGDWMH
NRI¿HYHUZDFKW´
0LMQYURXZEHJUHHSGDW]HNRI¿HPRHVW]HWWHQ
:DWHUNRNHQRSGHSULPXV:DDU]HWMH]R¶Q
GLQJ"2SKHWZDQNHOHWDIHOWMHLVJHHQRSWLH'DQ
PDDURSGHJURQG.RI¿HJH]HWLQKHWELMEHKRUHQGHNHWHOWMHPDDUHUPRHWRRNPHONJHZDUPG
ZRUGHQ'XVZHHUSRPSHQHQGHSULPXVDDQVWHNHQ'HNRI¿HSRWYLHOELMQDRPHQLNNRQQRJ
QHWGHPHONUHGGHQ0HWHHQURRGKRRIGNHHN
PLMQYURXZYLMDQGLJLQPLMQULFKWLQJHQLN]DJ
]HGHQNHQ,NKHEQXDOVSLMW(UNZDPHQPHHU
JDVWHQHQRSHHQJHJHYHQPRPHQWVWRQGHQHU
]HYHQPRNNHQRSKHWWDIHOWMH-DDOOHPDDONRI¿H
HQMDDOOHPDDOPHWPHONDOVWXEOLHIW
'HNRNHQGHPHONZDVPRHLOLMNXLWKHWSDQQHWMH
WHJLHWHQ0HWWZHHWKHHGRHNHQHQHHQKDQGGRHN
JLQJKHWHQLJV]LQV7RFKJXWVWHHUHHQVWUDDOKHWH
PHONRYHUKHWWDIHOWMHHQEHUHLNWHGHSDSLHUHQ
]DNPHWVXLNHU+HWZHUGHHQNOLHGHUERHORSKHW
WDIHOWMHPDDUQLHPDQGUHDJHHUGH7RHQGHYLVLWH
YHUGZHQHQZDVEOHHNHUZHLQLJRYHUYDQGH
URPDQWLHNYDQNDPSHUHQKRPPHOHVLQGHWHQW

Elegante styling met opvallende rode
accenten.
Nu met gratis zadeltasje.
• 8 versnellingen met rollerbrakes, cooling disks
en auto-L naafdynamo

PHILIPSEN

TWEEWIELERS

LING
EIGE N REPA RAT IE-A FDE
Oostzeedijk 162-166
Rotterdam-Kralingen
Tel. 010 - 414 32 22

Geopend:
di. t/m vr. 9.30 - 18.00 u.
za. 9.30 - 17.00 u.
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Special
Denemarken
In de jaren vijftig was met vakantie gaan een
grote luxe. Ook in ons gezin. Je moest je maar
zien te vermaken, bijvoorbeeld op straat of met
je broers of de buurkinderen. Ik was echter een
uitzondering. Ik kon naar Denemarken.
Dat begon in 1945. In november van dat jaar
werd ik als kind van tien uitgezonden naar
pleegouders in Denemarken en met mij nog
zo’n 15000 kinderen. De rit naar Denemarken,
door het door de oorlog geschonden Duitsland,
was een hele belevenis. Twee dagen duurde de
reis met de autobus. Er werd overnacht aan de
Deense grens in een opvangkamp. Vanaf deze
grens werden wij per trein naar de plaats van
bestemming gebracht.
In Vamdrup (een klein dorp op Jutland) woonde
ik bij fantastische pleegouders. Mijn verblijf
was echter niet bedoeld als alleen vakantie. Het
was de bedoeling, dat de kinderen die in de
oorlog honger hadden geleden, werden opgepept
en naar school gingen. Ik zat in de 4e klas. In
Vamdrup waren nog drie Nederlandse jongens.
Ik woonde bij de huisarts, een ander bij de manufactuurwinkelier en twee bij de stationschef.
In Bastrup, een dorp twee kilometer verderop,

Vakantie in het

Speciale aanbieding!

woonde in een herenboerderij de later bekend
geworden Nederlandse artiest Rudie Carell. Op
deze boerderij mochten we o.a. paardrijden.
Op de scooter
Na zeven maanden gingen wij de eerste keer
weer naar huis. Weer thuis in Rotterdam deed ik
allerlei karweitjes om geld voor de volgende reis
naar Denemarken te kunnen betalen. Ik werkte
bij de bakker, de melkboer en de bloemenwinkel. Mijn Deense pleegouders betaalden de
terugreis.
In 1946 ging ik voor het eerst alleen met de trein
als jongetje van elf jaar. Deze reis duurde 24 uur
met de nodige pascontroles door douane en de
Amerikanen. Ook moest ik overstappen in Hamburg (twee uur wachten). Mijn ouders wisten
echter niet dat er een visum nodig was om door
het bezette Duitsland te reizen. Een visum had
ik dus niet, ook sprak ik geen Engels. Dankzij
de overredingskracht van twee Engels sprekende
Nederlanders mocht ik toch doorreizen. Mijn
pleegouders moesten wel voor de terugreis voor
een nieuw visum zorgen.
Tot mijn diensttijd in 1956 was mijn vakantie-

=RPHUDUUDQJHPHQW¼
(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar)

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
bestemming altijd Denemarken. Ik ging werken
en kocht van mijn gespaarde geld een Lambretta
scooter. In 1960 op de scooter samen met mijn
verloofde (nu mijn vrouw) was het een vermoeiende en lange reis. Later met de auto was het
comfortabeler en sneller. Vaak gingen wij naar
het door mijn pleegouders gekochte zomerhuis
aan de Kleine Belt. Ook gingen wij met de
auto en onze caravan naar andere plaatsen op
campings in Denemarken.
Mijn pleegouders zijn overleden, maar nog regelmatig bezoeken wij hun kinderen en verdere
familie.
Ph.W.K. Vink
Rotterdam (evinklindonk@msn.com)

Korte broeken
In 1950, 18 jaar oud, mocht ik met een vriendin
mee naar familie in Breda. Maar dat ging niet
zonder slag of stoot. Na veel gezeur riep ik een
oom en tante, met iets ruimere opvattingen, te
hulp. Die oom was mijn voogd, waar ik nogal
eens mijn toevlucht bij zocht. Zo ook nu dus,
zij bemiddelden en eindelijk kwam de toestemPLQJ:LMJLQJHQHURSGH¿HWVQDDUWRH,QGDW
gezin waren twee dochters van onze leeftijd en ze
woonden in een spoorwachtershuisje. Zij waren
lid van een wandelclub waarvan de leiding in de
YDNDQWLHUHJHOPDWLJ¿HWVWRFKWMHVRUJDQLVHHUGH
(UZDUHQWZHHPHLVMHVELMGLHLQNRUWHEURHN¿HWVten, wat veel bekijks opleverde. We reden eens
door een dorpje waar de mensen, achter de vitrage, stonden te gluren. Zij waren kennelijk al door
anderen getipt. Een van die twee reed vooraan en
de andere was de hekkensluiter. In het voorbijgaan riepen wij: “Blijven kijken hoor, achteraan
rijdt er nog zo een.” Toen ik in 1953 met een
DQGHUHYULHQGLQRS¿HWVWRFKWJLQJYLDMHXJGKHUbergen, had ik een driekwartbroek gekocht en bij
mijn zus achtergelaten. De dag voor ons vertrek

heb ik hem opgehaald en in mijn zijtas gestopt,
zodat mijn moeder het niet zou zien. In die
vakantie heb ik mijn man leren kennen. Hij had,
als een van de eersten, een draagbare radio. Ook
die zat in z’n zijtas. Als we bijvoorbeeld voor een
spoorweg stonden, snapten de omstanders maar
niet waar die muziek vandaan kwam. Ook daar
hebben we toen veel plezier om gehad.
Met de bus
In 1962 gingen we met ons gezin (vijf personen)
naar een vakantiehuisje in Ermelo. Mijn zwager
en schoonzus wilden ook graag mee, maar het
was een zespersoons huisje. Toen besloten we het
kinderledikantje van onze jongste op te sturen
via een bodedienst en die kon eigenlijk ook wel
gelijk een (waaibomen) houten kastje met al onze
kleding en huishoudtextiel meenemen.
Zelf gingen wij met een bus van de Nederlandse
Vakantiecentrale. Dat kon ergens op de Bree
geboekt worden op een privéadres. Die reden
de hele zomer alle mogelijke routes door heel
Nederland. In ‘65 en ‘67 zijn we ook op die

EEN HOTEL MAAR DAN ANDERS
Kom en geniet nu dubbel.
Nu 4 nachten (midweek) beleven en
ondernemen in “het huiskamer hotel”
van Zuid-Limburg = slechts 3 nachten
betalen. ‘Proef’ het voorjaar!

Vraag naar onze brochure !

Hotel De Oude Brouwerij,
Hoofdstraat 51 6281 BB
MECHELEN 043-4551636
www.deoudebrouwerij.nl

van Brabant

manier gegaan. Dat ging altijd goed; wel een
hoop gesjouw natuurlijk, maar dat hadden we er
graag voor over. We hebben nooit eigen vervoer
gehad. Ik ga nu nog steeds met Tourbussen op
vakantie, gezellig met een groep, veel zien en
goed verzorgd, ook wel eens lekker. Ik hoop het
nog lang te mogen doen.
Ton Bakker

Een RTM
kampeerwagen
Mijn ouders huurden in 1946 voor hun vakantie in Oostvoorne een kampeerwagen van de
RTM (zie foto). Wij gingen daarheen samen
met onze buren, de familie Knippenberg;
vader, moeder en Hans. Ons gezin, de familie
Mackenbach, bestond uit vader, moeder en drie
kinderen; Jan (5 jaar), Bert (5 maanden) en ik
(drie jaar).
Mijn tante, Anna van der Velden, kraamverpleegster in Rotterdam, kwam ook een paar
dagen logeren. Veel weet ik er niet meer van,
maar wel dat we elke dag komkommers en
tomaten te eten kregen. Die lagen op grote
hopen op de akkers. Doordat de prijs te laag
was, zouden ze doorgedraaid worden en
zodoende konden wij er zoveel pakken als we
nodig hadden en dat was, zo pal na de oorlog,
een ongekende weelde.

De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De prijs voor het week-arrangement bedraagt ` 525,00
geen toeslag voor éénpers.kamer.
Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation
Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

De houten
paardjes
In het begin van de jaren vijftig woonden wij:
mijn ouders, mijn broer (van 1950) en ik (van
1947) in Rotterdam-Zuid aan de Pleinweg. Dat
was toen nog een belangrijke verkeersader, een
hoofdverbinding tussen Zuid en de Stad. Wij
woonden vlak bij het Maastunnelplein. Veel
speelmogelijkheden hadden wij niet, dus werd in
de vakantie ruimte gezocht. Mijn ouders zochten
dat het liefst aan de kust.
Onze vakantie in 1951 was niet ver weg. Aan
de Rondeweiweg hadden mijn ouders enkele
weken een huisje gehuurd. Ik was vier jaar en
mijn broertje één. Deze Rondeweiweg was de
verbinding naar de uitspanning en speeltuin “De
houten paardjes” van de familie Hazelbag. In het
gehuurde huisje was geen koelkast om, zoals nu,
de melk in te bewaren. De oplossing was dat ik
naar de Houten Paardjes werd gestuurd met geld
en dan aan een tafeltje ging zitten en ‘een lekker
glas melk’ moest bestellen. Dit ritueel vond
dagelijks plaats. Ik werd als vierjarige stamgast.
Steeds na de melk even de speeltuin in. En dus
ook op de schommels en de glijbaan.
Het resulteerde, in mijn geheugen althans, erin
dat het jongetje, dat elke morgen een lekker glas
melk kwam halen, aan het ‘werk’ ging. De stenen
glijbaan moest elke morgen schoongemaakt
worden. Het zand eraf en met een kokosmatje,
met was ingesmeerd, enkele malen naar beneden,
zodat de stenen glijbaan glad werd en je weer
hard naar beneden kon suizen. Onderaan was er
een klein heuveltje waar je, als de baan glad was,
een klein sprongetje maakte. Prachtig was dat.
Bij deze ‘Houten Paardjes’ moest je trouwens ook
de kaartjes halen om door het duingebied naar het
strand te kunnen. Mijn moeder gebruikte daar een
bolderkar voor, waarin de picknickspullen en m’n
broertje werden meegenomen. Duinen op en af
naar het strand, waar toen nog wel golfslag was
als de wind goed stond.
W.J.Jurg, Putten

Pagina 20

Dinsdag 1 april 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Special
Vakantie aan zee
Na tien jaar Katwijk aan Zee-vakantie huurden wij in 1969, op aanraden
van vrienden, voor twee weken, een
caravan dichtbij zee, vanwege de
rustige omgeving en de beschermde
¿HWVSDGHQ'HHHUVWHGDJDDQ]HH
riep mijn vrouw al vroeg vanuit de
caravankeuken: “Vanavond eten we
JHURRNWHPDNUHHOPHWEURRG(QZDW
drinken we erbij?” “Thee”, is mijn
DQWZRRUG0LMQOLHYHOLQJVPDDO'H
GDJNDQQLHWPHHUVWXN³:HHWMH
ZDW´VWHOLNGDDURSYRRU³:HJDDQ
YDQPRUJHQQDDUKHWVWUDQG'H79
YRRUVSHOWHHQZHVWHUVWRUP+HHUOLMN
XLWZDDLHQ´,NQDPPLMQPRELHOWMHHQ
YHUUHNLMNHUPHH+HWVWRUPGHLQGHU
GDDGKDUG1DXZHOLMNVRSKHWVWUDQG
NRQGLJWJHULQNHOHHQEHOOHUDDQ
0LMQWZHHZHNHQEXXUPDQLVQDXZH
OLMNVWHYHUVWDDQ+HHOYDDJKRRULN
KHPYUDJHQRIKLMPLMQ¿HWVHHQXXU
WMHPDJOHQHQ³,QGLHVWRUP´GHQN

ERWHUKDPPHQ:H]LMQYHUJHWHQ
QDDUKHWGRUSWHJDDQYRRUEURRG´
'DWGHPDNUHHOEHORIWHHHQJHLQWMH
ZDVGDDU]LHW0DDUWHQGHOROQLHW
YDQLQ+LMZRUGWYUHVHOLMNERRVHQ
smijt met een knal de deur achter
]LFKGLFKW0LMQYURXZYUDDJWRP
XLWOHJRYHUKHWRSWUHGHQYDQ0DDUWHQ
HQPLM'DWGRHLN(YHQODWHUORRS
ik met een broodtrommel met twee
makrelen en zes bruine boterhammen
QDDUGHFDUDYDQYDQ0DDUWHQ7HUXJ
in de caravan staat mijn vrouw aan
KHWDDQUHFKW³.DQMLMHYHQKHWEOLN
HUZWHQVRHSRSHQPDNHQ´YUDDJW]H
=RQGHUSURWHVWGRHLNKHW,NNDQMH
de garantie geven dat makreel met
brood mij beter had gesmaakt dan
HUZWHQVRHS

ik, maar roep tegen de bulderende
VWRUPLQ³-HWUHIWKHW0DDUWHQ,N]LW
een paar mijl uit de kust aan boord
YDQNRWWHU-XOLDQDRSPDNUHHOYDQJVW
,NKHEHUELQQHQJHKDDOG:H
VWDDQ]HQXWHURNHQ´³,NEHJULMS
KHW´VFKUHHXZWKLMWHUXJ³.RPLNLQ
aanmerking voor twee exemplaren,
heerlijk?”
³-LMDOWLMG´OLHJLN(QYHUEUHHN
GHYHUELQGLQJ0LMQYURXZLVYHU
ZHJHQZHHWQLHWYDQP¶QJHVSUHN
Thuisgekomen denken we eerst aan
ZDUPHWKHHHQLNQLHWDDQ0DDUWHQ
PHW]LMQPDNUHHO+HWORRSWLQPLGGHOV
WHJHQYLMYHQ³2YHUHHQXXUHWHQ
ZH´]HJWPLMQYURXZ'DQZRUGWRS
KHWUDDPJHWLNW9DQZHJHGHVWRUP
houd ik de deur stevig vast en voel
0DDUWHQODQJVPLMGHFDUDYDQELQ
QHQNRPHQ³-HEHQWDOWKXLVPHUN
LN,NNRPPLMQPDNUHOHQKDOHQ
0LMQYURXZYUDDJWRP]HVEUXLQH

