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Wie was de beste: Happel of Dombi...?
Als Feyenoord dit jubileumjaar zijn aanhang zou
vragen: “Wie was onze
beste trainer in de afgelopen
honderd jaar?”, zou Ernst
Happel vrijwel zeker met
grote voorsprong als winnaar uit de bus komen. De
Oostenrijker is de enige die
met Feyenoord de Europa
Cup en de wereldbeker heeft
gewonnen. Dat zal niemand
hem waarschijnlijk ooit
meer nadoen.

Alleen van de zeventig- en tachtigplussers mogen op het eerste deel van
deze stelling enige tegenwerpingen
worden verwacht. Die zweren nog
altijd bij Richard Dombi, die als enige
met Feyenoord twee keer landskampioen werd. Om precies te zijn in 1936
en 1938.
In het boek ‘Geen woorden maar
daden’ van wijlen Phida Wolff, dat in
1971 werd uitgegeven, wordt de poëtische administrateur van de stadionclub
lyrisch als hij het over de voetbalcoach
en de mens Dombi heeft.
“Hij is de grootste trainer geweest, die
ooit in Nederland woonachtig was”,
schreef Phida. “Als iemand verdwenen is, plegen zijn capaciteiten wel
eens overtrokken te worden, maar ik
durf te beweren dat hij een door de
hemel gezonden coach was. Hij bracht
Feyenoord in technisch en tactisch
opzicht naar de hoogste klasse van de
voetbalhogeschool. Hij zou zelfs in
staat zijn geweest een kikker de beginselen van het voetbalspel deelachtig te
doen worden...”

- Richard Dombi -
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- De pers tegen voetbaltrainers in Ahoy met illustere namen als Ernst Happel, Bob Janse, Joop Niezen, Gerrie Mühren, Elek Schwartz en Dirk Nijs -

Lofrede
Als ik een paar oudgedienden met deze
hoogdravende woorden confronteer
en vraag of deze lofrede niet een tikkeltje overdreven is, aarzelen ze even,
maar dan vallen ze de legendarische
chroniqueur onmiddellijk bij. De thans
87-jarige Jan Bens, die een aantal
jaren onder Dombi bij Feyenoord en
het Dordtse EBOH speelde, raakt nog
steeds in vervoering als we over zijn
leermeester beginnen. “Ik heb altijd
met Dombi gedweept”, zegt hij en dan
PHWVWHPYHUKHI¿QJ³'DWGRHLNQRJ
steeds. Hij was onvergelijkbaar en van
alle markten thuis. Hij had op iedereen
een geweldig overwicht. Niemand
durfde hem tegen te spreken. Hij was
ook in alle opzichten een gentleman.
Happel had iets eigenzinnigs. Dombi
was een erudiet mens. We waren gek
op elkaar. Ik was zijn oogappeltje en
mijn bewondering voor hem was zo
groot dat ik mijn zoon Richard naar
hem heb vernoemd.”
Fred Blankemeijer, de onverwoestbare
senior-manager van Feyenoord, die
ook een paar keer onder Dombi in
het eerste elftal speelde, spreekt op
dezelfde manier over ‘Little’. Lange
Fred weet beter dan wie ook dat een
vergelijking tussen Dombi en Happel
volledig mank gaat. Daarvoor is er de
afgelopen zestig jaar in de voetbal-

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

lerij te veel veranderd. Zo kan hij zich
niet herinneren de Oostenrijker ooit
in trainingspak op het veld te hebben
zien staan. Keurig in het pak gestoken
en keurig gekamd gaf hij vanaf de
zijlijn zijn aanwijzingen. Als hij in de
ZLQWHUPDDQGHQWHJHQ]LMQVSHOHUV]HL
We lopen vanavond dertig keer rond
de Kuip, werd die opdracht zonder
morren uitgevoerd. Niemand durfde te
protesteren. In dit verband moet men
bedenken dat de amateurs toen bijna
alleen ’s avonds trainden en de clubs
nog geen lichtinstallaties e.d. hadden.
Wonderdokter
Het is bijna niet te geloven, maar
Dombi werkte in de vooroorlogse
jaren bij Feyenoord helemaal alleen;
zonder assistent-trainer, masseur,
verzorger of een dokter.
Door zijn medische kennis kreeg hij
de bijnaam ‘wonderdokter’. Geblesseerde spelers stoomde hij in no-time
op wonderbaarlijke wijze klaar voor
belangrijke wedstrijden. Beroemd
ZDUHQ]LMQSDUDI¿QHEHKDQGHOLQJHQ
gloeiend hete verbanden die om knie
of enkel werden gewikkeld en pas kort
voor de wedstrijd mochten worden
verwijderd. De spelers liepen zijn deur
plat. “Zelfs Abe Lenstra kwam er voor
uit Friesland”, weet Jan Bens nog.
De op 28 februari 1888 in Wenen ge-


 
  



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

  

 
   

 

!  



  

""!#!"!!

boren Oostenrijker heette eigenlijk Richard Kohn. In zijn Hongaarse periode
kreeg hij de bijnaam ‘Little Dombi’.
Little vanwege zijn kleine gestalte en
'RPELVFKLMQWHHQDÀHLGLQJWH]LMQ
van het Hongaarse woord ‘Domb’, dat
Hoogheid of Eminentie betekent. De
betekenis en uitzonderlijke kwaliteiten
van de ‘Kleine Eminentie’ werden dus
al heel snel erkend en geroemd.
De beste?
In de Duitse pers wordt er nog altijd
aan herinnerd dat Dombi het nu zo
superieure FC Bayern in 1932 voor
het eerst aan de landstitel hielp. Karel
Lotsy adviseerde Feyenoord destijds
hem naar Rotterdam te halen. Hier
trouwde hij met een zus van middenvoor Wim Groenendijk.
Dombi woonde in tuindorp Vreewijk
aan de Leede. Daar was ik een keer
met mijn collega Piet Heijster op
bezoek, omdat Cor van der Gijp toen
volgens mij met een gammele knie bij
hem onder behandeling was. In de tijd
dat Dombi het Dordtse EBOH trainde,
moet ik een of twee keer met Excelsior
tegen die club gespeeld hebben, maar
daar herinner ik me niets meer van.
Trainers stonden toen veel minder in
de publiciteit dan tegenwoordig.
Feyenoord heeft in de afgelopen honderd jaar, als ik me niet verteld heb, 46

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

trainers gehad. Enkelen van hen
hebben de club twee keer gediend.
Dombi zelfs drie keer. Velen van hen
zijn allang vergeten. Dombi en Happel
echter zullen altijd in de geschiedboeken blijven voortleven. Wie de beste
was ...?
Dick van den Polder

- Dick van den Polder “beklimt” Abe Lenstra -
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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
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#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
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Strenge winters
In de zomer van 1945 voer ik op een waterboot van de firma
Hatenboer. Het varen op een waterboot was een oprecht
plezier. Je was altijd buiten en op het water, je kwam bijna
altijd op buitenlandse schepen, eigenlijk was je iedere keer in
een ander land. Dat was voor een jongen van mijn leeftijd best
avontuurlijk en als het even mogelijk was lag je heerlijk in je
zwembroek te water, soms wel acht keer per dag.
Het was een gezond leven met veel
beweging. Je klom en klauterde op alle
mogelijke manieren tegen de zeeschepen op, dat hield je in conditie. Meestal
hing er een touwladder buitenboord en
was die er niet, dan had je voldoende
aan een zogenaamd hakentouwtje.
Dat was een niet te dik meertouw met
aan het eind een stalen haak. Bij het
langszij komen werd dat aan dek van
de zeeboot geworpen en vervolgens
voorzichtig terug getrokken totdat de
haak ergens achter bleef hangen. Daar
had je nog wel eens geluk bij nodig,
vooral als die haak losschoot bij het
naar boven klimmen.
Zwaar
Het werk echter was zwaar. Het optrekken van de waterslangen was een hele
klus. Ik weet echt niet hoe zwaar die
krengen waren, maar ze waren circa
22 meter lang en hadden een doorsnee
van 4 duim, zo’n 10 centimeter. Daar
kwam de wanddikte dan nog bij en die
slangen werden met het blote handje
naar boven gehaald. Bij een geladen
zeeboot was dat niet zo erg. Die waren

een meter of vijf, zes hoog, maar moest
je water brengen bij een lege tanker
bij de Shell in Pernis, dan had je nogal
wat slang nodig om de vulpijp aan dek
te bereiken. Ik had een paar ijzersterke
handen in die tijd en een paar armen
om bang voor te zijn. Wij hebben ooit
de voorpiek van de Nieuw Amsterdam
gevuld met drinkwater en het dek lag
hoger boven water dan de lengte van
de slangen die wij gebruikten. Maar
de winter in 1945 was nogal streng en
de slangen waren door de vorst niet te
hanteren. Doordat ze in het gangboord
lagen waren ze altijd nat. Als het dan
echt hard vroor, en dat gebeurde nogal
eens, dan waren ze bedekt met dun ijs.
Je kon ook nooit handschoenen gebruiken, want soms zat er nog vuiligheid
tussen de slangen van de WC ’s van
de zeeboten waar we langs lagen. Je
handen kon je wassen, maar werkhandschoenen niet.
Harde tijd
Als het werk gedaan was en de slangen
weer aan dek kwamen te liggen moest
je ervoor zorgen dat ze goed leeg

- Met de touwladder klom en klauterde je tegen de zeeschepen op -

waren. Het schip was dan leeg, het
dek droog en dan vroren ze dicht.´s
Avonds, voor we afnokten, liepen we
ze nog even voor alle zekerheid na
om ze vooral goed leeg te hebben. Als
je ’s morgens begon om zeven uur en
het had gesneeuwd kon je ook je lol
op. We zetten ’s avonds als we van
boord gingen al een bezem klaar bij de
steiger. Als we dan aan boord stapten,
veegde je gelijk een pad naar het
achterschip waar je in de roef je spullen
kon opbergen. Gauw verkleden, de

kachel aanmaken met een vette dot
en dan als de bliksem het dek voor
het grootste deel sneeuwvrij maken.
Vervolgens werden de waterafsluiters
aan dek ontdooid en dichtgedraaid. Als
we ’s avonds van boord gingen werden
ze half opengedraaid, anders vroren ze
kapot. Nou, dan was het voor en achter
en gingen we achteruit de haven uit
met de bedoeling ergens op de boeien
of in de Waalhaven een stoomschip
te vinden waar de condensor bijstond
en dan werd met dat warme water

alle sneeuw en ijs van dek gespoeld.
De winter was een harde tijd, maar
ik kan me niet herinneren dat ik ooit
verkouden was. Maar een ding is
zeker, niemand zal mij ooit naar de
wintersport zien gaan.
Harm Jager,
Spuistroomstraat 17
Hoogvliet
harm_jager@kpnplanet.nl

CCtje Reizen

c foto burosolo.nl

Ik ga weer eens lekker effe op reis mensen. Vorige maand was
ik op Mauritius, een fabelachtig “Bounty”-eiland, naast Afrika
gelegen in de Indische Oceaan, en nu ga ik maar eens naar
Thailand, ja, wees eerlijk, de boog kan niet altijd gespannen
blijven. In Thailand ben ik nog nooit geweest, maar in 1960 heb
ik wel met het geweer gepresenteerd gestaan in Den Haag, tijdens het staatsbezoek van Koning Bhumibol en Koningin Sirikit,
dus er is toch een band. Ik ving toen uiteraard een glimp op van
dat koninginnetje, en dat was een lekker ding. Maar ja, het is
achtenveertig jaar geleden, zij zal ook wel niet ontkomen zijn
aan de tand des tijds. Kijk maar in de spiegel zou ik zeggen.

Cox Column

Wij soldaten waren het 47ste Pantser Infanteriebataljon uit Steenwijkerwold, en
in alle vroegte met vrachtwagens naar
de Residentie gereden. Ik zat bij de Ost
(Ondersteunings)compagnie, hetgeen
inhield de afdeling zware mitrailleurs,
punt 50, de mortieren, en wij bemanden
het antitankgeschut TLV, Terugstootloze
Vuurmond. Dat was een kanonnetje
op een jeep gemonteerd, waarmee wij
geacht werden de Russische T-54-tanks
tegen te houden wanneer die door de
Noord-Duitse laagvlakte zouden komen
aangieren. Tot wat voor een trieste
taferelen zou dat hebben geleid wanneer
dit ooit gebeurd was. Ik heb met het
kreng in mijn hele diensttijd zegge en

schrijven één keer geschoten, in Oldebroek, en het onding gaf zo’n enorme
knal dat je er een week doof van bleef.
Verlekkerd vertelde de sergeant dat de
brisantgranaat die je afvuurde in de tank
maar een heel klein gaatje maakte, maar
dat de “holle lading” er zorg voor droeg
dat het gehele interieur verwoest werd.
Ja, ik heb goed opgelet in dienst. Maar
daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Ik wilde het over reizen hebben.
Wat was mijn eerste reis? Vlak na de
oorlog, ik was een jaar of zeven, ging ik
met mijn moeder naar Antwerpen, met
de trein. Een stoomtrein, ik zie hem voor
mijn geestesoog nog blazend en puffend
en rookwolken uitbrakend onder het dak

van DP binnen komen. (Voor de jongere
lezertjes: DP was Delftse Poort, het
huidige Centraal Station.) Nadat we de
zenuwslopende momenten “of we wel in
de goede trein zaten” overleefd hadden,
Bob den Uijl heeft daar heel geestig
over geschreven, gingen we op weg.
Bij Roosendaal stond de trein drie uur
stil, en werd iedereen gevisiteerd op een
wijze die later slechts bij Checkpoint
Charly is geëvenaard. In Antwerpen
werd dit Rotterdammertje overweldigd
door een échte stad, Rotjeknor was nog
slechts een kale vlakte, en de enorme
luxe van het bestaan aldaar. Warenhuizen, “bazaars” genaamd, tot de nok
vol met sinaasappelen, bananen en alle
mogelijke vormen van snoep en chocola, dingen die ik nog nooit gezien had.
De verklaring hiervoor was natuurlijk
het half jaar dat België eerder bevrijd
was, maar ook klonk het geheimzinnige
woord “Congo.” Ik vond het allemaal
best en genoot met volle teugen. Ik kon
het niet laten uit een welgevulde bak
een snoepje te pikken, hetgeen me op
een waarschuwend vingertje van een
verkoopster kwam te staan. Waarschijnlijk omdat ik er nog tamelijk ondervoed

uitzag, liet zij het daarbij. Maar
mensen, het is toch altijd zo gebleven,
en het is toch nog zo? Wat, Geer?
Ga eens naar Antwerpen of Brussel,
en kijk in de winkels. Dan is het toch
net alsof in ons Calvinistische landje
de hongerwinter nooit is over gegaan?
Wat leven wij karig, wat zijn wij
met een mindere kwaliteit van alles
tevreden.
Nou ja, u merkt wel, het spreekwoord
heeft weer gelijk: “Wie verre reizen
doet, kan nooit z’n bek houen.”
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken

leverbaar
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.-
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OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

VOOR ROTTERDAM
BOEKEN
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362
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VOOR SLECHTS
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o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun,
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann
en Freya etc.

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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 62”
Dat Rotterdam een dynamische
stad is, wisten we al. Dat het
een stad is, die nooit klaar is
nemen we ook voor waarheid
aan. Maar dat de (nationale)
evenementen en manifestaties
in het verleden over elkaar heen
buitelden, hebben velen onder
ons niet echt bewust beleefd.
Die conclusie trek ik uit de
honderden oplossingen die
binnenkwamen op de Waarwas-dat-nou foto 63: het liet een
(hardboard) stukje Oud Rotterdam zien tijdens de in 1950
gehouden manifestatie Rotterdam Ahoy’.

TOEN

Net vijf jaren ná de oorlog presenteerde Rotterdam het Wereldhavenfestival: “Een schitterende tentoonstelling, tintelend van leven, leerzaam
en met vele attracties. Een luisterrijk
evenement ter viering van het herstel
van de Rotterdamse Havens.” Meer
dan 1.650.000 bezoekers bezochten
het Land van Hoboken en het Park
destijds; onder hen vele huidige Oud
Rotterdammer-lezers.

Rotterdam was in Het Park. Voor het
vertier ‘s avonds was ik als zevenjarige
te jong, ik kan me er in elk geval niets
van herinneren. Wel de demonstraties,
elders op het terrein, gegeven door
duikers in een grote tank.”
Hans den Hamer (Dinteloord): “Wàt
een geweldige raadplaat weer! Na
een tweede keer kijken zag ik pas
dat die geveltjes echt nep waren,
dus was er ergens iets nagebouwd!
Herkenning? Nee, dus. Maar kom ik
op mijn zoektocht naar versperringen
op de Westzeedijk tijdens de Tweede
Wereldoorlog, een prent tegen waarop
nog net de letters “Spaan” te zien

Diezelfde lezers gooiden echter als
vanzelfsprekend de manifestatie Ahoy’
en E55 door elkaar. Men liet tijdens
Ahoy’ Mies Bouwman als TV-omroepster debuteren en tijdens de E55 had
men de grote 25 x 15 meter waterbak
gezien, waar alle 324 (miniatuur)
Rotterdamse koopvaardijschepen in
dobberden. Dat Mies bij E55 hoorde
en de waterbak in de Ahoy’-hal stond,
zal wel duidelijk zijn. (Trouwens over
de Ahoy’-hal gesproken: deze hal was
een overblijfsel van de in Blijdorp in
1928 gehouden Nenijto-tentoonstelling. Niet alleen ons Zeeuwen bin
zuunig, ook een Rotterdammer gooit
niet snel iets weg!).
W.C. den Breems (Vlaardingen): “Ik
heb geen idee waar de foto is gemaakt,
maar de twee heren op de voorgrond
vielen mij gelijk op. Links Teun de
Bruin, wethouder en rechts Jan Heusdens burgemeester van Vlaardingen.
Ik denk dat de foto begin jaren 50 is
gemaakt. Beiden trokken veel met
elkaar op in de wederopbouwperiode
voor Vlaardingen. Gezien de andere
heren op de foto lijkt het op één of
ander overleg van misschien wel
stadsontwikkelingen.”
Jan Weeda (Maassluis): “De foto is
van het ‘Vermaakcentrum Oud Rotterdam’, dat onderdeel was van de
manifestatie Ahoy op het Dijkzigtterrein - waar nu het Erasmus Medisch
Centrum staat - en via een luchtbrug
verbonden was met Het Park. Oud

waren. Toen was echt het hek van
de dam hoor, toen moest en zou ik
uitzoeken wat, waar en wanneer. Het
is de Havententoonstelling “Rotterdam Ahoy’” waarvan H.M Koningin
Juliana en Z.K.H Prins Bernard op 15
juni 1950 de opening verrichtten. De
tentoonstelling duurde tot 31 augustus
van dat jaar en besloeg een gebied dat
vanaf de Parkkade liep tot aan het met
een luchtbrug verbonden Dijkzigtterrein aan de andere kant van de
Westzeedijk. Werkelijk een (met mijn
hang naar Rotterdamse nostalgie) gigantische verscheidenheid aan werken,
waarmee Rotterdam dus echt wel als
‘Koningin aan de Maas’ genoemd mag
worden! Zelf ben ik van 1946, dus nog
maar een peutertje, wat zou ik toen al
trots zijn geweest op ons Rotterdam!
Heb met ontzettend veel plezier deze
Raadplaat ontrafelt en ik hoop velen
met mij!!”
A.P. van de Stokker: “Is dit niet het
Hofje van Bourgondië op de Charloisse Kerksingel; bovenaan de hol
ZHUGHQRRN¿OPVJHGUDDLGLQGHMDUHQ
vijftig. Ik vergis me toch niet? (Ja, je
vergist je wel! AvdS).”
Wop Faber (Hellevoetsluis): “De
foto toont enkele paviljoens van de
tentoonstelling Rotterdam Ahoy die
op 15 juni 1950 door Koningin Juliana
geopend werd. De tentoonstelling was
in het Park en opgezet ter gelegenheid
van de voltooiing van de wederopbouw van de Rotterdamse haven. Ze

was ontworpen door de architecten
Van de Broek en Bakema.”
Yvonne Kok, Miksebaan 265 A, 2930
Brasschaat, België): “Volgens mij
is deze foto genomen op Rotterdam
Ahoy’; het is oorspronkelijk een ansichtkaart. De man op de foto met de
¿HWVHQGHDFFRUGHRQZDVPLMQYDGHU
Ben Kok. Hij is later een bekende
barpianist in Rotterdam geworden. Hij
speelde in De Tophat en de Milord Bar
en vele andere bars in Rotterdam. Hij
is in 1973 overleden.”
Yori Engelfriet (Spijkenisse): “Hallo,
er daagt iets bij me als ik deze foto
zie. Was het niet het dorpspleintje van
Ahoy in 1950? Achter die hekjes naast
de pomp zat ik altijd te kijken naar de
buikspreker met zijn ondeugende pop.
Ik had twee buurmeisjes die uit Den
Helder op de Enk in Tuindorp waren
komen wonen, omdat hun vaders
overgeplaatst waren: Janny de Vries
en Tineke Ravensloot. Hun vaders
waren bij de Marine en haast nooit
thuis. Ten tijde van de Ahoy gaven de
vaders demonstraties duiken in een
soort aquarium op het Ahoy- terrein.
Dat gebeurde in de vakantie en mijn
vriendinnen en ik mochten ‘s morgens
met de vaders meerijden naar het werk
en gratis het terrein op, waar we ons
de hele dag vermaakten. We kregen
wat geld mee voor attracties en de
rest haalden we onder de plankiers

NU
vandaan, want we hadden uitgevonden
dat daar altijd munten onder lagen: gevallen en tussen de latten verdwenen.
Soms kwam één van de vaders ons
opzoeken en mochten we hier en daar
een spelletje doen. Op een keer mocht
ik ballen gooien op een draaiende
schijf met kuiltjes. In sommige kuiltjes
stond dat, als jouw bal daarin terecht
kwam, je een prijs kreeg. Meest kleine
prijzen, maar ook best dingen die de
moeite waard waren. De hoofdprijs zat
in het middenkuiltje, dat dus stil stond,
het was een duur horloge. Ik mocht
van Tineke’s vader een keer gooien
en........... middenin....... ik had de
hoofdprijs! Doordat haar vader in zijn
imposante Marine-uniform erbij stond,
konden ze er niet onderuit en kreeg ik
het horloge echt. Hoogtepunt van de
dag was de maaltijd. Mijn vriendinnen
en ik mochten aanschuiven aan de
Marine-tafel en mee-eten. Niet zomaar
eten, maar een koningsmaaltijd met
grote stukken vlees en nog lekkers
toe ook! Aangezien ik thuis niet veel
gewend was, was dat eten voor mij een
feest waar ik de hele dag naar uitkeek.
Ik herinner me ook nog dat op de
Ahoy kleine boekjes werden verkocht
die je heel snel moest bladeren en dan
ontstonden er bewegende beelden........
heb ik later nooit meer ergens anders
gezien....... zou best nog eens zo’n
boekje willen zien, vond het erg leuk.”

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

Johan Borsje (Prinsenbeek): “Dit zal
een foto zijn van het toenmalige café
Spaan op de tentoonstelling E 55 te
Rotterdam. Het echte café-restaurant
Spaan zat op het Rode Zand, boven
was de schippersbeurs. Als oudschipper bezocht mijn vader vaak
de schippersbeurs waarna wij hem
afhaalden en bij café Spaan iets gingen
drinken alvorens met tramlijn 3 naar
Rotterdam-Zuid te gaan waar wij op
de Ogierssingel woonden. Volgens mij
bestaat café Spaan niet meer.”
J. de Bruin (Dokkum): “Marktplein bij
café Spaan (Bijna goed! AvdS).”
R.P. Kanaar (Schiedam): “Deze
foto werd gemaakt in 1950 van het
“Kunstdorp” bij AHOY’. Dit was een
nagebouwd pleintje, waarop de man
rechts op de foto met regenjas zéér
vermoedelijk mijn oom Fred is. Aan
hem heb ik veel dierbare herinneringen die ik u helaas niet mag, kan en
wil onthullen. Leuke foto in een leuke
rubriek!! (Je maakt mij nieuwsgierig.
AvdS).”
Jack Vanderheyden (Canada): “Deze
foto is gemaakt op de E55-tentoonstelling in het Park; de gevels zijn namaak
en zo is de pomp (Bad luck: Het is
Ahoy’ 1950. AvdS) .”
De Rotterdamse attentie gaat naar
Yvonne Kok in België, gefeliciteerd!
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AUTOPOETSEN
incl. btw

(Advertorial)

Tevens kun u bij
ons terecht voor:

Waxoyl
(Teflon)
behandeling
met 3 jaar garantie

124,95

Showroom klaar!
Wassen, poetsen, waxen
en interieur reinigen

Molenbaan 14
Capelle a.d. IJssel
Tel.: 010 - 450 12 24

capelle

Bij de Hoofdweg t.o.
Brugman Keukens

O Persoonlijke

Hendrick Staetsweg 257
3067 VS ROTTERDAM
Tel 010 2123710
Fax 010 2123711
E-mail info@zorg-op-maat.nl
Internet www.zorg-op-maat.nl

O Huishoudelijke

verzorging
O Verpleging
O Stoma verzorging
O Ondersteunende
begeleiding
O Activerende begeleiding

verzorging
O Gezelschap
O Aanvragen

indicatie
administratie
O Zorg tot 24 uur
per dag
O PGB

Zorg voor particulieren,
AWBZ geïndiceerden en diegene met een
Persoons Gebonden Budget (PGB)

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 .

BIJ KERSTDAG
BERKELRODE!
TWEEDE
GEOPEND!
BERKELRODE
HOME & LIFESTYLE CENTER
Cash & Carry voor bedrijven
7 dagen in de week geopend

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

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
‘‘Kwaliteit k
ent
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

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie
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Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens nieuwe
vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser van de ﬁrma
Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en sinds 15 jaar bezig met
de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels operationeel. Het valt niet mee
om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit
artikel over Sovaat Medical en de RT-220, omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak
nummer één zijn in ons land. Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter
het is.
Leonie de Visser komt uit
Hoogvliet. In haar praktijk voor
alternatieve geneeswijzen maakt
ze gebruik van behandelingsmethoden die gebaseerd zijn op
gecombineerde geluidsgolven
en magneetvelden. Vijftien jaar
geleden ben ik aan een apparaat daarvoor gaan werken;
inmiddels is het zesde model
gereed en zijn er patenten
verleend op de apparatuur. De
beide technieken vullen elkaar
aan. Het is een pijnloze en zeer
patiëntvriendelijke behandelwijze, die ook nog eens prima
resultaten geeft. Amputaties en
gangreen zijn ermee te voorkomen, vaatvernauwingen worden
verminderd of zelfs opgeheven.
Het principe van de RT-220
(resonantietherapie) komt in het
kort gezegd neer op het via de
voetzolen in het lichaam brengen van geluidsgolven, gecombineerd met magneetvelden van
een speciﬁeke frequentie. De
patiënt ligt daarbij ontspannen
achterover. De geluidsgolven
dringen via de huid in het
lichaam en stijgen zelfs door
tot het hoofd. De lichaamsvloeistoffen en het weefsel dienen
daarbij als geleider voor de geluidsgolven. Waar de resonantie
(plaats van een vaatvernauwing)
optreedt, geven de trillingen
hun energie af. De energieoverdracht resulteert in de geleidelijke afname van de vernauwing.

De RT-220 is inmiddels een
mobiel apparaat dat op een
gewone wandcontactdoos kan
worden aangesloten. Standaard
duurt een behandeling ongeveer
20 minuten
Testresultaten en
onderzoeken
Bij de eerste testen met het apparaat rapporteerde de Berlijnse
arts Dr. Ragg dat een patiënt
van hem die al 6 maanden plat
op bed lag, binnen 3 weken
weer kon lopen. ‘Dit soort geluiden horen wij aan de lopende
band,’ aldus mevrouw de Visser. ‘Wij hebben verschillende
mensen geholpen die al jaren
klachten hadden en voor een
beenamputatie in aanmerking
kwamen, die na een kuur van
RT-220 hebben ondergaan, hun
been konden behouden. Een
van onze eerste patiënten, dhr.
Paasse uit Soest, 83 jaar, had
15 jaar geleden nog maar kort
te leven. Deze man geniet nu
volop van het leven. Hij loopt,
ﬁets en rijdt in zijn auto weer
overal naar toe.
Sovaat Medical werkt met een
aantal artsen en een internist
samen
Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan
gebruikt worden bij bloedvatvernauwing.
Symptomen hiervan zijn onder

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor  300,00
i.p.v.  800,00

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
?

Hans
Roodenburg

Een overlijden kan soms zo onverwacht komen, dat nabestaanden merken dat de bankrekening van de overledene is geblokkeerd waardoor zij nog noodzakelijke betalingen niet kunnen doen of bedragen moeten voorschieten. Deze keer in deze rubriek de verplichte handelingen die bij banken moet worden verricht na
overlijden van een persoon. Er komt heel wat bij kijken!

Bankrekening regelen na overlijden
Door Hans Roodenburg
Alle banken waar de overledene rekeningen heeft lopen moeten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
De meeste banken hebben daarvoor
een speciale hulpdesk. Nabestaanden
krijgen formulieren waarin zij het
overlijden bevestigen. Dat moet,
ondertekend door de eerste nabestaanden, worden overhandigd aan de bank
samen met een akte van overlijden.
Dat is het document dat door de
gemeente na aangifte van overlijden
wordt verstrekt. De uitvaartverzorger
regelt dat meestal al. De bank zet
de rekening daarna op naam van
de ‘erven van…’. Daarnaast wordt
de rekening van de overledene en
de uitgegeven pasjes – ook die van
gemachtigden - direct geblokkeerd tot
het tijdstip dat bekend is wie bevoegd
is de bankzaken te regelen.
Is er sprake van een en/of-rekening
met bijvoorbeeld de partner dan
behoudt de nog levende mederekeninghouder de mogelijkheid om de
gebruikelijke betalingen te verrichten
en met zijn of haar pasje geld op
te nemen. Om eventuele fraude ten
opzichte van andere nabestaanden te
beperken moet deze rekeninghouder
ZHOYHUDQWZRRUGLQJNXQQHQDÀHJJHQ
over de betalingen en opnames na het

overlijden van de andere rekeninghouder. Tekent een van de andere
erfgenamen bezwaar aan, dan wordt
ook de mederekeninghouder meteen
geheel geblokkeerd.

gens het wettelijke nieuwe erfrecht
krijgt de langstlevende gehuwde of
geregistreerde partner het beheer
over de gehele nalatenschap van de
overledene.

Vervolgens moeten de bevoegdheden worden geregeld voor een of
meerdere nabestaanden om over het
geld van de bankrekening te kunnen
beschikken. Dat gebeurt met een
verklaring van erfrecht. Die wordt
door een notaris verstrekt en is een
document waarin staat vermeld
wie de (wettelijke of testamentaire)
erfgenamen zijn. Is er sprake van een
en/of-rekening dan kan die op naam
van de mederekeninghouder worden
gezet als de overige erfgenamen
daarmee akkoord gaan.

Het zal niet zoveel voorkomen, maar
als een bank merkt dat er onenigheid
is tussen erfgenamen onderling of als
onduidelijk is wie erfgenamen zijn,
dan worden de rekeningen van de
overledene geblokkeerd.
Periodieke overschrijvingen worden
stopgezet als er geen mederekeninghouder is of als andere erfgenamen
daartegen bezwaren maken. Zijn er
incassomachtigingen verstrekt, dan is
het zaak om deze zo snel mogelijk bij
de betreffende bedrijven of instanties
in te trekken. Effectenportefeuilles
worden uiteraard ‘stil’ gezet tot het
moment dat de bevoegdheden om
daarover te beschikken zijn geregeld.
Is er een overlijdensrisicoverzekering
op de overledene gekoppeld aan een
hypothecaire lening van bijvoorbeeld
een koophuis dan komt deze tot uitbetaling. De bank regelt dat voor ‘de
begunstigde’ en kan ook voorstellen
doen voor eventuele voortzetting van
de hypothecaire lening aan nabestaanden.

Was de overledene gehuwd (of een
RI¿FLHHOJHUHJLVWUHHUGHSDUWQHU 
dan kan de overlevende partner bij
veel banken ook volstaan met een
verklaring dat er geen testament is.
Dat geldt dus niet voor samenwoners.
Die verklaring is te krijgen bij het
Centraal Testamenten Register. De
en/of-rekening kan daarna op naam
van de langstlevende echtgenoot of
partner worden gezet. Want vol-

Zijn er meerdere erfgenamen dan
is het zaak dat zij onderling een
vertegenwoordiger (boedelgevolmachtigde) aanwijzen die namens
hen mag handelen. Die wordt meestal
opgenomen in de verklaring van
erfrecht.

vergelijking het beste bij meerdere
notarissen een offerte aanvragen.
Op internet zijn daarvoor handige
programma’s. De grote en gerenommeerde notariskantoren –die zich
meestal richten op het bedrijfsleven
- zijn vaak duurder dan de kleinere.

