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Dé krant voor de 50-plusser
Voedseltochten in hongerwinter waren beproeving

Erwten, bruine bonen, rogge en vlees
Eind 1944 kwam het water
ons tot de lippen van de
honger. Mijn vader en oudste broer werkten allebei
in Duitsland en ik was met
twee jongere broertjes en
mijn moeder achtergebleven
in Rotterdam. We wilden ook
eens een poging wagen aan
eten te komen en dat moest
ik als veertienjarige doen.
Eerst moest ik aan geld komen om de eventuele inkopen
te betalen. Daar was mijn
opa goed voor. Toen moest
LNHHQÀHWVEHPDFKWLJHQ:LM
woonden in de Klosstraat boven een pakhuisje en hadden
JH]LHQGDWGDDUHHQRXGHÀHWV
zonder banden stond.

Mijn moeder vroeg de eigenaar, die
RSGH3ROGHUODDQZRRQGHGLH¿HWVWH
PRJHQOHQHQ'DWPRFKWQXQRJULMNODDU
PDNHQ2XGGLNWRXZRSJH]RFKWHQGDW
PHWGXQLM]HUGUDDGRPGHYHOJHQJHZLN
NHOGGDWZDUHQGXVPLMQEDQGHQ0HW
DOOHHQZDWJHOGQRJJHHQERWHUKDPYRRU
RQGHUZHJJLQJLNRSVWDS'ULQNHQHQ
HWHQPRHVWLNRQGHUZHJQDDU=ZROOHRS
GHNRSWLNNHQ
+HWHHUVWHVWXNWRW8WUHFKWPDDNWHLN
HUHHQVSRUWZHGVWULMGYDQPDDUGH
LM]HUGUDDGZLNNHOVZDDUPHHLNKHWGLNNH
WRXZRPZLNNHOGKDGZDUHQDOVQHO
KHOHPDDOYHUVOHWHQHQLNPRHVWHHUVWKHW
DFKWHUZLHOWRXZYULMPDNHQHQHYHQODWHU
KHWYRRUZLHO'XVRSGHYHOJHQYHUGHU
,QGHQDPLGGDJUDDNWHLNLQ1LMNHUNPHW
GHYRRUZLHOYHOJLQHHQVSOHHWWXVVHQGH
WHJHOVHQYLHO
(HQDDUGLJHYURXZKLHOSPLMRYHUHLQG

Deze week o.a.:

- Elk mogelijk vervoermiddel werd ingezet om voedsel te halen (foto Emmy Andriessen, verz. J. Muller) -

HQYURHJZDDULNYDQGDDQNZDP,N]HL
³5RWWHUGDP´³,NKHEHHQ]XVLQ5RWWHU
GDPLQGH6FKLOGVWUDDW´YHUWHOGH]H'LH
6FKLOGVWUDDWZDVQRJJHHQGULHKRQGHUG
PHWHUYDQRQVKXLVGXVKHWLMVZDVVQHO
JHEURNHQ=HERRGPLMHHQVODDSSODDWV
HQVWHOGHYRRUGDWLNELMKDDUDDQERRUG
LQKHWYRRURQGHU]RXVODSHQ,N]HL
QDWXXUOLMNJUHWLJMDHQYHUWHOGHGDWLNHHQ
VFKLSSHUVNLQGZDVHQLQGH1DVVDXKDYHQ
RS)H\HQRRUGJHERUHQZDV
Vermoeid
0LMQYDOPHWGH¿HWVODJQDWXXUOLMNRRN
DDQRYHUYHUPRHLGKHLGHQPLMQRQW]HW

Bidden
2QGHUZHJQDDU=ZROOHNUHHJLNELMHHQ
EDNNHULMWMHEURRGPHWERWHU,NZLOGH
GHHHUVWHKDSQHPHQWRHQGLHEDNNHU
WDPHOLMNEDUV]HL³0RHWMHQLHWELGGHQ
YRRUMHJDDWHWHQ"´,NKHEPDDUHHQ
NUXLVMHJHVODJHQHQHHQ:HHVJHJURHWMH

- Het waren barre tijden (foto Emmy Andriessen, verz. J. Muller) -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

WHQGHKRQJHU,NKDGDOGLHWLMGQLHWV
JHJHWHQQDGLHWZHHVQHHWMHVEURRGWKXLV
:HOKDGLNELM:RHUGHQWZHHJURWHJOD
]HQPHONJHKDGPDDUGDWZDVQDWXXUOLMN
WHZHLQLJYRRUGLHWDFKWLJNLORPHWHUGLH
LNHURSPLMQ¿HWV]RQGHUOXFKWEDQGHQRS
KDG]LWWHQ
$DQERRUGNUHHJLNERHUHQNRROPHWHHQ
VWXNZRUVWHHQIHHVWPDDO,QKHWYRRURQ
GHUZDVHHQPRRLHVODDSSODDWVPHWGLNNH
GHNHQVHQKHWURRNHUKHHUOLMNZDQWGH
VFKLSSHUKDGGDDUHHQYRRUUDDGDSSHOVLQ
HHQUHNPHWNLSSHQJDDV6WLHNHPKHELN
HUHHQKHHOVWHORSJHJHWHQ
'HYROJHQGHGDJYURHJGHVFKLSSHUV
YURXZODFKHQGRIGHDSSHOVOHNNHUZD
UHQ,NNUHHJHHQNOHXUHQ]HLYHUOHJHQ
³-D´%LMKHWDIVFKHLG]HL]HWHJHQPLM
³$OVMHRSGHWHUXJZHJEHQWHQMHKHEW
QLHWVNXQQHQNRSHQNRPGDQODQJVPLV
VFKLHQKHEEHQZLMGDQZDWYRRUMH´


 
  



 
Het vertrouwen van vijf generaties
Tel. 010 - 447 99 00 www.vanderspekuitvaart.nl
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Tuinmaterialen
nodig?
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Bleiswijk
010-5215656