Jan en Toos van Keulen
mogen naar Berlijn
2SRQ]HRSURHSXZYDNDQWLHEHOHYHQLVVHQLQGHMDUHQYLMIWLJHQ]HVWLJRSWHVWX
UHQLVPDVVDDOJHUHDJHHUG'H2XG5RWWHUGDPPHURQWYLQJWLHQWDOOHQYHUKDOHQ
ZDDUYDQHHQVHOHFWLHLQGH]HNUDQWLVJHSODDWVW(HQGHVNXQGLJHMXU\KHHIWGH
inzendingen beoordeeld en besloten de inzending van Jan en Toos van Keulen
uit Krimpen aan den IJsselWHEHORQHQPHWHHQSUDFKWLJHSULMV
=LMKHEEHQHHQGDDJVHEXVUHLVYRRUWZHHSHUVRQHQQDDU%HUOLMQJHZRQQHQ
PHWYHUEOLMILQKHWVWHUUHQ9DQGHU9DON
+RWHO%HUOLQHU5LQJREYORJLHVHQKHW
UR\DOHRQWELMWEXIIHW
'H]HUHLVZRUGWDDQJHERGHQGRRU

Piet van de Ree
:HVWHLQGH
/:2XGGRUS

Op bezoek in Artis
,QQRYHPEHUNZDPRQVJH]LQXLW
Breda en vestigde zich in de CannePDQVWUDDWRSQXPPHUD0LMQYDGHU
was overgeplaatst van de grens als
GRXDQHPDQQDDUGH'RXDQHUHFKHUFKH
GLH]HWHOGHRSGH+HHPUDDGVVLQJHO
2SGDWPRPHQWEHVWRQGGHFOXEXLW
ouders en drie zoons: mijn opvolgende broertje had een plaatsvervangertje
GLHLQDSULOWHUZHUHOGJHNRPHQZDV
,NPRFKWLQRSYDNDQWLHQDDU
een zus van mijn moeder (ze kwam
uit een nest van twaalf), die getrouwd
was met een vrachtwagenchauffeur
LQ:RUPHUYHHU=HKDG]HOIJHHQ
kinderen, dus werd ik opgehaald toen
GHID-.DOIIWH=DDQGDPHHQYUDFKWMH
PRHVWKDOHQLQ5RWWHUGDP,NPRFKW

mee met een lummel van een truck
PHWRSOHJJHU
0LMQWDQWHKDGHHQSHQVLRQYRRU
kostgangers: een man of zes, zeven
die allemaal in de Zaanse industrie
RIWUDQVSRUWZHUHOGZHUNWHQ=HZDV
verwoed aan het sparen voor haar
JURWHGURRPHHQHLJHQULMVFKRRO=H
ZRRQGHDDQGH$FDFLDODDQLQ:RUPHU
veer in een prachtige rijenwoning met
YRRUHQDFKWHUWXLQ2S]ROGHUODJHQ
allemaal spulletjes waarmee je leuke
dingen kon doen: oortelefoontjes,
kristalontvanger en ze had onbeperkt
WLMG+RHZHO]HRRNGHZDVGUDDLGH
voor de kostgangers, was ze altijd
DDQVSUHHNEDDU+DDUJHKHLPHHQZDV
machine, een knots van een grote kuip

met daarin ronddraaiend een rad met
tegenslag en tot mijn grote plezier:
HHQZULQJHU:DWHHQXLWYLQGLQJHQRRN
YRRUPLMQPRHGHU0DDUMDHUPRHVW
JHVSDDUGZRUGHQGXV:DDUYRRU
ZLVWRRNQLHPDQGPDDUWMD3DJDI
een vast (te laag) bedrag per week en
moeder moest maar zien hoe ze het
URRLGH(pQHWHUWMHPLQGHUVFKHHOGH
ZHHUHHQKDQGYRONQLNNHUV
Tantes trots
+RHZHOPLMQWDQWHYDQDOOHVYHU]RQ
HQGHHGVRPVVORHJGHKHLPZHHWRH
Zeker na vier weken, maar je mocht
QRJQLHWWKXLVNRPHQQDXZHOLMNVYLMI
MDDURXG0LMQWDQWHVOHHSWHPHPHH
naar Artis: een prachtige witte regenjas was een helder baken tussen de

PHQVHQ7RWGDWZHELMGHQLMOSDDUGHQ
NZDPHQLQKHWELQQHQEDVVLQ(UZDV
een jong, dus naar voren dringen was
KHWSDURRO9RRUDDQGHPDVVDNRQGHQ
ZHGHNOHLQHJRHG]LHQ0DDURRN
GHNRQWYDQppQYDQGHRXGHUV'LH
boven water kwam, begon te schijten,
terwijl het kleine staartje venijnig snel
URQGGUDDLGH7DQWH¶VWURWVGHZLWWHMDV
ZDVWDQWH¶VWURWVGHOXFKWZLOQD
MDDUQRJQLHWXLWPLMQQHXV
‘s Avonds was er altijd veel vlees bij
de warme maaltijd: thuis was een keer
per week naast de zondag regel, later
kwam de zaterdagrollade die mijn
vader als slagerszoon zelf placht te
GUDDLHQ(QQRJODWHUGHSRQG
runderharst, waarmee we de week

GRRUNZDPHQ$OVppQGHUHHUVWHQ
LQRQVODQGKDGWDQWHWHOHYLVLH'DW
kwam door haar broer, die bij Philips
ZHUNWH HQRDKHWKHGHQWHQGDJH
QRJJHEUXLNWHWHVWEHHOGRQWZLNNHOGH 
Je mocht naast tante op de bank,
kreeg ranja (heerlijk Zaans water) en
GRSSLQGD¶V'HYHUVODYLQJGXXUWQRJ
voort: voor mij het ultieme hoogtepunt van gezelligheid: krakkies en
SLQGD¶V0DDUDDQDOOHSUHWNZDPHHQ
einde: teruggebracht in de alledaagsheid van het ritme, het te kleine huis
ZRRQNDPHU[ PHWWRHQDO
zes, later zeven personen, het heeft
ZHO]LMQWROJHsLVW
--0RHV

Heijenratherweg 12
6276 PC HEIJENRATH
T 043-4572019
F 043-4573381
info@hotelheijenrath.com
www.hotelheijenrath.com

reisopmaat.com
met een
”Oud Rotterdammer”

Zorgeloos fietsen met
een steuntje
in de rug!!
Probeer de
elektrische fiets gratis uit.

Dagtochten
en meerdaagse
arrangementen
reizen

Postbus 24, 4353 ZG SEROOSKERKE (W)
www.jgreizen.nl, e-mail: info@jgreizen.nl

Info en boekingen: 0181-290600

Pearl Buckplaats 27
3069 BZ Rotterdam-Ommoord
010-4559757

Kretalaan 198
3059 XL Rotterdam-Nesselande
010-2222881

www.roerade.nl
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Willemsplein bakermat Broekman Group,
een wereldwijde Rotterdamse trots
- Een van de slachters toont welke omvang een
tentakel van een potvis kan bereiken
Foto collectie Rein Wolters -

Stankgolf van dode
potvissen op Parkkade
Oudere Rotterdammers hebben het af en
toe nog over de indringende stankgolf
die in maart 1937 boven de stad hing. De
smerige lucht werd veroorzaakt door twee
dode potvissen die op de Parkkade lagen
te ontbinden. De enorme dieren waren
door onbekende oorzaak bij Breskens en
Terneuzen aangespoeld en lieten daar het
OHYHQ+HW1DWXXUKLVWRULVFK0XVHXPLQ
Leiden had belangstelling voor hun skelet
en kwam met de gemeente Rotterdam
overeen dat het ontleden op de Parkkade
zou plaatshebben. Rotterdam gaf daar
ruchtbaarheid aan, want twee potvissen
op de kant zie je niet elke dag. Op 1 maart
1937 was een enorme menigte getuige
van hoe de dieren op de kade werden
getakeld, maar men merkte meteen dat ze
niet al te fris meer geurden. De stank van
ontbinding werd met de dag erger, maar
daar maalde men niet om. Zeker niet de
veertigduizend nieuwsgierigen die naar
Rotterdam reisden om een glimp van de
restanten op te vangen. Elf dagen later
was de ontleedklus geklaard en waren de
botten naar Leiden overgebracht.

Ondernemen zit Rotterdammers in het bloed. Aad Broekman
(overleden) en de 62-jarige Henk Meijboom zijn tot de verbeelding sprekende manen. Doorgaans opereren ze tegen een
anonieme achtergrond. Maar een tipje optillen van hun succesvolle sluier, een brok Rotterdamse trots, mag ook wel eens. Een
gesprek met Henk Meijboom, geboren en getogen in Rotterdam.
Een bijzondere vent, die 44 jaar geleden in dienst kwam en door
keihard werken opklom tot directeur Schepen en Logistiek van
de Broekman Group. “Niet gepland, het overkwam me.”
Aad Broekman heeft zeker niet
geweten wat er allemaal zou gaan
groeien nadat hij in oktober 1960
op het Willemsplein de eerste stap
zette in het kantoor van zijn prille
bedrijf Broekman Motorships. Dat
kon van de grond komen doordat
de Zweedse rederij Wallenius
Lines structuur wilde brengen in
de toename van het transporteren
over zee van auto’s. Auto’s werden
meestal vervoerd als deklading of
op tussendekken van fruitschepen. Met geld van de rederij kon
Broekman zijn bedrijf beginnen om
faciliteiten en infrastructuur voor
het verschepen van vierwielers te
bedenken en die daadwerkelijk uit
te voeren. De eerste personeelsleden
waren boekhouder Jo Verkade en
secretaresse Carla.

Mede door De Oud-Rotterdammer

Thailand Meeting in
café Verschoor
,Q7KDLODQGZRQHQYHHO1HGHUODQGHUVLQ
het bijzonder Rotterdammers. Vorig jaar
werd al melding gemaakt dat De Oud-Rotterdammer in het op elfduizend kilometer
vliegen warme land wordt ‘gevreten’. Dat
geldt ook voor de klanten van café Verschoor in Delfshaven. Joke en Theo van
Rijswijk van het café combineerden een en
ander. Zaterdag 5 april verandert de naam
van hun zaak in Thailand Meeting Point.
“Er komen zeker honderd mensen,
voornamelijk uit Thailand en ook uit
België”, vertelt Theo enthousiast. Het
initiatief voor de massale overkomst is
afkomstig van Katendrechter Jan van Duin
en zijn kompaan Gerard. “Maar ook van
ex-Rotterdammer Huib den Tuinder, die
in Thailand zorgt voor verspreiding van
De Oud-Rotterdammer”, voegt Joke van
Rijswijk aan het verhaal toe. “Wij sturen
de kranten naar hem of geven ze mee aan
mensen die naar Thailand gaan.” Om de
vele gasten te kunnen herbergen wordt een
feesttent aan het café gebouwd. Op het
programma staan Thaise danseressen en
uiteraard de culinaire kookkunst van het
land. De feestelijke ontmoeting begint om
16.00 uur en staat ook open voor anderen.
’s Avonds verzorgt Monique Davy een
karaokeshow. De Oud-Rotterdammer zorgt
voor extra exemplaren, want die gaan mee
naar Thailand.

- Broekman had speciale trucks met oplegger om nieuwe auto”s te vervoeren van het
schip naar de dealer -

Fietsjongen
Henk Meijboom diept de namen en
jaartallen op uit zijn rijke geheugen.
Een paar jaar na de bedrijfsstart
trad hij als jongeman van achttien,
en de militaire dienstplicht in het

vooruitzicht, bij Broekman in dienst
DOV¿HWVMRQJHQ+HWDOXLWJHGLMGH
bedrijf had toen al het Willemsplein
verlaten voor een grotere vestiging
aan de Scheepmakershaven.
³(ONHGDJ¿HWVWHLNGRRUGH
Maastunnel naar Pakhuismeesteren
op Pier 2 aan de Waalhaven en

- Het eerste grote autotransportschip van Wallenius Lines dat vierwielers vervoerde naar
Broekman in Rotterdam Archieffoto”s Broekman Group -

en opvolger groenteveiling ZuidHolland-Zuid, die er uit de jas was
gegroeid en naar Barendrecht was
vertrokken.

- Via een zij-ingang van een schip kwamen
deze Engelse Hillman”s naar Nederland -

leverde daar ladingdocumenten af
bij meneer Laden. Ja heus, zo heette
de man die het laden van de schepen
regelde.”
Een deel van het verdere transport
van auto’s die in Rotterdam aan wal
kwamen, werd verzorgd door de
¿UPD%UDDNPDQYDQKHW1RRUGHUHLland. “Die naam gaf nogal eens verwarring doordat die op Broekman
lijkt. Braakman is er reeds lang niet
meer en wij zijn springlevend”, vat
Meijboom met een knipoog samen.
Daarmee heeft hij het gelijk helemaal aan zijn zijde. Via de Scheepmakershaven en de Wijnbrugstraat
werd in 1984 het huidige kantoorgebouw aan de Albert Plesmanweg
betrokken op het voormalige
complex van vliegveld Waalhaven

Parkeergarage
Alweer bijna 25 jaar is het kantoor
de spin in een wereldwijd web.
Broekman groeide en groeide en is
QXGHJURRWVWHJDUDJHYDQ1HGHUland, waar jaarlijks uit drieduizend
schepen zo’n vierhonderdduizend
auto’s aan wal komen. Dat is tien
procent van de markt. In de Botlek
heeft Broekman een enorme parkeergarage met allerlei faciliteiten
om auto’s te behandelen en af te
handelen. Ook ingenomen leaseauto”s krijgen daar een beurt die ze
als nieuw maakt. Dat geschiedt ook
in het Limburgse Born en in vestigingen in België, Tsjechië, Hong
Kong, India, Singapore en noem
maar op. Broekman is gegroeid
en opgesplitst in vijftig bedrijven,
waarvan er 36 operationeel zijn.
De bedrijfslogistiek is ingewikkeld,
maar dat is een kolfje naar de hand
van de kapiteinskamer. Deze afdeling regelt de details voor schepen

die voor Broekman vervoeren, dus
van bemanningswisseling tot het
juiste gewicht van een biefstuk en
van stookolie tot een bakboordlicht.
Deze werkzaamheden verricht
Broekman, dat wereldwijd duizend

- De eerste computer die Broekman
Motorships in gebruik nam wordt hier aan de
Scheepmakershaven naar boven gehesen -

personeelsleden in dienst heeft, ook
voor “oncollegiaal” (concurrerende
collega-bedrijven). “Uiteraard héél
discreet en met de zorg dat hun gegevens niet uitlekken naar derden”,
benadrukt Henk Meijboom.
Broekman is uitgegroeid tot een
multinational met een omzet van
enige honderden miljoenen euro’s.
Meijboom benadrukt dat het een
bedrijf is gebleven dat familiesfeer
nog altijd hoog in het vaandel
draagt. “Dat is altijd de ambitie
van Aad Broekman geweest en in
die geest is verder gewerkt”, zegt
Meijboom die voorts vertelt dat een
feestcommissie al werkt aan een
programma voor het halve eeuwfeest in 2010.
De toekomst voor Broekman is er
een van een opgaande lijn. In India
opent het bedrijf binnenkort het
GHNDQWRRU¿OLDDOHQGDWPRHWHQHU
DFKWWLHQZRUGHQ2RNLQ1HGHUODQG
is er groei, maar in het streven naar
nog betere jaarcijfers stuit dat op
een knellende arbeidsmarkt. “Wij
kunnen direct mensen plaatsen op
vrijwel alle functies, van hoog tot
laag”, besluit communicatiemedewerker Perry Pieëte wervend.
- Directeur Henk Meijboom bij een fraai
schilderij in zijn kantoor van kunstenaar Pieter
Wagemans Foto Ellie Schop -
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Songfestivalfeest in Wereldhaven