Er komt dus heel veel kijken bij de
¿QDQFLsOHDIZLNNHOLQJYDQHHQRYHUOH
dene. Veel zaken kunnen ook worden
overgelaten aan een notaris, maar let
op dat daaraan kosten zijn verbonden.
Hoewel de tarieven niet al te veel
zullen verschillen kan men voor een

Nadere informatie is te krijgen op:
www.notaris.nl
www.centraaltestamentenregister.nl
en bij uw bank
9RRULQIRUPDWLHRYHUGH¿VFDOHDIKDQ
deling van een nalatenschap kunt u
terecht bij www.belastingdienst.nl.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Erf- en schenkingsrecht
Erfenis voor zus
in de bijstand
Mijn vader is overleden. Mijn zus zit
in de bijstand. Van de erfenis die zij
zou ontvangen moet zij een aanzienlijk deel gebruiken om in eigen
onderhoud te voorzien. Daarna mag
ze opnieuw een uitkering aanvragen.
Onze ouders hebben hard moeten
werken om deze in verhouding kleine
nalatenschap op te bouwen. Mijn zus
wil nu afstand doen van haar erfdeel.
Kan dit en hoe moet ze dit aanpakken
om problemen met de sociale dienst
en/of belastingen te voorkomen?
Uw zuster ontkomt er niet aan dat
haar erfenis door de sociale dienst
wordt gezien als vermogen. Dat
betekent dat zij daarop boven het vrij
WHODWHQEHGUDJYDQ¼ YRRUHHQ
alleenstaande) moet interen voordat
zij weer voor een bijstandsuitkering
in aanmerking komt. De nalatenschap
van uw vader betekent namelijk voor
haar een opeisbaar erfdeel.
Daarvan kan ze geen afstand meer
doen omdat zij dan problemen krijgt

met de sociale dienst (voor de Belastingdienst maakt het niks uit!). Zij kan
het ook allemaal niet verzwijgen want
zij heeft een inlichtingenplicht naar de
sociale dienst.
Ze heeft overigens wel één voordeeltje. Ze mag maandelijks anderhalf
keer zoveel uitgeven dan zij met de
bijstandsuitkering kan doen. Als zij
daarna weer onder het vrij te laten
YHUPRJHQ]DNWYDQ¼GDQNDQ]LM
weer een nieuwe aanvraag indienen.
De verrekening van de erfenis geldt
vanaf het moment van overlijden van
haar vader. Het kan vaak dan nog
maanden duren eer dat de erfenis
wordt uitbetaald. In die tijd krijgt zij
de bijstandsuitkering als voorschot en
die moet uiteraard dan weer worden
verrekend met het uitbetaalde erfdeel.
De enige oplossing om te voorkomen
dat een erfdeel direct moet worden
verrekend met de bijstand is dat de
HUÀDWHU GHRYHUOHGHQHGXV ELMOHYHQ
maatregelen neemt om zijn of haar
kind van zijn erfdeel uit te sluiten.
Dat kan per testament hoewel er dan
ook nogal ingewikkelde situaties
kunnen ontstaan doordat het kind zijn
legitieme portie kan opeisen.

Uw vader had beter bij leven zijn
dochter al kunnen helpen door schenkingen in natura te doen door haar
bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine
te geven of andere huishoudelijke
apparatuur. Ook had hij jaren aan zijn
GRFKWHULQGHELMVWDQGHHQ¿QDQFLsOH
schenking kunnen geven waarmee zij
net onder het vrij te laten vermogen
bleef. Daarmee had hij uw zus méér
geholpen dan te wachten met de
verdeling van zijn vermogen na zijn
dood. En als het om heel grote nalatenschappen gaat, dan is het stopzetten
van de bijstandsuitkering ook niet zo
erg meer.
Sociale voorzieningen
Spaargeld telt niet
mee in eigen deel
Mijn vader verblijft al enige jaren
in een verzorgingshuis. Voor de
vaststelling van zijn eigen bijdrage
heeft het zorgkantoor een inkomenstoets gedaan. Daaruit is komen vast
te staan wat hij maandelijks mag
overhouden van zijn AOW en pensioen
FLUFD¼SHUPDDQGDDQ]DNJHOG 
'DDUQDDVWKHHIWKLM]R¶Q¼DDQ

spaargeld. Ook dat is in het verleden
opgegeven voor de inkomenstoets.
Indien mijn vader overlijdt, kan dan
het zorgkantoor of de overheid het
spaargeld opeisen?
Nee. Spaargeld is vermogen en telt
als zodanig niet mee voor de eigen
bijdrage in een AWBZ-instelling die is
gebaseerd op het inkomen. Zijn overblijvend spaargeld en ander vermogen
is voor de erfgenamen als hij overlijdt.
Familierecht
Tweede huwelijk
en stiefkinderen
Ik ben een gescheiden man en heb
twee kinderen. Inmiddels ben ik weer
gehuwd met een weduwe die drie stiefkinderen heeft van haar eerste man.
Nu is mijn vraag, als een van ons komt
te overlijden, hoe gaat het dan met het
erven. Eerst gaat toch alles gewoon
naar de langstlevende zodat de kinderen en stiefkinderen niets erven? Ons
vermogen is thans niet veel hoger dan
¼DDQVSDDUJHOG+HHIWKHW]LQ
een testament te laten opmaken?

Inderdaad, als er geen testament is dat
anders bepaalt, geldt het wettelijk erfrecht. Dus de langstlevende krijgt de
gehele nalatenschap van de overledene
in beheer. Dat betekent dus NIET dat
de kinderen NIET erven. Zij krijgen
voor wat betreft hun erfdeel een vordering op de langstlevende die pas tot
uitbetaling komt als de langstlevende
is overleden of als de langstlevende
besluit eerder het erfdeel uit te betalen.
Stiefkinderen erven alleen maar van
de eigen ouder.
In de door u geschetste situatie zou
zich het geval kunnen voordoen dat de
langstlevende opnieuw gaat huwen en
dan samen met de nieuwe partner de
in beheer hebbende vorderingen van
de kinderen er door heen gaat jagen.
Dat kan alleen worden voorkomen
als in een testament wordt vastgelegd
dat de vordering op de langstlevende
sowieso tot uitbetaling moet komen
als hij of zij opnieuw gaat huwen.
Overigens, gaat het bij u om een zo’n
JHULQJYHUPRJHQ ¼YRRULHGHU
van de partners), dat het in verhouding
veel te veel kost om dat allemaal in
een testament vast te leggen.
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
O 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
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Rotterdam 1600-1630

   
net even anders...

een nieuw boek

O

UW FIGUUR VERANDERD
Boven de 50 en uw ﬁguur
veranderd? Annelies heeft
merkkleding die u perfect
past. Pantalons in
taille-plus pasvorm
en rokken zonder
band e.d. Ook in
korte maten.

over de oude stad
nu in de boekwinkel
De allernieuwste showroom in de
regio Rotterdam met de grootste
keuze openhaarden op hout en gas!

maten 36 t/m 56
speciale korte-taille
maten 17 t/m 25

Molenvliet 121-123, RotterdamLombardijen, tel. (010) 4193057 Tramlijn 20
v.a. Centraal Station stopt voor onze deur.
Maandag en koopavond gesloten.
www.anneliesdejongmode.nl

Ook uw gasopenhaard heeft
onderhoud nodig!
Bel ons voor een
onderhoudsbeurt
en wij controleren
gelijk ook uw
rookkanaal.

Edisonweg 12 – Strijen
Tel. 078 - 674 4147
www.steevens-zoon.com

Grundig Breedbeeld 32” LCD
Nu leverbaar de nieuwste HD-ready LCD-TV
van Grundig met een 81 cm Active Matrix
LCD Display. Een hoog contrast en snelle responsetijd zorgen ervoor dat u een geweldig
beeld in huis haalt. Eenvoudige bediening
door de simpele afstandbediening en gebruiksaanwijzing die op het scherm bekeken
kan worden.

van 999,-

nu

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

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

NIEUW

!!

HAAL- EN
BRENGSERVICE
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BROMMOBIELEN

AIXAM 400.4 Luxe bounty blauw met.,
AIXAM 500.4 SL Minivan, antraciet met., extra grote kofferbak
AIXAM 500.4 SL Minivan blauw met., extra grote kofferbak
AIXAM 500.4 SL ‘Gold Collection”, let op slechts 2.700 km
AIXAM MEGA vrachtauto met dichte laadbak, rood
AIXAM A 721 ‘SPORT’, zwart / zilver vele extra’s
CHATENET Barooder “Opgepimpt”, heldere koplampen
CHATENET Barooder “Sporting”, geel, vele extra’s
2 CHATENET Media, rood,/ zilver slechts 11.000 km.
GRECAV Eke 505 XL, blauw met.
GRECAV Eke 505 XL “Elegante”parkeersensoren, 800 km.
JDM Abaca Mountain 4x4 look, c.v.,l.m. velgen, verhoogd
JDM Albizia GLX, rood met., slechts 4.700 km., vele extra’s
JDM City “speciaal voor op het ﬁetspad” geen bromﬁetscert.nodig
2 x JDM Titane GLX, vele extra’s, l.m. velgen, electr. ramen
LIGIER Ambr a GLX, antraciet metallic, licht metalen velgen
LIGIER X-Too, Basis Plus., l.m. velgen, slechts 760 km.
3x LIGIER X-Too MAX, TITANIUM de grootste brommobiel
MICROCAR MC1, Iceblauw, l.m. velgen, electr. ramen
MICROCAR MC1, Performance, licht metalen velgen, 3.600 km
MICROCAR MC2 CAMPUS XS, super grote kofferruimte,
MICROCAR Vigro “De Luxe”, Liberty zilver met. l.m. velgen
Bromscooter SYM, lila met., slechts 1.600 km
3 x Bromscooter “VESPA-LOOK” Zilver, Zwart, bruin zadel
2 x Motorscooter Bisan Lifan Pasiﬁc 150 cc

Prijzen in euro’s p.mnd v.a.
’02 € 5.950
€ 71
’04 € 6.950
€ 83
’04 € 6.950
€ 83
’04 € 7.950
€ 95
’06 € 6.950
€ 83
nw. € 12.600
€ 151
’05 € 9.950
€ 119
’06 € 9.950
€ 119
’02v.a € 5.950
€ 71
’02 € 5.450
€ 65
12-06 € 9.950
€ 119
nieuw € 13.790
€ 165
’05 € 9.950
€ 119
nieuw € 10.990
€ 131
’02 v.a € 5.950
€ 71
’00 € 3.450
€ 41
’06 € 9.950
€ 107
’06 v.a.€ 8.950 € 119
’05 € 7.950
€ 95
05-07 € 9.950
€ 119
nieuw € 13.195
€ 158
’03 € 6.950
€ 77
’07 € 850
€ 10
nieuw € 1.250
€ 27
nieuw € 1.450
€ 29

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

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum
te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein
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Expositie over sneldichter Salomon
Cohen in Dubbelde Palmboom
- Henk Schouten temidden van zijn werken in café-restaurant-partycentrum Wereldhaven Foto Ellie Schop -

Henk Schouten exposeert in Wereldhaven
“Drie jaar geleden maakte ik mijn eerste
schilderij”, vertelt Henk Schouten enthousiast. “Sindsdien heb ik twintig aquarellen en
tien schilderijen voltooid.”
De 64-jarige Vreewijkse vrijgezel is een
veelzijdig mens. Naast dat hij schildert is hij
musicus en treedt op in seniorencentra. Ooit
was hij lid van het destijds bekende orkest
The New Dino’s, dat vaak musiceerde in
café Royal aan de Wolphaertsbocht.
Voordat hij in 2003 na langdurig ziekenhuisverblijf voor werken werd afgekeurd, gaf hij
ICT-les op het Albeda College en basisschool
De Notekraker in Hoogvliet. Tot aan zijn
verplichte opkomst in militaire dienst heeft
de schipperszoon ook nog gevaren.
Schouten is een van de vijftig leden van de
Teken- en Schildersclub Rotterdam, die begin vorige maand zestig jaar bestond. Uit de
overlevering weet hij: “Het eerste jaar werd
alleen buiten geschilderd. Pas daarna was
er geld om een ruimte te huren. Overigens
alleen in de winter om daarmee kosten te
besparen. Dat was ook de ruimte om te exposeren en belangstellenden te interesseren om
lid te worden.”
En: “Al heel wat jaren beschikken we
over een mooi atelier in een school aan de
Oranjeboomstraat 106. De twee lokalen zijn
voorzien van alle gemakken en faciliteiten
die we nodig hebben en daar zijn we actief
op maandagavond, dinsdag en op donderdagmorgen.”
Van Henk Schouten hangen nog een aantal
weken acht werken in café-restaurant-partycentrum Wereldhaven aan de Sluisjesdijk 2
in Rotterdam. Tijdens de openingsuren mag
iedereen ze gratis bekijken. Dertig werken
van clubleden zijn als jubileumgeste ook te
bezichtigen in Humanitas Bergweg.
“Kunstschilderen kan ik iedereen aanbevelen. Het is een hartstikke leuke bezigheid”,
besluit Schouten.

Sigarenhandelaar Salomon Cohen (1908-1985) bedacht een
manier om klandizie voor zijn zaak te trekken: wie bij hem
iets kocht, kreeg er een gratis gedicht bij. In zijn winkel
aan de Havenstraat stond op de toonbank naast de kassa
een typemachine. De snelheid waarmee hij gedichten produceerde, leverde hem al gauw de bijnaam
De Sneldichter van Delfshaven op.
Salomon Cohen verdiende aanvankelijk zijn brood als vertegenwoordiger. In 1937 begon hij aan
de Voorhaven de grossierderij in
tabakswaren `Luxe´. Tijdens de
oorlog maakte hij als jood een angstige tijd door, maar hij wist aan de
vervolging door nazi´s te ontkomen.
In 1954 begon hij aan de Havenstraat 117 een sigarenzaak die acht
jaar later werd gesloopt vanwege de
bouw van de Achterhavenbrug. Hij
verhuisde naar een andere winkel op
een steenworp afstand van de oude:
Havenstraat 141a.
Dagtaak
Cohen begon met sneldichten om
klanten te trekken voor zijn sigarenzaak. Daarnaast publiceerde hij
gedichten in kranten en tijdschriften.
Hij had er op een gegeven moment
een dagtaak aan en moet er duizenden hebben geschreven. Het Rotterdamse publiek kent hem ook van
zijn aanwezigheid in de Bijenkorf

tijdens de Sinterklaasperiode. Dan
maakte hij voor de klanten van het
warenhuis een persoonlijk gedicht
bij de aangeschafte cadeaus.
Ondanks de gratis gedichten groeide
zijn klantenkring niet. Na zijn pensionering in 1973 hield hij de winkel
aan om iets om handen te hebben en
voor de sociale contacten. Inmiddels hadden boeken en tijdschriften
de tabakswaren verdrongen. Cohen
bleef gedichten schrijven, maar tot
zijn teleurstelling werd zijn werk
steeds minder gepubliceerd. Hij
schreef zijn laatste gedichten in
het verpleeghuis Antonius aan de
Nieuwe Binnenweg. Daar overleed
hij op 11 maart 1985. Hij zou dit jaar
honderd zijn geworden.
2YHUGHNOHXUULMNH¿JXXU6DORPRQ
Cohen stelden Rotterdamkenners
Rien Vroegindeweij en Jan Oudenaarden een tentoonstelling samen
in galerie De Dubbelde Palmboom.
Zij schreven ook het boekje dat

- Salomon Cohen in actie als sneldichter -

naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt. De tentoonstelling
is gratis te bezichtigen van 12 april
tot en met 6 juni 2008. Het museum
is gevestigd aan Voorhaven 12 in
Rotterdam-Delfshaven en is geopend

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

van dinsdag tot en met zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.
historischmuseumrotterdam.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 1 april 2008
Als deze foto op 1 augustus 1957 wordt geschoten, heeft Feyenoord in haar bestaan al
heel wat reizen gemaakt. Het meest bijzonder waren de vliegreizen naar Curaçao in 1946
en naar Turkije in 1949. Hier gaat de reis niet zo ver. Duitsland is de bestemming. Die
avond speelt Feyenoord een lichtwedstrijd in Gelsenkirchen tegen Schalke ’04. De Rotterdammers krijgen met 5-0 klop. Volgens Fred Blankemeier – die zelf ook meespeelde
– lag de oorzaak niet in het feit dat Feyenoord met enkele invallers uitkwam, maar was
de nederlaag te wijten aan de ongrijpbare linksbuiten van Schalke ’04. Mogelijk waren
de spelers van Feyenoord nog niet zo gewend aan kunstlicht. Het Stadion Feijenoord zou
immers later dat jaar een eigen lichtinstallatie krijgen.
Op de foto zien we staand van links naar rechts: Jan Gelijns (chauffeur en eigenaar van
busonderneming
Rovar), Cor van der Velde, Jan Brilleman, Guus Couwenberg, Henk van der Bijl,
Wim de Kreek, Toon Meerman, Nico Roodbergen, Piet Steenbergen, Kees Rijvers, Guus Brox, Coen Moulijn, C. Prins en Jo van Rikxoort. Zittend v.l.n.r.: Wim
Onderstal, Otto Huisman, Fred Blankemeier, Pauke Meijers, Cor van der Gijp,
Henk Schouten en Rini van Woerden.

Nieuwe foto
Dat het op deze foto uit 1932 om een zwembad gaat kan niemand ontgaan, maar
over welk Rotterdams bad hebben we het hier?
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Visgilde Voordeel

T!P-Kaders

Lekkerbekjes
nu

De Oud

4 halen, 3 betalen

Visgilde
maaltijdpasta

Venrooy Tandtechniek

6,95

500 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

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

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

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.

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

ARNOUD VOET

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

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

ZAANSE

JUWELIERS

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
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ID[

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
GEEF

Behandeling bij u thuis mogelijk!

ABA
LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE

Automobielbedrijf

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

Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.

WWW.AAP.NL

’DONKEY’ DE RUIMTE DIE
HIJ ZÓ DIK VERDIENT

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.

AAP BOUWT AAN
VEILIGE OPVANG IN SPANJE

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!

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar
- Div. zonwering
- NIEUW!!
- Tapijt en Vinyl
complete
- Smyrna tafelkleden
slaapkamer sets
- Gewatteerde bedspreien
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- De Grote Cap van Mina van Es in
1938 v.l.n.r. F. Florijn, Aart van Es, Jan
van Ek, Roel van Es, draaier onbekend (foto: L. Vijg, vers. F. Florijn) -

De Grote DeCap van Mina van Es

Orgelblom van de
Rotterdamse straatkeien
In Nederland is het draaiorgel of pierement een bekend verschijnsel. De muziek klinkt al van
verre; het repertoire varieert van de hit van de dag tot evergreens of licht-klassiek. Het straatdraaiorgel is typisch Nederlands, maar is bijna verdwenen uit het straatbeeld.
In de loop van de 19e eeuw verschenen grote, fraai klinkende en ogende
orgels op de kermisattracties. En die
trokken veel publiek.
In 1875 kwam Leon Warnies in
Amsterdam op het lumineuze idee
dergelijke grote orgels uit Frankrijk en
Duitsland te importeren. Niet voor de
kermis, maar om ze op een driewielige duwkar te plaatsen en ze aldus
in de stad te kunnen laten spelen.
Daarmee was de orgelman geen zwerver meer, maar een stadsgenoot die
met vergunning in bepaalde wijken
en straten kon spelen. Dit initiatief
werd de basis voor de Nederlandse
straatdraaiorgelcultuur.
De komst van het orgelboek was ook
belangrijk. Deze boeken waren veel
goedkoper te maken dan de houten
cilinders die tot dan toe gebruikt
werden en gaven dus de mogelijkheid
snel en goedkoop de nieuwste hits op
het orgel te krijgen. Het verhuursysteem van Warnies liet vanaf 1900 een
bloeiperiode ontstaan in Nederland
waar in elke stad en dorp draaiorgels
te beluisteren waren. In een tijd zonder radio, met de grammofoon nog in
de kinderschoenen, was het draaiorgel
hét medium om geliefde muziek te
beluisteren. Deze bloeitijd zou pas
eind vijftiger jaren ten einde lopen: de
smaak van het publiek veranderde en
de intensiteit van het verkeer op straat
nam toe, waardoor het draaiorgel in de
verdrukking kwam.
Het Pierement in
Rotterdam: “De Pauw”
Begonnen in Amsterdam , waar
Gijs Perlee de zaken van Warnies
voorzette, breidde de draaiorgelcultuur zich uit over heel Nederland.
Ook in Rotterdam ontstond een sterke
draaiorgeltraditie met namen als
Timmermans, Holvoet , Aart van Es
(Rooie Aart), en de familie Roos.
Het was Piet Timmermans die in 1925
maar liefst tien grote draaiorgels bestelde bij de Antwerpse orgelbouwer
Gebr. DeCap. Daarbij het orgel dat

- Mina van Es -

Mina van Es
terug,
Burgemeester
Opstelten
vertrekt….

- De huidige eigenaar poseert trots naast het gerestaureerde draaiorgel -

centraal staat in dit artikel. Dit orgel
werd voorzien van een fraai geschilderd front met twee papegaaien op de
zijvleugels, en een pauw bovenin--zodat dit orgel aanvankelijk de naam
“de Pauw” kreeg. Het werd het pronkstuk uit de stal van Timmermans—zowel qua uiterlijk als klank was het
nummer 1. In 1932 kwam dit orgel via
een ruil in bezit van Mina van Es –weduwe van de bekende orgelexploitant
Aart van Es, beter bekend als Rooie
Aart. Mina van Es, steeds bijgestaan
door haar trouwe (en altijd keurig
geklede) knecht Jan van Eck, zou het
orgel vele jaren met succes exploiteren in Rotterdam Crooswijk.
De Grote DeCap
van Mina van Es
Mina was steevast gekleed in een
schort met daaronder een tas voor
het opbergen van het geld en een peperbus aan een touw om ongewenste
types van het lijf te houden. Gaandeweg verdween de naam De Pauw om
vervangen te worden door “De Grote
DeCap van Mina van Es”. Deze naam
draagt het orgel nog altijd.
Mina van Es was actief met dit orgel
tot 1942, toen de Duitsers draaiorgelmuziek verboden. Zij besloot toen het
orgel te verkopen. Nadien wisselde
het orgel veel van eigenaar en ging
het gaandeweg bergafwaarts met De
Grote DeCap. Tot Gijs Perlee , inmiddels de eigenaar, in 1964 besloot het
orgel een tweede leven te geven door
een grondige restauratie waarna ook
in een inmiddels neergaande orgelconjunctuur het orgel succesvol geëxploiteerd werd door diverse exploitanten
o.a. in Beverwijk, Groningen, Utrecht
en Zeist.

Een derde leven en
de Magie is gebleven...
Draaiorgels slijten snel als ze in
exploitatie zijn. In de negentiger jaren
was het weer als in 1955: het orgel
was ‘op’ en moest grondig gerestaureerd worden. En net als eerder moest
dit prachtige orgel jaren wachten op
de wedergeboorte. Die kwam in 2002,
toen de nieuwe eigenaar besloot dit
Rotterdamse monument te restaureren.

Sindsdien is De Grote DeCap van
Mina van Es weer regelmatig te horen
in het land. En de oude magie van het
orgel is terug. Zeker voor de liefhebbers, die de “sound” ogenblikkelijk
herkennen. Het front is gebleven in
de stijl van Perlee uit 1964 met de
naam van G. Perlee, op de plek waar
eens stond: Wed. E. Van Es

Als we het
over Rotterdam
hebben, moeten
we het ook over
burgemeester
Opstelten hebben die tot verdriet van velen
zijn afscheid
van Rotterdam eind 2008 heeft
aangekondigd. U zult zich afvragen
wat dit te maken heeft met het
draaiorgel dat hier in het zonnetje
staat. Het antwoord is dat in 1999,
toen de heer Opstelten afscheid
nam als burgemeester van Utrecht,
Jan Kees de Ruiter voor het
Utrechtse stadsorgel voor hem een
speciale mars heeft gecomponeerd;
de “Ivo Opstelten Mars” die uiteraard ook op deze CD staat. Alle
aanleiding dus deze mars uit het
archief te halen, en op boek te zetten voor De Grote Decap van Mina
van Es. Het is daarom erg leuk dat
de heer Opstelten heeft toegezegd 7
mei langs te komen om deze mars
te beluisteren (misschien door hem
zelf op het orgel gedraaid..) en de
eerste CD uit te reiken.

Na 60 jaar terug in Rotterdam
De Grote DeCap van Mina van Es
vertrok in 1955 uit Rotterdam en
begon een zwervend bestaan, maar
na meer dan 60 jaar wordt het tijd
dat dit legendarische straatorgel terugkeert naar waar het ooit begon:
Rotterdam.
De Oud-Rotterdammer brengt deze
wens in vervulling en de lezers van
deze krant kunnen daarvan mee-

genieten. Op 7 mei 2008 speelt De
Grote DeCap van Mina van Es van
10.30 tot 13.30 uur op het terras bij
pannenkoekenhuis “De Nachtegaal” in het Kralingse Bos.
Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen dit unieke evenement
bijwonen en krijgen, op vertoon
van onderstaande kortingsbon,
voor slechts 5 euro een heerlijke
kop soep én...een CD met twintig

opnames van het orgel getiteld “Na
60 jaar terug in Rotterdam” met
natuurlijk als eerste nummer “De
Rotterdamse Vlag” en ander Rotterdams repertoire.
Deze CD is exclusief voor de
bezoekers aan dit evenement.
Iedereen is welkom, maar het
aanbod is alleen geldig op vertoon
van de bon en zolang de voorraad
strekt.

KORTINGSBON
U bent van harte welkom op 7 mei 2008 in de tuin van het pannenkoekenhuis “De Nachtegaal” in het Kralings Bos van 10.30-13.30 uur.

Op vertoon van deze bon ontvangt u de CD
“Na 60 jaar terug in Rotterdam” +
een lekkere kop soep
voor

D 5,00

De Oud

Zolang de voorraad strekt
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
AED-apparatuur

Snelle verbinding
over de Nieuwe
Waterweg

Vanaf 7 mei hangt op 17 metrostations
AED-apparatuur. Want het kan zomaar
gebeuren: een reiziger krijgt een hartstilstand op een metrostation. De eerste zes
minuten zijn dan cruciaal. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is daarbij
van levensbelang. AED is een automatische
externe deﬁbrillator.
De AED-apparatuur vergroot de kans op een
geslaagde reanimatie en kan ook door niet-medici worden gebruikt. Bij voorkeur door opgeleid
personeel, maar onopgeleid personeel kan de
AED gebruiken, mits de aanwijzingen op het
apparaat worden opgevolgd. Vanaf 7 mei 2008
hangt op de volgende metrostations AED-apparatuur: Nesselande – Binnenhof – Alexander - De
Terp – Capelsebrug - Kralingse Zoom – Blaak
– Beurs (Zuid) – Dijkzigt – Marconiplein - Schiedam Centrum - Centraal Station – Stadhuis
– Beurs (Noord) – Wilhelminaplein – Zuidplein
- De Akkers.
De AED-apparatuur is in een metrostation te
vinden bij de SOS-zuil in een afgesloten roestvrijstalen kast. Deze kasten zijn voorzien van een
sticker met het bekende groene AED-pictogram.
RET-personeel van de afdeling Metro heeft
de sleutel van de kast. Via de camera’s op het
station worden de SOS-zuil en de AED-kast in de
gaten gehouden.
De volgende stappen moeten worden genomen:
1. gebruik de SOS-zuil, 2. bel 112, 3. reanimeer
en 4. wacht op het metro- of ambulancepersoneel.

Mijn reiskosten
zijn niet altijd
hetzelfde

U betaalt altijd
dezelfde prijs voor dezelfde
rit. Met de OV-chipkaart betaalt
u namelijk per gereisde kilometer. Een wegopbreking heeft geen effect op het bedrag dat u
moet betalen voor de rit. Stel u kunt kiezen uit
de tram of de bus om van A naar B te reizen
en de bus rijdt een andere route dan de tram.
Als u met de OV-chipkaart reist, betaalt u
voor de rit met de bus een ander bedrag dan
voor de rit met de tram.

Check de feiten!

Vanaf 1 mei per RET Fast Ferry
naar de Maasvlakte!
Prijs
U vaart al met een enkeltje Fast Ferry voor € 3,00
(reductietarief € 2,00) of koop een dagretour
voor € 5,00 (reductietarief € 3,50). Voor de
frequente reiziger is er de 20- vaartenkaart voor
maar € 40,00.
Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee. Dit
geldt ook voor ﬁetsen. Het reductietarief geldt
voor 4 t/m 11 jarigen, 65 + ers en studenten met
een geldige OV- jaarkaart.
Bel voor reisinformatie van deur tot deur 09009292 (€ 0,70 per min.)

Route
De route leent zich uitstekend voor dagjesmensen. Ervaar nu de mooie plekjes nabij de
veerstoppen op de Fast Ferry Hoek van Holland!

Heeft u vragen of suggesties? Bel met: RET
Klantenreacties 0800-6061 (gratis)

Vertrektijden
De eerste afvaart is om 6.20 uur en de laatste
afvaart om 20.00 uur. In de weekenden geldt een

Ontdek de voordelen van de OV-chipkaart
De OV-chipkaart blijft in ontwikkeling en biedt
steeds meer voordeel en gemak. We hebben alle
voordelen voor u op een rijtje gezet. Deze lijst
met voordelen zal de komende periode blijven
groeien. Houd de campagne
daarom in de gaten.
Handig om

te weten

Klantenbarometer
Vorige maand werd de uitslag van de OV-klantenbarometer bekend. In de OV-Klantenbarometer
geven reizigers rapportcijfers aan verschillende
aspecten die met hun reis te maken hebben. Dit
loopt uiteen van de kans op een zitplaats tot de
sociale veiligheid. Het onderzoek wordt jaarlijks
gehouden onder trein-, bus-, tram- en metropassagiers voor de grotere stadsvervoerders. In totaal
worden jaarlijks in circa 8.000 ritten zo’n 85.000
bruikbare enquêtes afgenomen. De bus scoorde
gemiddeld een 7,2. De waardering van de reizigers
is reden voor voorzichtige tevredenheid. Maar zeker
geen reden achterover te leunen. De RET gaat door
op de ingeslagen weg om nog hogere cijfers te
halen. En met de komst van nieuw materieel zal de
waardering zeker toenemen.

Adressen en openingstijden
Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!
RET Servicewinkel
Coolsingel 141

Nieuw!! MaandKorting: 20% of 40% korting
op alle uw (voltarief) saldoreizen.
O Eenvoudig reiskosten declareren met uitgebreid rittenoverzicht via www.ov-chipkaart.nl
O Automatisch opladen: altijd voldoende saldo
op uw OV-chipkaart en niet meer in de rij bij
het loket.
O Recht op reductietarief wordt automatisch
berekend.
O Internetverkoop: thuis en op afstand kopen
van uw OV-chipkaart (met reisproducten) via
www.ret.nl.
O Slim: berekent zelf hoeveel er is gereisd en
zorgt voor de juiste betaling.
O Snel: in- en overstappen gaat sneller. Niet
meer nadenken over zones en strippen
O Eerlijk: reiskosten worden exact berekend per
gereisde kilometer.
O Makkelijk: één kaart voor tram, bus, metro en
trein. Altijd een geldig vervoerbewijs op zak.
O

Hoe werkt een
overstap met de
ov-chipkaart?

aangepaste toeristische dienstregeling.

De Fast Ferry Hoek van Holland vaart
vanaf 1 mei 2008 tussen Hoek van Holland
en de Maasvlakte. Deze snelle verbinding
over de Nieuwe Waterweg is bedoeld
voor voetgangers en ﬁetsers, die snel ter
hoogte van Hoek van Holland, de Nieuwe
Waterweg willen oversteken. Nieuw! De
Maeslantkering is ook in de route opgenomen. Tijdens de zomermaanden stopt de
Fast Ferry ook op de Landtong Rozenburg.

De OV-chipkaart maakt het reizen met het openbaar vervoer een stuk makkelijker. Geen jaszak
vol met strippenkaarten, nooit meer nadenken
hoeveel strippen u moet afstempelen, geen
waaier met abonnementspassen of kortingskaarten. U laadt alles op uw OV-chipkaart en het
systeem berekent automatisch uw reiskosten.

Voordelen OV-chipkaart

maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag
09:00 - 18:30 (op
09:00 - 17:00 12:00 - 17:00
koopavonden tot 21:00)

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag

zaterdag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00 12:00 - 17:00

Metrostation

07:00 - 21:00 (op

09:00 - 19:00 10:30 - 18:30

Beurs/Churchillplein

koopavonden tot 21:30)

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00 08:00 - 23:00

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

08:00 - 18:15 09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

08:00 - 17:30 09:00 - 11:00 en

zondag

Als u overstapt
naar een ander voertuig,
bijvoorbeeld naar een andere
tram, moet u altijd eerst uitchecken en weer
inchecken. Als u reist op saldo en binnen 35
minuten overstapt, betaalt u slechts éénmaal
het basistarief van € 0,70 (voltarief). Dit geldt
voor al het stad- en streekvervoer dat is uitgerust met OV-chipkaartapparatuur, dus ook van
andere OV-bedrijven.

Check de feiten!