RSJH]HJG'DWYLHOEOLMNEDDUJRHGELMGH
EDNNHUZDQWELMKHWDIVFKHLGJDIKLMPLM
HHQSDNMHVLJDUHWWHQYDQKHWPHUN&RQVL
LN]DOGLHQDDPQRRLWYHUJHWHQ+HWZDV
HHQJHZHOGLJEH]LWHQNRQYHHOGHXUHQ
voor me openen.
(LQGHOLMNVWRQGLNYRRUGHEUXJYDQ
=ZROOHHQLNZDVQLHWGHHQLJH,HGHUHHQ
ZDFKWWHRSHHQNDQVGH1HGHUODQGVH
/DQGZDFKWHQGH'XLWVH3ROL]HLYRRUELM
WHNRPHQ'HHQLJHNDQVZDVPHHWH
ORSHQPHWDUEHLGHUVGLHYRRUGH72'
ZHUNWHQRIPHWHHQOHXNHYURXZ'LH
ZHUGHQVRPVPHWYHHOJHÀLUWZHOGRRU
JHODWHQ0LMOXNWHKHWQLHW
Geen lege handen
,NVOLHSWZHHQDFKWHQLQ+DWWXPLQHHQ
JURRWJHERXZ0DQQHQHQYURXZHQDSDUW
HQLQKHWVWUR-HNUHHJHUµVDYRQGVSDS
HQµVPRUJHQVHHQVQHHEURRG:HWHQG
GDWLNLQ1LMNHUNELMKHWVFKLSSHUVJH]LQ
QRJZDWYRRUWKXLVNRQPHHQHPHQ
DDQYDDUGGHLNGHWHUXJWRFKW2QGHUZHJ
VWRSWHLNELMHHQERHUGHULMHQPRFKWELQ
QHQNRPHQ'HERHUKDGEOLMNEDDU]R¶Q
PHGHOLMGHQPHWPHGDWKLMPHYLMINLOR
EUXLQHERQHQDDQERRG*UHWLJ]HLLNMD
HQERRGKHPVLJDUHWWHQDDQHQNUHHJRRN
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QRJHHQNOHLQHNLORNDDV'LNWHYUHGHQ
GDWLNPHWHWHQWKXLV]RXNRPHQNZDP
LNZHHUELMGHVFKLSSHUVIDPLOLH=LM
ZDUHQQXQRJYULHQGHOLMNHURPGDW]H
PLMWLHQNLORHUZWHQHQYLMINLORURJJH
ZLOGHQPHHJHYHQDOVLNGHKHOIWELMKDDU
]XVLQGH6FKLOGVWUDDW]RXEUHQJHQ
Gelukje
9ODNYRRUELM8WUHFKWKDGGHQ(QJHOVH
YOLHJWXLJHQHHQYUDFKWZDJHQPHWYOHHV
EHVFKRWHQ,HGHUHHQGLHYRRUELMNZDP
NRQWZHHNLORYOHHVNRSHQ1XNZDPKHW
JHOGYDQPLMQRSDYDQSDV7RHQLNWKXLV
NZDPPHWHUZWHQEUXLQHERQHQURJJH
HQYOHHVYRQGPLMQPRHGHUKHWUDDUGDW
HUHHQJHGHHOWHQDDUGH6FKLOGVWUDDW
PRHVWHQRRNRSRHHQRSDZDWPRHVWHQ
KHEEHQPDDUWRHQLNKHWKDGXLWJHOHJG
ZDVHUJHHQHQNHOEH]ZDDU,NJLQJPHW
HUZWHQHQWDUZHQDDUGH6FKLOGVWUDDWHQ
KHEQRRLW]XONHEOLMHJH]LFKWHQJH]LHQ
DOVYDQGLH]XVHQWZHHNLQGHUHQ'XL
]HQGPDDOGDQNZDVPLMQGHHOHQRRNELM
RSDNRQLNJHHQNZDDGPHHUGRHQWRHQ
LNKXQHHQSRUWLHJDIHQKLMKDDVWDO]LMQ
JHOGWHUXJNUHHJ
-DDS0DUWHQV
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Woensdag 7 mei

V R I E N D E N K O O PAV O N D
voor de lezers van De Oud Rotterdammer!
Als eerste winkelorganisatie in Nederland organiseert HEMA een bijzondere en exclusieve
koopavond voor alle Rotterdamse en Oud
Rotterdamse 50 plussers.
Met een aantal aantrekkelijke aanbiedingen
wil HEMA tientallen jaren klantentrouw belonen van honderdduizenden mensen die met
de HEMA zijn opgegroeid.

Ook wil HEMA al die mensen bedanken voor
het maken van reclame voor HEMA bij de
nieuwe generaties klanten die de weg naar
misschien wel het aardigste gezinswarenhuis van Nederland inmiddels ook weten te
vinden.
Tot 21.00 uur staan onze deuren voor u
open. Op vertoon van de bon uit deze
advertentie (op vertoon van de hele krant
mag ook), wordt u gastvrij onthaald door de
directie en medewerkers van HEMA Rotterdam op Beursplein 2*, waar u vanaf 18.00
XXUNXQWSURÀWHUHQYDQ

15% KORTING OP HET
GEHELE ASSORTIMENT!*
Gratis kofﬁe en thee
met wat lekkers erbij

Vrienden Verrassingsmenu
voor slechts € 6,50

Wanneer u voorafgaand aan het winkelen of
WXVVHQGRRUWUHNKHHIWLQNRIÀHRIWKHHVWDSW
u gewoon even het restaurant binnen. Wij
VFKHQNHQGHNRIÀHHQWKHHRSGH]HELM]RQ
dere koopavond niet alleen gratis, u krijgt er
ook nog iets lekkers bij.

Vanaf 17.00 en 19.00 uur staat de keukenbrigade van het HEMA Restaurant voor
u klaar om u te verrassen met het speciaal
voor deze avond samengestelde tweegangen
vriendenmenu waarvan de prijs ouderwets
laag is gehouden.

UITNODIGING VOOR DE VRIENDENKOOPAVOND
OP WOENSDAG 7 MEI 2008 BIJ HEMA BEURSPLEIN*
Op vertoon van deze uitnodigingsbon zetten wij de deuren
voor u open en wordt u gastvrij onthaald door de directie en
medewerkers van HEMA.
2RNGH+(0$ÀOLDOHQ=XLGSOHLQ.HL]HUVZDDUG$OH[DQGULXP+RRJYOLHW6FKLHGDP
Vlaardingen, Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel zijn woensdag 7 mei tussen 18.00 en 21.00 uur geopend voor Rotterdamse en Oud-Rotterdamse
50-plussers.
Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van de volgende vriendenkoopavond,
meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.hema.nl