Megabraderie
=DWHUGDJDSULOLVGHJURRWVWHEUDGHULHYDQ5RWWHUGDPRSGH0LGGHOODQGVWUDDWHQ9LHUDPEDFKWVWUDDW
9DQWRWXXUNXQWXGH]HJH]HOOLJHHQYHHO]LMGLJHEUDGHULHEH]RHNHQ8YLQGWHUPHHUGDQ
NUDDPSMHVHQHONHOHHIWLMGVFDWHJRULHNDQKLHU]LMQKDUWRSKDOHQGRRUGHGLYHUVLWHLWDDQDFFHVVRLUHV
en kraampjes en eten.
9HUGHU]LMQHUGLYHUVHDWWUDFWLHVYRRUGHNLQGHUHQ]RDOVHHQSRQ\ULWMHPDNHQHQ]LFKODWHQRPWRYHUHQ
YDQSULQVHVWRWSLUDDWELMGHJH]HOOLJHVFKPLQNNUDDP

presenteert:
Maandmenu:

Vrijdag 4 april:
Hans van Katwijk (Zanger)
Zaterdag 5 april:
Ali Baba & the Oracle Company
Vrijdag 11 april:
Bonne (Zanger)
Zaterdag 12 april:
DJ Jeroen

Voorgerecht:
Combinatie van gerookte en gemarineerde zalm
Tussengerecht:
Krokant chinees waterdeeg met wasabisaus
Hoofdgerecht:
Lamsstoofpot met div. groenten, stukjes aardappel
en gegrilde lamsrack van rozemarijn en knoflook
Nagerecht:
Proeverij van 3 soorten
pannacotta met amarene
kersen en vanille saus

24,50 p.p.

O Restaurant O Bar O Live

Muziek O Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206
(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

The Paper Moon Theatre Company
presents
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The Paper Moon Theatre Company
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K! Oud Rotterdammer krijgen
Lezers
de
Zo 6van
april
2008 | Aanvang 20.00 uur
€ 4,- korting
op een 1e
of 2e33rangs
kaartje
Reserveren:
010-484
33
Geldig op zondag 6 april in het nieuwe Luxor Theater om 20.00 uur
Reserveren:
010 - 484
3333 ovv.
“korting Oud
Rotterdammer”
Zo 6 april
2008
| Aanvang
20.00
uur
Deze aanbieding
is niet geldig
icm andere
Reserveren:
010-484
33aanbiedingen
33
en op reeds gekochte/gereserveerde kaarten.

Charlois’ deelraadbestuurder Lionel Martijn verzorgt zaterdag 5 april de feestelijke prijsuitreiking
van het Charlois’ Songfestival. Hij overhandigt prijzen aan het duo Linda van Wanum en Angelique
9HUEUXJJHQ-RVp5HJHHUHQ(OLVDYDQGHU6WHUUHQ7LMGHQVGH¿QDOHRSPDDUWZHUGHQ]HDFKWHU
HHQYROJHQVppQWZHHHQGULH%RYHQGLHQZRUGWDDQKHWGXRGH&'XLWJHUHLNWGLH]HLQWXVVHQKHEEHQ
LQJH]RQJHQ2RNDQGHUH¿QDOLVWHQWUHGHQRS$DQYDQJXXULQFDIp:HUHOGKDYHQ6OXLVMHVGLMN
WH5RWWHUGDP'HWRHJDQJLVJUDWLV

Museumweekend vol ‘waardeloze troep’
Zaterdag en zondag 5 en 6 april is het jaarlijkse
0XVHXPZHHNHQGPHWDOVWKHPDµ0XVHDDOVSODDWV
YDQDXWKHQWLFLWHLW¶0XVHDEHZDUHQEHVFKULMYHQ
RQGHU]RHNHQHQWRQHQYDQDOOHVPDDUZDWLVHFKW
HQZDWLVZDDUGH"0XVHXP'H'XEEHOGH3DOP
ERRPVSHHOWGDDURSLQPHWGLYHUVHZRUNVKRSV
rondleidingen en kleine voorstellingen.
+HHIWLHWVZDDUGHDOVKHWGXXULVRIDOOHHQDOVKHW
HFKWLV"+RHYHUDQGHUWGHZDDUGHYDQREMHFWHQ
LQGHORRSGHUWLMGHQKRHNDQGHZDDUGHYDQ
KHW]HOIGHYRRUZHUSSHUSHUVRRQYHUVFKLOOHQ"
$OOHPDDOYUDJHQZDDURSDQWZRRUGJHYRQGHQNDQ
ZRUGHQLQGHRQODQJVJHRSHQGHWHQWRRQVWHOOLQJ
µ+RH]RZDDUGHORRV¶+LHULQJDDQNLQGHUHQHQKXQ
JURRW RXGHUVRS]RHNQDDUGHZDDUGHYDQELM]RQ
GHUHYRRUZHUSHQHQDOOHGDDJVHGLQJHQ
7LMGHQVKHWPXVHXPZHHNHQGHUYDUHQEH]RHNHUVKRHHHQYRRUZHUSLQZDDUGHNDQWRHRIDIQHPHQ
HQZRUGWLHGHUHHQXLWJHGDDJGYDQZDDUGHORRVDIYDOHHQPRRLNXQVWZHUNWHPDNHQ2RNNDQZRUGHQ
deelgenomen aan diverse speurspelen. Op zondagmiddag komt Koos de Vuilnisman op bezoek. Hij
ODDWLQNRUWHYRRUVWHOOLQJHQHQZRUNVKRSV]LHQGDWDIYDODOOHVEHKDOYHZDDUGHORRVLV
7LMGHQVKHW0XVHXPZHHNHQG]LMQHQWUHHDOOHDFWLYLWHLWHQVSHXUVSHOHQHQKHWZDDUGHGRHERHNMH
JUDWLVYRRUDOOHEH]RHNHUV1DGHUHLQIRYLDZZZKLVWRULVFKPXVHXPURWWHUGDPQORI
'H'XEEHOGH3DOPERRPLVJHYHVWLJGDDQGH9RRUKDYHQLQ'HOIVKDYHQHQLVJHRSHQGYDQGLQVGDJ
WRWHQPHW]RQGDJYDQWRWXXU
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Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitstekend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van
éénmalige optredens of een kleine serie voorstellingen van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en podia in de stad en regio.
De Oud-Rotterdammer informeert u hierover op deze pagina.

OorlogsVerzetsMuseum
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is verhuisd. Het oude adres aan de Veerhaven is verlaten en een
QLHXZHVWHNZHUGJHYRQGHQRSGH&RROKDYHQ'HRI¿FLsOHRSHQLQJLVRSGRQGHUGDJDSULOHQRS
zaterdag 5 april is er een open dag voor het publiek.

-- Er op uit! Kalender -2 april
3 april

Het 14e Rotterdams Songfestival - Finale
Grand-Café Le Bon Vivant – 20:00 uur – toegang gratis

5 april

Op reis met De Gouden Boekjes – Dorien Haan
Oude Luxor Theater - 14:00/16:00 uur - vanaf  12,50

Postzegel- en muntenbeurs
=DWHUGDJDSULORUJDQLVHHUWGH$PEDFKWVH)LODWHOLVWHQ9HUHQLJLQJZHHUHHQ
SRVW]HJHOHQPXQWHQEHXUVLQKHWJHERXZYDQ6$1','2DDQGH5HHZHJWH+,$PEDFKW2SGH]H
beurs zullen postzegels en munten te koop worden aangeboden. De oergezellige beurs is gratis toegankeOLMNYDQWRWXXU
9RRUYHUNRSHUV]LMQHUQRJHQNHOHWDIHOVWHKXXUSHUEHXUVGDJRIVHL]RHQ
9RRULQOLFKWLQJHQ

Open dag op Hitland
Zaterdag 5 april a.s. vindt op Golfbaan Hitland een Open Golf Dag plaats om niet-golfers kennis te laten
maken met de golfsport. Niet-golfers kunnen op deze dag geheel kosteloos meedoen aan kennismakingsFOLQLFVYDQHHQJROISURIHVVLRQDO9RRUJROIFOXEVHQJROIEDOOHQZRUGWJH]RUJG+HWHQLJHGDWZLMYUDJHQLV
HHQVSRUWLHYHRXW¿WWHGUDJHQHQVFKRHQHQ]RQGHUKRJHKDN.LQGHUHQNXQQHQPHHGRHQDDQHHQMHXJGFOLQLF$DQKHWHLQGYDQLHGHUHMHXJGFOLQLFYROJWHHQSXWWZHGVWULMGZDDUELMOHXNHSULM]HQWHZLQQHQ]LMQ
9RRUGHYROZDVVHQHQLVHUHHQNOHLQHKROHVZHGVWULMGRSGHSDUEDDQ
+HHIWXDOEDDQSHUPLVVLHRIJDDWXVSHOHQPHWLHPDQGGLHHHQJROIYDDUGLJKHLGVEHZLMVKHHIWGDQNXQWX
WXVVHQXXUJUDWLVRSRQ]HSDUEDDQVSHOHQ/HYHUWXXZVFRUHNDDUWQDDÀRRSLQGDQPDDNWX
NDQVRSPRRLHSULM]HQ]RDOVHHQGLQHUYRRULQ5HVWDXUDQWYDQ5LMFNHYRUVHORIHHQURQGHQNDDUWYRRU
de par 3 baan.
*ROIEDDQ+LWODQG%ODDUGRUSVHZHJ1LHXZHUNHUNDG,-VVHOZZZKLWODQGQO

T H E AT E R P R O G R A M M A
HAND IN HAND | Rotterdams Wijktheater, Codarts en Theater Zuidplein

Het Echt Rotterdams Open Podium – Seizoensfinale
Theater Zuidplein – 20:00 uur –  4,50

5 april

Gezellige rommelmarkt in De Sevenkamp
U bent van harte welkom van 10:00 tot 15:00 u

6 april

Big, Black & Beautiful in Concert
Oude Luxor Theater - 20:00 uur - vanaf  15,00

8 april

Mo Amer – Legally Homeless
Theater Zuidplein – 20:15 uur -  17,- (cabaret)

9 april

Interculturele dialoo
Bibliotheektheater – 10:00 – toegang gratis

11 april

The Credo Singer Jubileumconcert
Breepleinkerk – 20:00 uur -  10,00

15/16 april

Oude Luxor - Girls Wanna Have Fun met o.a.
Monique & Suzanne Klemann, Frédérique Spigt, Manuëla Kemp

20 april

Dat zou je wel willen, over roem in jaren ‘20/’30
LCC Lombardijen – 14:00 uur -  2,50

20 april

The World Goes ‘Round –Oude Luxor Theater
Musicalklassiekers met o.a. Jon van Eerd en Tony Neef

22 april

Anúna - Sensation (Iers-Keltische koor)
Oude Luxor Theater - 20:00 uur - vanaf  17,00

2 mei

Rotterdams Philharmonisch Orkest
90 jaar jubileumconcert – Ahoy

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

Schiedamse boekenmarkt
Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW
Rotterdam
www.theaterzuidplein.nl
Kassa
010 20 30 203
ma t/m vr
12.00 tot 17.00
telefonisch tot
18.00 u,
za
15.00 tot 17.00
telefonisch tot
18.00 u.
Ook kunt u per mail
kassa@
theaterzuidplein.nl
kaarten bestellen.

HAND IN HAND gaat over de roemrijke geschiedenis van deze
legendarische volksclub en haar trouwe supportersaanhang. In veel
families neemt Feyenoord een belangrijke plaats in. Zij leven wekelijks
naar de wedstrijd toe. De emoties zijn heftig: knallende vreugde als de
club wint en diep verdriet bij een verloren wedstrijd. Maar één ding is
zeker: het Legioen staat altijd achter Feyenoord. In goede en in slechte
tijden!
In HAND IN HAND maken we het allemaal mee: de hoogte- en
dieptepunten, historische gebeurtenissen, opzienbarende wedstrijden,
hartstochtelijke belevingen, de lach en de traan. Een wervelende
voorstelling vol muziek, dans en theater.

:LQNHOLHUVYHUHQLJLQJ+RRJVWUDDWLQ6FKLHGDPRUJDQLVHHUWRSDSULORSQLHXZHHQWZHHGHKDQGV
ERHNHQPDUNWLQKHWFHQWUXPYDQ6FKLHGDP:HJHQVKHWVXFFHVYDQGHYRULJHNHHU]LMQHUGLWPDDO
meer kramen verhuurd en is er dus een nog groter en gevarieerder aanbod van tweedehands boeken.
=RYLQGWXHURQGHUDQGHUH1HGHUODQGVHHQEXLWHQODQGVHOLWHUDWXXU VWUHHN URPDQVWKULOOHUVHQVWULSV
PDDURRNNRRNERHNHQNLQGHUERHNHQJHVFKLHGHQLVERHNHQHQYHHOPHHU=RZHOYRRUNRRSMHVMDJHUV
DOVYHU]DPHODDUVYDQDQWLTXDULVFKHERHNHQLVHUYRORSNHX]H%RHNHQOLHIKHEEHUVNXQQHQHUXUHQ
VQXIIHOHQ'HERHNHQNUDPHQVWDDQRSGH+RRJVWUDDW YDQGH*URWH0DUNWWRWGH.RUWH'DP GH
.RUWH'DPHQRSGH/DQJH+DYHQ'DP YRRUHQQDDVWGH.RUHQEHXUV 'DDUQDDVWZRUGWRSGH*URWH
0DUNWZHHUGHFXOLQDLUHYHUVPDUNWJHKRXGHQPHWHHQUXLPDDQERGDDQGHOLFDWHVVHQ
'HERHNHQPDUNWLVYDQWRWXXU'HWRHJDQJLVJUDWLV

Supporters, jongeren en buurtbewoners spelen deze voorstelling 10
keer in de grote zaal van Theater Zuidplein. Dit doen zij onder leiding
van professionele musici, dansers, circusartiesten en theatermakers.
HAND IN HAND is een coproductie van Het Rotterdams Wijktheater,
Codarts Hogeschool voor de Kunsten, International Community Art
Festival, Feyenoord en Theater Zuidplein.
HAND IN HAND is te zien tot en met 26 april om 20.00 uur in de
Grote Zaal van Theater Zuidplein. Op zaterdag 26 april is deze
voorstelling echter ook te zien om 14.30 uur.
Seizoen/clubcardhouders van Feyenoord kunnen kaarten met korting
kopen (€6,- i.p.v. €9,-). U krijgt de korting als u bij uw bestelling
kenbaar maakt dat u in het bezit bent van een seizoen/clubcard van
Feyenoord. Kassa: 010 – 20 30 203 (ma t/m vr 12.00 - 17.00 uur,
telefonisch tot 18.00 uur, za 15.00 - 17.00 uur, telefonisch tot 18.00
uur).
www.rotterdamswijktheater.nl of
www.theaterzuidplein.nl

(HWFDIH0RqGHHQJH]HOOLJ
HHWFDIHLQGHVIHHUYDQHHQHQJHOVHSXE:DDUMHNDQJHQLHWHQ
YDQHHQJRHGHPDDOWLMGHHQOHNNHUGUDQNMHHQYDQSDUWLMELOMDUW
of darten.
2RNLVKHWPRJHOLMNRPELMRQVRS]RQGDJHHQEHVORWHQIHHVWWH
organiseren.