Diergaarde
Tram
Ook dit jaar rijdt de Diergaarde Tram weer.
Vorig jaar reed deze tramlijn 11
voor het eerst ter gelegenheid van
het 150-jarig bestaan van de diergaarde. In de prachtige historische
tram begint uw dagje uit al meteen.
Met dakplaten en kopborden
van een giraf is de tram geheel
in stijl van de diergaarde. Ook de
haltes zijn in deze sfeer meegenomen. Op deze
manier is het duidelijk en gemakkelijk om bij de
diergaarde te komen. De Diergaarde Tram rijdt
vanaf de achterzijde van Centraal Station naar de
ingang van Diergaarde Blijdorp aan de Van Aerssenlaan in ongeveer 10 minuten. De Diergaarde
Tram rijdt in 2008 op de volgende dagen:
meivakantie
26 april t/m 5 mei
basisschoolvakantie 9 t/m 13 juni
zomervakanttie
28 juni t/m 31 augustus
herfstvakantie
11 t/m 26 oktober
Een dagretour Diergaarde Tram kost € 1,50.
Dit tarief geldt voor iedereen vanaf 4 jaar. Het
dagretour is in de Diergaarde Tram te koop en via
de webshop van de RET. (www.ret.nl).
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Restaurant Old Dutch
wordt monument
Vorige maand ontving Aad van der Stel, eigenaar van restaurant Old Dutch, een officieel schrijven van de Bond Heemschut,
waarin wordt verteld dat het restaurantpand aan de Rochussenstraat wordt voorgedragen als gemeentelijk monument.

Om nooit te vergeten
Ter gelegenheid van Nationale HerdenNLQJVGDJZRUGW]RQGDJPHLGH
poort van het voormalige Joods ZiekenKXLVYDQDIXXUWRWXXU
opengesteld voor belangstellenden.
2SIHEUXDULZHUGHQGRRUGH]H
poort alle zieken, bejaarden en personeel van het Joods Ziekenhuis voor
,VUDsOLWLVFKHRXGHOLHGHQDIJHYRHUG
evenals de kinderen en verzorgers uit
KHW,VUDsOLVFK:HHVKXLVDDQGH0DWKHQHVVHUODDQ=HZHUGHQLQEXVVHQ
geladen en via Westerbork op transport
gesteld naar de vernietigingskampen
van Auschwitz en Sobibor.
9DQGH]LHNHQEHMDDUGHQNLQGHUHQ
en 61 personeelsleden is bijna niemand
teruggekeerd.
De poort is te vinden tegenover het
Branco van Dantzigpark aan de SchietEDDQODDQHQLVPRPHQWHHOLQJHULFKW
als herdenkingsmonument.

RTM
laatste nieuws
In aansluiting op het bericht over de
meimanifestatie en de ritten op Tweede
3LQNVWHUGDJ ]LHSDJLQD KHEEHQ
meldt de RTM dat woensdag 7 mei
een extra stoomrijdag is ingepland.
Veel mensen klaagden dat men geen
raad wist met de lange meivakantie
en dat heeft het RTM-museum doen
besluiten een extra rijdag toe te voegen.
De trams vertrekken op deze dag
PHWVWRRPRPXXHQ
X

De voordracht is gericht aan het
Rotterdams college van B&W
en doorgaans worden dergelijke
aanbevelingen door het college
geaccepteerd. Bond Heemschut, een
prestigieuze landelijke vereniging,
die zich inzet voor de bescherming
van cultuurmonumenten, heeft immers genoeg goodwill aan de Coolsingel. Voor gans Rotterdam is deze
aanbeveling een goede zaak, want als
RI¿FLHHOPRQXPHQWNULMJW2OG'XWFK
‘eeuwige’ status, en dat heeft het
restaurant absoluut verdiend.
Vrijwel geen enkel horecabedrijf in
onze stad heeft zo’n grote bekendheid. Hoe dat komt? Ten eerste door
het excentrieke karakter van het
pand ten opzichte van de omliggende
gebouwen en ten tweede doordat het
pand het allerlaatste noodgebouw
is dat alles en iedereen overleefd
KHHIW,QZHUG2OG'XWFKDOV
noodgebouw aan de Rochussenstraat
neergezet als onderdeel van een hele
groep in de driehoek Rochussenstraat-Jongkindstraat-Mathenesser-

- Het terras aan de Coolsingel
(Coll. H.J.S. Klaassen)-

laan. Alle tijdelijke winkels werden
in de jaren vijftig gesloopt, maar als
GRRUHHQZRQGHUEOHHI2OG'XWFK
gespaard. Alleen al dit historische feit
maakt het karakteristieke restaurant
‘monumentwaardig’.
Toon Mannes
Echt oude Rotterdammers weten
YHUPRHGHOLMNGDW2OG'XWFKLQ
startte aan de Coolsingel. Initiatiefnemer was horecaman Toon Mannes.
In mei 1940 werd zijn restaurant
totaal verwoest. Reeds een maand na
het bombardement werden planQHQJHPDDNWYRRUKHWQLHXZH2OG
Dutch aan het begin van de Rochussenstraat. Architect J.A. Lelieveldt
ontwierp in recordtijd een Friese
boerderij; aannemer Job Dura begon
in september 1940 met de bouw en
drie maanden (!) later opende Mannes zijn deuren. Dankzij bouwkunGLJH51LMKRIIVWDDW2OG'XWFKHU
keurig recht bij, want hij kwam met
het plan om de hele zaak op één grote
betonplaat te bouwen. Heien was
in 1940 niet aan de orde. Door die
betonplaat uit één stuk te fabriceren
is het restaurant gedurende bijna 70
jaar gelijkmatig in de bodem weggezakt. Het aardige van het interieur
YDQ2OG'XWFKLVGDWRXGHHQQLHXZH
elementen prachtig zijn samengevoegd, waardoor een warm ‘huiskamergevoel’ ontstaat. Een prachtige uit hout opgetrokken bar is een
trekpleister. Verder doen een heuse
vleugel en een glimmende dansvloer
je ogenblikkelijk aan vroeger tijden

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (11)

- Een oase van rust (foto Louise Zeeman) -

denken. Dinerdansant, dat is toch je
ware…. Het restaurantgedeelte toont
klassiek, met mooi gedekte tafeltjes
(écht linnen). Keurige obers rennen
af en aan en, gelooft u mij, het eten is
uitstekend verzorgd.
‘Kleine kaart’
Het is een fabeltje dat alleen de upper-ten in het restaurant terecht kan
voor een diner. Voor lieden met een
smallere beurs bestaat er immers de
‘kleine kaart’. De joviale eigenaar
Aad van der Stel heeft zijn dagelijkse
culinaire ‘festiviteiten’ prima voor
elkaar en ik weet zeker dat hij zo
trots als een pauw is, wanneer hij
YROJHQGMDDU]LMQMDULJMXELOHXP
als ‘eigen baas’ viert. Aad kocht
LPPHUVPHW¿QDQFLsOHKXOSYDQHHQ
paar zakenlui, waaronder Willem van
’t Wout, in 1996 het restaurant van
Jan Voerman. Jan is een charmant
zakenman (Fortres; onroerend goed),
GLH2OG'XWFKYLDLQYHVWHULQJHQGH
grandeur teruggaf die het in de jaren
vijftig en zestig bezat, maar gedurende de jaren zeventig en tachtig
verspeelde (o.a. via plateservice).
Het duo Voerman en Van der Stel
tilden het restaurant naar een hoger
SODQ2OG'XWFKLVFXOLQDLUJH]LHQ

altijd een begrip in het Rotterdamse
uitgaansleven geweest. Mede dankzij
het onafgebroken bezit van een
0LFKHOLQVWHUYDQWRW
Het is logisch dat sinds Aad van der
6WHOLQHLJHQDDUZHUGYDQGH
grond, menig projectontwikkelaar
likkebaardend rond het restaurant
heeft gelopen. U weet net zo goed als
ik dat er in Rotterdam tegenwoordig
heel veel kan op herbouwgebied.
Bestemmingsplannen worden nogal
eens ‘vergeten’. Maar laten wij maar
aannemen dat het zover niet zal
komen. Er zijn zoveel Rotterdammers die de ‘tijdelijke’ boerderij
een warm hart toedragen dat de
Gemeenteraad een eventuele sloop
van dit jonge monument nooit zal
WRHVWDDQ2OG'XWFKJDDWKHWUHGGHQ
zeker weten…
Joris Boddaert

-RULV%RGGDHUWSXEOLFHHUGHLQ
HHQMXELOHXPERHNRYHU2OG'XWFK
en is van plan om in de loop van
HHQKLVWRULVFKHDDQYXOOLQJXLW
te geven. Daarom ziet Joris schriftelijk reacties graag tegemoet:
jorisboddaert@hotmail.com

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.

Fikkie
Het misschien kleinste, maar wel héél bekende,
kunstwerk is de Rotterdamse hond Fikkie en
natuurlijk zijn drol. Het in brons uitgevoerde
kunstwerk van kunstenaar Loeki Simàk werd
QRYHPEHURQWKXOGGRRUPUGU.3
van der Mandele (voorzitter van de Kamer van
Koophandel) in het Hermesplantsoen bij het
Eendrachtsplein. Van der Mandele (met hoed)
droeg namens het Rotterdams Studenten Corps
het kunstwerk over aan burgemeester Gerard
van Walsum, die het op zijn beurt namens de
gemeenteraad met plezier in ontvangst nam. Dat
gebeurde overigens op een ander tijdstip dan het
moment van onthulling.
Drie jaar later was Fikkie op 14 mei het middelpunt van een demonstratie door zeventien
provo’s. Zij gaven geen gevolg aan het bevel
van de politie om zich te verwijderen en werden

RSJHSDNW2SHHQVSHFLDOH]LWWLQJYDQGHNDQtonrechter werden twee van hen veroordeeld tot
zes en twaalf dagen cel. Dat pikten ze niet en ze
gingen in beroep. De Hoge Raad verwierp hun
YHUZHHURSMXOL
Loeki verhuisde vanwege de komst van het
2XGH7UDPKX\VQDDUGH2XGH%LQQHQZHJ
VDPHQPHW]LMQGURO2SDSULOEOHHNKHW
hondje verdwenen, tot ontsteltenis van velen.
Kort daarna vond men het beeld terug. Extra
verankerd kwam het weer op zijn vertrouwde
plek. Het volgende wapenfeit was de adoptie
van Fikkie door het Rotterdams Studenten
&RUSVRSMXOLGHGDJYDQGHVWH
verjaardag van de organisatie. Sindsdien zorgt
het RSC voor het onderhoud van Fikkie en zijn
GUROGLHLQMDDUPHQLJHVFKRHQQHXVKHHIW
moeten trotseren.
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Voor Koningin en.... alle andere moeders!!

Siemens Condens

Wasdroger WT 46E301
7 kilogram condens wasdroger met 11 electronische droogprogramma’s RVS trommel met sensormeting
- starttijdkeuze met display.
- wolprogramma en antikreukfase.
- trommelverlichting.
afmetingen van HxBxD van
84,2x60x58 cm.

Indesit

Zanussi

Vaatwasser ZDF 105

gas-electro fornuis K 6T72SW

Zeer zuinige vaatwasser met 5 programma’s waaronder een
kort programma.
geschikt voor 12 couverts.
energieklasse A.
Afwasresultaat A.
slechts 16 liter water-verbruik en een geluidsniveau
van 53 dB.
afmetingen HxBxD=
85x60x61 cm.

Fornuis met 4 gasbranders w.o. 1x wokbrander. heteluchtoven met electrische grill brander. automatische vonkontsteking energieklasse
A. oven met dubbele
ovenruit en verlichting,
glazen sierdeksel en
timer bereidingstijd.
afmetingen HxBxD=
85x60x60 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in Roestvrijstaal.

0
0
,
499

GRATISD
G
BEZOR

Whirlpool

11 mei
Moederdag

Wasautomaat Montana 1600
Whirlpool 1600 toeren wasautomaat met regelbaar
toerental en starttijd keuze via display. energieklasse A,
wasresultaat klasse A en droogresultaat klasse A.
vulgewicht maximaal 6 kg.
waterverbruik bij
60o is slechts 49
liter voorzien van
aquastop waterlekkage beveiliging.
afmetingen HxBxD=
84,5x60x58 cm.

299,00

Arnold weet net als u dat
alle moeders iets extra’s
verdienen. Daarom geeft
hij aan alle moeders die
in de periode van 11 april
tot 11 mei een artikel kopen
met een bedrag van  150,= of meer….

Een buitengewoon mooi
wafelijzer van PRINCESS cadeau
GRATISD
G
BEZOR

Whirlpool

459,00

Koel/vrieskast ARC 5855
totale netto inhoud van 301 liter
waarvan 210 liter koelruimte en 91
liter **** vriesruimte. Invriescapaciteit 4,5 kg / 24 uur uitvoering
met anti bacteria filter. Super zuinig
- Energieklasse A+.
Automatisch ontdooi systeem
in koelgedeelte. Geluidsniveau
slechts 38 dB. Deurdraai richting
verwisselbaar
Afmetingen HxBxD=188x60x61 cm

0
0
,
9
39

met een winkelwaarde van  29,95. Maar let
wel, deze aanbieding is uitsluitend bestemd
voor moeders.

Zorg dat je er snel bij bent, want OP=OP

Etna

ESM 133 magnetron

zeer mooie roestvrijstalen magnetron met een inhoud van 21
liter en een draaiplateau van 27 cm.
800 watt magnetron onderverdeeld in 5 standen.
8 automatisch programma’s w.o. ontdooiprogramma’s.
voorzien van een
kinderslot
Afmetingen
HxBxD=
29x48,5x41 cm

0
0
,
9
9

0
0
,
389
Etna

Inbouw inductie
kookplaat T 301ZT

4 kookzone inductie kookplaat. Met tiptoets bediening in
10 standen. Met kinderslot en restwarmte indicatie per
zone. kookduurbegrenzer en volledig
thermisch beveiligd.
en met timer/kookwekker.
Inbouwafmetingen HxBxD=
51/64x560x490mm.

HOOVER

0
0
,
9
4
5

TW 1750 Sprint
1700 watt stofzuiger met een variabel
vermogen.
met 6 voudige filtering en een
stofzakcapaciteit van 2,5 liter.
voorzien van metalen telescopische
zuigbuizen.
actieradius van 9 meter met een
automatische
kabelopberging en
weegt 4200 gram.
Afmetingen
HxBxD=
410x275x240 mm

0
0
,
9
4

* Advertentieprijzen zijn geldig tot 15 mei 2008. Zet- en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen van apparaten zijn zonder verwijderingsbijdrage.
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Nieuwtjesjacht op Heijplaat
De economische val naar het
diepste punt van de historie van
tuindorp Heijplaat begon in de
jaren zeventig. De orderportefeuille van de grootste werkgever
van het dorp, de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM)
was erg dun geworden, dreigde
zelfs leeg te raken. Reorganisaties waren het gevolg, ontslag
lag op de loer en sociaal verval
dreigde.

Enorme schrik gaf in 1978 de
aankondiging dat de RDM haar
woningbezit (1150 woningen op Heijplaat en Pendrecht) ging verkopen
aan de Rotterdamse projectontwikkelaar Fortress. De opbrengst was
QRGLJYRRUHHQ¿QDQFLsOHLPSXOV
DDQGHVFKHHSVZHUI'XVOLHS
september van dat jaar de bevolking

- Heijplaat liep op 14 september 1978 te hoop in gebouw Courzand na de bekendmaking dat RDM
hun huizen ging verkopen. Piet van Vianen (rechts) gaf uitleg over de gevolgen -

van Heijplaat te hoop in de grote zaal
YDQ&RXU]DQGKHWHQLJHFDIpUHVWDXrant in de wijk. Piet van Vianen van
de ondernemingsraad van de RDM
NZDPXLWOHJJHYHQPDDUNRQGH

- Joke van der Lee werd in 1985 door Willem van der Plaat ‘opgebracht’ om te worden geslagen tot
Ridder in de Orde van de Grote Lupardi Foto’s collectie Rein Wolters -

RQUXVWQLHWZHJQHPHQ
In die roerige periode was er
YULMZHOGDJHOLMNVQLHXZVWHKDOHQ
op Heijplaat. Onder anderen bij
-RNH /DQ]LOOL 9DQGHU/HHPRHGHU
van twee kinderen. In haar kleine
NHXNHQWMHDDQGH9HVWDVWUDDW]LMQKHHO
ZDWNRSSHQNRI¿HJHVFKRQNHQHQ
ontstond een hechte en vriendschappelijke samenwerking. Joke was een
JHGUHYHQDDQKDQJHUYDQGH3YG$
HYHQDOVKDDUEXXUWJHQRWHQ0LHS
Bender en Bep Wieleman. Het trio
en vele anderen leverden strijd voor
EHKRXGYDQZHUNHQZRQHQ
Inzet
Uiteindelijk kwamen 770 RDMZRQLQJHQRS+HLMSODDWRSMXOL
1980 in handen van corporatie Onze
:RQLQJYRRUHHQEHGUDJYDQPLOMRHQJXOGHQ'HSDQGHQLQ3HQGUHFKW
ZHUGHQJHNRFKWGRRUZRQLQJERXZvereniging Onze Woongemeenschap.
'HUXVWNHHUGHHQLJV]LQVWHUXJLQKHW

dorp en de draad van alledag werd
weer opgepakt. Joke van der Lee was
RQGHUWXVVHQJHZDDUGHHUGFRUUHVSRQdent voor Het Vrije Volk geworden.
Later werkte ze nog enige tijd op het
redactiesecretariaat van het aftakelende HVV-bolwerk aan de Witte de
Withstraat. Daarna trad ze in dienst
YDQ:HJHQHUGHVWLMGVXLWJHYHUYDQ
KXLVDDQKXLVNUDQWHQDOV+HW=XLGHQ
en De Havenloods.
In die jaren was Joke nooit te beroerd
zich met hart en ziel in te zetten
YRRUHHQJRHGGRHO]RDOVLQ
GHPDQLIHVWDWLHµ*HHI]HOXFKW¶YRRU
de Stichting Systic Fibrosis in het
ZLQNHOFHQWUXP=XLGSOHLQHQWLMGHQV
GH1DWLRQDOH:RRQEHXUV%LQQHQKXLV
LQ$KR\¶'HPDQLIHVWDWLHEUDFKWPHW
VWHXQYDQ+HW9ULMH9RON5REHUW5RWgans (destijds beter bekend onder zijn
VFKXLOQDDP3DXOYDQ'HOIWYDQGH
YULMHUDGLR]HQGHU$WODQWLV YRRU]LWWHU
Joop Franken van de deelgemeente
&KDUORLVYRRU]LWWHU5RHO:H\OOYDQ
KHWZLQNHOFHQWUXP=XLGSOHLQHQ
-RKQYDQ6WUDDWHQGLUHFWHXUYDQKHW
5RWWHUGDPV7HQWRRQVWHOOLQJV%XUHDX
57% KHWYRRUGLHWLMGKRJHEHGUDJ
YDQJXOGHQRS
Ridder
In haar vrije tijd was Joke medewerkster van radiopiraat Free Radio
5RWWHUGDPGHVWLMGVJHYHVWLJGLQHHQ
appartement op de tiende verdieSLQJDDQGH6SXLNUHHN/HH7RZHUV
VFKXZGHJHHQHQNHOHSXEOLFLWHLWHQ
gaf aan Joke een lang interview. Met
een simpele recorder werd dat in haar
KXLVNDPHURSJHQRPHQHQYHUYROJHQV
GRRU)UHH5DGLR5RWWHUGDPXLWJH]RQ-

- Paniek op de RDM-werf op 14 augustus
1986. Aan boord van de in dok 3 in
aanbouw zijnde onderzeeboot Walrus
was brand uitgebroken, die aanzienlijke
schade veroorzaakte aan bekabeling en
elektronische apparatuur -

den. Het deed nogal stof opwaaien.
Anderzijds gold het interview als een
GRRUEUDDNZDQWELMPHHUDUWLHVWHQ
van naam had Lee Towers een drempel weggenomen voor medewerking
aan illegale stations.
In 1988 organiseerden Joke van der
/HH]DQJHU)UDQNLH'XEOLQ 2YHUVFKLHsQDDU)UDQV%OHLNVORRW PHW
medewerking van Het Vrije Volk een
EHQH¿HWDUWLHVWHQJDODLQ'H'RHOHQ
voor de Dr. Daniel den Hoedkliniek.
/HH7RZHUV$QLWD0HLMHUHQ+HUPDQ
van Veen verleenden belangeloos
KXQPHGHZHUNLQJHYHQDOVYHHO
lokale artiesten. De opbrengst was
JXOGHQGLHGLUHFWHXU*HUDUG
Verschoor van Het Vrije Volk aan de
kliniek overhandigde. Het geld is geEUXLNWRPHHQEDFWHULHDUPHYOHXJHO
WHERXZHQYRRUGHYHUSOHJLQJYDQ
mensen die een beenmergtransplantatie ondergaan hadden. Voor haar
inzet is Joke van der Lee onder meer
geridderd door carnavalsvereniging
'H*URWH/XSDUGL
Rein Wolters

Weet je nog....

Geschiedenis van de BEFARO!
In 1947/1948 werd in Rotterdam de eerste Nederlandse
betonfabriek, BEtonFAbriek ROtterdam, kortweg BEFARO
genoemd, opgericht. Deze was gevestigd aan het Haringvliet, hartje stad dus, logisch, gezien de wederopbouw van
de stad. In deze wederopbouw speelde Befaro ‘n grote rol,
doordat men gewend was op bouwplaatsen zelf beton te
vervaardigen.
1XZHUGKHWNDQWHQNODDUDDQJHvoerd met in eerste instantie zelf
RSJHERXZGHEHWRQWUXFNV DJLWDWRUV 
GLH]HNHUPEHWRQ WRQ 
konden vervoeren.
Bij de aanvoer van grondstoffen
]RDOV]DQGJULQGHQFHPHQWOLHSKHW
ZHOHHQVXLWGHKDQGZDQWVRPV
EOHHIHHQFHPHQWVFKLSSHUGRRUVODDS
RYHUPDQGGRRUSRPSHQ]RGDWKHW
deksel van een cementsilo afvloog en
de hele omgeving onder de cement
zat.
+RRJWHSXQWZDVKHWEORHPHQFRUVRYDQ5RWWHUGDPLQZDDULQ

%HIDURDJLWDWRUQXPPHUIHHVWHOLMN
versierd meereed. Als de KoninJLQQHEUXJRSHQVWRQGPRFKWHQGH
WUXFNPL[HUVQHWDOVGHWUDPYRRUGH
klep wachten vanwege de levertijd
YDQGHEHWRQGLH]RVQHOPRJHOLMNRS
KHWERXZZHUNPRHVW]LMQ'LUHF-

WHXUHQYDQDI%DNHOV6PLW
YDQ'UXQHQ/LWWHO%RHU0HXOPDQ
Hendriksrna. Technische mensen
YDQKHWHHUVWHXXUGLHYHHOPRHVWHQ
improviseren waren onder anderen
+HQN6FKXLWHQ*HUULW6QLMGHUV7KLMV
7RXUHQYHOHDQGHUHQ

WRSMDUHQUHGHQHUPL[HUVURQGLQ
5RWWHUGDPZDDUYDQGHJURRWVWHZHO
]R¶QDPNRQGHQYHUYRHUHQ
(30 ton). Ook de betonpomp deed
zijn intrede. Eerst heel bescheiden
PHWHHQPHWHUJLHNODWHUPHW
PHWHUPHWGDDUDDQOHLGLQJJHNRSSHOG]RGDWPHQRRNRSJURWHKRRJWH
$IZHJHQYDQJURQGVWRIIHQQXJHKHHO beton kon leveren. Eind 1970 werd
JHDXWRPDWLVHHUGJHEHXUGHPHWGH
FHQWUDOH+DULQJYOLHWJHVORRSWHQ
hand op grote weegschalen. Werkda- KHHIWGXVQRRLWGHPRQXPHQWHQJHQYDQXXUHQPHHUZDUHQKHHO
lijst gehaald. In 1976 werd Befaro
normaal. In 1952 kwam centrale
RSJHQRPHQLQ0HELQ0DDWVFKDSSLM
:DDOKDYHQLQJHEUXLN*DDQGHZHJ
WRW([SORLWDWLHYDQ%HWRQIDEULHNHQ
groeide het bedrijf met centrales in
In Nederland (door het personeel
.ULPSHQ6SDDQVH3ROGHU(XURSRRUW JHNVFKHUHQG0HHVW(UJHOLMNH%HGULMI
%RWOHNHQ2XG%HLMHUODQG,QGHORRS In Nederland genoemd) met centrales
der jaren kwamen er meer bedrijven
YDQ/HHXZDUGHQWRW0DDVWULFKW
PHWEHWRQFHQWUDOHV]RDOVGH%RR
Binnen het bedrijf zijn ongetwijfeld
GH+RRUQYOG9HOGHGH*RXGVH
QRJPHQVHQGLHNXQQHQYHUKDOHQ
en Westlandbeton en werd er ook
RYHUUHVWEHWRQNXEHOHQ0&$FWLHI
samengewerkt met deze bedrijven.
YOLHJDVHQ]DNHQDOV7HODDWNRPHQ
Het wagenpark groeide mee en in de
GXEEHOWMHERHWH0HWJHUHHGVFKDS

JRRLHQGXEEHOWMHERHWH
$OVMHQXLQKHWFHQWUXPRPMHKHHQ
NLMNWHQMHNHQWGHSXLQKRSHQYDQ
QDGHRRUORJEHVHIMHSDVKRHYHHO
beton er aan te pas is gekomen om dit
UHVXOWDDWWHNULMJHQ
Ik heb 26 jaar met veel plezier
gewerkt bij dit bedrijf en het is
ZDDQ]LQQLJWH]LHQKRHNXQVWJUHSHQ
ZHUGHQHQZRUGHQXLWJHKDDOGRP
beton op tijd geleverd te krijgen.
Gerard Verkroost
=HYHQNDPSVHULQJ
3068 HG Rotterdam
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Een begrip in vloertegels sinds 1987
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www.huis-ontruiming.nl
 Wij zijn gespecialiseerd in woningontruiming.

O

 Tevens zijn wij ook gespecialiseerd in verhuizingen van

O

groot naar klein met eventueel in- en uitpakservice.

 Ook te koop gevraagd: Geheel of gedeeltelijke inboedels.

O

 De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar

O

de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

 Wij werken door het gehele land.

O

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info: 010-414 86 43 of 06-1812
email: info@huis-ontruiming.nl

4248

Zet uw
herinneringen
op DVD
+HHIWXQRJPPÀOPVRIYLGHREDQGHQPHWKHULQQHULQJHQGDQNXQW
XGH]HELM+(0$RYHUWHODWHQ]HWWHQRS'9''DWLVQLHWDOOHHQJRHG
RPGDWXGDDUPHHGHNZDOLWHLWYDQGH
EHHOGHQYHLOLJVWHOWPDDURRNYHHOKDQGLJHUELMKHWDIVSHOHQHQWHUXJ]RHNHQYDQ
RSQDPHV
*DYRRULQIRUPDWLHQDDUZZZKHPDQO
IRWRVHUYLFH%HWHUHQJH]HOOLJHULVKHWQRJ
RPHYHQODQJVWHNRPHQ]RGDWZLMXNXQQHQXLWOHJJHQKRHKHWZHUNWHQZDWGH
NRVWHQ]LMQ:DQQHHUXGDWGRHWYHUJHHW
GDQQLHWGHERQPHHWHQHPHQ

Verse kofﬁebon



PLAVUIZEN

7HJHQLQOHYHULQJYDQGH]HERQRQWYDQJWXELMDDQNRRS
YDQHHQJHEDNMHGH

Kofﬁe gratis
'HERQLVJHOGLJ WRWDSULO YRRUSHUVRQHQHQDOOHHQLQ
+(0$UHVWDXUDQW5RWWHUGDP&HQWUXP%HXUVSOHLQ

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Parkeergarage Erasmus MC
via Westzeedijk
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

SCHOLENLOCATIE
28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen
Zevenhuizen-Moerkapelle

Bereikbaarheid

De parkeergarage is dan alleen nog bereikbaar via de
Westzeedijk.
Adres: Westzeedijk 361, 3015 AA Rotterdam
Volg de ANWB borden H en P Erasmus MC naar de
Westzeedijk.
Mocht u toch aan de centrumzijde terecht komen volg
dan de omleiding tot aan de Westzeedijk.

Midden in het centrum van Zevenhuizen, vlakbij de gezellige
Dorpsstraat, wordt de Scholenlocatie ontwikkeld. Een schitterende woonlocatie met 28 ruime 2- en 3-kamerhuurappartementen
verdeeld over vier woonlagen. U kunt kiezen uit 6 woningtypes.
De appartementen hebben een woonoppervlakte van ca. 85 m2
tot maar liefst ca. 113 m2. Zo heeft u alle ruimte om heerlijk te
wonen. Via uw prachtige woonkamer heeft u toegang tot het
buitenterras. De ruime open of half open keuken in hoekopstelling is voorzien van alle inbouwapparatuur. De badkamer met
wastafel en douche is, net al de gehele woning, luxe uitgevoerd.
Recreatiemogelijkheden zijn er volop in Zevenhuizen en omgeving.
Het beschermde natuurgebied Koornmolengat is prachtig en in
recreatiegebied Rottemeren kunt u wandelen, ﬁetsen, zwemmen,
kanoën, skaten of gewoon lekker luieren. Wilt u een dagje naar
een van de omliggende steden zoals Rotterdam, Gouda of
Zoetermeer? Zowel met de auto als per openbaar vervoer bent
u er in een mum van tijd.

Met ingang van maandag 21 april 2008 sluit de
in- en uitrit van de parkeergarage Erasmus MC
aan de centrumzijde.

Informatie en plattegrond kunt u vinden op:
www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid of
u kunt bellen met 010 - 704 0 704
De bereikbaarheid van locatie Erasmus MC Daniel den
Hoed is ongewijzigd.

Verhuurinformatie

Het Erasmus MC bouwt op de huidige locatie aan een
nieuw medisch centrum.
Wij vragen uw begrip voor het ongemak.
Informatie over de nieuwbouw op:
www.erasmusmc.nl/nieuwbouw

010 - 404 01 26
U huurt al een appartement in de Scholenlocatie vanaf
€ 663,- per maand, inclusief eigen parkeerplaats!

info@meeusvastgoedmanagement.com
www.meeusvastgoedmanagement.com
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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Indrukwekkende opening prachtig
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
Fraai boek over speciale voertuigen van
Scania
Zijn talrijke reizen door Europa hebben
Wim Boon de afgelopen vijftien jaar in
staat gesteld een omvangrijke fotocollectie
aan te leggen en daaruit een selectie te
maken bij het samenstellen van een boek
RYHUVSHFLDOH6FDQLDYRHUWXLJHQ,QWZDDOI
hoofdstukken laat hij ze allemaal de revue
passeren: bergingsvoertuigen, brandweerZDJHQV6FDQLD¶VYDQ'HIHQVLHHQ6FDQLD¶V
in civiele dienst. Alle bijzondere uitvoeringen komen in dit boek aan bod, tot en met
de vijf- en zesassers, terwijl vanzelfsprekend de showtrucks niet vergeten worden.
Wim Boon: “Het schrijven en samenstellen van dit boek heeft mij bloed, zweet en
tranen gekost. Vaak heb ik me afgevraagd
waar ik aan begonnen was. Dat het nu
toch af is, stemt me zeer tevreden. Ik hoop
dat de lezer er veel plezier aan beleeft en
een goede indruk krijgt van de wereld van
GHVSHFLDOHYRHUWXLJHQGLH6FDQLDKHHIW
gebouwd en waarvan slechts een klein
deel in dit boek kan worden getoond. Veel
voertuigen die in het boek de revue passeren, bestaan nog steeds. Anderen hebben
intussen de weg naar de sloper gevonden
of een andere functie gekregen.”
Voor liefhebbers van bijzondere vrachtwagens is het boek een absolute aanrader.
µ6FDQLDVSHFLDOHYRHUWXLJHQZHUHOGZLMGLQ
gebruik’ telt 208 pagina’s en 405 illustraties in fullcolour. Auteur: Wim Boon. Prijs
¼*HERQGHQLQKDUGHEDQG,6%1
978.90.5994.195.3. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij uitgeverij Aprils,
Markt 9 - 5301 AL Zaltbommel 0418-512
088, info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

Rotterdam is met het nieuwe OorlogsVerzetsMuseum aan de
Coolhaven een prachtige brok cultuur rijker. De genodigden bij de
openingshandelingen (nu bijna twee weken geleden) waren dat
roerend eens. En ook dat de vrijwilligers van deze, ooit door Arie
Mast op zijn schiereiland Katendrecht geopende, herinneringsplek
aan de Tweede Wereldoorlog schitterend werk hebben verzet.
Voor Arie Mast zelf was het nog
even wennen. “Ik moet nu wel een
stuk verder lopen dan eerst”, zei hij
in onvervalst Rotterdams. “Dat is
de enige handicap, want het nieuwe
onderkomen is ronduit schitterend.”
Trots als een pauw liepen hij en zijn
vrouw Nel door het museum onder
de Pieter de Hoochbrug in Delfshaven, direct naast station Coolhaven
van de metro. Een van de zalen is
vernoemd naar Arie en zijn vrouw.