* De korting geldt vanaf 18.00 uur. Uitgezonderd zijn artikelen van de bedieningsafdelingen food, horeca en banket, fotoservice, telecomartikelen en de gordijnmaak-service. Deze afdelingen zijn op de koopavond ook niet open.
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Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “ www.deloet.nl 0180661559
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Grote Cap de top in Rotterdam
- Het personeel van Kruininger Gors in 1958
PHWOLQNV ]LWWHQG GLUHFWHXU9DQ+HQQLNHQ
UHFKWV ]LWWHQG ]LMQODWHUHRSYROJHU:&0
:LP %RRJHUW'HDQGHUHQWXVVHQKHQ]LMQ
YOQU$QQLH+DQVHQ%RGH1:DORS/HHQYDQ
0DULRQHQ:DUUH%ODDV6WDDQGYOQU-DDS
6WRON06WRON6QRH\-DDS1RRUGHUPHHU
&HHVGH5HXV3LHWYDQGHU+RHN3LHW
5RVNDP$ULH.ORRV'LUNYDQ+XOVW/HHQ
:DDOERHUHQ:LP0DNNXV
Foto Kruininger Gors -

Plank mis met
schoonvader Koos
Postema
Niet recreatieleider Jan van Tussenbroek is de schoonvader van Koos
Postema, maar Isaäc van Hennik die
van 1957 tot 1973 directeur was van
het Kruininger Gors. Bij het samenstellen van het artikel bestond al twijfel
over ‘wie van de twee’. Navraag bij
een kenner van ’t Gors bracht helaas
toch de verkeerde naam in de krant en
daar sloeg DOR de plank goed mee
mis. Excuses, uiteraard, en dank voor
de oplettende lezers die tikken op de
redactionele vingers uitdeelden.
Klaas Natte, voorzitter van kampeervereniging Dindoa reageert: “Leuk
stukje in De Oud-Rotterdammer over
het Kruininger Gors. Bewoners van
’t Gors vinden het altijd leuk als hun
recreatiecentrum in beeld komt. De
foto van Jan van Tussenbroek bij het
stuk is helemaal te gek. Voordat hij als
recreatieleider aangesteld werd, was
hij voorzitter van Dindoa. De informatie dat hij schoonvader is van Koos
Postema is niet juist. Dat was Van Hennik, onze toenmalige directeur. Dindoa
bestaat 1 mei 60 jaar en als DOR denkt
dat daar een leuk verhaal in zit, zullen
we u graag verwelkomen.”

“Als mijn opoe met haar orgel een straat in kwam waar
al een ander orgel stond
te spelen, dan maakte die
ander zich meteen uit de voeten. Tegen de Grote Cap van
Mina van Es was geen enkel
straatorgel opgewassen. Dat
ding had zo’n prachtig geluid
en zo’n volume, dat hoorde
je straten verderop”, roemt
Aart van Es (79) het orgel dat
woensdag 7 mei te beluisteren valt bij pannenkoekenhuis De Nachtegaal in het
Kralingse Bos. De kleinzoon
van Mina groeide op met de
Grote Cap en heeft prachtige
herinneringen aan het orgel.
“De familie Van Es is een echte
orgelfamilie”, begint Aart zijn verhaal.
“Voor de Cap liepen mijn grootouders al met De Grote Vreese, die zij
huurden van de eigenaar, maar in 1932
kochten zij zelf De Pauw, die later als
de Grote Cap van Mina van Es door
het leven ging. Ik was nog heel jong,
maar was er altijd bij als ze met hun
orgel door Crooswijk trokken. Mijn
vader liep in de steun en werkte dus
clandestien, ‘zwart’ zouden we nu
zeggen. Hij draaide en liep te mansen,
samen met de vaste knecht Jan van

- De Grote Cap in volle glorie -

Eck en Aar Hanselman. Opoe was er
altijd bij en bewaakte de centjes. Aan
het eind van de dag mocht ik bovenop
het orgel meerijden naar de stal. Wij
woonden in de Dirk Smitsstraat in een
klein benedenhuis. Als er onderhoud
gepleegd moest worden, haalde mijn
vader het orgel in onderdelen uit elkaar
en repareerde alles bij ons in het piepkleine keukentje. Zelfs de draaiboeken
herstelde hij eigenhandig.”

Emotioneel
Trots vervolgt hij: “Waar de Cap
speelde zag het altijd zwart van de
mensen, iedereen danste op straat mee
op de muziek. Het geluid was prachtig
van klank, maar ook erg hard, doordat
de Cap een dubbele balg heeft. De muziekkwaliteit was mede te danken aan
de boeken die de beroemde Carl Frei
maakte. Uniek was dat de boeken voor
de Cap ook gedraaid konden worden
op de wereldberoemde Arabier. Dat
komt maar zelden voor. Voor elk orgel
moeten altijd aparte boeken gemaakt
worden.”
Opoe Van Es verkocht haar fraaie orgel
in 1943, maar kocht daarvoor de Cello
terug.
“Die kwam op Dolle Dinsdag voor
het eerst naar buiten”, weet Aart nog.
“Maar toen we hem ’s avonds terug
brachten naar de Molenwatersteeg
werden we alweer beschoten door de
Duitsers. Het was helaas nog niet voorbij. Na de oorlog hebben we nog jaren

met de Cello door het Oude Noorden
getrokken, tot opoe overleed. De Cello
is toen verkocht en draait nu nog in
Canada. Mijn vader werd stratenmaker,
Aar Hanselman heeft nog jaren met
de Pod in het Oude Noorden gespeeld.
Zelf ben ik altijd in de muziek gebleven, onder meer als dirigent bij accordeonorkest Philharmonica en de Rotterdamse Mondharmonicaclub. Maar
nog altijd als ik een orgel hoor, moet ik
even blijven luisteren en genieten. Op
7 mei gaat mijn hart beslist open als ik
het orgel van mijn opoe weer hoor. Het
zal best emotioneel worden.”

.OHLQ]RRQ$DUW O HQ]LMQYURXZ U ÀDQNHUHQGHKXLGLJHHLJHQDDUYDQKHWRUJHO

Ruud Wagner, technisch beheerder van
Hogeschool Rotterdam, geeft eveneens
aan dat er sprake is van naamsverwisseling. “Ik heb altijd gedacht, maar kan
het fout hebben, dat Isaäc van Hennik
de schoonvader van Koos Postema was.
Hij had twee kinderen: zoon Leo en een
dochter Ineke. Vaak had hij het over zijn
dochter en beroemde schoonzoon. Zoon
Leo van Hennik was docent (nu met
pensioen) aan de Hogere Technische
School in Rotterdam, nu onderdeel van
de Hogeschool Rotterdam.”

c foto burosolo.nl

CCtje
Deze week helaas
geen Column van
Cox, Gerard is er
even lekker tussenuit,
zodat hij daarna weer
uitgerust aan zijn
columns kan werken.