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West
Bel voor inlichtingen of reserveringen 010 - 4151776
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The
Roadrunners
De groep kwam uit Maassluis en werd soms wel verward met The Roadrunners
Sect uit Rotterdam. Niet zo verwonderlijk, want de vijf muzikanten gaven hun
band de naam The Roadrunners.
De bezetting was: Cor van der
Made (drums), Ludo Tegelaar
(sologitaar), Harry Gordijn
(slaggitaar), John Braspenninx
(basgitaar) en Jan Booister (zang).
The Roadrunners speelden naast
veel Stones-nummers ook hits van
The Kinks, Them en The Animals.
De groep had volgens Jan Booister
ook in Rotterdam een eigen schare
fans. Wanneer zijn gedachten ruim
veertig jaar terug gaan, zegt hij:
“Dan denk ik bijvoorbeeld aan
De Grot op Zuid. Daar vlogen de
barkrukken soms over de hossende
meute heen. The Roadrunners,
die er zo’n vijftien keer speelden, voerden er dan hun op dat
moment belangrijkste opdracht uit:

doorspelen. De Grot was een leuke
zaak om te spelen. En zo vaak
werd er niet gevochten hoor”.
Ook traden ze op in De Roef aan
de Claes de Vrieselaan, in zaal
Spes aan de Dordtsestraatweg en
lieten ze van zich horen tijdens
een beatmarathon in een zijstraat
van de Hoogstraat. Tevens trad de
band op in Hoogvliet en een aantal
keren in België.
Blazers
Eén van de hoogtepunten vond
plaats in maart 1966. The Roadrunners speelden toen in het voorprogramma van hun favorieten,
The Rolling Stones, in Den Bosch.
Ze werden op het laatste moment

- The Roadrunners. Van links naar rechts John Braspenninx, Cor van der Made, Jan Booister, Ludo
Tegelaar en Harry Gordijn -

voor dat programma gecontracWHHUG³7HODDWYRRUGHDI¿FKHV
in ieder geval. Negenduizend
bezoekers kwamen er naartoe om
achter ijzeren veehekken omhoog
te kijken naar wat er op het drie
meter hoge podium gebeurde. We
hadden na ons optreden de keuze:
of achter het podium blijven en de
Stones van dichtbij zien, of de zaal
in en daar het optreden volgen. Wij
kozen voor het laatste”, zegt Booister. “Want het ging ons natuurlijk
om de muziek”.
In de tijd dat de soulmuziek
opkwam veranderde ook het
repertoire van The Roadrunners.
Na enkele personele wijzigingen,
kwamen er bovendien blazers bij

en later ook een pianist. De naam
van de band werd aangepast, was
korte tijd Booisters Collection,
maar werd vervolgens nog een
ÀLQNHWLMG)XOORI6RXO'DDUQD
hield de band op te bestaan. “Het
was leuk geweest”, aldus Booister.
Heropgericht
Enkele jaren geleden is de groep
heropgericht door een paar oudbandleden. De naam werd The
Roadrunners Band. “Het repertoire
bestaat nu voor honderd procent
uit nummers van The Rolling
Stones”, aldus Booister, die een
bezoeker laatst na een optreden
hoorde zeggen dat hij eigenlijk
niet meer naar de Stones zelf

hoefde. “Dat was natuurlijk lichtelijk overdreven”.
Naast de mannen van het eerste
uur, Cor van der Made en Jan
Booister, bestaat de groep uit Bart
Boer (basgitaar), Cees Termijn
(sologitaar), Paul Severing (sologitaar) en Marjolein Vlasblom
(zang, percussie en synthesizer).
De band heeft een eigen website:
www.the-roadrunners.nl
Heeft u een bijdrage, of wilt u
reageren op deze rubriek? Het
e-mailadres is: ed.vanhelten@
hotmail.com

Dominicus
!#$$#
QDWXXUVWHHQEURQVUYVRIJODV
YRRULHGHUEXGJHWHQYDQNODVVLHNWRWPRGHUQ
%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR
0DGDPH&XULHVWUDDW%XUJYDQ:DOVXPZHJ
*1'RUGUHFKW0=5RWWHUGDP
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De grootste woon- & lifestyle
outlet groothandel van de Randstad

ELK WEEKEND OPEN DAGEN &
VOORJAARSSHOW
op ver toon van deze adver tentie gratis kopje koffie of thee.
TUINSHOW
GROTE
KERSTSHOW .

BERKELRODE

Huisadres:

HOME & LIFESTYLE CENTER
Woonplaats:

Cash & Carry voor bedrijven
7 dagen in de week geopend

Voor meer informatie zie pagina 25
Gelieve in envelop te versturen naar:
Marktplaats Vrijwillige Zorg, antwoordnummer 30513, 3030 WB Rotterdam
Postzegel is niet nodig.



$$"#$" $""

BIJ KERSTDAG
BERKELRODE!
TWEEDE
GEOPEND!

Dhr/Mw

Postcode:



#

U heeft wel een kunststof,
inkooppas teak
nodig,
met welke
inkooppas
Tuinmeubelen
enmaar
alu look.
Sierbestrating.
dan ook of gewoon een inschrijving van de KvK, kunt u bij ons
Leuke trendy accessoires voor thuis en in de tuin!
aan de balie een BH&L-pas krijgen.

Kijk op www.berkelrodehl.nl
Veilingweg 54 Berkel en Rodenrijs 010 - 503 29 32
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- Een uitstapje in 1957 van
de St.-Franciscusschool naar
Schiphol. Links meester ‘Kale’ van
Lieshout en rechts met gleufhoed
hoofdonderwijzer ‘Pietje Gorilla’ van
Deurzen. Foto’s collectie Rein Wolters -

Dialezing
Zuidwijk,
Pendrecht en
Lombardijen
Zondag 20 april is de laatste diapresentatie van het winterseizoen over
Zuidwijk, Pendrecht en Lombardijen.
Jan Groen in ’t Woud neemt U aan de
hand mee voor een wandeling door
deze wijken die in de jaren ‘50 en ‘60
van de vorige eeuw uit de grond zijn
gestampt om de heersende woningnood te verlichten. Hierbij laat hij ook
zien hoe een en ander veranderd is
in de loop der jaren. De voorstelling
vindt plaats in het onderkomen van
de “Stichting Ons Rotterdam” aan de
Kerkwervesingel 53 in RotterdamPendrecht. De aanvang is om 14.00 u
en de zaal is open om 13.30u. Meldt u
aan op telefoonnummer 010-4806373
of 010 4804513.
Tevens zijn wij bereikbaar via ons
e-mail adres: info@onsrotterdam.nl

HOOFDZAKEN,
themadag dementie
Op 16 april is de jaarlijkse themadag
“Dementie” voor mantelzorgers, vrijwilligers en anderen die te maken hebben
met de zorg voor een dementerende.
Deze dag wordt dit jaar voor de elfde
keer georganiseerd en kreeg als titel
“HOOFDZAKEN”.
De enthousiaste organisator Renske
Venstra van Marktplaats Vrijwillige Zorg
vertelt: “Het wordt een inspirerende dag
over hoe het verloop van de ziekte van
Alzheimer mogelijk te beïnvloeden is.
Dit gaan we doen door middel van een
aantal lezingen en zes verschillende
workshops.” Zo is er een workshop
“Omgaan met dementie”. Misschien
vindt u het wel interessant om te leren
over de methode ‘Wonen en werken
met een verhaal’. Deze methode helpt
dementerenden hun herinneringen te
ordenen. Dan is er de mogelijkheid
kennis op te doen welke voedingsstoffen invloed hebben op onze hersenen en
in welke producten/voedingsmiddelen
deze zitten. U kunt te weten komen hoe
een Chinese bewegingsleer door middel
van oefeningen het concentratievermogen vergroot, de soepelheid van het
lichaam verbetert en men meer energie
krijgt. Deze dag wordt georganiseerd
door Marktplaats Vrijwillige Zorg en de
Alzheimer Stichting.
Voor uitgebreide informatie stuurt u het
formulier op pagina 24 in. Of direct via
Marktplaats Vrijwillige Zorg:
010-2438188 of op
www.marktplaatsvrijwilligezorg.nl

Konden we die schooltijd
nog maar een keertje overdoen
Riet Odijk organiseert een reünie voor hen die als jonge
knul of jonge meid in de jaren vijftig les kregen op een van
de vier scholen in het ‘roomse blok’ in de Afrikaanderwijk.
Het blok betreft de inmiddels allemaal afgebroken katholieke scholen, de St.-Franciscuskerk en het nonnenklooster
tussen Riebeekstraat, Afrikaanderplein, Paul Krugerstraat
en Christiaan de Wetstraat. Het waren een kleuterschool,
de St.-Maria meisjesschool voor lager- en voortgezet onderwijs en de zesklassige St.-Franciscusschool voor jongens.
Zowel de kleuterschool als de
jongensschool heb ik van 1950 tot
1957 met goed gevolg doorlopen.
Mijn zussen Hennie, Miep (overleden) en Joke en de broers Albert,
Frans en Peter ook. Broer Ruud is
er wel aan begonnen, maar moest
al snel vanwege epilepsieaanvallen
naar een andere onderwijsinstelling.
Ik herinner me de twee scholen als
de dag van gisteren, vooral de non
Aplonia. Dat was een heel lieve
vrouw, die me elke dag vertroetelde. Waarom weet ik nog steeds
niet, maar achteraf begrijp ik de
jaloersheid van de andere kinderen
wel. Ik mocht altijd de spullen uitdelen en ophalen en andere leuke
dingen voor haar doen.
Mevrouw Kleskens, ze was toen
al ruim zestig jaar, was onze juf
van de eerste klas. We haalden
haar ’s morgens op de Putselaan van de halte van tramlijn 2.
Ze woonde ergens op de rechter
Maasoever. Het was een hele eer
als je haar tas mocht dragen als
ze na school naar huis ging. Van
dat mens heb ik veel opgestoken,
maar dat kwam natuurlijk ook
doordat ik erg leergierig was.
Meester Vergouwe kreeg ik in de
tweede klas, een kleine man met
een behoorlijke neus. Hij woonde

‘kale’, zoals hij oneerbiedig werd
genoemd als hij niet in de buurt
was, was een bekwaam onderwijzer. Leerlingen die zich zijn naam
zeker nog zullen herinneren zijn
Tonnie Flobbe (Steinwegstraat),
Robbie Köpp (Hilledijk), Frans
van Hemerik (Paul Krugerstraat),
Rinie Bokmans (Joubertstraat),

- Een van de kleuterklassen van de St.-Mariaschool in de jaren vijftig. Deze was wel gemengd, in tegenstelling tot de strikt gescheiden meisjes- en jongenschool in het ‘roomse blok’. Wie zichzelf of anderen
herkent, mag het laten weten. -

aan de Korte Dreef in Vreewijk en
¿HWVWHDOWLMGGRRUGH3DQWVHUVWUDDW
waar ik woonde. Vergouwe was
een aardige en rustige man, die
mij op een keer zeer verbaasde.
Het was in verkiezingstijd toen
in onze straat een geluidswagen
van de PvdA socialistische idealen
verkondigde. Meester Vergouwe
NZDPDDQ¿HWVHQHQQHWRSKHW
moment dat er een stilte viel, riep
hij keihard: ‘Leve de KVP (Katholieke Volks Partij)’. Dat werd hem
door de ‘rode brigade’ niet in dank
afgenomen.
In de derde klas kreeg je te maken
met meester Van Lieshout, die
woonde aan de Hillevliet. De

- De St.-Mariaschool gezien vanaf het sportveld van de HBS Van Oldenbarnevelt. Links speeltuin Afrikaanderwijk
en rechts de Riebeekstraat. -

Frans Verhulst (Klosstraat), Frans
Beukers (Afrikaanderplein), Nol
Steenbakkers (Brede Hilledijk),
Eddie Jansen (De la Reystraat),
Jopie van de Kreeke (Christiaan
de Wetstraat), Arie van der Ster
(Steinwegstraat), Hans Laterveer (Mijnsherenlaan), Corrie
de Ridder (Riebeekstraat), Frans
Laurijssen (Oranjeboomstraat),
Henk Dentro (Maashaven oz),
Henk Gordijn (Pretorialaan),
Corrie de Haas (Herman Costerstraat), Anton Lorijn (Martinus
Steijnstraat), Corrie Hozeman
(Afrikaanderplein), Woutje van
Mourik (Parallelweg), achterneef
Fred Wolters (De la Reijstraat),
Hans van Ardennen (Hilledijk),
Hans Pijl (Johannes Brandstraat),
Leen van Brugge (Brede Hilledijk),
Jacques Schuiten (Christiaan de
Wetstraat), Gerard van de Akker
(Beijerlandselaan), Anton Lorijn
(Martinus Steijnstraat), Arie van
Leeuwen (Putselaan), Ton van
de Roer (Oranjeboomstraat),
Ton Wijnbeek (Klosstraat), Wil
Vrauwdeunt (Maliestraat) en Frans

Zomers, zoon van een kruidenier
in de Riebeekstraat. In de zesde
klas kreeg ik de kale weer en dat
ervoer ik als uiterst prettig. Ik was
nog steeds een rustige en leergierige leerling, die wel gebukt ging
onder de spanningen van ons grote
gezin. In die periode ging dat niet
ten koste van het leerproces, want
mijn rapporteindcijfers waren
uitmuntend.
In de vierde was het ‘lamme
Lowietje’ die voor het schoolbord stond. Zijn naam was Louis
van Lieshout. Hij woonde aan
de Dordtselaan en moest na een
hersenoperatie verder door het
leven met een verlamde linkerarm.
Ook hij was een gezagvolle en
kundige onderwijzer, die mij soms
het vuur danig aan de schenen
legde. Ik werkte voor, tussen
en na schooltijd als knechtje bij
melkboer Cor Houtbraken en dat
was hem een doorn in het oog.
Kinderarbeid hoorde niet en zeker
niet als je op een koude winterdag
in de schoolbank in slaap viel,
zoals mij een keertje overkwam.
Ook van die man heb ik veel
geleerd. In de vijfde was het hoofdonderwijzer ‘Pietje Gorilla’ van
Deurzen die ons de nodige kennis
heeft gesleten. Dat ‘Pietje Gorilla’
dankte hij aan zijn voorletters, P.G.
Meester Van Deurzen woonde aan
het Afrikaanderplein 16 en was de
buurman van Cor Houtbraken die
op 15 woonde. De twee hebben
enkele keren gebakkeleid over mij
als ik op zaterdag spijbelde om Cor
te helpen. Destijds moesten we
op zaterdagmorgen nog tot twaalf
uur naar school en natuurlijk op
zondag verplicht naar de kerk. Dat
hoorde er allemaal bij als je naar
school ging in het ‘roomse blok’.
Daar zal op de reünie best over
gesproken worden. De reünie is
zaterdag 26 april in café Promenade aan de Maashaven oz. 216,
waar vanaf 14.00 uur een hapje en
een drankje genuttigd kan worden.
'HHOQDPHNRVW¼,QIRUPDWLH
verkrijgbaar bij Riet Odijk, 0652314790 of jdelft@chello.nl
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“Hagen”