Rotterdam en acteur Rutger Hauer
konden op hun rondwandeling na
GHRI¿FLsOHRSHQLQJZHLQLJDQGHUV
vaststellen dan dat het museum een
pronkjuweel is voor Rotterdam.
³.OHLQPDDU¿MQ´DOGXVµ6ROGDDW
van Oranje’ Hauer. Zijn aandeel in
de openingshandeling bestond uit
het voorlezen van een brief die in
WO2 op het lichaam van een gesneuvelde frontsoldaat was gevonden. De militair verwoordt daarin

- En daar gaan ze, de ballonnen. Tot vreugde van iedereen -

Het museum aan de Veerlaan op
schiereiland Katendrecht moest
afgelopen oktober verlaten worden,
omdat het pand de slopersmoker
wacht.
Pronkjuweel
Burgemeester Ivo Opstelten van

zijn gesprek met God, kort voor zijn
overlijden. Héél indrukwekkend.
Opstelten memoreerde “in de mij 1
minuut en 16 seconden toegemeten
spreektijd” - hij maakte er vier van)
het Duitse bombardement in 1940
en ander oorlogsgeweld en leed.
“Ook voor de jeugd is het belang-

- Burgemeester Ivo Opstelten en (links van hem) acteur Rutger Hauer luisteren aandachtig naar
de toespraken. Zij namen daarna het regieheft over en openden het OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam Foto”s Ellie Schop -

rijk dat ze kennis dragen van die
verschrikkelijke periode.”
Line Klomp van basisschool De
Pijler, waarmee het OVM een innige
band heeft, is ambassadrice van het
museum. Het meisje las voor “Wat
moet je doen?,” een prachtig gedicht
dat haar en al haar klasgenoten
betrok bij de openingshandeling.
Ballonnen
Onder vrolijke kreten trokken ze
van de museumdeur een groot doek
weg, waarna kleurige ballonnen opstegen. Het geplande kanonschot uit
een houwitser bleef op dat moment
achterwege. Door een communiFDWLHVWRRUQLVHQHHQ¿OHRQGHUZHJ
arriveerde het oorlogstuig pas op
het moment van opening. “Ons was
gezegd dat om 14.00 uur het schot
moest afgaan”, mopperde een lid
van het legerteam.

Ook een kwartet van de Marinierskapel was betrokken bij de opening,
die bezocht werd door ongeveer
tweehonderd genodigden onder
wie PvdA-fractieleider Peter van
Heemst, directeur Hans Walgenbach
YDQKHW6FKLHODQGVKXLVHQGLUHFWHXU
+DQV%RUVWYDQGH6SLGR=LMQ
aanwezigheid was niet echt vreemd.
De ontvangst van alle gasten vond
plaats aan boord van zijn passagiers- en partyschip James Cook.
6SRQWDDQKDGKLMKHWEHVFKLNEDDU
gesteld en gastvrij aangemeerd
naast het museum in de Coolhaven.
De opening van het museum
groeide mede daardoor naar een tot
de verbeelding sprekende happening, waardig aan de inzet van de
vele vrijwilligers die het museum
drijvend houden en bovenal waardig
aan de traditie van Rotterdam.

In- en uitrit parkeergarage Erasmus MC
aan centrumzijde sluit definitief
Vanaf maandag 21 april a.s. is het alleen nog mogelijk via de Westzeedijk de parkeergarage van het
Erasmus MC te bereiken. De in- en uitrit aan de centrumzijde, via de Rochussenstraat, die jarenlang
dienst deed als één van de twee toegangen tot de parkeergarage, sluit definitief.
In heel Rotterdam verwijzen de
ANWB-borden naar het Erasmus MC
uitsluitend nog naar de Westzeedijk.
Mocht men toch verkeerd rijden dan
VWDUWELMGHµRXGH¶LQULWHHQRPOHLGLQJ
met geel-zwarte borden naar de
Westzeedijk. Ook wordt in de eerste
periode extra personeel ingezet om
de nieuwe situatie te begeleiden.

nu in de parkeergarage van niveau
wisselen. Door deze maatregelen
wordt een snellere doorstroming
verwacht. De gemeente Rotterdam
zal ook nog het kruispunt aanpassen,
zoals stoplichten beter afstellen en de
uitrijstrook verdubbelen. Deze werkzaamheden worden ’s avonds en ’s
nachts of in het weekend uitgevoerd.

Automobilisten
De in- en uitrit aan de Westzeedijk
is aangepast om de grotere verkeersstroom op te vangen. De in- en uitrit
is verbreed, de slagbomen zijn naar
achteren verplaatst - waardoor er
meer opstelruimte is - en men kan

Fietsers en voetgangers
9RRU¿HWVHUVYHUDQGHUWELMGHKRRIGingang aan de ’s Gravendijkwal niets.
%LMGHHQWUHHYDQ6RSKLDIDFXOWHLWLV
een nieuwe stalling en aan de Westzeedijk is aan de linkerzijde van de
HQWUHHHHQDSDUWHVWURRNYRRU¿HWVHUV

en voetgangers gebouwd. Hier is
RRNGLUHFWOLQNVHHQ¿HWVHQVWDOOLQJ
EHVFKLNEDDU$OOH¿HWVHQVWDOOLQJHQ
zijn onbewaakt. Voor voetgangers
blijft de situatie ongewijzigd.
Doorgankelijkheid complex
Veel Rotterdammers nemen de
oversteek van het centrum naar het
Park aan de Westzeedijk vaak te voet
via de parkeergarage. Dit is in de
nieuwe situatie nog steeds mogelijk.
Alleen moet men bij de entree van
6RSKLDIDFXOWHLWHHUVWQDDUQLYHDX
en vandaar via de parkeergarage naar
de Westzeedijk doorsteken.

Bereikbaarheid
De sluiting van de parkeergarage aan
de centrumzijde heeft ook gevolgen
voor medewerkers van het Erasmus MC. Aan hen wordt gevraagd
SDWLsQWHQHQEH]RHNHUV]RJRHG
mogelijk op de hoogte te brengen van
de veranderingen. Hiervoor wordt in
het Erasmus MC, van 14 – 18 april,
GHµZHHNYDQGHEHUHLNEDDUKHLG¶
gehouden, waarin medewerkers op
de hoogte gebracht worden van alle
gevolgen van de veranderingen.
9RRUSDWLsQWHQHQEH]RHNHUVLVLQGLH

week in de entreegebieden nieuwe
informatie te vinden.
Fietstaxi
9DQDSULOZRUGWJHs[SHULPHQWHHUGPHWWZHH¿HWVWD[L¶VGLH
YDQDIGHPHWURRIEXVSDWLsQWHQHQ
bezoekers naar de hoofdingang aan
GHµV*UDYHQGLMNZDOEUHQJHQ0RFKW
er behoefte aan deze vorm van
dienstverlening zijn, dan willen wij
sponsors werven om dit project voort
te zetten. Meer informatie op www.
HUDVPXVPFQOEHUHLNEDDUKHLG
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Weet je nog....

Rondom de
Koninginnekerk
Ik las met veel plezier het verhaal over de Koninginnekerk
in de krant van 19 februari. In deze kerk ben ik gedoopt in
1943 en ik heb mijn jeugd in die omgeving doorgebracht. Als
je vanaf de kerk over de Boezembrug richting Vlietlaan liep,
kwam je links de Sophiakade tegen. Daartegenover was/is de
Vredenoordkade. Iets verder naar links de Sophiastraat en
daar tegenover de Wollefoppenstraat. In die straat stond de
school de Bieenkorf, met aan het hoofd meneer Sterke.
Ik kreeg in mijn eerste schooljaren
les van juffrouw Bouwmeester.
Verder doorlopend over de Goudserijweg zie je op de foto links de
Ommoordsestraat. Daar ben ik
geboren, op 78a, 1e etage boven de
¿HWVHQPDNHUHQVWDOOLQJYDQ&RROHQ
Zelf woonde hij er tegenover. Op de
etage boven ons woonde de familie
Verhagen met zoon Leo en zuster
Tiny. Mijn opa en oma De Jongste
woonden op no 80 en daarboven
woonde de zuster van mijn moeder
met haar gezin (de fam.Hoek). Onder
de etage van mijn grootouders woonde de familie Barendrecht op de

begane grond. Hun zoon Wim werd
door ons altijd Wim benedenhuis
genoemd. Aan de overkant van de
straat was een paardenstal, die later
autobandenopslagplaats werd. Naast
KHWZRRQKXLVYDQGHIDPLOLH&RROHQ
was een stalling voor handkarren
en driewiel trapcarriers. Ik meende
dat de beheerder de heer Wijnands
was. Daarnaast was de opslagplaats
van de verfwinkel Beatrix op de
Goudserijweg.
Koekkruimels
Op de foto waar de dames voor
staan, was bakker Wolf. Je kon daar

voor een paar centen koekkruimels
kopen. Op de andere hoek is het
pand waar kruidenier Blom in zat.
Tegenover onze straat was de Ketenstraat, met links de meubelzaak van
Rook. Als kind mocht ik soms meerijden met de meubeltransportwagen,
die bestond uit een grote driewielige
open motorcarrier. Meubelen erop,
afzeilen en vastzetten en in een hoekje warm aangekleed zat ik. De chauffeur was de broer van Dirk Rook, die
mij steevast Krookie noemde. Waar
hij dat vandaan haalde, weet ik nog
steeds niet. Achter in de Ketenstraat
naar de Blaardorpstraat zag ik

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

A L U M I N I U M - K U N S T S T O F

Aluku
“Z U I D L A N D”

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

dikwijls de bekende voetballer en
later trainer Rob Jacobs. Of hij daar
woonde of zijn familie weet ik niet.
Later kwam ik hem nog tegen in de
Tapijnkazerne tijdens onze militaire
GLHQVWSOLFKW(YHQYHUGHUZDVGH&Dtharinastraat, die in een L-vorm naar
de Vlietlaan liep. Daar tegenover de
Schinkelstraat .Verderop links de
Vlietlaan en rechts de Weteringenstraat met de Vlietkade. Vanaf de
Goudserijweg met het gezicht op
het huizenblok is nog net zichtbaar
de Alettastraat, waar ik meende dat
tramlijn 12 zijn eindpunt had en
later op de Weteringenstraat. Links
van dat blok is de Helenastraat met
een soort buurtcentrum. Daar was op
zaterdagmiddag een zangvereniging
‘De kleine stem oost’ met dirigent
De Vries. Daar was ik van mijn 6e
tot mijn 14e jaar lid van.
Verhuisd
Op 9-jarige leeftijd verhuisden we
naar de Justus van Effenstraat in
Spangen. Ondanks de afstand bleef
ik binding houden met Kralingen.
Mijn oudste getrouwde zus was
achter gebleven in de Ommoordsestraat en met tramlijn 16 of 17, vanaf
de Spartastraat naar de Vlietlaan,

waren we er zo. Ook ging ik op de
ambachtschool in de Tamboerstraat
YDQ&URRVZLMN'XVHONHGDJKHHQ
HQZHHUULMGHQRSGH¿HWV2S
jarige leeftijd heb ik meegedaan
met een stratenvoetbaltoernooi bij
het Schuttersveld. We hadden ons
ingeschreven als de Vlietlaanboys
en speelden niet onverdienstelijk.
Ook de zoon van Bep van Klaveren
deed mee. Zelf stond hij langs de
zijlijn en we hoorden af en toe zijn
geschreeuw. Bep had een sigarenzaak links op de hoek van de
doodlopende Adelaarstraat naast de
Alettastraat. Op de andere hoek was
ook een zaakje, dat sigaretten verkocht met een automaat aan de deur
(hij had geen automaat). Dus op
zondag even met vrienden een pakje
sigaretten trekken bij de concurrent.
Dat was tegen het zere been. Hij
trok zijn deur open en schreeuwde
tegen ons (kenne jullie niet effe bellen ik verkoop ook sigaretten). We
konden alleen ons excuus maken en
beloofden dat we dat de volgende
keer zouden doen.
R.H.de Groote
7LQQHJLHWHU*-+HOOHYRHWVOXLV
Ruud-Elly@live.
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Kruininger Gors zestig jaar
bruisend ‘Rotterdam aan zee’
Driedaags tramplezier
bij de RTM-museumtram Ouddorp
In de Meivakantie kunt u drie dagen
WHUHFKWELMKHW570WUDPPXVHXPLQ
Ouddorp. Op Hemelvaartsdag , de Nationale Stoomtreindag, rijden twee fraaie
stoomtrams met wagons uit begin vorige
eeuw af en aan en tussendoor rijdt een
pendeltram naar Port Zélande met een
KLVWRULVFKHGLHVHOPRWRUZDJHQ'H570
laat deze dag alles rijden dat rijden kan.
Ook de RTM-LGB-modelspoorbaan en
een miniatuurtreintje voor de kinderen.
7HYHQVLVHUHHQVSHFLDOHGDJWRFKWZDDULQ
de jaren ’50 van de vorige eeuw herleven.
Een oude RET-vierasser rijdt om 10.00
u. vanaf het Willemsplein naar CarnisVHODQGHLQ%DUHQGUHFKWYDQDIGDDUYHUGHU
PHWHHQKLVWRULVFKHVWUHHNEXVYLDGH
+RHNVH:DDUGQDDU2XGGRUS'DDUZDFKW
de boottram naar Middelplaat Haven voor
HHQERRWWRFKWRYHUGH*UHYHOLQJHQWRW
omstreeks 19.00 u.
Vrijdag 2 mei staat het RTM-museum
open voor de kinderen. Op de LentekinderGDJ]LMQYRRUKHQHQNHOHVSHFLDOHDWWUDFties, waaronder uiteraard een springkussen.
’s Avonds is het RTM-museum geopend
YRRUGHURPDQWLVFKHUHL]LJHUVGLH]LFKLQ
HHQVSHFLDOHDYRQGVWRRPWUDPZLOOHQODWHQ
YHUZHQQHQ9RRU¼ YROZDVVHQHQ RI
¼NULMJWPHQHHQEXIIHWGRRUGH570LQ
GHWUDPDDQJHERGHQ'HVSHFLDOHDYRQGstoomtram vertrekt om 20.30 u. vanaf
de remise en is rond 21.30 u. terug op de
thuisbasis. Iedereen is welkom, maar wie
DDQKHWEXIIHWZLOGHHOQHPHQGLHQW]LFK
vooraf op te geven.
De driedaagse wordt zaterdag 3 mei besloten met een Jaren ’60-dag. De diensttrams
rijden met diesel, er rijden drie stoomtrams
en een pendeltram naar en van Port Zélande. De eerste tram vertrekt om 12.00 u.,
GHODDWVWHRPX$OVH[WUDDWWUDFWLH
rijdt de RTM-van Oeveren museumbus
in aansluiting op de trams van 12.00 u.,
13.30 u. en 15.30 u. en ook nog om 14.35
u. Passagiers worden vervoerd langs de
zeezijde van de Brouwersdam en langs de
haltes van de RTM-tram. Tenslotte, op alle
dagen vaart de ms.Grevelingen van rederij
Zeeland in aansluiting op de boottram,
GLHRPXYDQDIGH570UHPLVH GH
3XQW:HVWLQ2XGGRUS YHUWUHNW1DHHQ
WZHHXXUGXUHQGHYDDUWRFKWDUULYHHUWPHQ
om 16.30 u. weer bij de RTM-remise. Een
GDJYXOOHQGHWRFKWZDDUYRRUVSHFLDOHFRPbikaartjes te koop zijn. Bent u verhinderd
of heeft u de smaak helemaal te pakken
gekregen, op Tweede Pinksterdag ontvangt
GH570HHQJURRWDDQWDOKLVWRULVFKH
YUDFKWZDJHQVHQZRUGHQHUJRHGHUHQSHU
WUDPHQYUDFKWZDJHQYHUYRHUG
Voor alle dagen geldt: nadere details over
prijzen, tijden en dergelijke vindt u op de
RTM-website www.rtm-ouddorp-nl of bel
0187-689911.

Over het Kruininger Gors kan
een dikke pil geschreven
worden en een duimendik
fotoboek worden samengesteld. Talrijke Rotterdammers,
maar ook veel Schiedammers
en inwoners van Vlaardingen
hebben sinds de jaren twintig
menige meter over het grootste recreatiecentrum van
Nederland gelopen, er breed in
de zon gelegen op het strand
of gezwommen in de zee
(voordat de Maasvlakte werd
aangelegd) en daarna in het
Oostvoornse en Brielse Meer.
Geen wonder dat daar veel herinneringen liggen, want dit oerbrok
Rotterdam-buiten bestaat zestig jaar.
2I¿FLHHOZDQWDOWZHHGHFHQQLDHHUder zetten Rotterdamse rustzoekers
in het duingebied bij de badplaats de
HHUVWHSURYLVRULVFKHWHQWHQRS
Als knul van dertien maakte ik in
1959 kennis met ’t Gors, zoals het
FHQWUXPQRJVWHHGVLQGHYRONVPRQG
heet. Dat kwam door onze broodbezorger Herman Witholt, die mij
voor mijn huis in de Pantserstraat
zag knutselen met plank, hamer en
beitel. Hij bleek een houten huisje
te hebben aan het Meidoornhof in
’t Gors, waar kasten in moesten
komen. Of ik die voor hem kon
WLPPHUHQ,QGH]RPHUVFKRROYDNDQtie heb ik er twee weken heerlijk
gelogeerd en de kasten gemaakt, tot
tevredenheid van de nu 96-jarige
Herman en zijn vrouw Miep zaliger.
Dat was de eerste kennismaking
met ’t Gors, die vanaf 1973 tot in de
MDUHQWDFKWLJHHQMDDUOLMNVYHUYROJ
kreeg.
Tour van Drie
In die jaren versloeg Het Vrije Volk
het jongenswielerevenement de

kershaven naar boven gehesen wordt hier aan de Scheepmaman Motorships in gebruik nam
- De eerste computer die Broek-

- Samen genieten van de zon bij huisje of tent op een van de velden op het Kruininger Gors doet nog steeds opgeld Foto’s afkomstig uit jubileumboekje ‘Kruininger Gors 1948-1998’ -

- De winnaars van de Tour van Drie maakten
altijd een zegetocht over het Kruininger Gors
met in dit geval aan het stuur directeur I. van
Hennik, die in 1957 Frans Braal opvolgde -

Tour van Drie, waarmee de Gorsjeugd aangenaam en verantwoord
beziggehouden werd. Dat begon in
1957. Op het hoogtepunt, in 1981,
werd in het Limburgse IJsselsteijn
de 25ste en laatste editie van het
driedaagse evenement verreden.

Ook daar was Het Vrije Volk nog
altijd present met hun opvallende geluidswagen. De Tour van
Drie-karavaan bestond uit twaalf
of meer gesponsorde ploegen met
tien renners en begeleiders in een
JLJDQWLVFKHRUJDQLVDWLH$DQYDQNHlijk allemaal onder de bezielende
leiding van Jan van Tussenbroek,
GLHLQDIVFKHLGQDP
,QGLHMDUHQSXEOLFHHUGH+HW9ULMH
Volk ook andere verhalen over ’t
Gors, zoals over het ontstaan en de
eerste primitieve kampeervakanties
in tentjes en op vlonders. Wie nu
URQGZDQGHOWRYHU¶W*RUVNDQ]LFK
nauwelijks voorstellen dat het allemaal is begonnen met een tentje op
GHEDJDJHGUDJHUYDQGH¿HWV
Prettige bijverdienste
Kruininger Gors is ontstaan uit
het niets. Er werd niet eerst een
kampeerterrein aangelegd waarna
de kampeerders kwamen. Nee, eerst
werden kampeerders in de duinen

-De stoomtram van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij vervulde een belangrijke rol voor het vervoer tussen Rotterdam en Oostvoorne -

- Jan van Tussenbroek (schoonvader van
Koos Postema) bij de geluidswagen van Het
Vrije Volk. Hij regelde tot 1978 de culturele
activiteiten op ’t Gors, ook de Tour van Drie -

korte tijd oogluikend toegestaan,
maar hun aantal groeide zo snel dat
het Hoogheemraad vreesde voor
EHVFKDGLJLQJYDQGHZDWHUNHULQJ
Dus werd een verbod uitgevaardigd
HQ]RFKWHQ]HKXQKHLOELMWXLQGHUV
GLUHFWDFKWHUGHGXLQHQYRRUZLH
het een prettige bijverdienste werd.
De kampeerders betaalden niet alleen voor het plaatsen van hun tent,
DOVQHONRFKWHQ]HRRNJURHQWHIUXLW
aardappelen en eieren. Ook de middenstand van Oostvoorne zag winst
en opende winkels op ’t Gors, dat al
snel een eigen melkboer, kruidenier
en bakker had. Bovendien opende
de Coöperatie een winkel, die het
FHQWUDOHSXQWZHUGZDDURRNSRVW
afgehaald kon worden. Het verblijf
RS¶W*RUVZDVLQGLHWLMGQRJpFKW
NDPSHUHQZDDUGHHHUVWHGLUHFWHXU
Frans Braal, vanaf 1 februari 1948
VWUXFWXXULQEUDFKW+HWZDVGH
RI¿FLsOHVWDUWYDQZDWLQGHORRSGHU
jaren is uitgebouwd tot een modern
en nog steeds erg gewild Kruininger
Gors voor vaste en doorgaande
UHFUHDQWHQXLWDOOHZLQGULFKWLQJHQ
Rein Wolters
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Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl
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Uniek project
in IJsselmonde
Sinds enige tijd draait een uniek project in
IJsselmonde. Wijkbewoners helpen elkaar
door moeilijke tijden heen. Een mooie
solidariteit in de wijk. De ervaring leert
dat veel mensen met problemen, verdriet
of grote zorgen in hun leven er alleen voor
staan. En de huisarts heeft geen tijd. Het
gemeentebestuur heeft het project Motto
verkozen tot Opvaller 2008 in de categorie
hulpverlening en zorg.
Tegenwoordig staan veel mensen in de
grote steden er bij tegenslagen helemaal
alleen voor, ook in IJsselmonde waar relatief veel alleenstaanden wonen. Mevrouw
B. heeft drie maanden geleden haar man
begraven, sindsdien is het heel erg stil
om haar heen. Het valt haar erg zwaar nu
alleen de weg te vinden. Een ander heeft in
het ziekenhuis een slecht bericht te horen
gekregen en is daarmee naar huis gestuurd.
Hoe verder? Er lijkt geen eind te komen
aan het malen in je hoofd. Mevrouw K.
komt tot de pijnlijke ontdekking dat haar
beide kinderen helemaal niets meer van
zich laten horen. Er zijn dingen gebeurd
waar je niet zo makkelijk met anderen over
praat, maar je zit er wel mee en de muren
komen op je af. Een mens kan heel wat
meemaken in zijn leven.
Uniek project
Via het Ouderenwerk in IJsselmonde is
een uniek project gestart in de wijk. Wijkbewoners met levenservaring, getraind
in het begeleiden van mensen, brengen
bezoeken aan wijkbewoners in moeilijke
of zorgelijke omstandigheden. Het blijkt
een heerlijke uitlaatklep te zijn voor mensen die eindelijk eens hun verhaal kwijt
kunnen.
Bij tegenslagen heb je ondersteuning
van anderen nodig anders red je het niet.
Vroeger was de familie present, de buren,
de kerk of een vriendengroep van de vereniging waar men al jaren lid van was.
Tegenwoordig staan er veel mensen alleen
voor. Herkent u zich in wat hierboven
beschreven werd en zou u ook regelmatig
bezoek willen ontvangen om eens goed te
kunnen praten, belt u dan naar Vraagwijzer
in IJsselmonde (4821100) en vraag naar
Motto. Mocht er op dat moment niemand
aanwezig zijn van Motto dan wordt uw
naam en telefoonnummer genoteerd en zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
Natuurlijk zijn er voor dit werk ook
nieuwe krachten nodig. Niet iedereen kan
dit werk doen. Levenservaring, goed kunnen luisteren en inlevingsvermogen zijn de
belangrijkste eigenschappen waarover je
moet beschikken.
Heeft u belangstelling dit werk te gaan
doen, meld u zich dan aan via bovengenoemd nummer voor de nieuwe introductiecursus die binnenkort van start gaat. Er
zijn nog veel nieuwe krachten nodig.
ds. Johan H. Langelaar
predikant met bijz. opdracht Groene
Tuinkerk
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Senioren op Rotterdams
Songfestival net niet in de prijzen
Fier en met veel overtuiging
hebben vijf senioren (samen
342 jaar) op 3 april nog eens
nadrukkelijk laten horen en
zien dat ze niet voor niets
waren doorgedrongen tot de
finale van het 14de Rotterdams Songfestival. Wim Voogt
uit Capelle aan den IJssel, duo
Tjetsetters (Bertus van der
Horst en Frans de Neef) en duo
Margot van Tielborg en Ab den
Haan uit Rotterdam hebben
een uitstekende indruk gemaakt.
In het tot de nok voornamelijk met
jonge mensen gevulde Grand Café
Le Bon Vivant in Schiebroek kregen
ze bijval en veel lof over zich uitgestrooid. In de prijzen vielen ze niet.
,QGHJURHSYDQGHUWLHQ¿QDOLVWHQ
bereikten ze de 7de, 8ste en 9de
plaats.

- Bertus van der Horst van duo De Tjetsetters op de rug gezien aan het werk in Le Bon Vivant. Frans de Neef (niet zichtbaar) speelt op de
accordeon Foto’s Ellie Schop -

“Het was leuk om mee te doen,
maar winnen zullen we nimmer,
want we hebben geen blonde haren
of lange benen en we zijn ook niet
rondborstig”, grapte Van der Horst
met een schuin oog naar de jury.
“Zingen houdt ons weg achter de

- Margot zingt en Ab begeleidt haar op zowel saxofoon als mondharmonica -

geraniums en je bent een avond
gezellig en ongedwongen onder de
mensen”, vulde Voogt aan. “Ik blijf
hier mee doorgaan zolang het maar
mogelijk is.”
Margot en Ab blijven zich eveneens
manifesteren op de bühne. “Zingen
is héérlijk”, zegt zij. Ab: “Bijna
wekelijks treden we op bij de Rotterdamse artiestenclub.”
Festivalorganisator Adri Troost, zelf
ook een senior, zei trots te zijn op de
prestaties van alle kandidaten en in
het bijzonder die van zijn leeftijdgenoten. “Ik hoop dat er volgend jaar
nog meer deelnemen.”
Margot en Ab brachten jazzynummers, De Tjetsetters maatschappelijk kritisch eigen repertoire en Wim
Voogt nummers van Sinatra. De

- Capellenaar Wim Voogt doet graag mee
aan songfestivals en talentenjachten -

33-jarige Rotterdamse cateringmedewerkster Jeannette Broekhuijsen
won het festival en daarmee 500
HXURHHQÀHVFKDPSDJQHHQHHQ
CD-opname.

Thaise Rotterdammers ontmoeten
elkaar bij Verschoor
Ze wonen in Thailand, maar hun hart ligt in Rotterdam. Dat ze
in het verre oosterse land wonen, heeft vaak een medische
achtergrond. Zoals bij de 57-jarige Huib den Tuinder. De ex-Rotterdammer is er gaan wonen vanwege de heilzame werking die
de temperatuur heeft op zijn gewrichten. “In Thailand heb ik
geen pijn. Zodra ik in Nederland ben, keert die terug, zoals nu.”
De ex-restauranthouder was zaterdag 5 april één van de ruim 150
bezoekers op de jaarlijkse Thailand
Meeting in café Verschoor aan de
Oostkousdijk in Delfshaven. Onder
hen zo’n dertig geboren en getogen
Rotterdammers die in Thailand
wonen en voor deze happening in
het vliegtuig waren gestapt. “Maar
er zijn ook leden uit Friesland, Amsterdam en België gekomen, onder
wie Hans Brouns de schrijver van
het boek Zeedijk”, vertelde uitbater
Theo van Rijswijk.
De organisatie was in handen van
Thailand-fan Jan van Duin. De geboren en getogen Katendrechter had

kosten noch moeite gespaard om
het feest naar een succes te leiden.
Daarbij kreeg hij medewerking van
Huib den Tuinder die in Thailand
op vrijwillige basis veel regelt voor
de Nederlandse gemeenschap. Hij
verspreidt kranten uit het thuisland,
zoals De Oud-Rotterdammer. Via
soepele netwerken krijgt hij kranten
toegespeeld en zorgt dat die ginds
op centrale plekken te lezen zijn.
“De Oud-Rotterdammer wordt
‘gevreten’ en de internetsites van
kranten verslonden”, vertelde hij.
“We zijn en blijven daardoor verbonden met het moederland, in het
bijzonder onze geboortestad Rot-

- Het was héél druk in Verschoor en de aangebouwde tent die door het raam nog juist zichtbaar is -

terdam. Fijn dat ik extra exemplaren
mee kan nemen in het vliegtuig
en denk erom dat die aftrek zullen
vinden.”
De happening werd opgeluisterd
door de Thaise dansgroep Thai
Look Tun uit Nijmegen. De mooie
en fraai uitgedoste vrouwen traden
een aantal keer op. Er werd ook
meegezongen met Mod Inter, de
Thaise Corry Konings. De Rot-

terdamse entertainster Monique
Davy verzorgde een karaokeshow
en tussendoor werd gesmuld van
lekkernijen uit de Thaise keuken.
Joke van Rijswijk: “Van mij mag
iedereen volgend jaar weer komen.
We stellen er onze zaak graag voor
open.”
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van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam
 (078) 69 20 120
(078) 69 20 121
info@snellevliet.nl

Bus-treinvakantie Zwitserland & Italië

Lago Maggiore, Cento Valli en Bernina Express
T O U R I N G C A R S

Gezellig erop uit!
Toertochten

5
*rs2
korting

Laat u verwennen in de zwoele mediterrane sfeer van het
Lago Maggiore, afgewisseld
met de Alpenpracht van
Zwitserland. Geniet van een
unieke reis waarbij de palmen
en de Edelweiss strijden om de
aandacht.

Frysland & 53,00

8 dagen
• reis per TopClass Touringcar
• 2 pers. kamer douche/toilet
• dagelijks ontbijtbuffet en diner
• 1 x Candle Light dinner
• Boottocht over de
Vierwaldstättersee

• Treinticket Cento Vallibahn
• Boottocht over Lago Maggiore
• Ticket Bernina Express

Stap in en ga mee en laat u overrompelen door het
decor van bergen en meren en verbaas u over de
bruisende stad Milaan met haar vele facetten.
Natuurlijk zijn de bijzondere treintrajecten van de
Cento Vallibahn en de Bernina Express en de boottochten
over de Vierwaldstättersee en het Lago Maggiore
inclusief. U logeert tijdens deze reis in het uitstekende
hotel Pian Nava rustig gelegen boven het Lago
Maggiore. De gasten die u hier voorgingen roemden
de gastvrijheid en de uitstekende verzorging.

Tirano - Tiefencastel 2e klasse
• Ned. Reisleiding tijdens
excursie Cento Vallibahn,
Borromeïsche Eilanden
en Milaan
Vertrek & prijsinfo (Z180)
Mei
1
& 555
Juni
26
& 555
Juli
3
& 555
September 18
& 555
Toeslag 1 pers. kamer & 80

Voor uitgebreide reisomschrijving, klik naar

www.fital.nl
of bel 0184-610062

v.a.

* 18

Hemelvaartsdag 1/5

leze

Oud
er
Rotterdamm

Diverse opstapplaatsen in de regio

v.a.

( 555

p.p.

Panorama Tulip Land & 36,50

2e Pinksterdag 12/5
Zeeland & 38,00

Zwerven langs de IJssel & 37,50
& 38,50

3/5 Serres van Laken
incl.; 1x koffie+koek, entree Serres en diner
10/5 Betuwetocht
Incl. 1x koffie+cake, koffietafel
28/6 ??-reis
incl. 1x koffie+gebak, warme lunch en ??
5/7 Bronsgroen Eikenhout
incl.; 1x koffie+vlaai, diner
8/7 Varen op de vecht
Incl. 1x koffie+cake, broodjeslunch, boottocht
11/7 & 1/8 Kaasmarkt Alkmaar & Zaanse Schans
Incl. kopje koffie in de touringcar

& 30
& 36
& 40
& 43,50
& 18

Stedentrips
Brugge, Brussel, Parijs
Diverse vertrekdata

v.a.

* 21

Pretparken

Fitál busvakanties worden
gereden door
SnelleVliet Touringcars
OR23042008

Stuur mij meer informatie over zomervakanties

Disneyland Parijs, MoviePark en Phantasialand
Diverse vertrekdata
v.a.

* 25

Dhr/mevr.
Adres:
p.c.+plaats:

Meer dagtochten in juli en augustus?