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 meegenieten. 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.

$DUWLVKHWGUDDLHQQRJQLHWYHUOHHUG

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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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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.-

5

Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

VOOR ROTTERDAM
BOEKEN
WWW.UITGEVERIJVOET.NL

010-2847362

40PlusRelatie.nl
Voor een betrouwbare partner!
Bel: 015-8894807 (lid BER)

EHODVWLQJ
DDQJLIWH

Mode in maat 36-50

êIä§kÙukII§Ù
)LVFRRSJRHG
DGYLHVYRRUHHQ
ODJHSULMV
ZZZILVFRRSQO
)LVFRRS
ÛgÙózzÙôÙóÖóóÖóó
§«UÒa««º¿§
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UITGEBREIDE COLLECTIE
PAKJES EN JAPONNETJES
OOK VOOR FEESTELIJKE
GELEGENHEDEN

ÙÙÙÙÙÙêI§I

¿¨

ö

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

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

Onze unieke
service:
U wordt 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 63”
De fotografen bij De Oud-Rotterdammer krijgen het steeds
gemakkelijker nu de oplossers
van een Waar-was-dat-nou foto
gelijk maar de foto van ‘nu’ meesturen. Dit is grandioos, want zo
maken we met z’n allen (lezers
en redactie) de meest echte
krant van Rotterdam.
De raadfoto liet vier weken geleden de Brussestraat zien met op
de achtergrond de RK-kerk aan de
Goudserijweg. Slechts een enkeling
gaf een verkeerde straat als oplossing;
de fotograaf van de ‘nu’-foto (Cees
den Dikkenboer uit Kralingen) in elk
geval niet!
Rob Driesen (staat hier niets, is het
Rotterdam): “Voor velen waarschijnlijk niet zo’n makkelijke, maar
wanneer je een aantal jaren op de
Veemarkt hebt gewerkt en van over de
EUXJJHQNZDPRSGH¿HWVZDVGLWHHQ
‘tussendoortje’. Het is de Brussestraat,
die loopt van de Goudsesingel naar
de Warande. In de verte zien we de
gevels van de huizen die uitkeken op
de ingang van het Stadstimmerhuis
en links daarvan de RK-kerk op de
Goudse Rijweg, die na een brand z’n
spits kwijt raakte. Later is hier studentenhuisvesting in gecreëerd. Grenzend
aan de Warande zijn de magazijnen
van Jamin te zien.”
Wim van Dipten: “Dit is de Brussestraat, gefotografeerd vanaf het
kruispunt met de Herman Robberstraat
in de richting van, links de Warande en
rechts het Ammanplein. Deze straat is
in mijn geheugen gegrift, doordat ik in
mijn lagere schooltijd via deze straat
van en naar school ging. De kerk op de
achtergrond is de voormalige Rooms
Katholieke kerk aan de Goudserijweg,
waar later door brand de spits van verloren ging. Ik herinner mij nog precies
de brede weg van ‘kinderkoppies’ die
uitkwam op de voorzijde van de kerk.
Aan het eind van de Brussestraat is
links de Warande, waar zich aan de
overzijde een enorm parkeerterrein
bevond dat in hoofdzaak op dinsdag
werd gebruikt voor het parkeren van
de veewagens. Dit terrein bestond uit
ELWXPHQPHW¿MQJULQG$OVZHGDDU
gingen voetballen, zaten na een valpartij je knieën vaak vol grind. Links
aan de overzijde van het parkeerterrein stond de Waalse school, waar ik
van 1958 tot 1964 naar school ging.
Hoofdmeester was meester Geerling.
Een fantastische man die op mij veel
indruk heeft gemaakt. Rookte altijd
een pijp, zo een waar voor mijn gevoel
een half pond tabak in kon en dronk
DOWLMGHQRUPHEDNNHQNRI¿H5HFHQW
is deze markante man op hoge leeftijd
overleden. Ook de meester van de 5e
klas, meester Engelsman kan ik mij

TOEN
nog goed herinneren.
Rechts en aan de overzijde van het
parkeerterrein bevond zich de fabriek
van Jamin. Aan de zijkant van deze fabriek was een loodsdeur waar de limoQDGHÀHVVHQYDQ([RWDZHUGHQJHODGHQ
en gelost. Op de kop van de fabriek
was een depot van de gemeente. Hier
pikten we soms een straattegel, die we
dan onder onze jas meenamen naar de
veemarkt om hem vervolgens tussen
de boeren in een plakkaat koeienstront
te laten vallen. Dat we het dan op een
lopen moesten zetten, laat zich raden,
de klodders vlogen in het rond..... Een
leuke tijd waarin kattenkwaad nog
normaal was en je in de stallen van
de veemarkt nog naar de schapen en
varkens kon gaan kijken....”
C.van Eijsden, Wilgenplaslaan 280,
3052 SM Rotterdam: “Dit is de Brussestraat, een zijstraat van de Warande
achter de Goudsesingel. De (Katholieke) kerk was op de Goudserijweg.
De opstallen in de achtergrond waren
van de Veemarkt.”
Hans Heere (Capelle aan den IJssel):
“Dit is de Brussestraat, die loopt vanaf
de Warande naar de Goudsesingel.
Op de achtergrond ziet u de RK kerk
van de Allerheiligste Verlosser aan
de Goudse Rijweg. Je ziet ook nog
een gedeelte van de fabriek van C.
Jamin en de huizen in de Hugo de
Grootstraat. Ik woonde in de Hugo de
Grootstraat en liep elke dag door de
Brussestraat via Goudsesingel naar de
Bosjesschool. De huizen links op de
foto zijn in 1941 gebouwd. De huizen
rechts op de foto zijn begin jaren 1950
gebouwd. Op die plaats was alles weggebombardeerd, daardoor was het een
ideaal speelterrein voor ons.”
Ph.F.van Santen (Capelle aan den
IJssel) stuurde ook een foto van de
huidige situatie: “De foto is van de
Brussestraat en genomen op de hoek
met de Herman Robberstraat.”
Piet Vis (ergens in Nederland): “Als
oud Rotterdammer, denk ik; dat is
de Brussestraat gelegen tussen de
Warande en de Herman Robberstraat.
Ik ben er niet zeker van, doordat ik
35 jaar geleden uit Rotterdam ben
vertrokken, maar ik lees elke Oud Rotterdammer, omdat mijn schoonmoeder
(een echte onvervalste Crooswijkse)
elke krant voor mij bewaart. Het valt
mij op dat de meeste verhalen van de