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

ECONOLOGISCH DE BESTE

®

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

www.marcoleer.nl
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Ziekenomroep RANO-Rotterdam
Als bestuurslid van de Stichting RANO-Rotterdam (Omroep voor Zieken) mocht ik op
een druilerige avond in september 1966 de sleutel omdraaien in ’t slot van een deur die
toegang gaf tot een ruimte van 4 x 3 meter: de gloednieuwe RANOstudio in de kelder
van het Zusterhuis van het Gemeentelijk Dijkzigtziekenhuis; onze gangburen waren vijf
FKDUPDQWHLQWHUQHOHHUOLQJYHUSOHHJVWHUVDOWLMGKDGGHQ]HZHONRIÀH
In de studioruimte kon je letterlijk
HQ¿JXXUOLMNGHNRQWQLHWGUDDLHQ
PDDUGHUXLPYULMZLOOLJHPHGHZHUNHUVZLVWHQWRFKPHWKHHOYHHO
LPSURYLVDWLHUDGLRSURJUDPPD¶V
VDPHQWHVWHOOHQYRRUKHW'LMN]LJW
+DYHQHQ2RJ]LHNHQKXLVDOVPHGHYRRUGH%RH]HPEDUDNNHQ'H
JHOXLGVEDQGSURJUDPPD¶VZHUGHQ
DOVQHORPJH]HWLQOLYHSURJUDPPD¶V=HHULOOHJDDOZHUGJHEUXLN
JHPDDNWYDQ377WHOHIRRQOLMQHQ
GLHYRRUGULHFHQWHHQJHKHOHXLW]HQGLQJPRJHOLMNPDDNWHQ(QGLH
GULHFHQWZHUGQLHWHHQVGRRUGH
5$12EHWDDOGKHWEHGUDJVWRQG
HUJHQVRSGH'LMN]LJWWHOHIRRQUHNHQLQJ
'DWVLPSHOHVOHXWHORPGUDDLHQELM
HHQRSHQLQJYDQDOZHHUHHQQLHXZHVWXGLRZHUGLQGHMDUHQWXVVHQ
HQZHODQGHUV=RZHO
GH&RPPLVVDULVYDQGH.RQLQJLQ
DOVODWHUEXUJHPHHVWHU$QGUpYDQ
GHU/RXZKHEEHQGHQLHXZHRQGHUNRPHQVYDQGH5$12RI¿FLHHO
HQIHHVWHOLMNJHRSHQG(QVWHHGV
ZDUHQGLHRSHQLQJHQLQKHW YP 
=XVWHUKXLVYDQ'LMN]LJW
'HJDVWYULMKHLGYDQ'LMN]LJW QX
(UDVPXV0HGLVFK&HQWUXP YRRU
GH5$12ZRUGWELQQHQHQNHOH
PDDQGHQEHsLQGLJG'H5$12
YHU]RUJWDOJHUXLPHWLMGJHHQSURJUDPPD¶VPHHUYRRUGHSDWLsQWHQ
LQGH5RWWHUGDPVH]LHNHQKXL]HQHQ
YHUSOHHJLQVWHOOLQJHQ'H5$12LV
QXHHQ=RUJRPURHSYRRUSOXVVHUVZDWGLWGDQRRNEHWHNHQW
HQLVYLDGHNDEHOLQ5RWWHUGDP
+RRJYOLHWHQ+RHNYDQ+ROODQGWH
EHOXLVWHUHQRS)0
2QGDQNVGDWµGHKXLVEDDV¶GH
µKXXU¶KHHIWRSJH]HJGJDDWGH
5$12PHWHHQJHUXVWKDUWYHUGHU
LQ(UKHHIW]LFKDOHHQ
QLHXZHµKXLVEDDV¶JHPHOGGH]H
HFKW5RWWHUGDPVHµUDGLRJHN¶+DUU\
GH-RQJ RXGGLUHFWHXU5DGLR
&RUUHFWHQRXGEXXUPDQYDQGH
5$12RSULFKWHUV:LP9HUVFKRRU
HQ*HUULWGHQ%UDEHU KHHIWJUDWLV
GHIDFLOLWHLWHQDDQJHERGHQGLHHHQ
ORFDOHRPURHSPHWRRJYRRUHHQ
RXGHUSXEOLHNQRGLJKHHIW9DQXLW
GH5DGLR&RUUHFWJHERXZHQRSGH
&HLQWXXUEDDQNRPHQYDQDIMXOL
DVGH5$12SURJUDPPD¶V

- De eerste Dijkzigt-RANOstudio -

Radio
De Oud Rotterdammer
3UHFLHVGULHPDDQGHQHHUGHURI
WHZHOYDQGDDJEHJLQWGH]HHFKW
5RWWHUGDPVHNUDQWPHWVSHFLDOH
QRVWDOJLVFKHUDGLRSURJUDPPD¶V
YRRUKHWOH]HUVSXEOLHN*HEUXLNPDNHQGYDQHHQXLWYLQGLQJXLW
YDQ3URIHVVRU'RNWRU,QJHQLHXU3$WHU1RVWHU MXLVWGDWLVGH
RQWZHUSHUYDQGLHVSHFLDOHOLIWHQ 
NDQ'H2XG5RWWHUGDPPHUPHW
HHQYRXGLJHPLGGHOHQ+L)LXLW]HQGLQJHQJDDQYHU]RUJHQ
1iKHHIWQLHPDQGRRLWKHW
RFWURRLYDQ7HU1RVWHUJHEUXLNW
HQQXGHWHUPLMQYDQMDDULV
YHUVWUHNHQJDDWGH]HNUDQWHHQ
SRJLQJZDJHQ+HWV\VWHHPLV
]HHUHHQYRXGLJGHGXEEHOJHNDQWH
)0IUHTXHQWLHJROIZRUGWEORNVJHZLMVRPJH]HWLQGHHOWMHVDQDORJH
ZDWHUVWR¿PSXOVHQ'H]HLPSXOVHQ
YLQGHQODQJVHHQYRUNJHWDQGH
RQWYDQJVWDQWHQQHKXQZHJQDDU
GHUDGLROXLGVSUHNHUVGLHDOLQXZ
KXLVDDQZH]LJ]LMQ:DQQHHUX
YLDGHOXLGVSUHNHUVYDQXZ79
WRHVWHOZLOWOXLVWHUHQNDQKHW7HU
1RVWHUV\VWHHPRRNYLDGHSDUDEROH
VFKRWHOGXSOH[GHZDWHUVWR¿PSXOV
FUHsUHQ+HWYHUVFKLOWXVVHQKHW
YRUNJHWDQGHHQKHWVFKRWHOGXSOH[RQWYDQJVWYHUPRJHQLVKHHO
HHQYRXGLJ
2PQDDUKHW'25SURJUDPPDWH
NXQQHQOXLVWHUHQKHEWXHHQJODV
ZDWHUHQHHQYRUNRIOHSHOQRGLJ
'HYRUNJHEUXLNWXYRRURQWYDQJVW
YLDGHUDGLROXLGVSUHNHUVGHOHSHO
LVQRRG]DNHOLMNELMRQWYDQJVWPHW
GH79VSHDNHUV
+HWLVQLHWQRGLJGDWXGHUDGLRRI
79DDQ]HWGHVSHDNHUVNULMJHQYLD
KRRJIUHTXHQWHHPXODWLHKHWQRGLJH
ZHUNYHUPRJHQDDQJHOHYHUG,Q
GH]HWHVWIDVHLVKHWKHODDVQRJQLHW
PRJHOLMNPHWKRJHHQODJHWRQHQ
WHµVSHOHQ¶
+HWJODVZDWHU]HWXYyyUGHUDGLR
RIWHOHYLVLHRSHHQDIVWDQGYDQ
WRWFHQWLPHWHU,QJHHQJHYDO
PDJXKHWJODVZDWHURSGHUDGLR
HQRIKHW79WRHVWHOSODDWVHQ
,QKHWZDWHUODDWXPHWGHVWHHO
QDDUEHQHGHQHHQYRUN UDGLR RI
OHSHO WHOHYLVLH ]DNNHQ:DQQHHU
KHWZDWHULQKHWJODVQLHWPHHU
VFKRPPHOW]XOWXELQQHQWZHH
PLQXWHQKHW'25SURJUDPPD
KRUHQ0LVVFKLHQLVKHWQRGLJ
GDWXKHWJODVHQNHOHJUDGHQQDDU
KHWQRRUGHQGUDDLWPDDUGLWJHOGW
QLHWYRRU5RWWHUGDPVWDG,QGH
UDQGJHPHHQWHQNDQKHWGUDDLHQ
ZHOQRRG]DNHOLMN]LMQ
2SGHGLQVGDJGDW'H2XG5RWWHUGDPPHULQ]LMQYLHUGHMDDUJDQJ
HGLWLHQXPPHUODDWYHUVFKLMQHQ

door Aad van der Struijs

- Met eenvoudige middelen heel veel plezier-

YHUJH]HOWGH]HNUDQWYDQDI
XXUGLHXLWJDYHPHWHFKWHQRVWDOJLVFKH5RWWHUGDPVHPX]LHNHQ
RULJLQHOH5RWWHUGDPVHDQHNGRWHV
+HWOH]HUVSXEOLHNZRUGWYDQDI
GHHHUVWHXLW]HQGPLQXXWELMKHW
SURJUDPPDEHWURNNHQ=RUJGDWX
SDSLHUHQVFKULMIJHUHHGVFKDSLQGH
EXXUWKHEW
(HQVSHFLDOHWHFKQLVFKHSORHJ]LW
NODDURPELMHYHQWXHOHPRHLOLMNKHGHQWHKHOSHQKHWWHOHIRRQQXPHULV
'HVQRRGVNRPWPHQ
JUDWLV  ELMXODQJVRPGH]DDN
RSWLPDDOWHODWHQZHUNHQ
9HHOOXLVWHUSOH]LHU
Table Magic
'HZRQGHUHQ]LMQGHZHUHOGQRJ
QLHWXLW'H]HXLWVSUDDNYDQPLMQ
JURRWYDGHU]DOLJHU-DQ%ORP RYHUOHGHQLQ QHHPWDIHQWRHQRJ
HHQSODDWVMHLQPLMQJHGDFKWHQLQ
=RRRNYHUOHGHQZHHNLQP¶Q
QLHXZHZRQLQJKLQJHQGHVFKLOGHULMHQHQIRWROLMVWMHVZHHUGH
YHUOLFKWLQJZHUNWHZHOGDQQLHW
VFKHPHUHQGLQDOOHNDPHUVHQP¶Q
WZHHNDWWHQKDGGHQZHHUHHQHLJHQ
OLHYHOLQJVSOHNMHLQJHULFKW
5HGHQGXVRPPHWGHKDUGH
ZHUNHUVHHQKDSMHEXLWHQGHGHXU
WHJDDQHWHQGH]HNHHUJLQJLN
QDDU6FKLHPRQGZDDU%UDVVHULH
'H.URRQVLQGVHQNHOHPDDQGHQ
GHGHXUJDVWYULMKHHIWRSHQVWDDQ
,NJDQLHWYHUWHOOHQKRHOHNNHUHQ
JH]HOOLJZHKHEEHQ]LWWHQHWHQ
LNYHUWHOXRRNQLHWGDWHONH'H
2XG5RWWHUGDPPHUOH]HUHHQ
NRUWLQJNULMJWYDQRSGHWRWDOH
UHNHQLQJ1HHLN]HJLHWVRYHUGH
ZRQGHUHQGLHGHZHUHOGQRJQLHW

XLW]LMQ
%LMKHWQDWDIHOHQPHOGGH]LFKELM
RQVHHQDQGHUH'H.URRQJDVW
'LFN6LHEHU'LFNGUDDJWGHDUWLHVWHQQDDP7ULFN\'LFN\KLMLVHHQ
$OO5RXQG*RRFKHODDU6SHFLDOLWHLWHQYDQ7ULFN\'LFN\]LMQRD
.LGV0DJLFHQ7DEOH0DJLF(Q
PHWGDWODDWVWHOLHWKLMGHQRGLJH
µZRQGHUHQ¶DDQRQ]HWDIHO]LHQ
6SHHONDDUWHQYHUGZHQHQZHHUQHW
]RVQHODOV]HHHUVWXLWKHWQLHWV
WHYRRUVFKLMQZDUHQJHNRPHQ(HQ
YROOHGLJNDDUWVSHOOLHWHHUVWDOOH
YHUVFKLOOHQGHNDDUWHQ]LHQHYHQ
ODWHUWRHQLNKHWVSHOLQP¶QKDQGHQKDGZDUHQYRRUHQDFKWHUNDQW
EODQFR9RRULHPDQG]LFKGDDURYHU
NRQYHUED]HQ]DJHQZHD]HQ
YDQGH]HOIGHNOHXU
+HWDPXVHPHQWGDW]LFKYRRU
RQ]HRJHQDIVSHHOGHZDVOHXN
YHUIULVVHQGHQRSHHQ5RWWHUGDPVH
PDQLHUJHSUHVHQWHHUG7ULFN\
'LFN\NRPW]RZHOELMXWKXLVELM
HHQNLQGHUSDUWLMWMHDOVELMKHW
RIMDULJKXZHOLMNVIHHVW
%DUEHFXHHWHQWMHVPHWGHEXUHQ
OXLVWHUWKLMRSPHWµPDJLVFKHZRQGHUHQ¶1LHWYRRUQLHWVLVKLMOLG
YDQ7KH,QWHUQDWLRQDO%URWKHUKRRG
RI0DJLFLDQV9LDWHOHIRRQQXPPHU
NXQWXDOOHLQIRUPDWLHRYHU'LFN6LHEHUYHUJDUHQ
Verkeerstekens
(HUGHU]DJLNLQPLMQVSLRQQHWMH
]HHUYUHHPGHYHUNHHUVWHNHQHQ
±DDQZLM]LQJHQLQRQ]HVWDG2SGH
:HVW]HHGLMNELMYRRUEHHOGVWDDQELM
GH3XQWHJDDOVWUDDWRSGHULMEDQHQ
SLMOHQJHVFKLOGHUGGLHGXLGHOLMN
DDQJHYHQGDWGDDUHHQOLQNVDI
YHUERGLV2SJHHQHQNHOYHUNHHUVERUGVWDDWHHQYHUERGVXLW]RQGHULQJ
YHUPHOGGXVZDQQHHUGH3DUNKDYHQEUXJJHRSHQGLVPDJKHW
YHUNHHUQLHWYLDGH3XQWHJDDOVWUDDW
RYHUGH&RROKDYHQEUXJULMGHQ,N
UDDGXDDQLQ]R¶QJHYDOWRFKPDDU
KHWOLQNVDIYHUERGWHQHJHUHQ
ZDQWLHGHUHDFKWHUXZVWDDQGH
ZHJJHEUXLNHUZHHWXµLQZRRUG
HQJHEDDU¶WHYHUWHOOHQGDWXHHQ