Tel.:
E-mail:
Stuur mij ook meer informatie over:



R Zomervakanties R Fietsvakanties R Wandelvakanties R Bridgevakanties

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:
Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
2950 VB Alblasserdam

Kijk op dagtochten.snellevliet.nl, vraag de brochure aan op
dagtochten@snellevliet.nl of bel (078) 69 20 110

Sterreizen de Specialist voor de 50 + en alleen gaande reizen.
Wij hebben voor U een paar super reizen met spetterende aanbiedingen!!!!!
Speciale Kerstreis
voor 50+ en Alleen gaande
14 Dagen laten verwennen in het 5***** hotel Rethymna Beach te
Kreta. Het Hotel beschikt over o.a. Sauna’s, Massage Salons, Sub
tropische zwembaden, Fitness rooms, winkels, bars enz enz. Alle
kamers hebben uitzicht op zee. U heeft in deze 14 dagen Half pension
op basis van een buffet . Deze reis is alleen voor Sterreizen gasten;
ook de chartervlucht is speciaal geregeld voor Sterreizen. Tijdens
deze dagen is er veel muziek, dansen, kaarten, bingo, enz enz.
Vertrek 21 December retour 3 Januari 2009
Prijs voor 14 dagen incl Vlucht, Taxen, Hotel, h.p.
1099,00 euro p.p op basis van een 2 pers. kamer.Alleen gaande prijs
1199,00 euro op basis van een één persoonskamer.
Kerst en Nieuwjaars diner ter waarde van 175 euro zijn inbegrepen.

Speciale reis voor de 50 + en Alleen gaande
18 dagen Suriname.
Wij organiseren een speciale reis naar Suriname. Voor een ieder die hier nog nooit is
geweest is dit een mooie kans om dit land eens goed te gaan bekijken.
Tijdens deze reis heeft U 10 excursie dagen zodat u veel van het land komt te zien.
De prijs voor deze reis is 1899 euro op basis van een 2 persoons kamer.
2099 euro op basis van een 1 persoons kamer.
Bij deze prijs is inbegrepen Vlucht, tax, Excursies, App/Hotel, h.p.
Heeft U vragen of wilt een folder over deze acties!
Bel 7 dagen per week van 9.00 tot 22.00 uur
onze aanbiedingenlijn 0513-769000 of 0617727562
Zie 25 april onze vernieuwde website www.wereldreizen.nl

Speciale Thailand reis
voor de 50 + en Alleen gaande
18 Dagen rondtour, Bangkok, River
Kwai, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya.
Deze tour is op basis van goede hotels 3
en 4 ****. Kamers met Douche, Bad, Airco, Mini bar enz enz. Deze reis is op basis
van Halfpension. Nederlandse begeleiding vanaf Nederland tot u weer thuis
bent. Vertrek 8 Oktober de kosten zijn
1199 euro p.p op basis van 2 personen per
kamer. 1299 euro p.p op basis van een 1
pers. Kamer De prijs is incl Vlucht, Tax,
Rondreis, Hotel, en h.p.
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De radio-uitzending
van 50
-plussers van De Oud-Rotterdammer
Geluk

Onderstaande column is geschreven door dr Lyanda
Vermeulen-Kerstens. Zij is als onderzoeker verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet
onderzoek naar het geluk van 50-plussers. Samen met
professor Ruut Veenhoven heeft zij het Dagboek van
Gisteren ontworpen dat door honderden 50-plussers
maandelijks op internet wordt ingevuld. Lyanda doet
in De Oud-Rotterdammer maandelijks verslag van verschillende opmerkelijke zaken die zij bij dit onderzoek
tegenkomt. Wilt u ook meedoen met het onderzoek?
Kijk dan op www.risbo.org/levensstijl

GeluksLAT
“Ik stap nooit meer in het huwelijksbootje” riep mijn achterbuurvrouw
toen de scheidingspapieren getekend werden. Ze heeft voet bij stuk
gehouden. Nu, 15 jaren later, heeft
ze al enige tijd een LAT-relatie. Ze is
gelukkiger dan ooit, zegt ze. Ze heeft
vrijheid, kan haar eigen gang gaan en
toch kan ze heel makkelijk de gezelligheid van haar partner opzoeken.
“Ideaal”, zegt ze daarover.
Ik zelf ben getrouwd, ik heb een jong
gezin en voel me ook heel gelukkig.
Mijn buurvrouw kan zich daar ‘niets’
meer bij voorstellen. Maar eigenlijk
geloof ik dat niet. Een goed huwelijk
LVWRFK¿MQHUGDQHHQJRHGH/$7UHlatie?
Wellicht heeft het te maken met het
verschil in levensfase; mijn buurvrouw heeft ervaringen die ik niet heb,
simpelweg doordat ze veel ouder is
dan ik. Dus duik ik in de wereld van
de getallen, kijk naar ons onderzoek
en stel de vraag ‘Staan vijftigplussers
mét een LAT-relatie anders in het
leven dan vijftigplussers zonder?’. En
wat blijkt? Inderdaad, vijftigplussers
mét een LAT-relatie zijn gelukkiger
dan degenen die getrouwd zijn,
samenwonen of alleenstaand zijn.
Ook zijn ze gezonder. Hun sociale
leven (familie, vrienden) is redelijk
vergelijkbaar met gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Wel
voelen ze zich, evenals de alleenstaanden, wat vaker alleen dan gehuwden
en samenwonenden. LATters kunnen
daar echter beter mee omgaan dan
alleenstaanden.
Dat zijn resultaten waar we in de toekomst zeker iets mee gaan doen in het
kader van ons levensstijlonderzoek.
Voorlopig concludeer ik dat mijn
buurvrouw wellicht een relatievorm
heeft gevonden die in haar levensfase
heel goed bij haar past. En dat geldt
ook voor mij.
Als ik vijftigplusser ben zal ik toch
eens aan mijn echtgenoot voorstellen:
LATten?

Veertien dagen geleden, toevallig op 1 april, lanceerden
wij een extra service van deze krant: radioprogramma’s
vol nostalgische Rotterdamse muziek en anekdotes. Zeer
eenvoudige ontvangstapparatuur zou voor een optimale geluidskwaliteit zorgen, dankzij een nooit gebruikte uitvinding
van Prof. Dr. Ing. P.A. ter Noster. In vele huiskamers bleef
het doodstil rond het gevulde waterglas met een omgekeerde vork of lepel; wij dachten dat het aan 1 april lag.
Dat hadden we dus fout gedacht.
Lezer Henk Bender liet ons al in de
middaguren van de 1ste april weten,
waar wij grandioos de mist waren
ingegaan. In zijn lijvige brief met
bijlagen schreef hij ondermeer:
‘Daar gaat de DOR zich zowaar
storten in het radio-avontuur! En
nog wel een speciaal Rotterdams
nostalgisch programma. Nou, dáár
willen wij als de bekende kippen bij
zijn natuurlijk. Zoals te doen gebruikelijk in dergelijke gevallen (goed
Hollands gebruik) slaan wij de technische uiteenzetting van de diepere
achterliggende gedachte maar over
en gaan direct aan de slag. Want met
een dergelijk eenvoudige “ontvangstapparatuur-uit-de-keukenla”,
moet het niet moeilijk zijn snel
resultaat te boeken. Een glas, gevuld
met eerlijk Rotterdams leidingwater
én daarin een omgekeerde vork
voor de luidspreker van de radio
geplaatst en verwachtingsvol plaatsgenomen op de sofa (met inmiddels
HHQYLMIGHEDNNRI¿H 
Wát is dat nu? Niets, helemaal
niets! Geen enkel geluid, al dan niet
nostalgisch, klinkt op uit het glas
water. Dan wordt het tijd ons tóch
maar eens te buigen over de voorafgaande technische verhandeling.
Geen makkie, maar.... na drie keer
overlezen hebben we de fout ontdekt! Met behulp van testapparatuur
uit eigen beheer wordt de vinger op

de zere plek gelegd: de “dubbelgekante FM-frequentiegolf”. Dáár
zit de misvatting én zwakke plek
in het verhaal. De dubbelgekante
FM-frequentiegolf werd gebruikt
tot 1968. Daarna is men namelijk
wereldwijd overgestapt op de veel
economischere “lineair gelaagde
kwadrantsmodulatie”. Dit wordt
sinds die gedenkwaardige 1 april
1968 overal ter wereld toegepast in
lokale, kleinschalige FM-uitzendingen met een hoog jolijtgehalte.
Test
Ter compensatie van de ondervonden teleurstelling, wil ik hierbij
DOR graag deelgenoot maken van
het door ons gebruikte testapparaat.
Leest u hiertoe aandachtig de bijgevoegde beschrijving:
Het betreft hier een “Kuhrmannzistralia” ook wel “Scrupulemeter”
genaamd. Het apparaat is uitgevonden door de Duitse fonoloog Herr
Dilpom. Ing. Prof. Dr. Abraham
Foenkje.
Hij kwam op het lumineuze idee
een fulcrum aan te sturen door
middel van sisteroïde mageuzen. Hij
beproefde de vinding in het geheim
in duistere spelonken, waarna hij het
door diverse alteraties bracht tot het
stadium, waarin het thans verkeert.
In het getoonde geperfectioneerde
type is duidelijk te zien, dat de
membraanfunctie optische bulversa-

- De Kuhrmannzistralia of Scrupulemeter -

ties tot stand brengt. Deze brengen
op hun beurt de uitslag van een
electro-galvanisch empirisch geijkte
mastodontiemeter via calorisch gerichte exogene hydrogeniumstralen
over op een gestrekte faselineaal.
Op deze afstandelijk getormoleerde
lineaal, worden de scrupules van
het apparaat-bedienend persoon van
links naar rechts afgelezen. Deze
lineaal kan door zijn introverte
schaduwwerking ter linker en/of ter
rechterzijde naar willekeur verlengd
worden, zodat bedienende personen
met weinig scrupules deze op een
YHUJURWHVFKDDOWyFKNXQQHQDÀH]HQ
Er moet nog met enige nadruk
worden gewezen op de verticale
breziumcluctor, dewelke hier volledig evenwichtsafhankelijk is
geplaatst op de achterste triniumYRHWMXLVWYyyUGHFDOLEUDWLHÀXFWRren. De breziumcluctor zorgt, óók
bij minder stabiele personen, dat
het lynthaalgehalte niet kan worden
overschreden, wat zou kunnen
leiden tot een verhoogde scrupuloziteit. Een vinding van Foenkje die

zeker latere uitvinders van groot nut
is geweest, omdat men er tot dan
niét in was geslaagd een brezium
ook verticaal te cluctioneren!
Na 1904 is de apparaatbediening
wettelijk alleen nog toegestaan aan
leden van de Weetenschappelijke
Vereeniging “Semper Scrupulia”.
Deze vereniging bestaat nog steeds,
doch is, na ballotage, alleen voor
heren toegankelijk.
Erkenning
Deskundigen, zoals ik, moeten
direct toegeven dat Henk Bender
hier een schuifdeur open schopt, die
nu tolt als een draaideur. Hoe heb ik
over de fout kunnen heenkijken?
Wijlen m’n vader zei het al: “Er
lopen buiten anderen rond, die nog
gekker zijn dan jij.” In dit geval
betekent het, dat De Oud-Rotterdammer wordt uitgegeven door en
voor echte (oud(ere)) Rotterdammers: eerlijk, rechtuit, geen gezeur
en een goed gevoel voor humor! We
blijven dus doorgaan.
Aad van der Struijs

Rex was
een beruchte
jongensbioscoop
Menig senior heeft herinneringen aan de beruchte jongensbioscoop Rex aan de 1e Middellandstraat 115. Als je als
jongeman daar geen film had gezien, was je in Rotterdam
niet uit geweest.
Rex was voor de rechter Maasoever
wat de Harmonie in de Gaesbeekstraat voor Zuid was, gewoon
een rechttoe rechtaan bioscoop.
Piet Vermeer, die in 1914 aan de
Oude Binnenweg begon met de
exploitatie van het Centraal Theater,

opende eind 1943 in de voormalige danszaal in Middelland een
bioscoop die als naam Rex kreeg.
In de loop der jaren werd het een
jongemannenbioscoop, waar tijdens
de voorstelling door hen behoorlijk
kabaal gemaakt werd. Als het al

- Bioscoop Rex in 1961 Foto collectie Rein Wolters -

te gortig werd, zette de operateur
de projector op zwart tot het weer
rustig was. Rex was, voor zover
bekend, de eerste pornobioscoop
in Rotterdam. Vanwege het succes
ging korte tijd daarna ook Centraal
EORRW¿OPVYHUWRQHQ5H[NUHHJ

na een faillissement Rexana als
naam. De pornobioscoop werd eind
2003 gesloten wegens verkoop van
het pand. Nu is er een gokhal in
gevestigd.
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Zonnige Winteraanbiedingen bij
Woninginrichting Verschoor

WACHTEN TOT HET
VERZORGINGSHUIS,
RIQRJYLWDDOYHUNDVVHQQDDUHHQJHULHÀLMNDSSDUWHPHQWPHWYHHOVHUYLFHHQJXQVWLJHSULM]HQ"
%H]RHNHHQV'H9DONHQEXUFKWLQ2RVWHUEHHN
DDQGH9HOXZH]RRP%HOYRRUHHQDIVSUDDN
RIRINLMNRS
ZZZSDUNÀDWGHYDONHQEXUFKWQO

WAAR

is

KAREL gebleven??

Collega zoeken? Kijk op:
WWW.MIJNCOLLEGA.NL

Tapijt Ambiant
Crescendo van € 94,-

Nu nieuwe collectie*
houten vloeren
v.a. € 44,95 m2

In 16 verschillende kleuren , 400 cm
br, ook leverbaar op 500 cm br.

inclusief ondervloer.

voor € 79,95

Nu alle soorten laminaat GRATIS GELEGD

*

Wij hebben nu ook een nieuwe collectie behang!

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel
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S T I J L V O L L E
D A M E S M O D E

Industrieweg 19
Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890
fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl



B i n ne n hof 1 9
R o t t e rda m O m mo o rd
tel. 010 - 2990099
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'H]HZHHNVFKHUSHSULM]HQLQ
&ROEHUWVEURHNHQHQRYHUKHPGHQODQJHPRXZ
te huur in Hillegersberg

40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES

W ei d s w o n e n i n e e n we r e l ds t ad
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het middelste gebouw van de drie
appartementencomplexen die samen Het Bergse Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair
uitzicht. En wilt u nog dichter bij de natuur zitten? Pak dan de ﬁets of maak een heerlijke wandeling.
U loopt vanuit de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van Hillegersberg, is een
luxueus shoppinggebied.
ruime 2- en 3-kamerappartementen • oppervlakten van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 • luxe
afwerkingniveau • zeer ruim terras • al vanaf F 726,- per maand, inclusief eigen parkeerplaats • geniet van de voordelen van huren!
Verhuurinformatie:

Kijk voor meer informatie over dit project op

010 - 404 01 26

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

Diverse sportieve overhemden,
gedessineerd met lange mouw
Vele aanbiedingen:
Van 49,95 voor 40,00
Van 45,00 voor 35,00
Van 45,00 voor 30,00
Klassieke Colberts
Van 109,00 voor

Sportieve Colberts
Van 129,00 voor

79,95

99,95

Van 149,00 voor

Van 79,95 voor

119,00

59,95

$GUHVVHQ]LHZZZSLHWODSPRGHQO
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Dienst Bescherming
Bevolking duur lachertje
Nieuwe website
brengt oud-collega’s
bij elkaar
Wat zou er toch van die oud-collega
terechtgekomen zijn? Veel mensen denken
vaak terug aan prettige arbeidscontacten in
het verleden. Met de website Mijncollega.
nl wordt het mogelijk oud-collega’s op te
sporen. De website richt zich op senioren
en heeft een gebruiksvriendelijke database
die gratis te raadplegen is.
50-plussers hebben veelal een uitgebreid
DUEHLGVYHUOHGHQ0HW¿MQHFROOHJD¶VHQ
aangename samenwerking als gevolg.
Maar tijden veranderen en vaak verwateren deze contacten. Naarmate de jaren
vorderen, ontstaat vaker de behoefte deze
contacten uit het verleden aan te halen.
Gelukkig biedt het internet hulp. Met de
website Mijncollega.nl kunnen bezoekers
gratis zoeken naar mensen met wie ze ooit
gewerkt hebben.
Senioren
Initiatiefnemer Willem Angenent, zelf 60plusser, geeft uitleg over de bedoeling van
Mijncollega.nl. “De website is met slechts
één gedachte opgezet: de mogelijkheid
bieden oude werkcontacten te herstellen.
Senioren zijn een belangrijke doelgroep,
omdat zij veel collega’s hebben gehad en
juist deze mensen de behoefte krijgen oude
contacten te herstellen. Naarmate de jaren
verstrijken, vraag je jezelf steeds vaker af
wat er van mensen geworden is.”
Privacy en gebruiksgemak
De website is laagdrempelig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Ook het
contact verloopt op een gepaste manier.
“Het eerste bericht kan enkel worden
verstuurd via Mijncollega.nl. We geven
nooit privégegevens van bezoekers prijs,
zodat benaderde mensen zélf kunnen
kiezen of zij het contact daadwerkelijk
willen herstellen”, aldus Angenent. Om
Mijncollega.nl gebruiksvriendelijk te
houden, wil hij advertenties op de website
vermijden. “Op Mijncollega.nl is voor
ÀLWVHQGHUHFODPHEDQQHUVJHHQSODDWV+HW
gebruiksgemak mag in geen geval in het
nauw komen.”
Zoeken en gevonden worden
Zoeken in de database van Mijncollega.
nl is gratis. Zelfs aanmelden is daarbij niet
verplicht. Personen die zelf opgenomen
willen worden in de database, kunnen
kiezen voor een gratis registratie als
‘basic-member’. De gebruiker bepaalt
zelf welke gegevens hij prijsgeeft. Basicmembers kunnen oud-collega’s zoeken
op vestigingsplaats, bedrijf of naam. Voor
extra zoekfaciliteiten of het in contact treden met oud-collega’s geldt een bijdrage:
¼SHUMDDURI¼YRRUGULHMDDU

Bij het zien van foto’s van de Dokhaven en omgeving dwarrelen als vanzelf uit het niets herinneringen voorbij. Zoals aan 1965 toen het verplicht opkomen voor de militaire dienstplicht aan mij
voorbij was gegaan. Als vader van toen twee kinderen was ik veel te duur voor Moedertje Staat.
Toen ik in 1965 voor mijn lichting had moeten afreizen naar Ossendrecht, kreeg ik een jaar uitstel
en daarna een door de minister van Defensie ondertekend briefje dat ik voortaan verder door het
leven mocht als ‘buitengewoon dienstplichtig’.
Daar was ik achteraf niet gelukkig mee, want kort daarna werd ik
verplicht toe te treden tot het korps
Bescherming Bevolking (BB). Ik
kreeg een functie als redder in de
haven. Van mijn protesten, dat ik
een fobie voor water had en geen
slag kon zwemmen, trok men zich
niks aan.
Op een avond moest ik me melden
op het stadhuis aan de Coolsingel
en daar kreeg ik een uniform, kistjes
(lederen laarzen met een stalen
neus) en helm uitgereikt. En dat
allemaal onder de mededeling dat
ik me gedurende vier maanden op
vrijdagavond om half acht diende te
melden in de kantine van Gemeentewerken aan de Vlaskade, aan de
rand van de toen nog niet gedempte
Dokhaven.
Daar werd geoefend onder leiding
van instructeur Cor de Ruiter, een
beminnelijk mens. Hij begreep dat
we waren gedwongen en stond veel
toe. Ook dat ik tijdens de instructie een sigaartje rookte. Op een
keer werd hij vervangen door een
man die mij afblafte toen ik mijn
sigaartje opstak. Dat pikte ik niet.
Ik zei hem dat ik elke dag ‘s avonds
om acht uur een sigaartje rookte
en dat een oefenavond van de BB
daarop voor mij geen uitzondering
vormde. Waarop ik ‘op rapport’
werd geslingerd.
Wat dat betekende bemerkte ik
pas nadat ik een uitnodiging had
ontvangen te verschijnen aan de
Goudsesingel, het hoofdkwartier

- Menig ‘slachtoffer’ is gered uit de rampoefentoren van de BB op het terrein van Gemeentewerken aan de Vlaskade Foto’s collectie Rein Wolters -

van de BB. Daar kreeg ik van een
man in een duur uniform te verstaan
dat ik voortaan moest luisteren naar
mijn ‘meerdere’ en dat roken tijdens
de les niet was toegestaan. Anders
zou ik oneervol ontslag krijgen,
wellicht met een veroordeling aan
mijn broek.
Ik knikte ‘ja en amen’ en stak
vrijdags gewoon mijn sigaartje weer
op. Dat kon zonder probleem, want
De Ruiter leerde ons weer touwen te
knopen, een zogenaamde gewonde
te verpakken op een draagbaar om
die vervolgens een eind tussen de
zandhopen en klinkerbergen te zeulen. Doorgaans duurde het erg lang

voordat we terugwaren, want vooraf
KDGGHQZHHUÀHVVHQSLOVQHHUJH]HW
Uiteindelijk mocht ik mijn uniform,
helm en schoenen inleveren. Dat
was nadat ik in een artikel in Het
Vrije Volk had geschreven over

- Controle op de handelingen die tijdens de
oefening in 1968 zijn verricht tijdens een
nagebootste atoomramp -

DÀRRSNUHJHQZHQDVLWHHWHQHQRRN
nog een biertje te drinken.
Ik meldde in het artikel de dagoefening geldverspilling te vinden
omdat deze niet opwoog tegen het
resultaat. ‘Als er werkelijk een ramp
gebeurt, dan rukt geen BB’er uit,
want die gebruikt op dat moment
zijn schaarse kennis om zijn eigen
gezin in veiligheid te brengen’,
schreef ik in de krant.
Die gegevens zoog ik niet uit mijn
duim. Het was de vertaling van
de heersende mentaliteit onder
de ‘rampplichtigen.’ Niemand
zag de BB zitten, behalve dan die
enkele keer dat er sprake was van
HHQ¿QDQFLsOHYHUJRHGLQJYDQGH
dagoefening.
Een paar dagen nadat het artikel in
de krant had gestaan, moest ik weer
op het matje komen. De beschuldiging luidde dat ik ‘dienstgeheimen’
openbaar had gemaakt. Een met
veel goud gedecoreerde meneer zei
me dat op een keurige en tegelijk
ongezouten toon.
Mijn straf (???) bestond uit het
inleveren van mijn spullen, want ik

- Zoeken naar slachtoffers tussen het puin, in dit geval een berg straatklinkers van
Gemeentewerken aan de Vlaskade -

- De slachtoffers werden na een eerste behandeling gereedgemaakt voor
afvoer naar elders. Op de achtergrond het gebouwtje waar menig BB’er
verplicht touwen aan elkaar leerde knopen -

een van de jaaroefeningen in kamp
Wieringerwerf in Noord-Holland.
Voor nauwelijks drie uur werkelijk
doorbrengen op het nagebootste
rampterrein, moest de staat diep in
de buidel tasten.
Met vijftig man reden we er in een
luxe touringcar heen. Ieder van ons
moest verzuimen bij de werkgever
HQGDWPRHVWGH%%¿QDQFLHHOYHUgoeden. Dat we allemaal een vrije
dag hadden opgenomen en het geld
als extraatje voteerden, dat vertelden
we natuurlijk aan niemand. Na

was het niet waardig deze nog langer te dragen. Aan de schoenen zal
niemand meer iets hebben gehad,
want deze had ik in mijn werkzame
periode als melkbezorger tot aan de
binnenzool afgesleten. En de helm
zag er ook niet meer uit, want die
was door mijn zonen geregeld gebruikt bij ‘oorlogje’ spelen op straat.
Nu moet ik er om glimlachen.
Rein Wolters
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Wat kan het leven toch mooi zijn met de Adria Coral S660SL
De favoriete camper van 50 plussers met alle ruimte die u wenst en alle gemakken binnen handbereik.
Heerlijke Royale bedden. Kom langs en bewonder. U rijdt ermee als met een luxe auto. Huren kan ook.
Alpha Recreatie, Lagosweg 61 - Delft - Telefoon: 015 - 257 01 18
e-mail: info@alpha-recreatie.nl - www.alpharecreatie.nl

BETAAL DE CAMPER
MET BAKSTENEN
Zo vrij als een vogel
Uw interesse in een comfortabele camper of een nieuwe
caravan wordt steeds groter.
U ziet uzelf al rijden. Kris kras door Europa. Vrij als een vogel.
Het merk waarvoor u kiest weet u al. Tijdens een bezoek aan
een campershow heeft u zelfs al even zitten wegdromen op
de stoel van de bestuurder. U krijgt steeds meer tijd. Alleen het
prijskaartje heeft u er nog van weerhouden om…….
Zo vast als een huis
Ooit heeft u een eigen huis gekocht.
De hypotheek is helemaal of voor een groot deel afgelost.
Uw vermogen zit letterlijk muurvast. Dat geldt ook voor de
overwaarde die nog elk jaar toeneemt. Een veilig stuk van
die overwaarde zou u eigenlijk best willen gebruiken
voor het verwezenlijken van die ene droom.

Die ene droom
Voor u is dat die camper. Voor een ander zou dat wel eens een
lange wereldreis kunnen zijn. Voor uw partner is dat misschien
wel een droomkeuken.
U vraagt zich al langer af of en hoe u een deel van de
bakstenen waarvan u de eigenaar bent kunt gebruiken om
die lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Een zorgeloos besluit
Verspreid over Grootstedelijk Rotterdam bevinden zich de 8
vestigingen van de erkende hypotheek- en pensioenadviseurs
van Sorgeloos. Er zit er ook een bij u in de buurt.
Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden om
een deel van de (over)waarde van uw eigen huis op
een verantwoorde veilige wijze te gebruiken om
een lang gekoesterde wens in vervulling te laten
gaan kunt u bellen voor een vrijblijvend en
verhelderend gesprek.

SORGELOOS
HYPOTHEEK- EN PENSIOENMANAGEMENT
Barendrecht

Rotterdam Zuid

Lansingerland en Zoetermeer

Goedemoed Van Beek en Sorgeloos
Achterom 64
Telefoon: 0180 - 69 04 69
vanbeek@gvanb.nl

Diener Simons en Sorgeloos
Laan op Zuid 476 - 478
Telefoon: 010 - 293 77 99
hsimons@diener.sorgeloos.nl

Martinus en Sorgeloos
Kerksingel 22a - Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 010 - 511 09 96
msnoeckjr@martinus.sorgeloos.nl

Oud-Beijerland

Rotterdam Oost

Capelle a/d IJssel

Hofmeester en Sorgeloos
Ooststraat 48
Telefoon: 0186 - 62 18 10
ahofmeester@hofmeester.sorgeloos.nl

De Leeuw en Sorgeloos
Fascinatio Boulevard 766 (1e etage)
Telefoon: 010 - 285 60 80
info@deleeuw-sorgeloos.nl

Sorgeloos Capelle
Kanaalweg 3 - 7
Telefoon: 010 - 2 640 640
info@sorgelooscapelle.nl
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Scheidende burgemeester Opstelten
heeft groen-wit-groen bloed in zijn donder
Mr. I.W. (Ivo) Opstelten heeft vier weken terug bij Hare Majesteit koningin Beatrix zijn ontslag ingediend. Zijn laatste officiële werkdag
is 31 december 2008. Aanvankelijk stonden veel Rotterdammers
sceptisch tegenover de benoeming van de, toen, burgemeester van
Utrecht, óók nog een VVD’er. Ze waren gewend aan ‘rooie rakkers’
als Wim Thomassen, André van der Louw en Bram Peper en hun
voorganger burgemeester mr. G.E. (Gerard) van Walsum. Allemaal
hadden ze hun eigen werkwijze om Rotterdam omhoog te stuwen
op de wereldkaart.
De aanvankelijke scepsis tegen
Opstelten verdween al snel. Ivo bleek
niet alleen een beminnelijk mens,
maar ook iemand met het hart voor
Rotterdam op de juiste plek en volop
groen-wit-groene bloedlichaampjes
in zijn donder. Hij stond en staat
altijd open voor vragen. Straks, als
Ivo afscheid heeft genomen, komt er
een nieuwe burgemeester, misschien
wel een vrouw.
Onder de indruk
Aan alle vijf burgemeesters die ik
heb meegemaakt bewaar ik prima
herinneringen, iets minder aan Van
Walsum. Op 3 juli 1952 werd hij ge-

- André van der Louw (midden met pijp)
in de jaren zeventig op werkbezoek op de
weekmarkt van Hoogvliet -

installeerd als opvolger van Mr. P.J.
Oud, net als Opstelten een liberaal. Ik
was zes jaar en kreeg zijn benoeming
mee in de eerste klas, waar onze juf
vertelde over de nieuwe burgemeester en zijn naam op het bord schreef.
Daar was ik best van onder de indruk.
Later zou ik ook wel burgemeester
willen worden, al was het alleen
maar om die mooie ambtsketen te
mogen dragen. Van Walsum en zijn
vrouw hebben een behoorlijk stempel
gezet op de naoorlogse ontwikkeling
van Rotterdam en in het bijzonder
op die van Zuid. Voor het overgrote
deel positief, maar beslist met één
nadrukkelijk negatieve uitschieter;
het feit dat hij zich niet met hand en
tand heeft verzet tegen het bovengronds bouwen van de metro op de
zuidelijke Maasoever.
Het negatieve resultaat van de beslissing om de metro op Zuid niet onder
grond te stoppen, is anno 2008 nog
duidelijk merk- en hoorbaar. Zeker
op het tracégedeelte tussen de Rijnhaven en het station Slinge. Met name
de Mijnsherenlaan - ooit een gegoede
middenstandsstraat waar onder meer

- Opstelten was vier weken geleden aanwezig bij de Nationale Boomfeestdag in park Zestienhoven in Overschie, een van zijn vele bezigheden als
burgemeester Foto Ellie Schop -

dokters, ambtenaren, onderwijzers,
politiemannen en advocaten woonden
- is na de komst van het metroviaduct
aanzienlijk verloederd.
Kopstuk
Van Walsum bleef burgemeester
van de stad tot aan zijn pensionering
op 1 maart 1965. Toen kwam Wim
Thomassen, een oprechte peer van
het type schoolmeester. André van
der Louw was in 1974 de opvolger
van Thomassen en hij stond bij veel

mensen hoog in het vaandel. Dat had
vooral te maken met zijn gewoneman-zijn, zijn houtje-touwtjesjas,
maar minder met zijn stinkpijp.
Omstanders gruwden dikwijls van
die lucht en dat hoorbaar lurken als
je in zijn buurt stond. André had voor
velen best langer dan zeven jaar in
Rotterdam mogen blijven. Niet dat
men niets zag in zijn opvolger Bram
Peper, die in 1982 aantrad voor een
periode van bijna 17 jaar, maar de
populariteit van Van der Louw heeft

hij nooit benaderd. Persoonlijk heb
ik Bram overigens altijd een puike
burgemeester gevonden.
Aan Opstelten bewaart Rotterdam
veel positieve en leuke herinneringen. Het duurt nog acht maanden
en dan is er een kopstuk weg, die
een nieuwe uitdaging aangaat als
landelijk voorzitter van de VVD.
Niettemin nu al bedankt, baas-beerIvo voor wat je voor Rotterdam
verzet hebt.
Rein Wolters

Weet je nog....