bewoners van Rotterdam-Zuid komen
en er uit Rotterdam Noord (waar ik
35 jaar heb gewoond) weinig tot geen
berichten komen. Misschien dat de
QRRUGHUOLQJHQQLHW]RVFKULMÀXVWLJ
zijn.” (Piet, schrijf eens een verhaal
over de buurt waar jij gewoond hebt.
Voor elke stadswijk heeft De Oud Rotterdammer ruimte, zelfs voor ……. Eh
…… vul maar in. AvdS).
Marinus de Boom (Nieuwerkerk aan
den IJssel): “Volgens mij is dit de
Brussestraat. De foto is genomen
vanaf de hoek van de Herman Robberstraat. Ik ben opgegroeid in de buurt
van de veemarkt. Mijn ouders woonden op de Spiegelnisserkade, net achter de kerk op de foto. Mijn vader was
een ambulante groenteboer en had een
redelijk grote wijk rond de veemarkt
waaronder klanten in deze straat,
inclusief de Willem Schürmanstraat
en Carel vd Nieveltstraat. Wanneer ik
uit school kwam, moest ik mijn vaders
lunch gaan brengen en dat betekende
zoeken waar hij op dat moment met
zijn paard en wagen (later een open
bestelwagen) uithing. Mijn grootvader
had een groentezaak (Gouds Aardappelhuis) aan het smalle stuk Goudserijweg bij het Goudseplein. Het was
een gezellige buurt en soms kijk ik met
weemoed terug wanneer ik de huidige
situatie waarneem.”
G.Laheij (Capelle aan den IJssel):
“De Brussestraat en de kerk op de
achtergrond is de RK-kerk van de
Allerheiligste Verlosser aan de Goudse
Rijweg”. (Toch geen Lahey uit de
Leopoldstraat? AvdS).
Ad Verhaar (Capelle aan den IJssel):
“Kat in het bakkie, hé, hé eindelijk
zou ik willen zeggen, nu komt ook
de Wereldhaven aan de beurt. Zo
noemden ze indertijd de buurt waar ik
van 1946 tot 1969 ben opgegroeid en
met heel veel plezier heb gewoond.
Nu heet die buurt de stadsdriehoek.
Een blok woningen dat in de oorlog
gebouwd is tussen de Vondelweg
en de Brussestraat met schitterende
schrijversnamen als: Leopoldstraat,
Johan de Meesterstraat en Bernardus
Gewinstraat. Wat een toeval dat ik
een paar weken geleden daar voor
een boodschap bij het Touwhuis
(echt een speciaalzaak die daar al
meer dan 60 jaar moet zitten) op de
Goudsesingel verzeild raakte. De foto

NU
is genomen vanaf de zij-ingang van
GHÀDWDDQGH*RXGVHVLQJHOZDDUHHQ
doorsteekje richting Brussestraat is.
Met oorlogsbouw aan de linkerkant
en wat naoorlogse woonhuizen aan de
rechterkant en de zo karakteristieke
Rotterdamse lantaarnpalen voor de
deur. Aan de auto’s te zien (zelfs een
caravan) schat ik dat de foto eind 60
begin 70er jaren is genomen. Op de
voorgrond naar links de Herman Robberstraat. In het midden van de foto de
muur van de Jaminfabriek in de Hugo
de Grootstraat die in 1957 verhuisde
naar Oosterhout. Tegen deze muur
stond tijdens veemarkten (op maandag

en dinsdag) altijd iemand koetjesrepen
te verkopen aan de langskomende
veekooplui. De laatste veemarkt werd
in 1973 gehouden. Op de achtergrond
de Allerheilige Verlosser parochiekerk
aan de Goudse Rijweg, gebouwd
in 1884 en gesloten in 1978, die nu
zonder het spitse torendeel dienst doet
als studenten/jongerenhuisvesting.”
Trouwe lezers van deze rubriek hebben al begrepen, dat de attentie naar
Schiebroek gaat.

Nieuwe opgave no. 65

De laatste keer stond er een oude tekst bij een nieuwe raadfoto. Wij roepen
dan glimlachend “Foutje! Kan iedereen gebeuren”, maar de Lieve Heer
hoort ons brommen!
Maar ná een lekker patatje met wat gebakken vis en wat zuur, kunnen we er
weer goed tegenaan. Dat de patattent op de foto gebouwd was in een vervoermiddel dat dagelijks met tientallen aan de locatie voorbij kwam, hebben
maar weinigen zich gerealiseerd.
Waar was dat nou?
Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl.
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór
12 mei 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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Aluminium kozijnen?
Ervaring zegt meer
dan 1000 en
1 woorden...

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

ALUMINIUM-KUNSTSTOF

Aluku
“Z U I D L A N D”

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!

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

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

3

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.

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.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 29april 2008

pagina 7

Opinie&Informatie
?

Hans
Roodenburg

Al vroeg met een uitkering, vut of AOW achter de geraniums gaan zitten, hoeft niet meer. Vooral voor ouderen die wat in hun mars hebben zijn er volop mogelijkheden voor betaald werk. Trouwens ook voor vrijwilligerswerk. Je moet het natuurlijk wel wíllen en kúnnen! In deze rubriek de leeftijdsbewuste arbeidsmarkt.
Reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl

Oudere werknemer wordt weer gewaardeerd
Door Hans Roodenburg
Dankzij de oplevende economie en
het gebrek aan ervaren krachten is de
jacht geopend op de vijftigplusser die
geen vaste baan heeft of ontevreden
is over zijn huidige werk. De tekorten
op de grote Rotterdamse arbeidsmarkt
maken de vijftigplusser gewild.
Zelfs zijn er banen voor de vutter,
prepensionado of AOW’er die een
vak beheerst of andere werkkunstjes
GHJHOLMNNDQÀLNNHQ'DWKRHIWQLHW
per se fulltime in vaste dienst te zijn,
maar kan ook parttime en – wat de
werkgevers vaak graag hebben - ingehuurd van uitzendbureaus.
Een van de grote uitzendbureaus in de
wereld, Manpower, heeft recent een
rapport uitgebracht over de oudere
werknemer. Daaruit is gebleken dat
slechts 10 procent van de werkgevers
zich serieus richt op behoud van hun
oudere werknemers. Bijvoorbeeld
om te voorkomen dat gewaardeerde
ouderen zo vroeg en zo snel mogelijk
gebruik willen maken van uittreedregelingen als vut en prepensioen, al
kost het hen tientallen procenten van
hun inkomen.