KRSHOR]HVXNNHOEHQW
5LMGWXHFKWHURYHUGH:LOOHP
%X\WHQZHFKVWUDDWHQZLOWX
UHFKWXLWGRRUGLHVWUDDWRYHUGH
&RROKDYHQEUXJULMGHQLVGHNDQV
JURRWGDWXYRRUWLMGLJ]LHWGDWGH]H
EUXJJHRSHQGLV8EHVOXLWGDDURP
YLDGH3LHWHUGH+RRFKZHJOLQNVDI
GH:HVW]HHGLMNRSWHULMGHQ2S
GH]H3LHWHUGH+RRFKZHJVWDDQGH]HOIGHµUHFKWGRRUYHUSOLFKWH¶SLMOHQ
DOVRSGH:HVW]HHGLMN-HPDJGXV
QLHWOLQNVDI
0DDUGHVLWXDWLHLVSUHFLHVJHOLMN
DDQGLHYDQGHKRHN:HVW]HHGLMN
3XQWHJDDOVWUDDWHQGDDURPGDW
PHQLJDXWRPRELOLVWYDQDIGH3LHWHU
GH+RRFKZHJOLQNVDIGH:HVW]HHGLMNRSGUDDLW2SGLHGLMNRQWPRHW
KLMGDQYRRUKHW2QDIKDQNHOLMN
7KHDWHUYULHQGHOLMNSROLWLHSHUVRQHHOGDWKHPQLHWDOOHHQEHULVSHQG
WRHVSUHHNWPDDURRNHHQEHNHXULQJJHHIW
2SGH+XGVRQVWUDDWLQGHZLMN
%RVSROGHUJHOGWRS]HHUNRUWH
VWXNMHVHHQPD[LPXPVQHOKHLG
YDQNPXXU'H]HVQHOKHLGVEHSHUNLQJLVQLHWGRRUERUGHQDDQJHJHYHQPDDUGRRUYHUPHOGLQJRS
KHWZHJGHN'H]HEHVFKLOGHULQJHQ
KHEEHQGH]HOIGHUHFKWVNUDFKWDOV
HHQYHUNHHUVERUG
(FKWHUGHEHVFKLOGHULQJNP
VWDDWLHGHUHNHHUPHWHUYRRU
HHQ]LMVWUDDWRSGHUHFKWHUULMVWURRN0HWDQGHUHZRRUGHQNRP
MHXLW]R¶Q]LMVWUDDWHQGUDDLMH
UHFKWVGH+XGVRQVWUDDWRSGDQ]LH
MHQLHWVYDQHHQVQHOKHLGVEHSHUNLQJ9ODNYRRUGHHHUVWNRPHQGH
]LMVWUDDW]LHMHGDQKHWJHERG
PDDUGDWZRUGWQLHWQiGH]LMVWUDDW
KHUKDDOG
:HONHGLHQVWLVYHUDQWZRRUGHOLMN
YRRUGLWVRRUWEOXQGHUV"1XULMGW
PHQRSGH+XGVRQVWUDDWQRJ
VWHHGVNPXXU RIVQHOOHU 
+RHNDQGHSROLWLHGDDUWHJHQ
RSWUHGHQ"
O ja
,NKDGKHWRYHU%UDVVHULH'H
.URRQHQGHNRUWLQJYRRUGH
'25OH]HUV%HGHQNZHOGDWGH
%UDVVHULHHHQJURWHµKXLVNDPHU¶
LVZDDUPD[LPDDOJDVWHQHHQ
SOHNMHNXQQHQYLQGHQ:LOWXHHQ
NHHUQDDU6FKLHPRQGJDDQEHO
GDQHHUVWHYHQRS
8NXQW]HJJHQGDWXELM'H.URRQ
JHNRPHQEHQWYLDGH
6SLRQQHXU
VSLRQQHWMH#GLWLVURWMHNQRUQO

- Van verschillende lezers kreeg ik oude foto’s en ansichtkaarten -
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TUINCORRECT

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.
Aanleg
Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
O
O

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING

B.S.O.
Boodschappen Service Overschie
Voor bedrijven en particulieren
Levering Rotterdam en omstreken

Bel: 06-22390287
Of mail naar:
info@boodschappenserviceoverschie.nl
www.boodschappenserviceoverschie.nl

Flower &
Gifts
Janssen
Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als
buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat
Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.
“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag.
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen? Daarnaast dragen wij
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veilinghuizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Voor meer informatie www.monuta.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

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

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan,
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet,
Kip ”Mountain Spring“, Babi pangang, Kip met Kerrysaus,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen,
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do vlees, Patat ,
Nasi, Bami, Mihoen.

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen € 8,95 p.p.
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

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

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro
per maand

Tel. 0180 - 418 414

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden.
autoBANDenWIELen BESTEkoop, gebr. v/a 12 euro all-in,
wintersets, ook huur/ruil. Alle merken goedkoper.
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak.
Tel. 0180-619411

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2
Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden

Problemen met uw (kunst)gebit?

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

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

Voordelen computergestuurd implanteren:
 /BHFOPFHQJKOMPPT
 WPPSTQFMCBBSJNQMBOUFSFO
 UPUPQ NN
 (FFOIFDIUJOHFO
 %JSFDUFQMBBUTJOH
 OPPEWPPS[JFOJOH
 4PNTNFUFFO
 QMBBUTJOHEFGJOJUJFWFWPPS[JFOJOH
 ;FFSLPSUFCFIBOEFMJOH
 (FFOPOOPEJHF
 CPUUSBOTQMBOUBUJFT

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

5FMFGPPO 
*.1-"/50-0(*&&/,6/45(&#*55&/

XXXTNJMFDMJOJDOM
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TANTE POST(BUS)
Bethaniehuis
Ik heb het oproepje over het Bethanie
huis op de Korte Kade gelezen. Ik heb
daar gezeten. Het was een observatiehuis voor meisjes onder leiding van Jo
Bartelings, juffrouw Annie en juffrouw
Lien. Wie kan mij vertellen waar
directrice Bartelings heen is gegaan?
Ik zou haar heel graag terugzien, want
ik heb hele leuke, goede herinneringen
aan haar.
60-)D¿p
v. Harmelenstraat 67
3042 LD Rotterdam
---------------------------------------------Bootwerkers
Mijn jeugdjaren op het Noordereiland
ZDUHQRQGDQNVGHDUPRHGH¿MQHMDUHQ
Maar soms gebeurde er iets dat minder
leuk was. Mijn vader was havenarbeider en dat betekende in die tijd keihard
werken. Als hij in de vismeel had
gezeten, stonk hij bij thuiskomst een
uur in de wind en was onze woning in
de Prins Alexanderstraat vergeven van
de stank. En dat toen allemaal voor 40
gulden per week. Mijn vader was een
grote sterke kerel net als zijn broers
Gerrit en Herman, ook bootwerkers.
Toch kwam hij een keer ‘s nachts thuis
uit de ‘vroege nacht’ en, ik zal dit nooit
vergeten, hij plofte neer in een stoel
en begon te huilen. Hij zat er helemaal
doorheen. Grote, dikke, echte tranen
over zijn verweerde gezicht. Mijn
moeder moest zijn schoenen uittrekken, want zelf kon hij dat niet meer.
Hij was compleet uitgeput. Hij had
die nacht vrijwel zonder schafttijd een
boot met koeienhuiden gelost en moest
daarna vanaf het Marconiplein naar
het Noordereiland lopen om thuis te
komen. Zo’n eind lopen na die zware
arbeid was voor hem die nacht net iets
te veel. Er was in die tijd geen regeling
om mensen naar huis te vervoeren. Je
moest zelf maar zien dat je thuiskwam.
0LMQYDGHUVPDWHQKDGGHQHHQ¿HWVHQ
die konden zich aardig redden. Maar
mijn vader had echter een heel groot
SUREOHHPKLMNRQKHOHPDDOQLHW¿HWVHQ
'HJRHLHPDQKDGQLNVDDQHHQ¿HWVDO
ZDVGLHYDQJRXGJHZHHVW'HPHHVWH
mannen van mijn leeftijd (68) hebben
vroeger ook wel hard gewerkt, maar dat
harde werken van ons was een lachertje
vergeleken bij de beulenarbeid die
onze vaders hebben verricht. Zeker de
mensen in de haven.
Mijn vader heeft de laatste jaren van
zijn leven doorgebracht voor het raam
van verzorgingshuis Het Baken in
Rozenburg. Hij had een riant uitzicht
op de Waterweg. Als er dan weer zo’n
oceaanreus binnenliep, zag je hem
denken. Denken aan zijn ‘goeie ouwe
tijd’. Als ik dan bij hem op bezoek
was, hem van opzij gadesloeg en zijn
oude gezicht zag, moest ik vaak denken
aan die nacht en dacht ik: “vadertje,
vadertje, jij hebt je portie gehad.” Hij is
bijna 89 geworden.
janbos2006@hotmail.com
-----------------------------------------Krant
Bij het lezen van je artikel over Het
Vrije Volk en de naam van mijn vader,
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Rinus Roesten, komen bij mij veel
herinneringen boven. Ik heb op 14jarige leeftijd als invaller in de vakantie
de krant bezorgd. In Rotterdam had
LNLQHHQHWDODJHYDQGH¿UPD8UNDDQ
de Westersingel een leuk radiootje
gezien voor mijn kamer. Dat werd dus
kranten bezorgen tot ik de begeerde
radio kon kopen. Ik had de wijk tussen
de Groene Hilledijk, Bree en Randweg.
In de jaren ‘50 en ‘60 was de krant en
radiogids de belangrijkste verspreider
van het nieuws. Mijn vader was bij de
watersnoodramp twee dagen en nachten
aan het werk, omdat er toen veel extra
edities uitkwamen. ‘s Zondags gingen
wij met de reclamewagen van de krant
naar het stadion. Voor de wedstrijd en
in de rust werd muziek gedraaid. Wij
mochten toen niet het liedje van Corry
Brokken “My Lord” draaien, dat was
niet netjes en werd verboden. De tijden
zijn wel veranderd. Voor de bezorgers moesten er regelmatig nieuwe
loopboekjes geschreven worden. De
vakjes achter de namen waren voor
het aankruisen van de betalingen. Als
het rijtje vol was moest er een nieuw
boekje geschreven worden. Elke kleur
kruisje had een andere betekenis. Een
blauw kruisje betekende betaald, een
potloodkruisje betekende dat er twee
keer iemand aan de deur was geweest,
maar er niemand thuis was.
Mieke Blok- Roesteen
Oostvoorne

---------------------------------------------Leen Jansen
Als bezoeker van de boksavonden in
Odeon was ik fan van Leen Jansen.
De opmerking dat Leen nog wel eens
onstuimig te werk ging, doet mij
denken aan een voorval waarbij Leen
de scheidsrechter nogal stevig raakte.
In mijn herinnering was dat de heer
Sanders, maar dat kan ik mis hebben.
Misschien is er nog iemand die zich dat
voorval zich nog herinnert. Waar zijn al
die boksscholen in Rotterdam eigenlijk
gebleven?
W. Kooiman
wim.tinie@kpnplanet.nl
-------------------------------------------Koninginnedag
Ook ik heb met veel plezier in de
jaren vijftig en zestig mijn jeugd
doorgebracht op de speelweide die
Rein Wolters beschreef. Ik woonde in
die tijd in de Jagerslaan en kan mij de
Koninginnedagen nog goed herinneren.
Het pretlawaai (vuurwerk) ter afsluiting
van Koninginnedag waar Rein Wolters
het over had, is niet verhuisd naar het
Noordereiland, maar naar het grasveld
aan de Smeetlandsedijk waar ook
overdag festiviteiten plaatsvonden.
Om ‘s avonds op het terrein te komen,
had je een toegangskaart nodig die te
verkrijgen was bij de Oranjevereniging.
Deze verkocht ik, omdat mijn vader in
het bestuur zat. Mogelijk dat later ook
op het Noordereiland vuurwerk is werd
afgestoken.
Cor Salij
c.h.salij@hetnet.nl
----------------------------------------------

Prinsekerk
In 1938 werd ik in de Prinsekerk
gedoopt en later ging ik aan de hand
van mijn grote zus naar de Zondagsschool. De ingang van de kerk was aan
de Schepenstraat en achter de hekken
bevond zich een mooie binnenplaats
met een vijver. De Zondagsschool was
links. Daar was ook de woning van
de koster, de heer Van Lint. Zijn zoon
Walter werd later mijn klasgenoot op
de Vlaggeman Mulo. Met negen jaar
mocht je naar de kapel aan de overkant.
Ik herinner mij daarvan de kerstvieringen, op die leeftijd zeker indrukwekkend. Je kreeg een boek en een sinaasDSSHO$OVMHRIMDDUZDVPRFKW
je assistent-leidster worden. De leidster
bij de kleintjes was destijds Jetty Smith
en in de kapel bij de oudere jeugd was
het de onlangs overleden Dick van ‘t
Sant. Wij vormden met elkaar een leuke
JURHSGLH]HOIVDIHQWRH¿HWVWRFKWMHV
maakte. We deden dwaze spelletjes
]RDOVSDQGYHUEHXUHQ'HSUHWZDVUHX]H
JURRW,QPLMQWLMGDOVDVVLVWHQWHOHHUGH
ik Herma Willebrands, Joke de Vroedt
en Lies de Rie kennen. Na al die jaren
]LMQZHQXQRJVWHHGVYULHQGLQQHQ
Behalve Jetty Smith was daar ook Tiny
Bohrè en bij Dick van ‘t Sant assisteerden Martin Schouten, Jan Krijgsman
(Bergpoldersraat), Joop Kouwen (Banierstaat), Egbert in ’t Veld (Nootdorpstraat) en Ton van Dort (Agniesestraat),
GLHZRQGHUPRRLKHWRUJHOEHVSHHOGH
1DDÀRRSYDQGHGLHQVWVORSHQZLMZHO
eens de kerk in om gevallen dubbeltjes
te zoeken, waarvan we op de weg naar
huis ijsjes kochten. Als de koster kwam,
vlogen we naar buiten of verstopten ons
onder de kerkbanken. We hebben heel
veel lol gehad met elkaar en ik vraag
me af waar jullie gebleven zijn? Het
zou zo leuk zijn van jullie te horen. Dus
EHOVFKULMIRIPDLOPLM
Sylvia Peer- Bracht
Groote Ruighte 22
3261 Oud Beijerland
0186-622091
sylviabracht@hetnet.nl

-------------------------------------------Klerenkaart
Ik herinner mij nog goed de klerenkaart
uit de jaren vlak voor de oorlog. Mijn
broer en zussen en ik genoten er ook
van. Bij ons op de St.Franciscusschool
(in de tijd van bovenmeester Van
Breughel-van Deursen) kwam de leraar
langs de banken, boog zich even over
MHKHHQHQÀXLVWHUGH]RGDWKHWQLHPDQG
opviel, in je oor: ”Ga straks even langs
de bovenmeester.” Daar lag dan de
kaart klaar zonder verder commentaar.
Op andere scholen in de buurt stond de
broeder voor de klas en riep een naam
af met de boodschap: ”Pietje, ik heb
hier de klerenkaart voor je. Kun je wat
nieuws kopen.” Men mocht dan voor
de klas komen en de kaart in ontvangst
nemen. Mijn ouders hadden (van wie
weet ik niet) het adres van Piet Lap op
de Groene Hilledijk gekregen. Als je in
zijn zaak kwam, maakte hij gezellig een
praatje met je. Je mocht aanwijzen wat
je mooi vond en je liep naar buiten met
iets anders dan zwarte kousen, zwarte

jas en manchesterbroek. Onherkenbaar
als klerenkaartjongen. Wij zijn de man
nog steeds dankbaar. Hoe het met hem
afgelopen is, weet ik niet. Vier sterren
voor deze man en onze leraren van de
Franciscusschool.
Theo Arntz
Meijhorst 1618
6537 KA Nijmegen.