Mijn jeugd in Tuindorp Vreewijk
Een onmetelijke vlakte was het, met kuilen en heuvels.
Op die prairie speelde ik als zevenjarige met mijn oudere
broer en zijn vrienden cowboytje en indiaantje. In 1938 begon men daar met de aanleg van de Zuiderbegraafplaats.
Het werd winter; een groep in het
zwart geklede mannen met hoge
hoeden kwam op een brede, dichtgevroren sloot van de begraafplaats af.
Ze hadden veel plezier want ze waren
aan het baantje glijden. Het was een
vreemd gezicht.
Thuis vertelde ik wat ik gezien had.
Mijn vader zei dat, door over het ijs
te gaan, de ´kraaien´ de weg hadden
afgestoken. Waarom hij dat woord
gebruikte, snapte ik niet.
Vlakbij ligt de Dordtsestraatweg en
daarover reed het Moordenaartje.
Over deze locomotief deden de
vreselijkste verhalen de ronde. Mijn

grote broer vertelde – hij was vier
jaar ouder, dus hij kon het weten
– dat een jongen onder een van de
met bieten geladen wagons was
terecht gekomen en daarbij een
arm had verloren. En toen hij zich
omdraaide, werd ook nog zijn andere
arm afgereden.
Met tramlijn 3 over de Groene Zoom
gebeurden ook veel ongelukken. Ik
zag een oudere jongen liggen met een
snee opzij van zijn hoofd. Hij was
aangereden bij de Mare. ’s Middags
vertelde mej. Franssen, het hoofd
van de school waarop ik zat, dat de
jongen was overleden. “Wij moeten

goed uitkijken bij het oversteken”,
zei ze in alle klassen.
Bij de Molenwei en even voorbij de
Dreef kwamen ook kinderen onder
de tram. Na zo’n 65 jaar hoor ik nog
een toegesnelde moeder klaaglijk
uitroepen: “Ach, z’n beentje hangt
erbij.” Alsof het gisteren gebeurde!
In dichte mist is lijn 3 op de hoek
Groenezoom/Langegeer uit de bocht
gevlogen, vlakbij de brug/overgang
waar ’s zomers een ijscoman met zijn
witte wagen stond. Ik noem de naam
niet, want behalve ijs verkocht hij
ook “vieze plaatjes”; dat vertelden de
grote jongens. Nu denk ik :”Dat was
ook een kouwe bedoening.”
In de oorlog was een Duitse soldaat
op de hoek van de Molenwei een
gevechtsput aan het graven. “Besser
kann ich es nicht kriegen”, zei hij

- Op de Molenwei groeven Duitse soldaten een gevechtsput Foto collectie Voet -

tegen zijn kameraad. Ik vond het
vreemd dat hij Duits sprak. Even
daarvoor had hij Nederlands gesproken met buurtbewoners.
Voor het “Witte Paard” hielden de
Duitse soldaten een oefening met een
namaaktank, een houten omhulsel
over een luxe auto. Tussen de tuinen
waren paadjes waar de militairen
elkaar beslopen. Een soldaat had een
handgranaat (een groen busje met
een houten steel van zo’n 30 cm)
laten liggen. Ongemerkt schoof een

jongeman met zijn voet de handgranaat ver onder een heg. Hij zal hem
later wel opgehaald hebben, want de
woedende soldaat kon hem niet meer
vinden. Stel dat de jongeman nu
nog leeft, dit leest, met mij contact
opneemt en dan zegt: “Ik heb hem
nog!”
John Kegel
Breitnerstraat 53 B
3015 XB Rotterdam
010 4365429
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Memphis
Junction
De band Memphis Junction kwam voort uit de Schiebroekse gitaargroep Shape. Als de
soulmuziek aan het opkomen is, wordt besloten de groep met blazers uit te breiden en met
twee zangers te gaan werken. De formatie heet dan Roy and Rich & Memphis Junction.
De vaste kern, die van begin tot
eind deel uitmaakte van de band,
bestond uit Cor v.d. Pligt (orgel),
Richard v.d. Pligt (zang,percussie),
Arie Blonk (tenorsaxofoon) en
Fred Sohns (baritonsaxofoon). Na
enkele maanden repeteren stond
de soulband in september 1968
voor het eerst op de planken.’In de
Artist-Sjock, dat was een wijkzaal
of sociëteit op de Strevelsweg op
Zuid’, herinnert Fred Sohns zich
nog. ‘Het geluk lachtte ons toe’,
vervolgt hij, ‘want tijdens ons
tweede optreden in Schiedam, in
Arcade in het voorprogramma
van The Nice, werden we door
een scout van Paul Acket gezien
en ingelijfd in de stal van de
impresario.’ Andere zalen waar

Audi A4 TDI 130 pk
blauw met,aut
Leer,106.000km
2004

24.900,-

Dodge RAM Pickup
Dubb.Cab 5.7 HEMI
V8 full options NIEUW

33.500,-

de Rotterdammers regelmatig
waren te zien en te horen, waren
Spes Bona, De Brakke Grond in
Amsterdam en Discotheek Boule 7
in Noordwijk.
Volgeboekt
Sohns: ‘We hebben veel
voorprogramma´s gedaan of
gedeelde concerten.’ Hij kan een
hele waslijst opnoemen van nationaal- en internatioaal vermaarde
groepen uit die tijd, waarmee ze
in dezelfde zaal stonden: ‘Blue
Cheer, The Free, After Tea, Brainbox, The Cats, Golden Earring,
Focus, Oscar Benton Blues Band
en zo voort.’ Als in mei 1969
zanger Roy de band heeft verlaten,
wordt de Amsterdamse Amerikaan

Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl
1998

BMW 318 Ci Coupé
blauw met.
exe.airco
2001

14.500,-

BMW 530 d Touring
Blauw metl. AUtmzwart leer
1999

9.000,-

Chrysler 300C 3.5I
Blw.metl.Grijsleer demo
16300km
2007

42.750,-

Ssang Yong Kyron M200XDI
Leer-Airco-Navi
zwartmetl
2006
19.750,-

Jimmy Walker aangetrokken. Jimmy Walker & Memphis Junction
is dan geboren. Hoewel het een
komen en gaan van muzikanten
was, bleef volgens Sohns de kwaliteit gewaarborgd. ‘De band zat
ieder weekend volgeboekt. Drie
concerten in een weekend waren
eerder regel dan uitzondering.’ En
er volgden tevens optredens over
de grens. Duitsland en Zwitserland
kwamen het eerst aan bod. Sohns:
‘Later maakten we nog een veertiendaagse trip door Noorwegen en
we mochten ook de Belgen gaan
amuseren.’
Single
In maart 1970 ging Memphis
Junction de Soundpush Studio in

2.500,-

Renault Clio Nw model 1.4
Brons metl
1998
4.000,-

Fiat Multipla 1.9 JTD
van aircosportvelgen
2000

3.500,-

Jeep Grand Cherokee
Overland V8 HEMI
demo full opt.
2007

Jaguar XKR Cabriolet
Lederen bekleding elec. Kap
1999

33.500,-

Kia Carens 2.0 CRDI
van ecc airco31000 Km !
2004

9.950,-

Daihatsu Charade
nw APK
grijs met.
1994

1.250,-

Renault Laguna 2.0-16V
Dynamic HatsbackLeer-Clima
2003

7.450,-

54.500,-

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
van Laredo –zwart
metl
2003
10.000,Mercedes 450 SEL 6.9
Blauw met Wegenbelasting vrij
1976

11.500,-

Mercedes 500 SL Roadstar
Blauw met Blauw leer 1989 12.000,Mercedes C 200 Kompressor
combi autom. blauw
metl
2002
17.900,-

- Memphis Junction. Met vooraan van links naar rechts, Cor v.d. Pligt, Sjef Siemons, Fred
Sohns en Fred deLege. Daarboven: Richard v.d. Pligt, Jimmy Walker, Kees v.d. Kraan,
Philip Roth, Arie Blonk en Hedwig Sell -

Blaricum in om een single op te
nemen. Het plaatje is getiteld ´We
share that same old magic feeling´,
een compositie van Walker. Sohns:
‘Er moesten echter veel hobbels
genomen worden voordat hij
uitkwam. Dat duurde een jaar, was
WRHQYHURXGHUGHQÀRSWHKHODDV¶
Begin 1971 hield Jimmy Walker
het voor gezien en stapte uit de
band. ‘De soul was op z´n retour’,
zegt Sohns. ‘We besloten een
andere muzikale koers te gaan
varen met als zanger Rich, die al
die tijd als backupzanger in de
groep was gebleven. Dat is nog
zo´n zeven maanden goed gegaan,
maar uiteindelijk ging iedereen

Mercedes E 240 Combi
Avantgarde Zilver
metl Autm.
1998

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

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

10.000,-

Mercedes Benz R 350 4
Matic Zilver metl Leer-Clima
alle Extra’s
20175 Km
2007
63.500,Mercedes Benz V 220 CDI
Dubb.Cab Zilver
metl Airco
2001 9.950,- ex BTW
Volvo S70 sedan –airco
Royalblue LPI (G3) 2000

zijn eigen weg en hebben we de
band opgeheven.’
Fred Sohns is nog altijd actief in
de muziek en speelt regelmatig
zijn deuntje mee in een soulgroep:
‘Meestal is dat op feest- en personeelsavonden’, zegt hij.

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier

6.450,-

Volkswagen Touareg 2.5 TDI
Full options
2005 43.750,-

Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan
Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

Dit is een greep uit de voorraad, kijk voor meer informatie op www.autodebruin.nl of kom even langs. Ook voor onderhoud - APK - reparatie - schadeherstel - Gratis vervangend vervoer

1e Tochtweg 2 - 2913 LP Nieuwerkerk a.d. IJssel - Tel. 0180-312484, E-mail: info@autodebruin.nl - Internet: www.autodebruin.nl

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!


,PSXOO] heeft voor het komende

OOGARTSPRAKTIJK
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een uitgelezen collectie

CBR-keuringen  - 
Geen lange wachttijden
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VANAF HEDEN WEER
NIEUWE INSCHRIJVINGEN
VOOR ALLE VERZEKERDEN

Rosner | Mac | Angels | Taifun
Bandolera | Mc Gregor

Winkelcentrum De Koperwiek
Capelle aan den IJssel
-
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Het VOC-bedrijf
op Ceylon
Toen de Nederlanders het halverwege de 17e
eeuw op Ceylon voor het zeggen kregen,
werd één van de eilandjes voor de noordwestkust van het grote eiland Rotterdam genoemd.
Vaderlandse ontdekkingsreizigers of kooplieden van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gaven in allerlei gebieden die
ze ontdekten of die voor de handel interessant
waren, plaatsen en eilanden namen van steden
die hen aan thuis herinnerden: zoals Rotterdam, Enkhuizen, Delft, Edam of Amsterdam.
Het gebeurde dus niet alleen in Ceylon, maar
bijvoorbeeld ook in Oost-Indië en in Tonga
(Stille Zuidzee). Inmiddels hebben vrijwel al
die eilanden een andere naam. Het Rotterdam
in Tonga (ontdekt door Abel Tasman) heet
inmiddels Nomuka, het Rotterdam in Ceylon
– dat sinds 1948 zelfstandig is – wordt
Analaitivu genoemd. Rotterdam in de baai
van Jakarta (niet ver van het bekende eilandje
Onrust) bestaat zelfs helemaal niet meer. Het
is deels weggespoeld en later helemaal afgegraven. Het ‘Ceylonese’ eiland Delft, in de
buurt van Rotterdam, heeft z’n oorspronkelijke naam nog altijd. Het eilandje Rotterdam
in Sri Lanka ligt niet ver van de stad Jaffna,
in het door de Tamil Tijgers beheerste gebied
in het noorden van de eilandrepubliek. De Sri
Lankaanse regering heeft er niets te zeggen;
buitenlanders kunnen er vanwege het gevaar
niet heen. Er valt tegenwoordig trouwens
ook weinig te zoeken, want Analaitivu is niet
meer dan een bescheiden lap zand met palmbomen en een straatarme bevolking.
Maar in de 17e eeuw was dat anders. De
VOC was op handel uit en die lag óók op
Ceylon. Kaneel was het meest gewilde
product dat werd gebruikt als smaakmaker
in zoete gerechten. Er kwamen ook parels
vandaan, vooral van de eilanden in het noordwesten. Na een strijd met de op Ceylon gevestigde Portugezen hadden de Nederlanders
in 1640 vaste voet gekregen op het eiland.
Ze bleven er tot 1796, toen de Engelsen het
eiland van de op sterven na dood zijnde VOC
overnamen. Over de 18e –eeuwse periode van
onze (handels)heerschappij op Ceylon schreef
Albert van den Belt het boek Het VOC-bedrijf op Ceylon. Deze maand is hij met dit
werk gepromoveerd aan de Universiteit van
Leiden. Van den Belt heeft een doorwrocht
boek samengesteld, dat de in onze historie
geïnteresseerde een helder inzicht geeft in het
reilen en zeilen van de belangrijke VOC-vestiging Ceylon. Er staat van alles in over de
werknemers daar, de producten, de geldstromen en het scheepvaartverkeer tussen Ceylon
en het verre vaderland. Ook in Rotterdam
werd destijds Ceylonese kaneel verhandeld.
Bram Oosterwijk
Het VOC-bedrijf op Ceylon
– Een voorname
vestiging van de
Oost-Indische
Compagnie in
de 18e eeuw is
verschenen bij
Walburg Pers.
Het boek telt
304 pagina’s
en kost 34,50
euro.

- Op de foto, genomen voor de rijwielzaak van Verbi in de Eerste Pijnackerstraat, van links naar rechts: Huib van Dalsen, Bertus Bitter met zoon Wijnand, Jan Hermes, Rinus van de Klooster,
Wil Bravenboer, Gerrit Westraten, Piet de Vries, Gerrit Ribbelink, Jan Janssen, Clemence Cillekens (die de zaak later heeft overgenomen) -

Bertus Bitter, vooruitstrevend
zakenman en weldoener wielersport
Bertus Bitter was eind jaren dertig een verdienstelijk wielrenner. Uitgerust met een voor prijsrijders uiterst belangrijke eigenschap, de Rotterdammer beschikte over een rappe
eindsprint. Maar net zoals voor veel van zijn leeftijdgenoten
strooide die verdomde oorlog roet in het eten en zorgde er
voor dat een hele generatie hun plannen in duigen zag vallen. Bertus moest zelfs stoppen met koersen, nadat de Duitsers in Dordrecht zijn racefiets in beslag hadden genomen.
Andere belangrijker zaken kwamen
aan de orde, ook nadat de vrede was
getekend. Er moest brood op de
plank komen en Bitter begon in de
Eerste Pijnackerstraat op de hoek
PHWGH=RRPVWUDDWHHQ¿HWVHQ]DDN
Verbi geheten. Genoemd naar de
eerste letters van de achternaam
van zijn vrouw Sjaan, die voor haar
trouwen Verbeek heette en de eerste
twee letters uit de achternaam van
Bertus zelf. Al grapte vrouw Sjaan
wel eens, dat alleen de I van hem
was.
Al snel trok de zaak volk. Niet zo
verwonderlijk, want al in zijn actieve carrière was de Rotterdammer
handig met zijn handen gebleken.
9DQGULHRXGH¿HWVZLHOHQPDDNWH
hij er één, die niet onderdeed voor
een nieuw exemplaar. Dat vakmanschap zorgde dat de rijwielzaak
in het Oude Noorden snel van een
groeiende clientèle werd voorzien,
zeker nadat hij Reynolds buizen uit
Engeland ging importeren, waarmee
hij zelf frames ging bouwen.
Aanvankelijk nog achter de winkel,
maar al snel werd een werkplaats
tegenover de zaak betrokken. Wat
wel eens problemen veroorzaakte,
doordat in de tijd die buizen nog met
koper werden gesoldeerd, waarvoor
ÀHVVHQPHWJDVHQNRRO]XXUQRGLJ
waren. Bij een brand bij de buren
spurtte Bertus dan ook in recordtijd
naar de overkant, om eigenhandig
EHLGHÀHVVHQLQQRWLPHQDDUEXLWHQ
te transporteren.

Reynolds buizen
Het voordeel van de Reynolds
buizen was dat de diameter van zo’n
EXLVDÀLHSZDDUGRRUYHOHZLHOUHQQHUVDOVQHOHHQ9HUELUDFH¿HWV
verkozen om hun sport mee te
bedrijven. Maar dat was niet de
enige reden, al snel ontpopte Bertus
Bitter zich tot wat we nu een sponsor
zouden noemen. Veel wielrenners
uit Rotterdam en omgeving klopten
nooit tevergeefs bij hem aan, maar
vooral de leden van de Rotterdamse
Leeuw, de club waar Bitter zelf ook
ZHHUZDVJDDQ¿HWVHQPDDNWHNHQnis met de gulheid van de Rotterdammer. Eén van hen was Jan Janssen, die later de eerste Nederlandse
winnaar in een Tour de France zou
worden, nadat hij vijf jaar daarvoor
als wereldkampioen was gehuldigd.
Bertus zag al snel de kwaliteiten
van de bebrilde Nootdorper, die zijn
loopbaan bij de Delftse club De Mol
was begonnen.
Na zijn overstap naar de Leeuw
maakte ook Jan Janssen kennis met
de hulp van de barmhartige ondernemer, niet alleen materieel, maar ook
de smeekbede van Bertus aan de vader van Janssen, om zijn zoon twee
jaar de gelegenheid te geven zich tot
een topcoureur te bekwamen, heeft
ertoe bijgedragen dat Jan Janssen tot
een absolute vedette kon uitgroeien.
Met Jan Janssen deed Verbi mee in
Olympia’s Ronde door Nederland,
waarbij de begeleiders opvielen door

de smetteloze witte overalls, waarin
zij hun werk deden.
Huurkoop
Meer coureurs waren kind aan huis
in de Verbi rijwielzaak. Renners
zoals Wil Bravenboer, Jan Hermes, Rinus van de Klooster, Frank
Ouwerkerk, Jan van Vliet, Dick Verdoorn, maar ook de Apollo-renners
zoals Jan Neleman en Ton Graal,
waardoor de basis werd gelegd
voor een fusie, waaruit de huidige
wielerclub Ahoy’s is ontstaan. Veel
van deze renners leverden regelmatig hun gewonnen bloementuil in
bij Sjaan Bitter, die ze liefdevol in
ontvangst nam, waarna de winnaars
hun gewonnen artikelen en premiebonnen inleverden bij Bertus die ze
cash verzilverden.
0DDUUDFH¿HWVHQZDUHQQLHWKHW
enige verkoopartikel in de winkel
in de Eerste Pijnackerstraat. Met
de verbetering van de conjunctuur
en de komst van de huishoudelijke
apparaten in de gezinnen werd
ook het assortiment in de zaak
verbreed. Het begon met de Hoover
wasmachines. Die aanvankelijk
nog een te grote aanslag vormden
op het huishoudbudget van menig
huisgezin, maar waarvoor Bertus
Bitter een huurkoopregeling in
het leven riep. Men betaalde een
bepaald bedrag per week, dat op
een kaart werd bijgehouden. Op
het hoogtepunt van de verkoopactiviteiten waren liefst vijftien man
in dienst bij Verbi Sport. Daarnaast
werd er wel eens een beroep gedaan
op Aad Westerlaken als een klant
moeilijk deed met de betaling. Nadat
de wasmachine was afbetaald, werd
er meestal wel weer overgegaan tot
een nieuw apparaat, zoals de TV of
radio/stereo-installatie.

Dreun
%HUWXV%LWWHU]HOIEOHHIGHUDFH¿HWV
heel lang trouw. Hij behaalde zelfs
op 44-jarige leeftijd een bronzen
medaille op het NK bij de veteranen.
Hij was inmiddels ook lid geworden van de veteranenclub Sportief,
die net als de Rotterdamse Leeuw
hun domicilie hadden bij café
Biesheuvel aan de Terbregseweg.
Daar vandaan werden ‘s zondags
de clubwedstrijden gereden op een
parcours dat ging over Oud Verlaat
naar Nieuwerkerk aan den IJssel en
langs de Hoofdweg terug. In de winter werden hometrainer wedstrijden
gereden bij Concordia op de Oostzeedijk. Daar organiseerde men ook
feesten, zoals het Sint Nicolaasfeest.
Met bokser Leen Jansen als Goed
Heiligman. Die Bertus naar voren
riep voor een presentje. Wat onder
uit de zak kwam, waar de bokser
een bokshandschoen had verborgen.
Jansen frommelde die aan zijn
stevige knuisten en presenteerde de
verbouwereerde Bitter een dreun op
zijn neus. Wat een geintje van de
potige bokser was en niet bedoeld
als dank voor alle goede dingen die
Bertus Bitter de wielersport had
geschonken.
Hans van Houdt

- Bertus Bitter -
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Seniorencafé

- De Boergoensestraat vanaf de kruising met de Wolphaertsbocht. De panden links bij het bewegwijzeringbord zijn reeds
lang vervangen Foto’s collectie Rein Wolters -

Rijwielbrigade sloeg
samenscholende
jongeren uit elkaar
In de jaren dertig kreeg in de politiepost in het voormalige gemeentehuis aan
de Charloisse Kerksingel ook een rijwielbrigade onderdak. Dat was nodig,
doordat rond de oude dorpskern van Charlois veel nieuwe huizen gebouwd
werden en er meer surveillance nodig was. De fietsende agenten werden in
de jaren veertig en vijftig ook ingezet op woensdag- en zaterdagavond in de
Boergoensestraat en op de Boergoensevliet. Op deze avonden was het er druk
met flanerende jongeren op de ‘meiden-en-knullen-boulevard’.
Het was streng verboden samen te scholen en
stil te staan. Als dat ondanks sommeren toch
gebeurde, werd de rijwielbrigade ingezet. De
agenten kwakten hun dienstrijwiel tegen een
lantaarnpaal, trokken de knuppel en deelden
rake klappen uit. Als tegenzet waren baldadige
knullen er als de kippen bij om de ventielen uit
de dienstrijwielen te gappen en weg te gooien.
Voor wie op heterdaad werd betrapt, was het
aansluitende verblijf op het politiebureau geen
aangename tijdspassering. Veel agenten, onder
wie de later bekende hoofdcommissaris Jan
Blaauw, waren in de buurt met naam en toenaam
bekend en ze hadden gezag. In de Boergoensestraat waren veel winkels gevestigd, waaronder
al ver voor de Tweede Wereldoorlog die van
brood- en banketbakker L. Bijl. Na de Tweede
Wereldoorlog groeide zijn bedrijf uit het kleine
winkelpand op de hoek van de Katendrechtse
Lagedijk en de Boergoensestraat. Aan de
Wolphaertsbocht kwam daarom op 21 februari
1950 (in het bedrijvengedeelte tussen de Van
Oestendestraat en de Van Everdijckstraat) een
moderne broodfabriek. Het was de bijna-afronding van het bebouwen van de braakliggende
driehoek tussen de Pleinweg, Maastunnelplein/
Dorpsweg en de Wolphaertsbocht.
Marine
Tot in de jaren zestig reed de tram van de Rot-

terdamsche Tramweg Maatschappij (RTM),
aanvankelijk getrokken door een stoomloc,
door de Boergoensestraat langs de boekhandel
van onder anderen H.W. Blok en de zaak in
elektrische artikelen en Philips radiotoestellen
van P. van Kleef. De rails van vervoersmaatschappij RTM lagen in het midden van de straat,
ZDDURRNHHQ¿OLDDOYDQGH5RWWHUGDPVFKH0HON
Inrichting (RMI of Ermi) was en op de hoek
PHWGH.DWHQGUHFKWVH/DJHGLMNHHQ¿OLDDOYDQ
de koekjes-, snoepjes- en ijsgigant C. Jamin. Er
EHYRQG]LFKRRNHHQ¿OLDDOYDQ%URHNKXL]HQ
Brillen en Fotociné BV en de sigarenzaak van
K. van Gemeren.
De Boergoensestraat was een groot deel van de
vorige eeuw een drukke winkelstraat. Niet alleen
door de kooplust van de bevolking van Charlois,
maar tot 4 september 1961 ook door de mensen
die werkten en woonden op de marinebasis aan
de Waalhaven oz. Voor winkeliers en caféhouders van de Wolphaertsbocht, Doklaan en
Zuidhoek Charlois betekende het vertrek van
de zeesoldaten naar Den Helder een behoorlijke
omzetderving. De Boergoensestraat kreeg de
straatnaam op 7 maart 1900. Boergoens is een
verbastering van Bourgondisch. De naam herinnert aan Karel de Stoute (1433-1477), die hertog
van Bourgondië en heer van Charlois was.

- Vanuit de andere richting in de jaren veertig vereeuwigd met de rails van de RTM in het midden van de straat. Daar rijdt nu tramlijn 2 -

Met de Senioren Revue maakt het Rotterdams Wijktheater dinsdag 27 mei 2008 in de Larenkamp
een voorstelling speciaal voor ouderen. Met een kleine groep ervaren wijktheaterspelers wordt een
voorstelling gemaakt die qua thematiek geheel op ouderen is toegespitst. De spelers zullen als marskramers zelfstandig met hun decor op stap gaan om gemiddeld één keer per maand neer te strijken in
een van de Rotterdamse bejaardentehuizen. De spelers: Koos Goedknecht, An van der Vaart, Anneke
de Vries, Jaap van der Meulen, Ino Braam, Hans Verhoef.
$DQYDQJXXU(QWUHH¼ LQFOXVLHIHHQNRSMHNRI¿HWKHH

presenteert:
Vrijdag 18 april:
Elly Lockhorst (tevens video-opnames soap)
Zaterdag 19 april:
Woensdag 30 april:
Vrijgezellen-avond dj Jan Koninginnedag kraampjes
Vrijdag 25 april:
en live-muziek.
Leendert den Boer (Zanger) 13.00 sexual chocolate (caribean)
18.00 wim dalmee
Zaterdag 26 april:
Jake Walker(uit de VS blues) 20.00 rene calamee

Maandmenu:

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

O Restaurant O Bar O Live

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

24,50 p.p.
Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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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.

Philips-Kommando Kamp Vught
Begin 1943 komt uit Berlijn het dringende verzoek aan directeur Frits Philips in Eindhoven om een
werkplaats voor gevangenen in te richten in Kamp Vught. In eerste instantie weigert hij, maar na overleg
met de achterban en ook met verzetskringen stemt hij toe. Daarmee denkt hij de belangen van het bedrijf
te kunnen dienen, maar ook de gevangenen te kunnen helpen.
Vanaf 15 april is in de Laurenskerk de reizende tentoonstelling “Licht in het Donker, Het Philips-Kommando in Kamp Vugt’ te bezoeken. De tentoonstelling schetst een beeld van het leven van 3.100 gevangenen die het geluk hadden als Philips- Kommando in de Philips-werkplaats werkzaam te kunnen zijn. Een
aantal overlevenden vertelt op video en audio over deze merkwaardige oorlogsgeschiedenis.
De expositie is te bezoeken van 15 april t/m 2 juni 2008 op dinsdag t/m zaterdag tussen 10:00 en 16:00
uur. De toegang is gratis.

Tv-opname voor realsoap ‘Echt Elly’ in Wereldhaven
De Rotterdamse zangeres/entertainster Elly Lockhorst maakt in opdracht van ETV de dertiendelige soapserie ‘Echt Elly’ over het milieu en hoe zij en haar omgeving daar in het dagelijks leven mee omgaan. Het
‘vrouwtje’ van drie golden retrievers (Brizer, Bootsman en Vincent), die ook een rol in de serie spelen,
treedt vrijdag 25 april vanaf 18.00 uur op in café-restaurant-partycentrum Wereldhaven aan de Sluisjesdijk 2 in Rotterdam. Daar worden opnamen gemaakt voor haar serie, die vanaf september in alle grote
steden van Nederland op de lokale zender wordt uitgezonden. De toegang tot de opname is gratis. Zie ook
www.ellylockhorst.nl en www.etv.nl/echtelly

Expositie Elly en Andries Hoek in ”Zorgcompas Den Hoogenban”
Galerie ”Den Hoogenban” in woonzorgcentrum Den Hoogenban (Burgemeester Josselin de Jonglaan 35)
in Rotterdam opent dinsdag 29 april een tentoonstelling van schilderijen van Elly en Andries Hoek. Dit
zijn schilderijen in pastel, acryl en aquarel en zij proberen de liefde voor de dieren en de natuur weer te
JHYHQ$FWLYLWHLWHQEHJHOHLGVWHU/RHV'LHGXNVPDQYHUULFKWDSULODVRPXXUGHRI¿FLsOHRSHQLQJ
Iedere kunstminnaar is deze dag van harte welkom. Bezoekers kunnen de expositie dagelijks van 10.00 tot
17.00 uur bewonderen op de 1e, 2e en 3e etage rond de centrale hal van het woonzorgcentrum.

-- Er op uit! Kalender -t/m 27 april
19 april
t/m 18 mei
t/m 30 aug

KONINGIN EMMA | redster van Oranje van Ton Vorstenbosch | Nel Kars
Do 8 mei
Kleine Zaal
14.00 uur
€ 11,- | € 9,50

Kassa
010 20 30 203

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.

De Vredesfabriek
Oorlogs Verzet Museum, Coolhaven 375, toegang ` 3
Oud-Rotterdam
De Dubbelde Palmboom, Voorhaven 12, di t/m zo 11.00-17.00 u

Heel 2008

Stamping Ground, popfestival Kralingse Bos
Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9, wo t/m za 14.00-19.00 u, gratis

19 april

Signeersessie Esther Verhoef
Boekhandel Snoek, Meent 126, 16.00-17.00 u

10 mei

Nationale Molendag Schiedam
5 molens aan de Noord-, Velle- en Westvest en het Jenevermuseum

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
Rotterdams Philharmonisch Orkest
90 jaar jubileumconcert – Ahoy

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

Inloopconcert Jan Peter Teeuw op Koninginnedag

Theater Zuidplein
Zuidplein 60
3083 CW
Rotterdam
www.theaterzuidplein.nl

ma t/m vr
12.00 tot 17.00

Tentoonstelling ‘Collages’
Centrum Beeldende Kunst Artotheek, di t/m zo 12-17 u, toegang gratis

Heel 2008

2 mei

T H E AT E R P R O G R A M M A

Karakter (theatervoorstelling)
Theater Bonheur, Eendrachtsstraat 79-81 – 20.30 uur – ` 15,00

Actrice Nel Kars is specialiste geworden in het
spelen van omstreden vrouwelijke oranjetelgen. In de solovoorstelling Koningin Emma,
redster van Oranje buigt zij zich met schrijver
Ton Vorstenbosch over de vrouw die door
velen wordt gezien als de redster van het in
die tijd op een haar na uitgestorven Koninklijk
Huis. Na de dood van echtgenoot koning
Willem III in 1890 was Emma tot 1898 koningin-regentes, uit naam van haar minderjarige
dochter Wilhelmina. Nel Kars vraagt zich af
hoe de van oorsprong Duitse prinses deze
toch niet geringe taak wist te vervullen.
Nel gaat niet over één nacht ijs. Bij het
ontwerpen van de kostuums bijvoorbeeld
maakt zij nauwgezet gebruik van schilderijen
en foto’s uit de desbetreffende periodes en
zelfs het kleinste detail ontgaat haar daarbij
niet. Daardoor en door haar levensechte spel,
vergeet haar publiek dat het naar een voorstelling kijkt, omdat het lijkt of de desbetreffende
Oranje weer terug op aarde is.
Nel is:
Ridder in de Orde van Oranje- Nassau.
Draagster van de “ Magda Janssens Hoedenspeld.”.

Woensdag 30 april (Koninginnedag) geeft Jan Peter Teeuw een inloopconcert in de Ichthuskerk
9OLHWSOHLQ +LMEHVSHHOWGDQKHWPRRLH/HHÀDQJRUJHOYDQGH]HNHUN
De werken die op dit concert gespeeld worden, zijn in drie categorieën te verdelen. Allereerst zijn er
de composities die voor orgel geschreven zijn (Ascher, Bach, da Bergamo en Borowski). Daarnaast
zijn er arrangementen van bekende orkestwerken te horen (Walton en Ketèlby). Natuurlijk ontbreken
ook de vaderlandse liederen niet (Zwart en improvisaties). Het concert eindigt met samenzang van
het Wilhelmus.
Jan Peter Teeuw (1987) kreeg orgelles van Johan den Hoedt en
studeert nu bij Arjen Leistra. Hij is organist in Ridderkerk, Rotterdam en Krimpen aan den IJssel.
Het concert begint om 14:00, maar ook tijdens het concert is
het mogelijk om in- en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is
er een collecte die bestemd is voor het HGJB-project ‘Heel ons
hart’. Hierover zal informatie verkrijgbaar zijn. Ook is er bij de
uitgang bladmuziek van Jan Peter verkrijgbaar, evenals zijn CD.
Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Eetcafe Moèd, een gezellig
eetcafe in de sfeer van een engelse pub. Waar je kan genieten
van een goede maaltijd, een lekker drankje en van partij biljart
of darten.
Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te
organiseren.

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West
Bel voor inlichtingen of reserveringen 010 - 4151776
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Informatie van De Stromen

Er op uit
met de familie
De Stromen Kalender
Hieronder een selectie uit acties en activiteiten van De Stromen voor de komende weken. Voor informatie en meer activiteiten kunt u altijd bellen naar Zorglijn
Rotterdam: 0900 – 20 60 660.
Kijk eens in de poppetjes van m’n ogen
Muziektheatermiddag in LCC Lombardijen in IJsselmonde, waarin het
bekende musicalduo Joke & Jean (samen met u) tussen 14.00 en 16.00 uur
April
Nederlandstalige liedjes aan elkaar zingen. De toegang is gratis.
Een uitstekende gelegenheid om eens nader kennis te maken met De Stromen dus.
Reserveer kaartjes via Zorglijn Rotterdam: 0900- 20 60 660.
Donderdag

24

Tijd om er op uit te gaan
Er moest zelfs nog een witte Pasen aan te
pas komen voordat we de deuren en ramen
konden open zetten om het voorjaar binnen
te laten. Tijd dus ook om plannen te maken
om er op uit te trekken. Om u daarbij te
helpen organiseert De Stromen allerlei leuke
activiteiten. En omdat geen mens gelijk is
biedt dat programma voor elk wat wils.
Met De Stromen volgt u cursussen, bezoekt
u musea en theaters, maakt u leuke dagtrips naar verrassende bestemmingen, werkt
u aan uw conditie, ontmoet u mensen en
maakt u nieuwe vrienden. En dat is nog
lang niet alles……..

Voor u alleen, samen met vrienden of
voor de hele familie
Het aardige van het activiteitenprogramma
is, dat u bij alles wat u met ons onderneemt, helemaal uzelf kunt blijven. Niets
wordt opgedrongen. Wilt u alleen op pad,
dan kan dat. Vindt u het leuk om met
gelijkgestemde vrienden op stap te gaan,
dan kan dat ook. Zelfs organiseert
De Stromen regelmatig leuke activiteiten
waarbij u de familie kunt uitnodigen om
met u mee te gaan. Bijzondere voorbeelden
daarvan zijn de voor leden georganiseerde
dag- en meerdaagse reizen (zie de 3-daagse Achterhoekse Kastelenwandeltocht op
de activiteitenkalender).

komen bij grootouders in onze woon- en
zorgcentra zullen deze zich niet snel vervelen. Met een keur aan spellen, PC’s met
internet (er zijn zelfs zorgcentra met een
internetcafé!), tuinen met speeltoestellen
en sommige zelfs met een kleine kinderboerderij, wordt een bezoek aan oma en
opa een feest.