Als werkgevers ervoor zorgen dat
deze werknemers betrokken blijven
en zich lekker in het bedrijf voelen,
dan zullen zij niet zo gauw hun biezen
pakken.
Algemeen directeur Hans Leentjes
van Manpower: ,,Werkgevers zijn om
twee redenen nauwelijks actief in het
binden en boeien van oudere werknemers: zij zien (nog) niet genoeg
in hoe belangrijk arbeidsparticipatie
van ouderen is voor een gezonde
economie in de toekomst én ze weten
onvoldoende hoe ze doeltreffende
maatregelen kunnen nemen. Uit ons
onderzoek is gebleken dat een groeiend deel van de oudere werkenden
best bereid en in staat is langer te
werken, als ze daartoe ook worden
aangemoedigd.’’
Ed Nijpels, commissaris van de koningin in Friesland en voorzitter van
de Regiegroep Grijs Werkt pleit in
het witboek van Manpower voor een
cultuuromslag. ,,Oudere werknemers
moeten niet ontzien worden, maar
juist gemotiveerd.’’ Dat is volgens
hem ook een belangrijke taak voor

werkgevers.
Het onderzoek van Manpower
gebeurde onder 27.000 werkgevers
in vijfentwintig landen. Met het
onderzoek wilde het uitzendbureau
achterhalen of ondernemingen
een speciale rekruteringsstrategie
hanteren voor oudere werknemers
en of zij beleid hebben ontwikkeld
om oudere werknemers ook na hun
pensioenleeftijd te behouden. Beide is
dus nauwelijks het geval!
Naast het zo lang mogelijk in dienst
houden van oudere werknemers is
voor ondernemingen ook van groot
belang de beste ouderen te herkennen
als potentiële opvolgers en voor het
realiseren van effectieve kennisoverdracht.
Diverse andere uitzendbureaus hebben ook al ontdekt dat werkgevers –
als zij daarop worden gewezen – best
bereid zijn kwalitatieve ouderen in het
arbeidsproces op te nemen. Zij richten
zich dan ook deels op hen, waarbij
wel moet worden aangetekend dat
laaggeschoolde ouderen – die ook
weinig met hun handen kunnen tove-

ren – niet gauw aan de bak komen.
Voor gelijksoortige jongeren zijn
er volop her- en bijscholingsmogelijkheden en werkervaringsplaatsen.
Van ouderen wordt al deskundigheid,
productiviteit en ervaring verwacht.
Ouderen (45plus) en senioren
(65plus) vinden ook steeds makkelijker werk via uitzendbureaus. De
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft becijferd dat in
2006 circa 90.000 uitzendkrachten
van boven de vijfenveertig jaar een
(tijdelijke) baan hebben gevonden.
Dat was in dat jaar twaalf procent van
alle uitzendkrachten.

Zoeken we het wat dichter bij huis
en in de AOW-sferen, dan komen
we bij de vestiging in Rotterdam
van Uitzendbureau 65plus terecht.
Alleen al in Rotterdam en omgeving
zijn er een vijftigtal vacatures voor
uitsluitend vijfenzestigplussers ter
beschikking, zo blijkt uit zijn internetsite (www.65plus.nl). Vooral in de
technische beroepen is er grote vraag
naar ouderen én jongeren.
Dus ouderen, die aan de bak willen,
hebben – als zij geschikt zijn – volop
mogelijkheden!

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
Uit ‘bewind’ moeder
schenkingen doen
Onze moeder, inmiddels 89 jaar, zit
sinds augustus 2007 in een verpleeghuis vanwege dementie. De afgelopen
jaren deed onze moeder jaarlijks
een toegestane schenking aan ons.
Twee van mijn broers treden nu op
voor haar als bewindvoerder. De
kantonrechter zegt dat de jaarlijkse
schenkingen niet meer mogen worden
JHGDDQRPGDWHU¼RSGHEDQN
moet blijven staan voor onvoorziene
omstandigheden. Moeder heeft een
eigen huis, vrij van schuld. Het huis
willen wij binnenkort verkopen, na
goedkeuring van de kantonrechter,
omdat moeder hier nooit meer zal
kunnen wonen gezien haar gesteldheid. Mogen wij na de verkoop van
de opbrengst van het huis wel weer
de jaarlijkse toegestane schenkingen
doen?
Als het te verkopen huis ‘liquide’
is gemaakt, dan is er waarschijnlijk
wel weer voldoende ruimte om de
schenkingen voort te zetten. Toch
zullen kantonrechters hiervoor niet zo
gauw toestemming verlenen. Zij zijn
heel terughoudend bij het verlenen
van machtiging voor het doen van

schenkingen. Als er goedgekeurd
wordt dan alleen voor het bedrag van
de vrijstelling. Voorts willen zij dat er
voldoende liquide vermogen is.
De enige oplossing is dat de kantonrechter toestemming geeft voor
een schenking op papier waarbij het
geschonken bedrag weer terug wordt
geleend aan uw moeder en er alleen
rente wordt betaald. Op die wijze
ontlopen u en uw broers successiebelasting na overlijden van moeder. Er
gaat dus niet direct geld over.
De wettelijke rechten en plichten van
de bewindvoerder (uw broers?) zitten
ook nogal ingewikkeld in elkaar. Zij
kunnen niet zomaar hun gang gaan.
De rechter moet namelijk één keer
SHUMDDUHHQ¿QDQFLHHOYHUVODJNULMJHQ
van de bewindvoerder over alle
inkomsten en uitgaven van de onder
bewind gestelde persoon en de grotere
mutaties moeten aan hem worden
voorgelegd. Als de kantonrechter vindt
dat dit niet goed is gegaan, kan hij de
bewindvoerder uit zijn functie zetten
en eventueel aansprakelijk stellen voor
¿QDQFLHHOZDQEHOHLG

Rusland meegegaan en daar met hem
getrouwd. Ze heeft daar geen inkomen
en inmiddels al haar spaargeld opgemaakt. Nu is zij in verwachting en
komt terug naar Nederland om hier te
bevallen. Ze wil na een paar maanden
naar haar man teruggaan. Voorlopig
alles op onze kosten. Komt zij in
aanmerking voor een uitkering? En
zijn de kosten die wij voor haar maken
¿VFDDODIWUHNEDDUYRRURQV"