--------------------------------------------De Oude Wal
Ik heb met veel plezier het stukje over
de Oude Wal in Hoogvliet gelezen.
Maar er kloppen een paar dingen niet.
Als 4-jarig meisje kwam ik in 1963
in de Rigolettostraat in Hoogvliet
wonen. Samen met mijn moeder ging
ik vaak boodschappen doen op de Oude
Wal. Ik meen me te herinneren dat er
naast van Viegen Juweliers een kleine
supermarkt van de Sperwer zat. Op de
Texasweg zat in de allerlaatste winkel
een banketbakker, waar je zaterdags in
de rij stond voor het heerlijke gebak.
Ik kan me nog goed die grote punten in
allerlei gekleurde laagjes herinneren. Ze
heetten volgens mij Zwiterse punten.
De naam vergeet je misschien, maar de
smaak vergeet je nooit meer. Ook zat er
een winkel voor brandstoffen. De naam
weer ik niet meer, maar de schaaltjes
met kolen herinner ik me nog wel. Als
er nog foto’s of verhalen zijn van toen,
zou ik het erg leuk vinden om die te
lezen. Doordat mijn ouders allebei al
overleden zijn, kan ik met hen helaas
geen herinneringen meer ophalen aan
het busstation en de winkels van toen.
I.Priesman-Overhand
R.Priesman2@upcmail.nl
--------------------------------------------Floriade
Nostalgische adrenaline schoot me
door de aderen bij het lezen van het
artikel over de Floriade. Als 20-jarige jongeman probeerde ik op deze
tentoonstelling met mijn zelfgemaakte
mobiele kraampje souvenirs aan de
man te brengen. De artikelen die
geleverd werden door Kok juwelier
(speldjes, theelepeltjes en sigarettendovers met het Floriade logo of met een
afbeelding van de Euromast) vonden
gretig aftrek bij de bezoekers. In het
kader van klantenbinding leerde ik de
bedragen in diverse talen uit mijn hoofd
en desgevraagd gaf ik ook nog een
routebeschrijving naar verschillende
locaties op de Floriade. Omdat ik op
de tentoonstelling werkte, kreeg ik een
toegangspasje. Daardoor kon ik er ook
in mijn vrije tijd veel vertoeven. Daar
maakte ik dankbaar gebruik van, al
dan niet met vriend of vriendin. Mijn
bezoeken aan de Euromast zijn op deze
tentoonstelling tot mijn schaamte de
enige geweest. Kortom een geweldige
tentoonstelling voor het publiek en voor
mij een heerlijke tijd.
Kees van Dijk
(a.dijk122@chello.nl)
--------------------------------------------Irenebrug
Met belangstelling heb ik de reacties op
de puzzelfoto van de Irenebrug gelezen.
Het viel mij echter op dat weinig bekend is van de herkomst van de brug.

Toen de Terbregsebrug de geest
gaf, was er niet direct een nieuwe
brug. Daar zal het geld niet voor zijn
geweest. De vervangende brug was een
bestaande brug uit Hillegersberg, gesitueerd tussen de (Bergse) Dorpsstraat
en de Grindweg (over de Strekkade
gelegen) ter hoogte van het alom beNHQGHFDIp9DQ(\N'LHEUXJZDVGDDU
een obstakel gebleken, terwijl er maar
weinig verkeer gebruik van maakte.
De brug daar weghalen en inzetten ter
vervanging van de ingestorte brug in
Terbregge leek een goede oplossing.
De overgang van Dorpsstraat naar
Grindweg is toen gedempt, waardoor
er daar veel ruimte ontstond. De brug
is vervolgens met behulp van vijzels
en kelderwinches op stalen balken, dik
ingevet, naar Terbregge gesleept. Via
de Montignylaan en het Montignyplein,
ODQJVGHNHHWYDQGHZHUNYHUVFKDI¿QJ
ter hoogte van de (toenmalige) Jacob
Ruysdaellaan, naar de Molenlaan.
Aldaar de hol op naar de molen en toen
linksaf de Rechter Rottekade op naar
de plaats van de oude brug tussen het
J\PQDVWLHNORNDDOHQFDIp9DQ'ULHO
Voor de technische details had ik toen
nog geen oog. Ik was nog maar een
knulletje van 10 jaar. Hoe dat met tramlijn 14 en de bovenleiding ging, onttrok
zich aan mijn waarneming, maar ik
vond dat geschuif van die hoge brug
over de weg zeer imponerend.
Ik ben heel vaak over die brug in de
Dorpsstraat gelopen met m’n zwembroekje en handdoek opgerold onder
mijn arm van en naar het Zwarte Plasje,
maar de naam van de brug kan ik mij
niet meer herinneren. Bij de ingebruikname van deze brug in Terbregge lag de
naam Prinses Irenebrug voor de hand,
omdat de prinses juist een paar dagen
daarvoor was geboren. De brug begon
daarmee een tweede leven dat nog zo’n
60 jaar heeft geduurd.
H.C. Apon
Papendrecht
Pontonniersweg 393
tel. 0786155327

--------------------------------------------Geachte redactie
In de uitgave van 19 februari jl. werd
uitgebreid aandacht besteed aan
Spangen. In de jaren ‘56/’57 ging ik
op zondagmiddagen naar een soos in
een keldertje in de Busken Huetstraat.
Er werd gedanst op platen van o.a.
Pat Boone. De soos heette ‘Plus que
parfait’ . Zijn er lezers die hier ook
herinneringen aan hebben?
In dezelfde uitgave werd gereageerd
op een artikel over Zwaanshals. Bij het
]LHQYDQGHIRWRGDFKWLN³KpGDDUKHE
QRJPLMQVWHQR(QJHOVJHOHHUG´,NNRQ
me bijna niet voorstellen dat ik daar
boven op een zolderkamertje les had
JHKDG0DDUPHYURXZ9DQ'DOHQXLW
Zwijndrecht bleek daar ook les te hebben gehad. Zo zie je, het lezen van de
Oud Rotterdammer haalt vaak vergeten
]DNHQQDDUYRUHQ
Liene van Gent-’t Hart
Staccato 57
Krimpen a/d IJssel
liene@hetnet.nl
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Oproepjes

St. Lucia Huishoudschool
Wij zoeken dames van de
St.Luciaschool (‘53/’56) uit de Aert
van Nesstraat te Rotterdam. We zijn
inmiddels met z’n vijven, maar we
zoeken meer oud-klasgenoten. Wie
weet komt er een leuke dag van!
Juffrouw Beumer, juffrouw Planken
en juffrouw Van de Burgh waren de
onderwijzeressen en zijn uiteraard
ook uitgenodigd!
Wij hopen op veel reacties!
Agnes van Wingerden- de Boek
a.de.boek@hetnet.nl
010-2183638
--------------------------------------------Marten Dijkhuis MULO 1958
Enkele oud-leerlingen van de Marten
Dijkhuis MULO aan de Hillevliet
willen een reünie organiseren van
de beide examenklassen van 1958.
Van ruim 20 oud-klasgenoten zijn
de adressen inmiddels achterhaald,
maar wij zoeken nog de volgende
klasgenoten. Andrea Arbman, Tilly
Bartz, Gerard Beuling, Herman de
Bont, Aartje Broere, Leen Buket,
Loes van Dam, Roel Dubbelman,
Wim Giesselbach, Van Ginneken,
Joop Heesbeen, Bob Hugens, Dinie
Jansen, Frans en Hans Jansen, Rens
Knop, Miep Koot, Louise Lans, Nico
van der Leer, Magda van der Linden,
Willy Mirer, Flip Möller, Corry van
der Nat, Ger van Nugteren, Ton van
Ochten, Willy Osseweijer, Hans

Pors, Joop Ras, Jannie Rietdijk, Ineke
de Rijke, Piet van Rijswijk, Lola
Schrader, Willy van der Stelt, Jopie
Tolenaars, Fred Tuinman, Johan Uittenbogaard, Willem van der Velden,
Jan Verbeek, Hennie Verschoor,
Jannie Visser, Judith Voordendag,
Kees Weima en Henny van der Werff.
Reacties graag aan onderstaand
Leen van Eijk
Steur 127
2986 SL Ridderkerk
leen.m.van.eijk@planet.nl
0180-422354
--------------------------------------------Fatimaschool
Zaterdag 19 april houdt de klas van
juffrouw Koenen (1954-1960) van
de Fatimaschool aan de Larikslaan
in Schiebroek een reunie. We zijn
nog op zoek naar een paar oud-klasgenoten: Marian de Barse, Jacomine
Bouwens, Truus van Dijk, Willy
Dullaert, Joke Hendriks, Mary van
de Heuvel, Helga Kuys, Francien van
Lent, Rietje Maas, Anneke Nortier,
Jacqueline Pronk, Annemiek van
Steijn, Lucy van de Reijden, Trees
Scholten, en Francis TimmermansTibbe. Waar zijn jullie gebleven?
Loes Biesta
lbiesta@chello.nl
010-2650003

Ontvang voortaan
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus
Wat moet
u doen?
Maak voor een abonnement
op de mooiste krant van
Rotterdam 49,90 Euro over op giro 4220893 t.n.v.
De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Colofon

Vredenoordschool
Ik ben op zoek naar een aantal klasgenoten van lang geleden. Het betreft
de 6e klas van de Vredenoordschool in het schooljaar 1941, destijds
gevestigd aan de Goudse Rijweg. Bijgaande foto is genomen op het Binnenhof in Den Haag tijdens een schoolreisje. De namen van degenen die
ik zoek zijn Leo Struijk, Krijna Brouwer, Sjaan Hagestijn, Rika Kriesch,
Sjaan Kruithof, Lucas Houweling, Wim Vroegindewei en nog één onbekende. Van de overigen, voor zover nog in leven, is inmiddels bekend
waar zij wonen.
J.H.J.W. van der Schaaf, Teresjkowastraat 8, 1562 BW Krommenie
075-6286171, J.v.d.Schaaf3@kpnplanet.nl

Personeelsvereniging
Insulinde
Ik ben trouw lezer van de Oud Rotterdammer en was verheugd over het
over The Moonliners. Bij het 40-jarig
jubileum van de personeelsvereniging
Insulinde op het Vlaggeschip de Willem Ruys traden zij op. Ik was toen
één van de jonge werknemers bij de
Rotterdamse Lloyd en tevens lid van
de personeelsvereniging Insulinde. Ik
heb nog een paar foto’s van de jubileumavond, maar helaas niet van The
Moonliners. Ik zou het leuk vinden
als er nog oud-collega’s zijn van die
tijd die contact willen opnemen om
herinneringen op te halen.
Jan Hooghuis
Lindenstraat 39
3203 VG Spijkenisse
0181-615269
e-mail: j.hooghuis@chello.nl.
--------------------------------------------Terbregge’s Belang
Op 30 mei 2008 bestaat Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s
Belang 90 jaar. Voor deze heugelijke
dag willen wij een jubileumuitgave
van onze buurtkrant maken over de
geschiedenis van onze Bewonersorganisatie. We missen echter nogal wat
informatie. Vooral van de beginjaren,
van 1918 tot aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, willen we
meer weten. Zijn er mensen die als
bewoner, bestuurslid of misschien als
gemeenteambtenaar, te maken hebben
gehad met Terbregge’s Belang? Wij
willen graag met u in contact komen.
Martine de Boer
bewonersorganisatie@terbregge.nl
--------------------------------------------Rooie Cargadoor
Vijftien jaar na faillissement zijn
alle oud-werknemers van de Rooie
Cargadoor uitgenodigd voor een
reünie. Graag contact opnemen via
het e-mailadres.
A.H. van Heumen
avheumen@xs4all.nl
--------------------------------------------Geachte redactie
Enige tijd geleden heb ik een stukje
gelezen over Rotterdam West, over
de politieagent die Speknek werd
genoemd en ook over de melkboer
op de hoek van de Schietbaanlaan en
de Van der Poelstraat, waar ook de
lijstenmaker Van der Ven zat. Ik heb
van 1948 tot 1962 in de Van der Poelstraat gewoond. Geboren in 1945 aan

de Henegouwerlaan, zoals ook mijn
zus in 1943. Daarna zijn mijn ouders
verhuisd naar Charlois. Ik kan mij de
waterstoker Hakman nog herinneren.
Wij woonden precies tegenover hem.
Je haalde er een emmer heet water
voor 2 cent. Aan ‘onze kant’ zat een
kruidenier die Snoep heette. Hakman
en Snoep waren concurrenten van
elkaar. Je kwam bij de één of de
ander. Er waren tamelijk veel roddels
in die tijd. Een beetje Corronation
Street-achtig.
De winkel van Snoep is later verkocht aan de familie Pultrum. Goedwillende amateurs die niet uit het vak
kwamen en het op termijn niet gered
hebben. Hakman ging verder en deed
volgens mij altijd uitstekende handel.
Ik kan mij nog herinneren dat de verpakte vleeswaren hun intrede deden,
waardoor je niet meer op het snijden
hoefde te wachten. Een sensatie in die
tijd, de voorloper van de supermarkt.
Later is Hakman verkocht aan een
schoonzoon, Van de Haterd. Hij
had voor die tijd een heel moderne
aanpak. De boodschappen werden
door hem persoonlijk thuis gebracht
en hij nam dan gelijk het boodschappenlijstje voor volgende keer mee. Hij
deed dat met een Renault Dauphine.
Zo’n auto met de motor achterin. Na
jaren is Steef van de Haterd ermee
gestopt vanwege sterke concurrentie.
Later kwam ik hem nog eens tegen

toen hij een demonstratie gaf van
garagevloerreinigers bij Spoormaker
aan de Coolhaven, waar ik automonteur was. In de winkel van lijstenmaker Van der Ven is later een man
begonnen met het produceren van
bootschemerlampjes van klompen.
Die man verkocht jarenlang als een
tierelier. Hij liet z’n geld rollen en
genoot met volle teugen van het
leven. ’s Zondags mocht ik altijd mee
QDDU6SDUWDRPGDQQDDÀRRSQDDUGH
kroeg te gaan.
1DMDUHQLVGH]DDNRSGHÀHVJHJDDQ
Een goed mens die praktisch alles
weggaf wat hij met hard werken had
verdiend. Een typisch geval van die
jaren. In die tijd hingen de mensen uit
het raam om te zien wat er allemaal
in de straat gebeurde. De radio, of
pick-up werd dan keihard aangezet
met muziek van Dean Martin en van
Perry Como van hit ‘Mandolins In
The Moonlight’. Ik moest als mijn
vader een borreltje dronk thuis altijd
plaatjes opzetten van Dean Martin,
Perry Como, Johnny Jordaan of Tante
Leen. Wij woonden in een benedenhuis en hadden een heel moderne
platenwisselaar met 78 toerenplaten.
Bij goed weer kwamen de mensen
buurten aan het raam. Als er mensen
zijn uit die buurt en die periode,
reageer dan via e-mail.
Fred Velders
fred.velders@hotmail.com

Eloutschool
Bijgaande foto van de 5e klas van de Christelijke Eloutschool te Rotterdam is gemaakt in 1944. De school was in oorlogstijd ondergebracht in de
Rauwenhoffstraat. Wij zijn dringend op zoek naar de volgende klasgenoten
Karst Brouwer, Loes Brouwer, Annie de Bruin, Truus Gesquerre, Henk
Goris, Nol van Leeuwen, Theo Ligtelijn, Leun Maas, Marian Pleiter, Janny
Tinholt, Arie Vermeiden en Meiske de Vries. Alle informatie is welkom.
W.J. van Drimmelen
070- 5111616
wvandrim@casema.nl
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Koos ‘Vogelklas’
Per boot
van Donk met pensioen naar Sint
Franciscus
Gasthuis
Koos van Donk stapt op als beheerder van het asiel van Stichting Vogelklas Karel Schot. Op 10 mei bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd. Na ruim vijftig jaar bij de Vogelklas betrokken te zijn geweest, gaat hij het rustiger aan doen. Helemaal
stoppen doet de geboren en getogen Afrikaanderwijker niet.
Twee dagen per week blijft hij actief als vrijwilliger. Het bestuur
laat Koos niet zomaar vertrekken. Op 24 april krijgt hij een
afscheidsreceptie aangeboden.
Rotterdam raakt met Van Donk een
persoonlijkheid kwijt die aan het
vogelfront wereldwijd bekendheid
geniet. Koos was niet alleen beheerder van het asiel, maar adviseerde
en hielp ook mee bij de verzorging
van vogels bij oliemorsingen in de
Verenigde Staten en Saoedi Arabië.
Vanaf zijn jonge jaren is de Vogelklas
het leven van Koos van Donk gaan
beheersen. Eerst in de jaren vijftig bij
schoolmeester Karel Schot, de naamgever van het asiel, maar vanaf 1980
bovenal als beheerder van het regionale asiel op het Afrikaanderplein.
Samen met talloze vrijwilligers en
‘banenpoolers’ is er een centrum opgezet dat klinkt als een klok. Jaarlijks
verzorgen ze ongeveer zevenduizend
vogels en egels, waarvan een groot

deel weer in de natuur wordt uitgezet. De erfenis die Van Donk nalaat
geniet landelijke faam. Informatie
over zijn afscheid is verkrijgbaar via
vogelklas@hetnet.nl