De Stromen Comfortkaart
Alle activiteiten worden georganiseerd voor
bewoners van onze locaties, maar ook voor
iedereen met De Stromen Comfortkaart.
De kaart ontvangt u als u lid bent van
De Stromen. Dat lidmaatschap wordt ook
in 2008 gratis aangeboden aan alle
Rotterdammers van 55 jaar en ouder.

Uw lidmaatschapkaart en een verhelderende brochure
Wanneer u besluit lid te worden van
De Stromen kunt u gebruik maken van
de bon of bellen naar de Zorglijn van
De Stromen (0900 - 20 60 660).
U ontvangt dan gratis uw persoonlijke
De Stromen Comfortkaart met een brochure
waarin u alles kunt lezen over de voordelen
en privileges die bij het lidmaatschap horen.

www.primathuis.nl
De kortste weg naar een zorgadvies

Voor groot en klein
Leeftijd speelt bij De Stromen ook al geen
rol. Wanneer u de kinderen bijvoorbeeld
eens wilt verrassen kunt u ze gewoon
uitnodigen voor een moeder/dochter theatervoorstelling die door sommige theaters
worden georganiseerd op aangeven van De
Stromen (bel voor info 0900 – 20 60 660).
En wanneer de kleinkinderen op visite

Wilt u zelf wel eens weten voor welke zorg
iemand in aanmerking komt wanneer
lichamelijke of geestelijke ongemakken
iemand parten (beginnen te) spelen?
Ga dan eens naar www.primathuis.nl en
beantwoord de vragen. U krijgt dan
direct een zogenaamd eerstelijnsadvies
over de zorgintensiteit voor de persoon
voor wie u de vragen heeft beantwoord.

Ja, ik word lid van De Stromen en ontvang gratis
De Stromen Comfortkaart.
Naam:................................................................Voorletters....................M/V
Straat:..................................................................Huisnummer:........................
Postcode:................................ Woonplaats:........................................................
Telefoon:..................................E-mail:................................................................

Vlaai door de bus op moederdag
Een bijzonder initiatief van de Limburgse vlaaienbakker Art Gerards waarmee
u moeder op moederdag kunt verrassen. Bestel een heerlijke vlaai naar keuze
Mei
op www.artvlaai.nl en betaal de rekening vooraf per bank- of girorekening. Na
ontvangst van de betaling wordt het pakket verstuurd naar het adres dat u opgeeft. Het
“afmaken” van de vlaai is een leuk en eenvoudig karweitje waarvoor een gebruiksaanwijzing
is bijgesloten. In april en mei kunnen leden van De Stromen Comfortkaart een vlaai bestellen voor  7,95 i.p.v.  8,95. Bij het bestellen via de site moet u dan wel even uw lidmaatschapsnummer invullen. Bestel wel tijdig! Hou voor de afhandeling en verzending
door de vlaaienbakker rekening met 6 dagen voor aflevering bij de geadresseerde.
Zondag

11

Dagtocht Alblasserwaard
In samenwerking met Snelle Vliet Dagtochten organiseert De Stromen een
verrassende dagtocht door de mooie Alblasserwaard. U bezoekt onder meer
Mei
een glasblazerij en een kwekerij met 2500 verschillende soorten cactussen
in Lexmond. Koffie met gebak en een uitgebreide koffietafel zijn in de prijs van  37,50
p.p. inbegrepen. Aanmelden via 0900- 20 60 660.
Woensdag

14

Rijvaardigheidsdagen voor 55 plus automobilisten
Omdat iedereen natuurlijk zo lang mogelijk zelfstandig aan het
verkeer wil deelnemen, organiseert De Stromen in samenwerking
Mei
Mei
met de gemeente Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland twee
rijvaardigheids”opfris”dagen voor leden van De Stromen. Onder deskundige leiding kunt u
uw rijvaardigheid toetsen en uw verkeerskennis opfrissen. Ook kunt u uw gezichts-, gehooren reactievermogen testen en krijgt u bewegingsdeskundige tips. De geanimeerde cursus
is vrijblijvend en informerend en kost u slechts 5 Euro. Op 16 mei vindt de rijvaardigheidstraining plaats bij Restaurant Zuiderkroon (Charlois) en op 20 mei bij woongebouw
De Plussenburgh (IJsselmonde). U kunt deelnemen aan een ochtend- of middagsessie.
Voor aanmelding of meer info kunt u bellen met Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660.
Vrijdag

Dinsdag

16 20

Kennismaken met Tante Kwebbel tijdens de
theatermuziekmiddag van het musicalduo Joke en Jean
In LCC De Esch in Kralingen-Crooswijk zingen Joke &Jean de middag vol met
Mei
een keur aan bekende Nederlandstalige liedjes en wordt u bijgepraat over
Tante Kwebbel; een uniek initiatief waarbij mensen tot en bij elkaar worden gebracht.
(ga voor meer informatie naar www.tantekwebbel.nl ). Van 14.00 tot 16.00 uur bent
u welkom. Kaarten kunt u reserveren via Zorglijn Rotterdam: 0900 – 20 60 660
Dinsdag

20

3 Daagse kastelen wandeltocht in De Achterhoek
begeleiding van een gids wandelt u 15 tot 20 kilometer
23/25 21/23 Onder
per dag door één van de mooiste wandelgebieden van
Mei
April
Nederland. Natuurlijk wordt er voldoende gepauzeerd. De accommodatie waarin u verblijft is een sfeervolle Taveerne aan de rand van natuurgebied Het
Groote Veld. De prijs per persoon bedraagt  195,- (vol pension). Bel Zorglijn Rotterdam
(0900 – 20 60 660) voor meer informatie.
Wo-/Vrijdag

Wo-/Vrijdag

Eddy Doorenbos in Concert met het combo van Jean-Louis van Dam
Een muzikale “sentimental journey” van één van Nederlands bekendste
zangers/entertainers die niemand wil missen. Vanaf 14.00 uur bent u welkom
Mei
in het Bibliotheektheater (Centrum). De toegang is gratis. Een uitstekende
gelegenheid om kennis te maken met De Stromen. Voor reserveringen kunt u bellen met
Zorglijn Rotterdam 0900 – 20 60 660.
Donderdag

29

Geboortedatum:....................... Geboorteplaats:..................................................

Ik wil graag een extra gratis De Stromen Comfortkaart voor mijn partner
Geboortedatum:....................... Geboorteplaats:..................................................



Naam:................................................................Voorletters....................M/V

Plaats:.................................................................Datum:................................

U kunt deze coupon ingevuld opsturen in een enveloppe zonder postzegel naar:
De Stromen Comfortkaart, Antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.

ORTD 1504

Handtekening:....................................................................................

Voor informatie, vragen en reserveringen kunt u bellen met Zorglijn
Rotterdam 0900 - 20 60 660 (5 ct p.m)
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Senioren op internet ontdekken de
voordelen!
Doordat ouderen steeds vaker online
zijn en de mogelijkheden ontdekken
van het internet, groeit de interesse in
het online kopen, omdat het ook voor
hen makkelijker is vanuit de eigen
omgeving producten aan te schaffen.
Voor een grote groep senioren is het
LQPLGGHOVHHQÀXLWMHYDQHHQFHQW
snel en discreet online diensten en
producten af te nemen.
Aangezien je via internet eenvoudig
zonder schaamte bepaalde ‘gène-producten’ kunt bestellen, is de drempel
veel lager dan in een gewone winkel.
Een uitkomst voor mensen die kampen met ongewild urineverlies en het
lastig vinden open over hun problemen te praten, vanwege het taboe dat
nog altijd rust op incontinentie.
Leveranciers van bijvoorbeeld
incontinentiematerialen hebben dat
heel goed begrepen en bieden hun
producten steeds vaker aan via online
incontinentiewinkels, waarop veelal
ook uitvoerig advies te vinden is
over welke producten benodigd zijn
en over het gebruik. Dat biedt de
consument de mogelijkheid min of
meer anoniem de noodzakelijke producten te bestellen en discreet te laten
thuisbezorgen. Doordat senioren de
voordelen van het online kopen ervaren, worden de diensten en producten
voor deze groep mensen aanzienlijk
uitgebreid. Een nieuw bewijs dat
allang niet meer alleen de jongeren en
hoger opgeleiden de weg op internet
weten te vinden, de senioren zijn ook
bezig met de inhaalslag op het gebied
van eCommerce.

Jeneverreünie
Zaterdag 10 mei organiseert het
Jenevermuseum voor de derde keer
de Jeneverreünie, een initiatief van
oud-distillateur Rein Melchers. Iedereen die vroeger in de jeneverindustrie
heeft gewerkt of wiens vader/moeder
eigenaar was van een distilleerderij/
branderij is van harte welkom.
Van 14.00 uur tot 17.00 uur is in het
3URHÀRNDDOJHOHJHQKHLGRXGFRO
lega’s of familieleden te ontmoeten
en herinneringen op te halen onder
het genot van een heerlijke borrel van
het huis!
Het Jenevermuseum is zeer geïnteresseerd in foto’s gemaakt in branderijen, distilleerderijen en/of mouterijen.
Als u nog foto’s heeft, neem ze dan
mee naar de reünie.
Voor meer informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij Joyce PinselMeijer. Telefonisch 010 246 96 76 of
per mail Joyce@jenevermuseum.nl.
Toegang is gratis.
Locatie: Jenevermuseum, Lange
Haven 74-76, Schiedam
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- In de jaren zestig werden in de Polderstraat
op Koninginnedag kinderspelen gehouden, zoals
blokjesrapen. Het meisje op de foto is de nu 45-jarige
Sylvia Schop. Foto’s collectie Rein Wolters -

Op Koninginnedag
beentjes van de vloer
in de Polderstraat
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.
In de Polderbuurt in Hillesluis heb
ik in mijn jonge jaren heel wat
voetstappen achtergelaten. Als kind
hielp ik broodbezorger Herman
Witholt, die in dienst was bij de
brood- en banketbakkerij Van der
Meer & Schoep. Zijn vertrekpunt
was de remise op de hoek van de
Polderlaan en Kokerstraat. Het
bezorgen begon al aan de overkant
in de Noordpolderstraat, bij
klanten die woonden direct naast
de achteruitgang van banketbakkerij en patisserie B.M. Scheffers.
Kinderen uit de omgeving kochten
daar voor een dubbeltje een grote
puntzak met koekkruimels.
Voorts hadden we klanten in de
Noordpolderstraat, onder wie de
familie C.A.D. van Nijnatten op
nummer 33 en het boven hen wonende gezin van zijn broer. In die
periode zat ik met zijn zoon Leo
en neef Rein van Nijnatten, op de
technische school Nicolaas Witsen
in de Oranjeboomstraat. Leo’s vader werd door iedereen aangesproken als ‘ome Karel’. Op 8 augustus
1945 was hij mede-oprichter van
buurtvereniging Bevrijding in de
Polderbuurt en omgeving. Penningmeester was Piet de Nijs, die
woonde op de eerste verdieping

nogal vervelend gedragende jongeman, Nico Nijding, buiten de deur.
Zijn moeder kwam op hoge poten
verhaal halen, maar ik hield voet
bij stuk dat ik hem na eindeloos
waarschuwen niet meer binnen
wilde hebben. De andere dag
stond ome Karel op de stoep met
de boodschap dat ik niet meer in

- Ove Kindvall (links) was op 22 december 1967 aanwezig bij de opening van de sigarenwinkel
van Rinus Israël aan de Polderlaan. -

boven de kapperszaak van ome
Jopie en tante Stien aan de Slaghekstraat 128. Daar woonde hij met
zijn vrouw Annie. Hun getrouwde
zoon Rinus woonde in de Rose
Spoorstraat en was secretaris van
de buurtvereniging.
Probleem
Daarvan kreeg ik wetenschap in
1963. In september van dat jaar
werd ik gekozen tot bestuurder
van Bevrijding. Als vrijwilliger
van zeventien jaar hield ik me
bezig met het volschrijven van het
maandblad en gaf ik leiding aan
de tafeltennisclub. Dat leverde me
een probleem op. Ik zette een zich

- Op kinderkamp met buurtvereniging Bevrijding in 1968. Bertus Tichelaar is nog net zichtbaar op de achterste rij
rechts van de lange man. Helemaal rechts Jo Schop die met onder meer zijn vrouw Marie leiding gaf. -

beschonken toestand de club mocht
leiden. Mevrouw Nijding was bij
hem komen klagen dat ik naar
drank stonk en dronken was. De
waarheid was dat ik even voordat
de les begon nasi had gegeten en
daar één biertje bij had gedronken.
Naderhand werd het secretariaat
beheerd door Dingeman Markus,
een (intussen overleden) aangetrouwde oom die in de Rosestraat
mijn bovenbuurman was. Op
Koninginnedag en Bevrijdingsdag
versierden bestuur en medewerkers
de Polderstraat, organiseerden
er kinderspelen en zorgden dat
‘s avonds de benen van de straat
kwamen op een oranjebal op de
muziek van het orkest Jolly Makers
van Siem Broekhuizen. Winkeliers
als slager S.C. de Rave van de
Polderlaan, banketbakker Scheffers en zijn collega G. Koppenol,
feestwinkeleigenaar Jac. Mekes
en P. Kanters van de dierenwinkel
schonken leuke prijzen voor de
verloting.
Hoofdluis
De winkel van Koppenol werd

overgenomen door bakker Piet
Degenkamp, die in de jaren
zeventig zijn winkel en bakkerij
aan de Rosestraat moest verlaten
vanwege afbraak. Naast Koppenol was sinds 22 december 1967
de sigarenzaak van Rinus Israël
gevestigd, de bekende speler van
Feyenoord en later trainer van het
Nederlands elftal. Israël had de
winkel overgenomen van goudhandelaar Piet Steenbergen. Die
was eveneens een van de betere
voetballers uit de historie van
Feyenoord, dat toen nog met een
‘ij’ werd geschreven. Alle spelers
van het eerste elftal van Feijenoord
luisterden de opening op, ook de
destijds zeer populaire midvoor
Ove Kindvall. Nadat IJzeren Rinus
op 5 juni 1975 de deur van zijn
VLJDUHQPDJD]LMQGH¿QLWLHIVORRW
betrok bakker Degenkamp de
ruimte bij zijn winkel.
Bevrijding organiseerde altijd een
jaarfeest in gebouw Spes aan de
Dordtsestraatweg met destijds
bekende artiesten als Annie de
Reuver, de Pico’s, Olga Lowina
en noem maar op, een kinderkamp
en natuurlijk een daguitstapje voor
kinderen naar bijvoorbeeld Bosbad
Hoeven in Brabant. Een keer
per jaar was er het kinderkamp,
soms in Brabant maar ook in het
bekende vakantiecentrum Fijnoord
in Ermelo. Op een keer was er in
het kamp een ernstige vorm van
hoofdluis uitgebroken. Vrijwel alle
kinderen zaten onder en moesten
behandeld worden. De kampleiding hield het angstvallig geheim,
maar een bericht op de voorpagina
van Het Vrije Volk (niet van mijn
hand) maakte daar een eind aan.
De onrust in de Polderbuurt was
groot, maar gelukkig viel het achteraf allemaal mee. Wel moest het
kamphuis ontsmet worden.
Deze herinneringen kwamen boven
na een mailtje dat ik mocht ontvangen van ABI (Bertus) Tichelaar,
destijds ook bestuurder van de
buurtvereniging. Het was het eerste
contact na veertig jaar.
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“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Informatie: 0624275313
0614363568

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

“Nieuw Zuid”
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

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

klusserij

“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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Prolongatie
Enkele maanden geleden reed ik in het seizoen 2007/2008 voor de laatste keer met de
Snerttram mee. Ná die laatste rit was de Snerttram exit: de Snerttram is dood, leve de
IJsjestram! Althans, dat was de bedoeling. RET-(Romeo)tramstel 1628 zou volledig worden verbouwd tot een zomerse IJsjestram, maar de benodigde inbouwapparatuur werd
helaas niet op de afgesproken datum geleverd. Erger nog: het is onbekend wanneer
‘snert’ in ‘ijs’ verandert.
Het uitblijven van de speciale
Brassotram in de Rotterdamse
straten laat vele Rotterdammers
zich afvragen of die Feesttram
nog wel rijdt. Het antwoord is een
volmondig ja; in een advertentie
van enkele weken geleden in deze
krant kondigde Bert Swijnenburg
(eigenaar van Restaurant Brasso)
zelfs een speciale Oud Rotterdammer-actie aan. Op woensdag 23 en
donderdag 24 april 2008 vertrekt
er ’s middags om 13.30 uur een
Snerttram vanaf het Proveniersplein (Centraal Station uitgang
Blijdorp). Na een rondrit van bijna
twee uur, waarbij u in allerlei
uithoeken van Rotterdam komt,
eindigt u tenslotte bij het eindpunt:
het Stationsplein vóór CS.
Tijdens de rit kunt u genieten van
een mok stevige erwtensoep met
bruinbrood, Rotterdamse muziek
gespeeld door de Russische accordeonist Arkadi en vakkundig
commentaar van een rasechte Rotterdamse journalist. Of deze gids
‘de waarheid en niets dan de waarheid’ vertelt, laat ik in het midden.
Het is allemaal wel leerzaam en
soms nog amusant ook!
In de Snerttram rijdt een
barwagentje mee: bij dit karretje kunt u diverse soorten
(zwak)alcoholische drankjes en
vruchtensapjes kopen. Ziet u uzelf
al in de tram zitten? Nippend aan
een wijntje, een borrel of een
goudgele rakker?
Restaurant Brasso heeft twee
bijzondere DOR-aanbiedingen:
1. De gehele tramrit zoals hierboYHQEHVFKUHYHQYRRU¼
2. Een all-inprogramma, inclusief
de gehele tramrit + een viergangen-diner in het Restaurant in de
%RH]HPVWUDDWYRRU¼
Uiteraard zijn deze prijzen per
persoon.
De snelste manier om erachter
te komen of er volgende week
woensdag en/of donderdag nog
plaatsen zijn, is om te bellen naar
%UDVVRWHO

Verkeersregels
Ik ben toch niet de enige Nederlander die alle, op ons land betrekking
hebbende wetboeken in de boekenkast heeft staan? Toen ik dan
ook onlangs op een zondag (u weet
wel: zondagsrust) rond 11.30 uur
werd opgeschud door tientallen
langzaam rijdende en luid claxonerende auto’s, greep ik direct
naar het boek “Verkeersborden en
Verkeersregels in Nederland”. Ik
zocht naar een artikel en zag:
Artikel 28: Signalen: Bestuurders
mogen slechts geluidssignalen en
knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.
en
$UWLNHO2QQRGLJJHOXLG%Hstuurders van een motorvoertuig,
EURP¿HWVHUVHQVQRU¿HWVHUVPRJHQ
met hun voertuig geen onnodig
geluid veroorzaken.
Was die kilometer lange rij auto’s
dan niet in overtreding? Was het
helse lawaai nog nergens een
surveillance-auto of politiebureau
binnengedrongen? Of was dit
(weer) één van die vele dingen,
die wij steeds meer in Nederland
‘gedogen’?
Ik heb respect voor ieder mens,
ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, politieke overtuiging of
bezit van aardse goederen. Maar
respect hebben is niet hetzelfde als
het ermee eens zijn. Natuurlijk is
mijn bezit van alle wetboeken niet
waar, maar ik lees/bestudeer wel
‘van alles en nog wat’. Daarom
dat ik hier durf te schrijven, dat
het getoeter en ander lawaai bij
allochtone bruiloftsstoeten nergens
gepubliceerd wordt. Het ‘heilige’ woord bij onze Islamitische
Medelanders is, dat het de Koran
is die ‘dit en dat’ voorschrijft. Dat
dit ‘dit en dat’ in hun eigen westers
georiënteerde ‘thuissteden’ allang
al niet meer wordt nageleefd, ontgaat de gelovige helaas in dit land.
Maar dat men naar de inhoud van
de1400 jaar oude Koran durft te
verwijzen bij het en bloc hinderlijk
geluidslawaai veroorzaken of het
en masse volledig negeren van
verkeerslichten, is een lachertje
eerste klasse. (Nu ik dit tik, bedenk
ik ineens dat auto’s natuurlijk allang op aarde zijn. Staat het niet in
het Oude Testament, dat Mozes in
z’n Eendje van de berg afkwam?).
Serieus: Gezamenlijk lief en leed
delen is prachtig! Hoe meer eenheid, des te beter. Maar kijk dan
ook even verder dan de eigen neus
lang is.
Jaaaaaaaaaren geleden maakte ik
HHQMDULJKXZHOLMNVIHHVWPHH

van een binnenschipper. Hij had
z’n schip afgemeerd beneden
aan het Coolhaventerras en zijn
ladingruim ingericht als feestzaal.
Nu, binnenschippers weten wat
feesten is: een trekharmonica
zorgde voor de meezingers, de met
sla-olie gevulde braadpannen op
het (buta)gas zorgden voor kroketten, bitterballen, kipnuggets en nog
veel meer. Het bier kon gewoon
SHUÀHVMHXLWHHQNUDWMHZRUGHQ
gepakt en voor de oudere heren
stond er een emmer met blokken
LMVZDDULQGHÀHVVHQMRQJHMHQHYHU
zich bevonden.
Omdat er de volgende dag weer
gevaren moest worden, bereikte
URQGXXUGHDYRQG]LMQKRRJWHpunt: er werd in polonaise gelopen.
Vanuit het ruim tegen de steile ladder op, over de wiebelende loopplank en op de Coolhavenkade.
Hossend en dansend, lachend en
]LQJHQGPDDNWHQZHPHW]R¶Q
man wat rondjes bij het schip en ’t
plezier kon niet op!
Tot ineens een politiewagen stopte
en via de luidspreker de vraag
kwam: Waar zijn wij mee bezig?
Het soort antwoorden dat richting
politiemensen ging, bespaar ik u;
het aardigste vond ik “Ik denk dat
jullie aan een surveillance bezig
zijn”. Maar (ook) dat antwoord
werd niet begrepen.
De ‘bruidegom’ kreeg een PV
wegens geluidsoverlast. Politie:
“Neen, er zijn geen klachten van
de directe buren gekomen (Kon
ook niet; alle buren hosten net zo
hard mee).“We zagen jullie vanaf
de Havenstraat en dit kan echt
niet!”. ‘k Ben van mening, dat
deze starre houding nog steeds
voor feestvierders opgaat. Probeer
eens een feest van binnen naar buiten te verplaatsen; natuurlijk moet
u dat dan niet na tienen ’s avonds
GRHQ,NJHHIXPLQXWHQHQGDQ
krijgt u de order “Naar binnen”. Ik
wacht tot dit voor het lawaai van
onze Medelanders ook geldt.
Lief en leed
Van het lief van een bruiloft naar
het leed van een sterfgeval is in
deze krant slechts een tussenkopje.
Naar aanleiding van de claxonerende feeststoet moest ik ineens
denken aan een ander soort stoet:
de begrafenisstoet. Toen ik mijn
ULMEHZLMVLQKDDOGHJROGGH
‘Pa brengt beschuit met thee-regel’
nog. Dat waren de weggebruikers die je altijd voorrang moest
verlenen.
Voor de jonkies onder ons:
P = politie
B = brandweer

door Aad van der Struijs

B = begrafenisstoet
M = militaire colonnes
T = tram
Natuurlijk missen wij nu de ambulance, maar dit vervoermiddel was
zo vanzelfsprekend om voorrang
te verlenen, dat er geen wetgever
nodig was.
In mijn tijd bestonden begrafenisstoeten uit een lijkkoets en
volgkoetsen. Die volgkoetsen verGZHQHQURQGHQGDDUYRRU
kwamen in de plaats volgauto’s.
Toen het verkeer steeds drukker
werd, bleven ook de lijkkoetsen
op stal staan en was alles auto wat
de klok sloeg. Doordat langzamerhand iedereen in het bezit van
een auto kwam, verdwenen de
volgauto’s één voor één. Men ging
in de stoet met de eigen wagen
meerijden; als teken dat men bij de
begrafenis hoorde reed men met
dimlicht aan. Zodoende kon men
nog min of meer als eenheid door
de stad rijden; andere weggebruikers hielden rekening met je.
Echter, er kwamen twee veranderingen: Steeds meer automobilisten
gingen ook overdag met het dimlicht aan rijden én een overledene
werd meestal niet meer vanuit
huis naar z’n laatste rustplaats
gebracht. Zijn laatste aardse dagen
verblijft de gestorvene nu in een
Uitvaartcentrum. (M’n gedachten
maken een sprong terug. Waar is
de tijd, dat je aan lakens voor het
raam zag dat daar iemand was
overleden. Waar is het meeleven
en de saamhorigheid, die vroeger
naar voren kwam op de begrafenisdag? Directe en indirecte buren

schermden destijds hun ramen af
met lakens, om hun betrokkenheid
WHWRQHQ,QEHQLNRRLWµYRRU
dag en dauw’ m’n bed uitgehaald.
M’n moeder had de bovenlakens
van het bed van mij en m’n zus
nodig: buurvrouw Gros zou die
dag begraven worden. Zo’n stoet
voor de deur was indrukwekkend:
mannen die in ’t zwarte pak en
met hoge hoed alles regelden,
doodse stilte in de straat, het vertrek uit de straat met het stilstaan
op de hoek om de overledene
nog even afscheid te laten nemen
van zijn huis en de impact op het
gehele stedelijk stadsgebeuren.
9UHHPGHQVWDSWHQYDQKXQ¿HWV
en stonden met het gezicht naar
de stoet; hoeden en petten werden
afgezet. Trambestuurders hielden
hun voet ver weg van de trambel
en bijna geen enkele automobilist
haalde de stoet in).
Wat een verschil met tegenwoordig: de lijkauto haalt het stoffelijk
overschot bij de begrafenisonderneming. De familie heeft met elkaar afgesproken dat ze elkaar op
de begraafplaats/het crematorium
zullen ontmoeten en de lijkauto
JDDWPHWNPXXUULFKWLQJµODDWste rustplaats’. Ná de auladienst,
YHHODOPHWYLGHR¿OPVHQOHXNH
CD’tjes, gaat men naar een adres
waar de broodjes, drankjes en
andere gezelligheid klaar staat.
Sterven is niet om treurig te doen,
sterven hoort bij het leven.
“Jij nog een whisky, Aad?”
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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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

SPECIAL PRODUCTS

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

Knippen
voor maar
¼ 

Knippen, verven
kort haar

¼   ¼  

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

65+ korting wo.
hele perm.

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

Dames en
heren kapsalon
Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam (Slinge),
Gratis parkeren, Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 24730320

Dominicus
!#$$#

#$!

#

""$

 

Monuta Van den Toorn

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

OPEN: ma. 16.00-22.00 uur,
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro
per maand

Tel. 0180 - 418 414



politiebericht


$$"#$" $""

Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

0DGDPH&XULHVWUDDW%XUJYDQ:DOVXPZHJ
*1'RUGUHFKW0=5RWWHUGDP
77

 

(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.
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR



LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.

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

QDWXXUVWHHQEURQVUYVRIJODV
YRRULHGHUEXGJHWHQYDQNODVVLHNWRWPRGHUQ



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

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)
Zegwaardstraat
Ik ben geboren in oktober 1933 op de
Zegwaardstraat 5 en dus iets ouder
dan Ton van Schaick, die in de krant
van 18 maart over de Zegwaardstraat
schreef. Heel vaag herinner ik mij een
Rini van Schaick, mogelijk een broer
van hem. Wat ik mij kan herinneren
is het volgende: Op de hoek van de
Zwartjanstraat zat galanteriewinkel
Iburg. Daartegenover zat v/d Wel.
Net als Piet de Jong, een groenteboer. Naast Iburg woonde de familie
Koutstaal. Hun zoon Henk is later dominee geworden. Mijn vader had een
loodgietersbedrijf. De werkplaats was
beneden en wij woonden daarboven.
Op 7 woonde de famile v/d Hoorn,
een timmerman. Zij hadden ook de
werkplaats beneden en woonden erboven. Naast drie dochters hadden zij
een zoon Bas, die architect is geworden. Naast Van der Wel zat in 1940
een garage. Daar was de morgen van
het grote bombardement in mei net
4000 liter in de tank gestopt, en daar
viel bij het bombardement (ook van
de gevangenis etc) precies een bom
in die tank. Wonder boven wonder
ging de brand er niet in. Alle cellen
van de gevangenis werden open gezet
en kort daarna belde iemand aan om
kleren en schoenen te vragen, want
hij was getroffen. Later bleek dat hij
zijn gevangeniskleren bij ons had
achter gelaten. Wisten wij veel! Mijn
vader heeft dagen geholpen met
mensen redden onder het puin van de
gevangenis vandaan. Na drie dagen
kwam er nog een gevangene uit die
geen schrammetje had. De celdeur
was over hem heen gevallen en hij zat
in een soort van tent daaronder. Mijn
YDGHUNUHHJQDDÀRRSHHQRRUNRQGH
van de directeur van de gevangenis.
Tegenover ons zat café Reichard.
Daarna kwam Heftica, reparatiebedrijf van radiatoren. Maar dat was
al na de oorlog. Op de hoek van het
doodlopende straatje naar de gevangenis, schuin tegenover Piet de Jong
zat ook een loodgieter. Boven Piet de
Jong woonde de familie Malipaard,
een gezin met veel kinderen. Mijn
beste vriendje was Piet van Arkel.
Zijn vader was postbode. In datzelfde
huis in de benedenwoning woonde de
familie v/d Palm. Vader was etaleur
en een zoon was Cock v/d Palm die
later (nachtclub) zanger is geworden.
In de oorlog wilden veel jongens
vriendje met mij zijn. Doordat
mijn vader loodgieter was, had ik
bijna altijd wel een bal om mee te
voetballen, gevonden in een goot of
op een dak. Als we de groentekar
van Piet de Jong om de hoek in de
Bleiswijkstraat zetten, was de hele
straat van ons om te voetballen. Later
voetbalden en speelden wij natuurlijk
ook in de puin. Voor de oorlog, maar
dat heb ik niet meegemaakt, reed er
nog een tram door de Zegwaardstraat.
Het trambruggetje over de Noordsingel herinnerde nog daaraan.
Cees Verloo, Zeggelaan 14
4844 SH Terheijden,Tel 076 5932057
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

Irenebrug
Bijgaande foto is
van het gymnastieklokaal met de deur
waardoor de gevangenen konden ontsnappen. In DOR
van 18 maart 2008
reageerde C. van
Boven uit Bodegraven op de raadfoto
‘60’ met een mij
bekend verhaal uit
de oorlog. Ik heb
nog een oude “de
Rotterdammer”
van zaterdag 30
juni 1962, waarin een gesprek met mijn opa (Henk van Driel) staat over zijn pensionering als brugwachter van de
Pr.Irenebrug. Het ging over zijn leven op de brug, over de oorlogstijd, dat hij vanaf het eerste uur in het verzet zat
en het verhaal van de razzia waarover volgens mij de heer Van Boven schreef. Eind 1944 kwamen de grote razzia’s
en voordat het verzet kon waarschuwen, was het kwaad geschied. In Terbregge werden 170 mannen en jongens
gepakt en opgesloten in het gymnastieklokaal bij de brug voor transport naar Duitsland. Het gebouw was hermetisch afgesloten. Twee schildwachten voor de ingang en de andere deuren op slot. Niemand had een sleutel, zelfs de
conciërge niet. Althans dat dacht men. Maar opa had een loper die op de achterdeur paste. ‘s Avonds stak hij met een
roeiboot de Rotte over en maakte geluidloos de achterdeur open. In een ommezien waren bijna alle vogels gevlogen.
Toen de Duitsers kwamen controleren, troffen ze er nog zeven van de 170 aan. Opa was de vijand een slag voor geweest. Als kind vond ik dit spannende verhalen en later begreep ik dat alles verwerkt werd door steeds over deze tijd
te vertellen. Ik heb veel respect voor deze verzetsstrijders en zeg uit de grond van mijn hart dat ik trots op hem ben.
Francien de Leede van Driel
Rietstapstraat 34, 3056LS Rotterdam
Geachte redactie
Ik krijg uw krant van een kennis en
wil reageren op een artikel uit nr 6.Ik
ben geboren in Charlois,79 jaar geleden. Als Sjaantje Kool bij juffrouw
Barto op de kleuterschool geweest.
Later als Sjaan Kool naar de lagere
school in de Klaverstraat bij mijnheer
Jansen en nog later naar de Mulo aan
de Grondherenstraat bij de heer Smallegange. Ik ben met een klasgenoot,
Wim Oldenhof, getrouwd en in 1952
in Hoogvliet gaan wonen. We hebben
de Walburg helemaal zien opbouwen
en waren erg blij dat er winkels in de
buurt kwamen. Uiteraard kwamen er
regelmatig leveranciers aan de deur,
want in zo’n kinderrijke buurt wilde
men wel klanten. En kinderrijk was
het. De luiers hingen balkon naast
balkon. De bruine balkons die in
het begin afgaven. Ik woonde in de
Abadanstraat. Die oliebuurt bestaat
allang niet meer. Ik heb er negen jaar
met plezier gewoond, ondanks de
stank die er af en toe was. Mijn man
werkte toen uiteraard bij de Shell.
Daarna hebben we nog een jaar in
Pernis gewoond. Nog later 27 jaar in
België, waar mijn man bij de EEG
werkte. Na de pensionering van mijn
man zijn we in Zwijndrecht komen
wonen. Helaas is mijn man anderhalf
jaar geleden overleden. Ik zou het
¿MQYLQGHQDOVLHPDQGPHQRJNHQGH
en eens een mailtje stuurt. Ik speur
iedere keer naar een bekende naam
en daardoor stuitte ik op dit artikel. Ik
geniet als oudrotterdammer heel erg
van uw blad en spel de artikelen.
A.M.Oldenhof-Kool
w.oldenhof@hetnet.nl
Mozartlaan 40, 3335AJ Zwijndrecht
----------------------------------------------