Hoog waren de plafonds en
hol klonk het in de gangen
van het oude Sint Franciscus
Gasthuis aan de Schiekade.
Het katholieke ziekenhuis,
waar nonnen de zieken
liefdevol verpleegden, stond
inderdaad op de kade langs
de Schie, bijgaande foto laat
dat zien.
Zelfs per boot werden patiënten uit
de omgeving aangevoerd. De hoge,
kolossale gangen en zalen met rijen
bedden is een beeld dat bijblijft,
evenals de betegeling die bijna eender was als op school. Dat niet meer
dan twee bezoekers aan bed waren
toegestaan, herinnert menigeen zich
ook nog wel. Nonnen waren geen
vreemd verschijnsel, want die waren
ook op scholen actief. De vrouwen
straalden met hun ruisende rokken
en witte, gesteven hoofdkappen altijd

Puzzel mee en win !!!
'HRSORVVLQJYDQKHWNUXLVZRRUGUDDGVHOZDVGH]HNHHUQLHWDOWHPRHLOLMN'HUHGDFWLHKDGGHOH]HUVÀLQNJHKROSHQ
door in de kop van het voorpaginaverhaal dezelfde tekst te gebruiken als voor de puzzeloplossing. Het zal het puzzelplezier evenwel nauwelijks bedorven hebben, vermoeden wij, want het aantal inzendingen leed er niet onder. Vele
honderden puzzelaars ontdekten dat de spreuk:

Floriade bracht lente in Rotterdam
moest luiden. Uit die inzendingen zijn weer vijf winnaars getrokken, die hun prijs binnenkort tegemoet kunnen zien.
Dat zijn:
J. W. Bram,Rotterdam
T. Lagendijk, Zwartewaal

H.M. Vogel-van Hagen, Hendrik Ido Ambacht
W. Riedijk, Spijkenisse

Verticaal
1. iemand die bij stierenvechten (te paard) de stier met een lans tracht te verwonden;
2. titel (afk.); 3. zandheuvel (duin); 4. pas; 5. strijkmes voor zalf; 6. fiets (Zuid-Ned.);
7. boomwol; 8. inwendig orgaan; 9. deel van gelaat; 10. maanstand (afk.); 11. toneelkijker (knijpbril); 16. vod; 18. tuimeling; 20. bovendien; 21. tentoonstellingsgebouw
in Amsterdam; 23. pier; 25. gentleman; 26. geen deskundige of vakman; 27. meisjesnaam; 29. middel waardoor een gebrek niet afdoende hersteld wordt; 32. armen
en benen gebruiken om te proberen zich vrij te maken; 34. bloeimaand; 36. een soort
van rob van de orde der zeeroofdieren; 37. godin van het onheil; 39. gestileerde vlakke
voorstelling van Christus in de Byzantijnse kerkelijke kunst; 40. buigzaam (soepel); 42.
reeks; 43. neerslag; 45. sterke alcoholisch drank; 46. gong; 51. voorzetsel; 53. borstbeen; 54. kontlikker; 55. ogenblik; 56. gegoten staaf van kostbaar metaal; 57. draaikolk
(dorsvloer); 59. de stand der edelen; 60. onderafdeling van een studentenvereniging;
62. jaarlijks plaatselijk volksfeest en jaarmarkt; 63. vogelsoort; 66. marterachtig zoogdier; 67. hertensoort; 69. naschoolse opvang (afk.); 71. nachtroofvogel; 73. vluchtheuvel in Friesland; 74. berggeel; 75. hoop (stapel); 78. stuk doek of stof; 80. glansverf;
82. muzieknoot; 85. dierengeluid.
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Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste
oplossing gevonden te hebben, stuur deze dan
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puin beschikbaar was na het Duitse
bombardement.
In de jaren zeventig werd een nieuw
Sint Franciscus Gasthuis gebouwd
aan de Kleiweg en in 1975 werd het
oude aan de Schiekade gesloopt. Er
kwam nieuwbouw voor in de plaats
met onder meer een complex voor
het toen gepropageerde Centraal
Wonen, een gebouw dat meerdere gezinnen gemeenschappelijk
JHEUXLNWHQ+HWSURMHFWÀRSWHHQHU
kwam een verbouwing aan te pas om
de woningen geschikt te maken voor
individueel bewonen.

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl. Succes!!

A.C.v.d.Wijst, Papendrecht

Horizontaal
1. koningsdochter; 7. militaire rang; 12. bedorven; 13. katachtig roofdier; 14. familielid; 15. inhoudsmaat (afk.); 17. vulkanisch product; 19. deel van mond; 21. Rolls
Royce (afk.); 22. algemene ouderdomswet (afk.); 24. persoon die het ontstaan en
verloop van ziektes bestudeert; 27. Vereniging voor kind en AdoptieGezin (afk.); 28.
liefkozende benaming voor een kind (scheet); 30. waterloop; 31. eikenschors; 32.
teken; 33. mannelijk schaap; 35. vrijetijdsbesteding; 37. april (afk.); 38. plooi of groef
in de huid; 41. gymnastiektoestel; 42. het achterste uiteinde van een dier; 44. insect;
46. roofdier; 47. polikliniek (afk.); 48. niet dronken; 49. ambtsgewaad van een rechter;
50. deel van hand; 52. oude Italiaanse muntsoort; 54. gevat (schrander); 56. Bart’s
Nerverending Network (afk.); 58. land dat aan alle zijden door water is omringd; 61.
tegenovergestelde van mager; 62. omlijsting; 64. slaapplaats; 65. zelfingenomenheid;
67. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.); 68. lidwoord; 70. deel van gelaat;
72. kerel (vent); 73. iemand die gewelddaden pleegt; 76. deel van mond; 77. burgerlijke stand (afk.); 78. kleiachtige grondsoort; 79. doel(punt); 81. landbouwuniversiteit
(afk.); 82. mannetjesbij; 83. Nederlandse prinses; 84. streling; 86. snelle pas; 87.
gewaagd (gevaarlijk).

een bijzondere rust uit.
Op 12 juni 1893 werd het ziekenhuis
aan de Schiekade geopend. Het had
zestig bedden voor zieken en twintig
slaapplaatsen voor het personeel.
Ook werd er, en dat was nieuw,
een operatiekamer ingericht. In de
jaren daarop werd het ziekenhuis
uitgebreid en in 1915 werd zelfs
een nieuw hoofdgebouw in gebruik
genomen. Kort na het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog is
het gedeelte van de Schie tussen
Overschie en het Doelwater gedempt.
Dat was voordien al besloten en er
was zelfs al een begin gemaakt. Het
dempen kon versneld doordat er veel
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Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
Samenwerking Humanitas en Pameijer biedt ouderen veel perspectief
Op jezelf gaan wonen rond je zeventigste
Sinds de sluiting van het gezinsvervangend tehuis Kromhout
TUSBBUWBO1BNFJKFS[JKOUXBBMGPVEFSFCFXPOFSTWFSIVJTEOBBS
De Oosterwiek. Voor het eerst van hun leven wonen ze daar
NFUWFFMFOUIPVTJBTNFIFMFNBBMPQ[JDI[FMG
8FHVJUEFESVLUF
Mevrouw Den Boer en meneer
Van de Berg zijn beiden rond
de 70. Alle twee hebben ze een
kwart eeuw in de Kromhoutstraat gewoond. Nu wonen ze
op zichzelf. Een ingrijpende,
maar welkome verandering.
‘In de Kromhoutstraat vond ik
het niet meer zo leuk’, vertelt
mevrouw Den Boer. ‘Het was
een veel te grote groep hè.’
Meneer Van de Berg denkt er
net zo over: ‘Ik ging altijd maar
naar boven toe, naar mijn kamer. Daar had je tenminste een
beetje rust.’

Mijnheer Van de Berg: ‘Heerlijk hoor,
ik voel me hier al helemaal thuis’

Eigen gangetje
Natuurlijk moesten ze ook
aarden in de nieuwe woning,
maar ze vinden het een grote
vooruitgang. ‘Je hebt nu je ei-

gen huisje’, zegt mevrouw Den
Boer. ‘Je kunt helemaal je eigen
gangetje gaan, doen wat je zelf
wilt. Ik heb het prima naar mijn
zin.’ Meneer Van de Berg is er erg
over te spreken dat hij nu een eigen keuken, douche en wc heeft.
‘Heerlijk hoor, ik voel me hier al
helemaal gewend en thuis.’ Met
een klein beetje ondersteuning,
en in het geval van meneer Van
de Berg nog een paar uur huishoudelijke hulp van Humanitas,
redden beiden zich uitstekend in
hun nieuwe omgeving.
Hobby’s
Beneden in restaurant ‘De Bezige
Bij’ worden allerlei activiteiten
georganiseerd, zoals bingo, sjoelen en muziekavonden. Maken ze
daar ook gebruik van? Mevrouw
Den Boer: ‘Ik heb boven mijn eigen hobby’s. Breien bijvoorbeeld
en puzzelboekjes. Ik ga er wel koffie of thee drinken. Je praat dan
ook wel eens met andere mensen.’ Ook meneer Van de Berg
vermaakt zich prima in zijn eigen
woning. Zingen en luisteren naar
Radio Rijnmond zijn een paar van
zijn favoriete bezigheden. ‘Beneden ga ik wel eens een bakkie
doen ’s avonds. Of een lekkere
tosti eten.’ Buitenshuis hebben ze
ook regelmatig iets te doen, zoals
winkelen in De Oosterhof.
Mijnheer Van de Berg en mevrouw Den Boer zijn positief over
de omgang met andere bewoners. ‘Met de meeste mensen
die ik tegenkom, kan ik goed
opschieten’, zegt mevrouw. En
even wennen hoort er bij. ‘Laatst
kwam ik een meneer tegen die
mij vroeg of er geen begeleiding

bij ons moest zijn. Nee hoor, zei
ik, we wonen nu zelfstandig. Dan
heb je geen begeleiding meer
nodig.’
Directeur Martien Heeffer van
Humanitas-Alexander: ‘Wij willen
zo breed mogelijk toegankelijk
zijn, de huisvesting van ouderen
met een verstandelijke handicap past goed in onze visie. Uitgangspunt is dat medewerkers
van Pameijer en Humanitas in de
ondersteuning van cliënten zoveel mogelijk samen optrekken.
‘Mensen kunnen het werk niet
vanzelfsprekend van elkaar overnemen’, zegt Martien, ‘wat dat
betreft geldt nog steeds ‘schoenmaker blijf bij je leest’. Een goede
coördinatie en afstemming is
echter wel wenselijk en haalbaar.
Beide organisatie’s kunnen op
het gebied van zorg en begeleiding nog veel van elkaar leren.’

Humanitas in zee met Stichting Gered Gereedschap
‘Gered Gereedschap’ is een vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en verstuurt naar ontwikkelingslanden, zoals Mali. Duizenden straatkinderen, gehandicapten, vluchtelingen en kansarmen kunnen zo een vak
leren en een inkomen verwerven. Wij zoeken gebruikt goed gereedschap. Verzamelpunt: Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam, telefoon:
     (er kan ook opgehaald
worden).

Wij zoeken een kopstuk voor Zuid
Humanitas zoekt voor verpleeghuis Hannie Dekhuijzen in Charlois een afdelingshoofd dat graag meedoet in de voorhoede
van de zorgvernieuwing. Lijkt het je leuk om te werken in een
eigentijdse, sfeervolle en vrolijke omgeving, vraag dan informatie via onze website: www.humanitas.nu
of bij Anneke Rook, . Direct
solliciteren? Schrijf uw sollicitatiebrief naar
Stichting Humanitas, t.a.v. mevrouw A.J.
Rook, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam
of naar BKSPPL!IVNBOJUBTSUOM

Mevrouw Den Boer: ‘Ik heb boven
mijn eigen hobby’s’

Meer samenwerking?
De samenwerking in De Oosterwiek smaakt naar meer. Over
en weer is er veel enthousiasme
om te bekijken waar Pameijer en
Humanitas de handen nog meer
ineen kunnen slaan. Concreet
wordt bijvoorbeeld al gesproken
over dagbesteding van Pameijercliënten in de Humanitaslocaties
op Zuid.

Actieve ouderen in Lombardijen zoeken medebewoners
merendeels door de bewoners
zelf worden beheerd. Huisdieren
zijn natuurlijk welkom!
De Jan Meertensflat staat aan
de rand van Lombardijen in een
parkachtige omgeving. Openbaar
vervoer
en winkels bevinden zich op
loopafstand en
de wijkbus, gehuisvest in het
zorghuis, zorgt
ervoor dat Jan
Meertens voor
iedereen goed
bereikbaar is.

Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Voorlichtingsmiddag
De Zilverlinde
groot succes

Wonen in een parkachtige omgeving
De Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardijen biedt ouderen de mogelijkheid zelfstandig
te wonen in een beschutte omgeving. Er zijn tal van voorzieningen die de zelfstandigheid
ondersteunen. Het restaurant
‘De Rijmende Reiger’, een kapsalon en een winkel voor dagelijkse levensbehoeften zijn
voor iedereen toegankelijk. De
receptie, de aanwezigheid van
24-uurs zorg en dagverzorging
bieden bij toenemende hulpbehoevendheid de gewenste
opvang.
Daarnaast zijn er nog tal van
recreatieve mogelijkheden, die

over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen.

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar voor € 300 tot
€ 350! Wilt u in aanmerking komen, bel dan snel het PWS-team
Humanitas: .

Op vrijdagmiddag 22 februari
jongstleden liep het Ontmoetingscentrum in HumanitasAkropolis vol met mensen die
belangstelling hadden voor
een woning in De Zilverlinde,
een prachtig gelegen flat van
Humanitas in het Bergse Park in
Hillegersberg-Schiebroek. Hoewel er op een ruime opkomst
was gerekend, moesten er toch
nog stoelen worden bijgezet.
Hans Becker vertelde iets over
de filosofie van Humanitas,
waarna Rob van Damme het
stokje overnam. Hij wees erop
dat de koopappartementen inmiddels bijna allemaal verkocht
waren en dat het met de verhuur
ook goed liep. Er zijn nog maar
enkele appartementen te huur.
Daarna gingen de belangstellenden, vergezeld door makelaars en verhuurmedewerkers,
naar het in aanbouw zijnde

complex, alwaar men met
de bouwlift naar de juiste
verdieping werd gebracht.
Veel mensen hadden meetlinten meegebracht, zodat
alvast de beste plaatsen voor
kasten en dergelijke konden worden uitgezocht. Aan
het eind van de middag kon
worden teruggekeken op
een geslaagde bezichtiging.
De appartementen worden
half april opgeleverd. Er zijn
nog enkele huurappartementen vrij, huurprijzen variëren
van € 1.100,- tot € 1.450,- per
maand. Als u belangstelling
heeft kunt u contact opnemen met Jacqueline Metselaar
( jmetselaar@humanitas-rt.
nl of ) of met
Femke Broekhof, verhuurmedewerker van PWS, telefoon
.

Humanitas heeft altijd plaats voor:
Vrijwilligers 
Student-medewerkers voor onze restaurants 
Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en
Verzorgenden IG 