Wielewaal
Allereerst mijn waardering voor
uw krant. De ingezonden artikelen
maken bij veel mensen nostalgische
gevoelens los. Wat we dachten vergeten te zijn, komt weer boven als we
artikelen lezen en foto’s zien uit het
verleden. Nu het volgende:
In de uitgave van 1 april staat een
artikel over woonwijk de Wielewaal.
Met alle respect voor de schrijver,
bevat dit mijns inziens enkele onjuistheden. Ik heb van 1969 tot en met
2001 in de Wielewaal gewoond en
ben van 1994 tot 2000 actief geweest
in de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie. Het hele proces van
eventuele sloop van de Wielewaal heb
ik aan den lijve ondervonden.
Onder aanvoering van Leo Smits,
voorzitter van de bewonersorganisatie
en Leo Kik voorzitter huurdersvereniging zijn we het gevecht met de
deelgemeente het OBR en het WBR
aangegaan voor behoud van de Wielewaal. Dit heeft zes maanden geduurd
en ons slapeloze nachten gekost;
vechten tegen instanties, die alleen
maar economische belangen zagen
in de enorme grondoppervlakte van
de Wielewaal. Uiteindelijk is in het
stadhuis een overeenkomst getekend
door alle drie partijen, gemeente Rotterdam wethouder Kombrink, WBR,
BWO, met de zekerheid voor de Wielewaal voor 25 jaar voortbestaan van
de Wielewaal. De bewoners wilden
een feest maken van het 50-jarig bestaan van de Wielewaal 1949 - 1999
en benoemden mij als voorzitter van
de feestcommissie. We hebben een
jaar lang georganiseerd met talloze
vrijwilligers en op zaterdag 19 juni
1999 (en dus niet op 17 juli 1997)
een enorm feest gehouden waar een

prachtige videoband van gemaakt is.
Wie geïnteresseerd is, kan bij mij de
videoband lenen om te bekijken. In
1998 is het WBR begonnen leegkomende woningen in de Wielewaal te
koop aan te bieden, waar redelijk op
gereageerd is. Het is dan toch niet
verantwoord tegenover de nieuwe
eigenaren om in 2011 te gaan slopen.
Er is een contract getekend in 1998
om de Wielewaal nog minimaal 25
jaar te laten bestaan, dus geen sloop
in 2011, maar op zijn vroegst in 2024.
Als laatste opmerking; het zou de
gemeente Rotterdam sieren zo’n
karakteristiek naoorlogs tuindorp te
bewaren en te koesteren als herinnering aan de wederopbouw na de
Tweede Wereldoorlog.
Koos Deijl
Baarlandhof 8, 3086 EA Rotterdam
koos.deijl@planet.nl
--------------------------------------------Katwijk
Graag wil ik reageren op het artikel
Haasnoot voor schoenen van Marieke
Moughrabi-Tollig. Ook ik ging met
mijn ouders in de jaren “50-60 met
vakantie naar Katwijk aan Zee. Mijn
ouders stuurden dan van tevoren een
hutkoffer met Van Gend en Loos
naar Katwijk. Wij reisden met de
trein naar Den Haag en vandaar met
de bus. Ook wij verbleven er in een
gehuurd huis achter de boulevard in
de koningin Emmastraat bij de fam.
Remmelzwaal. De familie woonde
dan de hele zomer in de schuur.
Ik ben enig kind en zij hadden ook
één dochter Anneke. De vader was de
hele week op zee. Ik kan me nog goed
herinneren dat we luisterden naar
Scheveningen Radio. Als er contact
met hem was verstond ik er niets van,
want het kraakte en de gesprekken

gingen in Katwijks dialect. Maar wel
heel leuk en spannend in die tijd. In
de weekenden kwam hij thuis met
verse scholletjes en tongetjes die
onder de maat waren. Erg lekker.
Ook huurden wij een huisje op het
strand bij Henk van Beelen. Mijn vader had toen maar twee weken vakantie per jaar, dus gingen we bij weer of
geen weer naar het strand. Bij slecht
weer werd er gebak gehaald. Ook kan
ik me nog de zeekaak herinneren die
ik kocht bij de waterstoker.
Dochter Anneke is later met een
visser getrouwd wat helaas maar kort
duurde doordat haar man omkwam
op zee. Na twee weken namen we
afscheid om alvast weer te bespreken
voor het volgende jaar en stapten met
tranen in ons ogen in de bus terug
naar huis. Het verhaal kwam me dus
erg bekend voor en het waren heel
¿MQHYDNDQWLHV
Ineke van der Perk
inekevanderperk@hotmail.com
--------------------------------------------Rinie Stinis
Ik kan nu pas reageren op het stukje
van Jan van (Gerven/Galen?) over
meester Zinkweg. Ik zat waarschijnlijk enkele klassen hoger op de Groen
van Prinstererschool. Van de genoemde mensen ken ik er maar één en wel
zeer goed, namelijk Rinie Stinis. Ik
woonde bijna recht tegenover hem
in de Oranjeboomstraat (huis staat er
nog) en het schilder- en glasbedrijf
van zijn vader. We speelden vaak in
hun tuin achter het huis, waarvoor we
door de werkplaats heen moesten, tot
ergernis van de “schilders”.
Ik herinner mij nog de namen van
zijn oudste zus Cocky, zijn zus Illy en
als ik me goed herinner was er ook
nog een broertje. Vader Stinis was
brandmeester en holde, samen met
zijn mensen, achter een handkar met
PDWHULDDO]RDOVHHQXLWVFKXLÀDGGHU
naar de brand, in afwachting van de
brandweerauto. De handkar stond in
een brandweerhuisje naast de veiling
aan de Persoonsdam, aan het koolas
(waar we voetbalden) en tegenover
de “stinkhaven”.
Vader Stinis was ook één van de
eersten die een auto kocht, een Austin
en we mochten een rit meerijden. Een
belevenis voor jeugd, wiens ouders
alle moeite hadden de eindjes aan
elkaar te knopen en geen geld hadden om zelfs maar een klein stukje
speelgoed te kopen! Al met al moet
ik eerlijk zeggen dat het harde ‘hoofd
boven water houden-leven’ van toen
mij niet slechter heeft gemaakt.
Integendeel!
Net zoals alle Rotterdammers van
mijn leeftijd (63) neem ik aan dat
we waarderen wat we nu hebben en
als we, zoals ieder jaar, wéér moeten
inleveren en ik denk terug aan de
problemen die onze ouders hadden,
ervaar ik dit als het “iets minder goed
hebben!”.
A. Hoek
Schelf 9, 6852 ET Huissen
The Netherlands, aarthoek@tele2.nl
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TANTE POST(BUS)
Stankgolf op Parkkade
In De Oud-Rotterdammer van 1 april
2008 is op pagina 21 een verkeerd
onderschrift geplaatst bij de foto van
Rein Wolters bij het verhaal over de
twee potvissen die in maart 1937 op
de parkkade ontleed werden, omdat
de skeletten naar het Natuurhistorisch
Museum in Leiden gingen.
Er staat dat een van de slachters de
omvang van een tentakel van de potvis toont. Potvissen zijn zoogdieren
zonder tentakels. Het getoonde voorwerp is de penis van de potvis. Aan
het gezicht van de slachter te zien
was hij daar zeker van op de hoogte.
In het Natuurhistorisch Museum in
Rotterdam is een mooi voorbeeld
van een gedroogde penis te zien, die,
ondanks dat hij gekrompen is, toch
QRJHHQÀLQNHRPYDQJKHHIW
Kees Heij, c.j.heij@hetnet.nl
--------------------------------------------De Rooie Cargadoor,
De Rooie Cargadoor was de bijnaam
van cargadoorsbedrijf Trans World
Marine Agency, opgericht op 1
september 1972 en verloren gegaan
op 21 oktober 1995, en alle aan dit
bedrijf verbonden dochterondernemingen zoals Morcon, Transtally,
Oceana, Seaboard en TavPR. TWM
was een agentschap voor de Russische Rederijen zoals de BSC (Baltic
Shipping Co ) ESC ( Estonian Shipping Co ) en vele anderen.
Als oud-werknemer van dit bedrijf
(van 1975 t/m 1995) kan ik me herinneren dat wij in de Rotterdamse haven een bijzondere positie innamen.
Begonnen in 1972 zijn we
uitgegroeid tot een van de belangrijkste en misschien wel de rijkste
cargadoor van Rotterdam. Dit alles
door de enorme inzet van management en personeel. TWM was een
bedrijf vol mensen met niet meer dan
een MULO diploma, maar voorzien
van heel veel goede hersens. Wij
hebben in korte tijd de Rotterdamse
havenbaronnen laten zien wat er met
gezond verstand en hard werken
bereikt kon worden. In 1986 ware
wij de grootste en belangrijkste
cargadoor van Rotterdam en trots op
ons bedrijf. Toen perestroika en glasnost waarden werden die in het vrije
westen uitbundig werden begroet en
de wereld juichte over de val van de
muur, kwam de werkgelegenheid van
enkele honderden havenarbeiders in

gevaar en enkele jaren later werd ons
bedrijf failliet verklaard.
Het werken voor de toenmalige Sovjet Unie had dus ook een keerzijde
van de medaille.......daarom een
uitnodiging tot een reünie.
Schijf of mail even.
Fred van Heumen, Langeweg 22
3241 KA Middelharnis
avheumen@xs4all.nl
--------------------------------------------Geachte redactie
Woensdag 2 april schoof ons moeder
van 82 jaar zeer vrolijk met ‘De Oud
Rotterdammer’ bij mij, Joske en mijn
grote zus, Mieke aan voor een kop
NRI¿H³,NKHEQXHFKWLHWVOHXNV´]HL
ze glimmend. Mijn zus en ik dachten
dat het wel zou gaan over haar stad
Rotterdam. Maar nee het ging over
........The Roadrunners! Enthousiast
waren we direct. Keken, lachten en
belden meteen onze zus, Marianne
in Limburg. Zij had zo rond 1965/66
iets met Harry Gordijn en dus was en
is hij voor onze familie geen onbekende evenals The Roadrunners.
Onze vader, die toen een ruime
stationcar had, heeft de instrumenten,
hup in de achterbak, een aantal keren
naar de optredens mogen rijden. Ik,
als nakomeling van toen slechts 5/6
jaar, mocht natuurlijk mee. Waarheen
weet ik niet meer. Wel weet ik nog
GDWGHPX]LHNKDUGZDVHUÀLQNJH
danst werd, iedereen aardig voor me
was, het wel wat laat was voor me en
ik dus door alles heen ‘back stage’in
slaap viel. Ik herinner me ook dat ik
als 6-jarige veel liedjes van de Stones
en de Beatles kende. Er kwam immers altijd muziek uit de pick up of
radio, er werd dan meegezongen en...
gedanst! Als ik weer eens mee mocht
naar Hoek van Holland, moest er wel
met de spijkerbroek in zee gegaan
worden. Dan zat hij een stuk beter.
Met gitarist Harry Gordijn hebben
we nog contact. Mijn oudste zus
Mieke hoort en/of ziet nog weleens
wat van Jan Booister. Maar een ding
is zeker The Roadrunners zijn en
blijven een mooie herinnering voor
ons allemaal!
Een muzikale groet van Joske van
der Veen (meisjesnaam),
ook namens mijn grote zussen:
Mieke en Marianne van der Veen en
onze moeder:
Ria Doesburg

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!
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Oproepjes
Duifhuisschool
Dit zijn oud-leerlingen van de Duifhuisschool aan de
Pootstraat in Rotterdam. Wij zoeken
oud-klasgenoten uit de
jaren 1953-1959 van
de klas van de heer
Nettekoven om een reünie te organiseren. Wij zoeken zijn: Piet en Bep v
d Wielen, Cobie Verhoef, Corrie v Leeuwen, Rinie Sinnema, Mia Scheepbouwer, Anita Lanser, Nel v Nieuwland, Betsie Bremerkamp, Aad Vos, Aad
Jetten, Jan Bontje, Jan Hoegee, Wim Merkelbach, Frans Jansen, To Hofman,
Ton Hofman, Jopie v Ardenne, Lia Bulsing, Wil vd Star, Jeanet v Pinxsteren,
Sonja Hardeman, Aad vd Ploeg, Frans Zwarts, Thea??, Rika de Haan, Rietje
de Man, Fien en Ben R(w)agermakers, Henk Batenburg.
Wilma Klootwijk 06 46720057, Henny Ofman-Voogd 06 42490808
Gerda Vuyk- Bestevaar 010 4117897
charlie-shaver@live.nl en p.ofman2@chello.nl
Broodje Bommels
Begin jaren zestig woonde ik in het
Kleiwegkwartier en was bevriend
met Jan Witmer van de melkhandel
en Joop Rijsdijk van de slagerij aan
de Kleiweg. Als we uit gingen, was
dat meestal eerst naar café Het Fust
op het Stadhuisplein en daarna naar
een dancing. Als laatste gingen we bij
Ade aan het Noordplein een broodje
eten, meestal na middernacht. We
aten vaak een broodje Bommels; die
waren bijzonder lekker, zo lekker
dat m’n moeder ‘s maandags precies
wist wat ik had gegeten. Ik zou graag
weten of een van de lezers van deze
krant misschien weet of dat broodje
nog bestaat en misschien zelfs het recept heeft. Onlangs hoorde ik dat het
in een snackbar in Papendrecht werd
verkocht, maar het is me niet gelukt
het te achterhalen. Joop Rijsdijk heb
ik nog wel eens ontmoet de laatste
jaren in de Kuip, maar ik zou graag
weten hoe het met Jan Witmer gaat.
Ik zou het op prijs stellen als ik over
het een en ander wat informatie zou
kunnen ontvangen.
Jaap van Megchelen
Gerbrandyplein 122
3332 XE Zwijndrecht
jaap@megchelen.speedlinq.nl
--------------------------------------------CVV
Voetbalvereniging CVV, het bolwerk
van vervlogen tijden aan de Groene
Kruisweg 35 Rotterdam, bestaat
12 juli 2008 100 jaar en, u leest het
goed, is net een paar dagen ouder
dan Feyenoord. Wij zijn nog steeds

Colofon
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op zoek naar aantal oudleden voor de
reünie die op 12 juli om 18.00 uur gehouden wordt. Vooral uit de topjaren
1960 – 1964, het team dat landskampioen van de amateurs werd onder
leiding van Andre Corveleijn, waar
o.a oud-internationaal Sjaak Roggeveen en Gerrit van Pelt in vertoefden
en het team van 1974 Sluis - Bruys
- Polderman onder leiding van wijlen
Leen Admiraal. Bekijk de site van
de club maar eens; cvvmercurius.nl,
klik op jubileum en bekijk de lijsten
en geef u op voor de reünie. U mag
ook naar CVV/M komen of bellen op
de zaterdagmiddag; tel; 010-4294542
en vraag naar Thobi van Driel - Henk
van der Weel of Wim van Winden
W.O. van Winden
--------------------------------------------Zo kende ik de Maasstad
Dit boek (druk 1941) bevat 131 foto’s
van Rotterdam van voor de oorlog.
Belangstellenden kunnen dit boek na
telefonische afspraak gratis bij mij
afhalen. Ik maak meteen gebruik van
deze mogelijkheid excuus te maken
aan Jenny van der Sluijs. In en direct

na de Tweede Wereldoorlog woonde
zij in de Gerrit Jan Mulderstraat.
Zij had een jongere zus en broer en
werkte op het Telegraafkantoor. Haar
vader was ambtenaar op het stadhuis.
Zij is nu omstreeks 80 jaar (als ze,
hopelijk, nog leeft). De reden van dit
verlate excuus zal haar ongetwijfeld
bekend zijn.
P. Kraak, De Singelhof 6a
4711 EB St Willebrord, 0165-385733
--------------------------------------------Hildegardisschool
Bijgaande foto is van de tweede
klas van de mulo van de Hildegardisschool aan de Hammerstraat
en gemaakt in 1951. Wie herkent
zich op de foto? ik weet nog enkele
namen, zoals Tonia Zoetemelk, Miep
Meijer, Thea Beenen, Wil van Veen,
Cisca Peters en mijn vriendin Tonnie
Groenewegen uit de Teilingerstraat.
Ik zit op de derde bank links, met die
bos haar. Zelf woonde ik destijds in
de Hooglandstraat 119. Ik zou het
leuk vinden iets van jullie te horen.
Truus van Zonsbeek-Westhoff
Burchtpad 163
3223 GR Hellevoetsluis
0181-315071
--------------------------------------------Robijnstraat
Onderstaande foto is gemaakt omstreeks 1941. Ik ken niet alle namen
meer, maar weet wel dat een aantal
van deze kinderen niet meer in leven
is. Wie herkent zich? Ik hoop op veel
reacties.
M. van Agthoven-Ottevanger
Debijeweg 272, 3069 VG Rotterdam
ADSL581380@tiscali.nl
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Dr. Woltjerschool
Wij zijn op zoek naar klasgenoten
die samen met ons in de zesde klas
hebben gezeten van de dr. Woltjerschool (’54/’55). Wij hebben al meer
dan de helft van onze klasgenoten
teruggevonden. Helaas ontbreekt er
nog een aantal. We zoeken Alex, Cees
Baas, Ria Bokslag, Jan Buitendijk,
Joop Fabrie, Frits Hodstitsky, Joep
Kauffman, Rob Kooij, Ellie Kroon,
5LD/DQJEURHN&DWULHQ0DOH¿MW5LD
Ongaban, Rob Pelgrim, Bennie Verweij, kees Waalboer, Coby de Waard,
Dik Wezenaar en Anja de Zeeuw. Bij
voldoende belangstelling willen we
medio 2008 een reünie organiseren.
Als u iemand op de foto herkent die
nog niet gevonden is, of een tip heeft
die naar iemand kan leiden, dan horen

we dat graag.
Henk van der Sluijs
vdsluijs@gmail.com
010-2910961
Thea van der Most
theavandermost@live.nl
0180-532326
--------------------------------------------Reünie Libanon Lyceum
2009
In september 2009 wordt een grote
reünie georganiseerd. In het kader
van deze reünie willen wij onze klas
4A2 uit 1964/1965 weer bij elkaar
brengen.
Van de 28 hebben wij inmiddels 17
klasgenoten gevonden, maar we zijn
nog op zoek naar : Aad Oost, Suzanne
Willemse, Jaap Vegter, Joke van der
Kooij, Thea Freelink, Ans Men-

gelkamp, Joke van Wijland, Noldi
Holterman, Hans van de Wijngaard,
Jan de Beer en Greetje van Zessen.
Wie weet zij zijn?
Graag reacties naar:
Herman de Vaal, h.devaal@chello.nl
010-4761537
Els Beele, elsvanechten@casema.nl
070-5117921
--------------------------------------------75-jarig jubileum
Rvv Noorderkwartier
Voor ons 75 jarig jubileum zoeken
wij oud leden. Was je lid van onze
vereniging dan willen wij u vragen
contact met ons op te nemen door
te bellen naar één van onderstaande
telefoonnummers. Indien u nog in
het bezit bent van oude voetbalfoto’s
of iets in diens aard zouden wij dat
graag hebben voor een expositie.
Tijdens het jubileum zijn er tevens
diverse activiteiten voor uw kinderen,
zodat ook de jongeren zich deze dag
kunnen vermaken. Omdat het 75-jarig
bestaan in de vakantieperiode valt,
hebben we besloten de viering te
houden op 6 september 2008 vanaf
13:00 uur. Voor meer informatie:
Rvv Noorderkwartier
Energieweg 15
3041 JC Rotterdam
010-466 00 00 / 0644-337851.

Puzzel mee en win !!!
Op de puzzel in de krant van 1 april ontving de redactie weer ruim duizend oplossingen. Voor wie de krant goed had
gelezen was het dit keer niet zo moeilijk. De oplossing luidde:

Er op uit met Van der Valk Vakanties
en dat had natuurlijk alles te maken met de prachtige lezersaanbieding van Van der Valk Vakanties voor een schitterende busreis naar Berlijn. Helaas is dat niet de prijs die de puzzelwinnaars krijgen toebedeeld, maar zij kunnen
binnenkort wel een leuke Rotterdamse attentie in hun brievenbus verwachten.
De winnaars zijn:
W.J.Willebrands, Hellevoetsluis
L. Lucardie, Maassluis

Betty Oudenaarden, Rotterdam
Mw H. Brans – Breitenbach, Puttershoek
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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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Rotterdam Centrum en 18 of 22 april
in Rotterdam Noord. We zoeken
jongeren van TOEN en jongeren van
NU die zich willen aanmelden voor
deze gesprekken. Verder hopen we
natuurlijk op veel publiek!
Sabine Maertens
projectgroep Start Nationale Viering
van de Bevrijding, 5 mei 2008
06 4609 4487
sabine@rotterdamfestivals.nl
www.bevrijdingsdagzuid-holland.nl
--------------------------------------------Behangers Mackenbach
In mijn familie kwamen vroeger veel
behangers en stoffeerders voor. Dit
beroep ging over van vader op zoon.
Rond 1900 was mijn overgrootvader
Jacobus Mackenbach behanger in de
Wiekstraat en de Marnixstraat, zijn
broer Johan Pieter Mackenbach was
behanger in de Benthemstraat, en zijn
broer Wilhelm Dirk Karel Mackenbach deed hetzelfde in de Wollefoppenstraat. Ook hun zonen waren
behanger op verschillende plaatsen in
Rotterdam. De laatste hield er rond
de Tweede Wereldoorlog mee op. Ik
ben op zoek naar herinneringen en foto’s. Wie herinnert zich iets van deze
behangers? Misschien heeft iemand
een foto van hun zaak?
Johan Mackenbach
Email: j.mackenbach@planet.nl

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

F.M. Boon, Delft

)PSJ[POUBBM
GPSU LBTUFFM PQHFWFO TUPQQFO /FEFSMBOETFPNSPFQWFSFOJ
HJOH/FEFSMBOETFSJWJFSCJOOFOWBBSUVJHFNJOFOUJF BGL 
HPEWBOEFMJFGEFKPOHFOTOBBNQBBSEFOTMFFCSBOE WVVS 
 CSBOETUPG QFVU   KPOHFOTOBBN  PNNF[XBBJ XFOEJOH  
IFSUFOTPPSU  MFEFNBBU  PQFSB WBO 7FSEJ  NBOOFUKFTTDIBBQ
 NPPJ FO GSBBJ HFMFHFO  EBOTGFFTU  QSFFLTUPFM  TMVJTLPML
LXBKPOHFOXBOEFMIPPGEHSPUF[BOHHSPFQIPVUFOCMBBT
JOTUSVNFOU  OBEFSFOE POIFJM  NFUBBMTPPSU  IBSEF EFMGTUPG
 [XFNWPHFM  ESVL VJUHBWF   UFMXPPSE  WPHFM  EFFM
WBOMJDIBBN&VSPQFTFUBBM5PFHFQBTU/BUVVSXFUFOTDIBQQFMJKL
0OEFS[PFL BGL BDIUQPUJHJOTFDUQVMWFSJH MPT &OHFMTCJFS
CFSHHFJUTUBQ&VSPQFFTMBOEUFOOJTUFSNNBBOTUBOE
BGL BGWBMWBONFUTFMXFSLLMFVSWBOEFSFHFOCPPHQBMMB
EJVN TDIFJLBGL BBOXJK[FOEWPPSOBBNXPPSETQSPPLKFTGJHVVS
 QMFDIUJHF CFMPGUF  SPEF WSVDIU NW   CFQBBMEF [XFNCFXF
HJOH

KV/JV
Ik zoek de meiden van de opleiding
kinder- en jeugdverzorging KV/JV,
examenjaar 1975 van de 5de Nijverheidsschool voor meisjes in de Catharina Beersmanstraat te Rotterdam
West voor een reünie en wel:
Alie van Wijk, woonde in de Willem
Buytewechstraat met moeder en
broertje Wim, Margreet Ras, Marja
Jongbloed, Trudie Wolters, Elly
Schrader/Merkelbach, Elly de Jong en
Anja Ruikem. Reacties graag naar:
Marja IJsselsteijn
Singel 71, Schiedam
010 4262084 of ijmar@hotmail.com
---------------------------------------------Vrijheid maak
je met elkaar!
Dit jaar vindt de nationale viering
5-mei plaats in Rotterdam. Namens
de gemeente Rotterdam en de
Provincie Zuid-Holland is Rotterdam
Festivals betrokken bij de organisatie
van een aantal projecten op en rond
5 mei. Bijzonder is het project Jong
in 45 - Jong NU. Met een Engelse
dubbeldekker, de SolidariBUS, laten
we op aansprekende en toepasselijke
locaties in Zuid-Hollandse gemeenten
de jongeren van toen en de jongeren
van nu met elkaar in gesprek gaan
over vrijheid. De SolidariBUS staat
21 april in Rotterdam Charlois en
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Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (5)
In De Oud-Rotterdammer van
18 maart liet Priscilla Gonçalves van de afdeling Voorlichting en Publiciteit u weer een
bijzonder voorwerp zien. Ook
deze keer weer veel leuke reacties met soms uitgebreide
en amusante toelichtingen.
En wat was het voorwerp?
Welnu, het ging hier om een
zogenaamde stekeltrekker!

Daarmee werden stekels met
wortel en al uit het weiland
getrokken, want waar stekels/
distels stonden aten de koeien
niet. Volgens de wet mochten
de stekels niet gemaaid worden met zeis of maaibalk, maar
moesten zij met wortel en al
getrokken worden.
Bijna de helft van de inzenders
noemde dit woord. Maar er waren ook andere benamingen,
zoals disteltang, stekeltang en
stekelplukker. Deze inzendingen dongen ook mee.
Uit de inzendingen zijn de volgende prijswinnaars geloot:
mevrouw $+. .FMMFTWBO
8JKL uit Rotterdam, mevrouw
+ WBO EF 1BWFSU uit Rotterdam, ) .POUFOZ uit Zwartewaal, Herman Scholte uit
Heenvliet en A. Zonneveld uit
Schiedam. Van harte gefeliciteerd! U krijgt binnenkort uw
prijs thuisgestuurd.

En wat is dit?
Wij roepen ook nu weer uw hulp
in bij het achterhalen van de
naam en het doel van een artikel.
Priscilla toont u deze keer een
gietijzeren artikel voor thuisgebruik.
Weet u de juiste benaming èn waar
het precies voor gebruikt werd?
Stuur uw oplossing WØØS  NFJ

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!IVNBOJUBTSUOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Vrijwilligers

In het museum in Humani
UBT"LSPQPMJT JT OPH QMBBUT
WPPS WSJKXJMMJHFST EJF SPOE
leidingen verzorgen in de
weekeinden. Het gaat om
éenmaal in de veertien da
HFO PQ [BUFSEBH PG [POEBH
PWFS FOJHF UJKE PPL JO POT
museum op Zuid).

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

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

Pameijercollega’s belangrijke schakel
bij restaurant, keuken en transport

den. De kelder wordt geveegd
en geschrobd zodat de ingang
naar het Herinneringsmuseum
er altijd op en top uitziet.
Mochten er tafels of stoelen
verplaatst moeten worden
dan staan de jongens paraat
om dit voor ons te doen.

Sedert enkele maanden werken in restaurant Akropolis in Hon
EFSE FO 5JFO .PSHFO )JMMFHFSTCFSH  FFO BBOUBM DMJÑOUFO WBO
EF TUJDIUJOH WPPS NFOTFO NFO FFO WFSTUBOEFMJKLF CFQFSLJOH 
1BNFJKFS %F[F DPMMFHBT POEFSTUFVOFO POT UFBN CJK EF XFSL
[BBNIFEFO%F[FFOUIPVTJBTUFXFSLOFNFSTIFMQFOCJKEFWPPS
CFSFJEJOHFOWPPSMVODIFOEJOFS [PBMTIFUTOJKEFOWBOEFLPN
#FMBOHSJKL
kommers, tomaten en sla, maar ook het maken van rauwkost en
Kortom: onze
UPFUKFT
Verder houden zij vol overgave
de afwas bij, houden de tafels
schoon en zorgen dat alle kopjes en theeglazen aangevuld
 naar Stichting Humanitas, blijven.
Afdeling Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC Rot- 1SPFWFOFOSVJLFO
terdam of mail naar info@huma- Ook in de centrale keuken werkt
nitas-rt.nl (onderwerp: prijsvraag een aantal cliënten met enorme
- vergeet niet uw adres te vermel- overgave. Deze jongens houden
den) en u maakt kans op één van de keuken schoon en zorgen
de vijf prachtige boeken ‘Open de dat de koks op tijd de spullen
luiken van uw geheugen’ met di- schoon en droog aangeleverd
nerbonnen ter waarde van € 30 te krijgen. Voor hen is het helemaal
gebruiken in één van de vijftien pret, omdat zij van alles kunnen
Humanitas seniorenrestaurants. proeven en ruiken!
De uitslag van deze prijsvraag Op sommige momenten, als de
kunt u lezen in De Oud-Rotter- tijd het toelaat, nemen zij plaats
dammer van 13 mei 2008.
Medewerkers van Humanitas zijn
van deelneming uitgesloten. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Pameijercol-

aan de lopende band
om onder
het
toeziend oog
van
onze
koks de bakjes maaltijd
componenten te vullen.
Op de afde- Soms nemen zij plaats aan de lopende band om de bakjes
ling trans- maaltijdcomponenten te vullen, zoals hier Marcel en Lina
port zijn er ook cliënten werk- lega’s zijn heel erg belangrijk
zaam. Deze hebben de zorg dat bij het reilen en zeilen van
alle containers van de afdelin- restaurant, centrale keuken en
gen gehaald en gebracht wor- transport.

Oplevering
levensloopbestendige
appartementen De
Bezoek het Humanitas Herinneringsmuseum Zilverlinde begonnen
O
Openingstijden:
i
ijd
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
Gratis entree!
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

%F[F NBBOE WJOEU EF HFGBTFFSEF PQMFWF
ring plaats van de appartementen in het
DPNQMFY %F ;JMWFSMJOEF JO IFU #FSHTF 1BSL
JO)JMMFHFSTCFSH4DIJFCSPF"MMFLPPQBQQBS
UFNFOUFO PQFFOQFOUIPVTFOB [JKOJONJE
EFMTWFSLPDIU%FWFSIVVSMJHUPQTDIFNBFS
[JKOOPHFOLFMFIVVSBQQBSUFNFOUFOWSJK

De woningen in De Zilverlinde
zijn ‘levensloopbestendig’. Zo’n
woning is zodanig ingericht
dat iedereen er kan wonen, ongeacht aard en omvang van de
hulpvraag. Ook zonder hulpvraag. Gedwongen verhuizen is
Humanitas wil over heel Rotterdam een aantal musea realiseren. We er niet meer bij wanneer er sprazijn druk bezig met de bouw en inrichting van een prachtig ‘kelder- ke is van toenemende hulpvraag.
museum’ in de Jan Meertensflat in Lombardijen. Over enkele maan- De bewoner blijft samenwonen
met de partner of een familielid.
den moet het klaar zijn. Wij houden u op de hoogte.
Een groot voordeel van een appartement in De Zilverlinde is
ook dat het complex HumanitasAkropolis er vlak naast ligt. Dat
geeft de zekerheid dat er altijd
iemand komt als een bewoner
zorg nodig heeft. Dat geeft rust
en vertrouwen en tijd om zich

Waar het verleden toekomst heeft

Binnenkort ook museum op Zuid!

bezig te houden met de leuke
dingen in het leven. Daarnaast
zitten er veel gratis extra diensten in de huurprijs inbegrepen,
zoals conciërgeservices, hulp bij
computerstoringen, korting in
alle Humanitasrestaurants, gratis advies van de zorgconsulent,
gratis juridisch advies bij problemen met zorgindicatie, etc. etc.
Indien u belangstelling heeft
voor het koop-penthouse, kunt
u contact opnemen met Atta
makelaars  .
Bent u geïnteresseerd in één van
de laatste huurwoningen, dan
kunt u bellen met Jacqueline
Metselaar .

Kopstuk voor Zuid
Voor verpleeghuis Hannie
Dekhuijzen in Charlois zoeken wij een afdelingshoofd
dat wil meedoen in de voorhoede van de zorgvernieuwing. Werken in een sfeervolle, vrolijke omgeving? Vraag
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