Sociale voorzieningen

Overwaarde pakken
en gaan huren
2SRQVKXLVUXVWHHQDÀRVVLQJYULMH
hypotheek. Bij verkoop van ons huis
komt door de overwaarde een bedrag

Terug uit Rusland
om te bevallen
Mijn dochter is met haar vriend uit

Als zij nog de Nederlandse nationaliteit heeft, dan heeft ze als ze
terugkomt in Nederland recht op een
bijstandsuitkering (WWB), waarbij
ze overigens wel een aantal plichten
(zoals proberen werk te vinden)
krijgt. Voor aftrek van kosten voor
levensonderhoud van uw dochter bij u
moet zij overigens jonger dan 30 jaar
zijn. Dat is een nogal ingewikkelde
¿VFDOHNZHVWLHHQDDQYRRUZDDUGHQ
verbonden. Indien u dat niet zelf kunt
uitzoeken, verwijzen we u naar een
¿VFDDODGYLVHXU
Financiële kwesties

WHUEHVFKLNNLQJYDQFD¼+HW
is de bedoeling, gezien onze leeftijd,
geen huis meer te kopen, doch ons te
oriënteren op een huurappartement en
de opbrengst deels hiervoor te gebruiken als aanvulling op de maandelijkse
huurlasten. Nu heeft mijn bank, tevens
hypotheekverstrekker, het idee aan de
hand gedaan de winst op het koophuis
in deposito te geven, in gedeeltes vast
te zetten in periodes van bijvoorbeeld
HQMDDUHQGHMDDUOLMNVH
renteopbrengst als aanvulling op de
huur te gebruiken. Op zich klinkt het
gunstig, maar hoe is het gesteld met
de belastingdienst als de winst na verkoop vrij komt en wordt de jaarlijkse
renteopbrengst dan niet extra belast
bij mijn jaarlijkse aangifte?
Wat de bank u adviseert lijkt ons ook
een goede mogelijkheid met zeer
geringe risico’s. Indien voorgesteld
was uw vrije waarde van het huis
(deze winst is onbelast) in een beleggingsfonds in aandelen te steken,
dan loopt u veel grotere risico’s op
koersverlies, hoewel, over de langere
termijn gezien, het rendement gunstiger kan zijn. Wel moet u er rekening
mee houden dat u over uw vermogen
ERYHQKHWKHI¿QJVYULMHGHHO LQER[ 
1,2 procent belasting (de zogenoemde
YHUPRJHQVUHQGHPHQWVKHI¿QJ EHWDDOW

Dat betekent dat uw renteopbrengst
op dat deel van het deposito feitelijk
1,2 procent minder is. De bank had u
daarop ook moeten wijzen. Het hef¿QJVYULMYHUPRJHQLQER[EHGUDDJW
LQ¼SHUSHUVRRQ
AOW en pensioen
Zuster in Canada
heeft geen AOW
0LMQ]XVWHULVLQMDQXDULJHsPL
greerd naar Canada. Ze is nog steeds
1HGHUODQGVH=HLVJHERUHQLQHQ
woont bij haar dochter. Zij heeft nooit
AOW gehad. Heeft zij recht op AOW?
Afgaande op uw gegevens zou zij volgens onze berekening 28 procent Nederlandse AOW moeten krijgen. Maar
omdat zij al in 1960 is geëmigreerd
zou het ook iets anders kunnen liggen.
Het kan ook zijn dat haar AOW al is
opgenomen in de oudedagsvoorziening van de Canadese overheid.
We raden aan dat zij daarover met de
bevoegde instantie in Canada voor
staatspensioen contact opneemt (deze
moet namelijk haar AOW-rechten
gaan uitbetalen aan haar). U kunt ook
informatie hierover inwinnen op www.
svb.nl of op telefoonnummer 020
- 6565352.
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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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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!

   
net even anders...

O

COMBINEREN MOEILIJK?
Wij helpen u graag bij het
maken van een mooie
combinatie. Kleding van
topmerken en allemaal
in perfect bij elkaar
passende kleuren.
Uw maat is bij ons
nooit een probleem.
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

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Nu ook bij onze CAPRI Lijnbaan 119:
*
*
*
*

PIZZA
BROODJES
TAARTEN
CROISSANTS
7267,·6
* WARME SNACKS
* SANDWICH

Lunchen op uw bedrijf??
8NXQWELMRQVLMVEURRGMHVSL]]D·VVDQGZLFKVQDFNVHWFEHVWHOOHQ
8NXQW]RZHOWHOHIRQLVFKDOVSHUID[EHVWHOOHQ
$IKDOHQNDQELM&DSULLMV GHOLFDWHVHQRSGH/LMQEDDQ WHJHQRYHU%UXLGVPRGH$YHQXH
7HO)D[
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u één gratis koffie of thee per persoon
bij aankoop van een van de hierboven vermelde produkten.

te huur in Hillegersberg

40 APPARTEMENTEN
EN 4 PENTHOUSES

Weids wonen in een wereldstad
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.

Broeken sportief en
klassiek:

10 euro korting
nu vanaf

45.-

Voorjaars
pull-overs:
Diverse pull-overs:
Van 49,95 - 55,00 en
59,95
Nu voor

29,95

Colberts wol
en katoen:
Katoen:
Van 119,00
voor

99,95

Van 129,00
voor

109,00

Wol:
Van 109,00
voor

79,95

Van 119,00
voor

89,95

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

Adressen zie www.pietlapmode.nl
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VOC-schippers - ook
Rotterdamse - in de
achttiende eeuw
Van de ruim 120 schippers die in de achttiende eeuw op schepen
van de Rotterdamse
Kamer van de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie naar en
van de Oost voeren
kwam ongeveer de helft uit de Maasstad. Bekende Rotterdamse schippersfamilies
waren Brouwer en Van Brattem, die veel
hebben verdiend en net als de andere schippers verspreid over de stad woonden: aan de
Wijnhaven, het Haagse Veer, op de Schiedamsedijk en tal van andere adressen. In die
bewuste eeuw werden in totaal 2957 VOCuitreizen naar de Oost gemaakt; het aantal
thuisreizen bedroeg 2369. Heel wat wederwaardigheden over de hoogste gezagdragers
aan boord van de VOC-schepen in de achttiende eeuw zijn onderwerp van een boek dat
de (lange) titel draagt Schippers van de VOC
in de achttiende eeuw aan de wal en op zee.
Het boek is geschreven door Jaap R. Bruijn
- oud-hoogleraar Zeegeschiedenis aan de
Universiteit Leiden -, die bij het omvangrijke
archiefonderzoek hulp en steun heeft gehad
van een groot aantal studenten. Het boek
geeft een gevarieerd inzicht in zaken als de
afkomst van al die schippers, hun opleiding,
sociale achtergronden, reguliere inkomsten,
bijverdiensten, hun manier van leidinggeven,
hun moed, hun falen en hun navigatiekennis.
Uit scheepsjournalen, testamenten, brieven
en andere bronnen is een fascinerend beeld
ontstaan van een beroepsgroep die in de
achttiende eeuw van groot belang was voor
de economische positie van VOC-steden als
Rotterdam, Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn,
Delft en Middelburg. Professor Bruijn
schrijft bijvoorbeeld over de Rotterdamse
schippers Arnoldus Rogge en Willem Smalt,
die aan het eind van de achttiende eeuw voor
koopman Anthony van Hoboken goederen
naar Oost-Indië meenamen en daar goed geld
aan verdienden. Op de terugreis brachten ze
vaak exotische dieren mee, zoals tropische
vogels, apen en ‘andere rariteiten’. Er staan
ook merkwaardige zaken in het boek. Zoals
het verhaal van de 45-jarige Rotterdammer
Kornelis Keet, die op 14 juni 1742 ’s nachts
tijdens zijn eerste reis als schipper in de Indische Oceaan overboord sprong en verdronk.
Niemand weet waarom hij dit deed. De
Rotterdamse schipper Willem Koelbier was
volgens Bruijn een beestachtig en sadistisch
wezen; hij terroriseerde en ranselde zijn
bemanningsleden om het minste geringste
af. Koelbier kwam er overigens merkwaardigerwijs genadig af, want in 1791 werd
hij zelfs opziener van de scheepswerf van
de VOC-Kamer Rotterdam. Koelbier bleef
ongestraft. Bruijn schrijft in een plezierige
stijl, waardoor die ruim twaalfhonderd
VOC-schippers volop tot leven komen. Het
wel en wee van de tienduizenden mensen
aan boord van de achttiende-eeuwse VOCschepen is een prachtig verhaal geworden.
Bram Oosterwijk
‘Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan
de wal en op zee’ is een uitgave van De Bataafsche
Leeuw. Het gebonden en geïllustreerde boek telt 284
pagina’s en kost ¼
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Rijvaardigheidsdag voor ouderen
De rijvaardigheidsdag voor ouderen is ruim vijftien jaar
geleden opgezet door Veilig Verkeer Nederland, ANWB en
BOVAG. De training geeft ouderen de gelegenheid hun verkeerskennis en rijvaardigheden te toetsen, bij te scholen en
op te frissen. Zo kan deze groep zo lang mogelijk zelfstandig
en veilig aan het verkeer blijven deelnemen.
Deze training is speciaal ontwikkeld voor de automobilist van 55
jaar en ouder. Deelnemers krijgen
deskundig advies over verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden
gezichts- en gehoorvermogen getest
en geeft een bewegingsdeskundige
tips om langer mobiel te blijven.
Samen met een rij instructeur rijdt
u een stukje in uw eigen auto zodat
hij u tips kan geven. Een sessie in
een rijsimulator test uw reactievermogen. Deelnemers kunnen hun
verkeerskennis opfrissen en dat geeft
een gevoel van zekerheid. Deelname

- rijsimulator -

heeft geen consequenties voor het
rijbewijs. De cursus is geheel vrijblijvend en informatief. U krijgt tips
en adviezen om veilig te rijden.
Waarom?
Nederland vergrijst in hoog tempo.
Een groeiende groep verkeersdeelnemers voldoet aan de volgende
kenmerken:
• leeftijd hoger dan 55 jaar
• lang geleden het rijbewijs gehaald
• onvoldoende op de hoogte van de
laatste verkeersontwikkelingen en

-voorschriften
• afnemende kwaliteit van het
rijgedrag
• stijgende mobiliteitsbehoefte en
toenemende verkeersdrukte
Voor deze groep senioren is de
geheel vrijwillige deelname aan deze
dag een middel bij uitstek zicht te
krijgen op de eigen rijvaardigheid en
verkeerskennis. Dat is handig, want
we willen allemaal zo lang mogelijk
mobiel blijven. In mei organise-

- ogentest -

- theorieles -

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

ren Veilig Verkeer Nederland, de
gemeente Rotterdam en de Stromen
op twee lokaties zo’n rijvaardigheidstraining. Deelname kost slechts
vijf euro. Er worden twee cursusdagen georganiseerd. Per cursusdag
kunnen maximaal zestig personen
deelnemen. Dus wees er snel bij,
want vol is vol.
De cursussen worden gegeven op de
volgende dagen:
- Vrijdag 16 mei, Restaurant De Zuiderkroon, deelgemeente Pendrecht
- Dinsdag 20 mei, De Plussenburgh,
deelgemeente IJsselmonde
Heeft u vragen
of opmerkingen?
Wilt u zich inschrijven?Neemt u
dan gerust contact op met Zorglijn
Rotterdam 0900 2060 660.

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 15 april 2008
Vele bewoners uit Rotterdam-Oost zullen deze foto meteen herkend hebben. Jazeker, het
is het Oostelijk Zwembad aan de Gerdesiaweg. De foto is gemaakt op 16 december 1932,
het bad is enkele dagen eerder door burgemeester P. Droogleever Fortuyn geopend. Het
adres is dan nog Vredenoordlaan 30. Het sportfondsenbad was kennelijk een bijzonderheid
want ook Prins Hendrik kwam op 20 december 1932 een kijkje nemen. Daarna namen
de inwoners van Rotterdam – waaronder vele Kralingers – bezit van het bad. Maar ook
voor de wedstrijdzwemmers voldeed het aan de eisen. Zo verbeterde Willy den Ouden er
een aantal wereldrecords, zoals in mei 1933 op de 200 meter vrije slag. Ger Zwanenburg
meldt over het wedstrijdzwemmen: ‘Het zwembad was de thuishaven van de Rotterdamse
Zwemclub (RZC) en van de Rotterdamse Dames Zwemvereniging (RDZ). Heel wat bekende Rotterdamse zwemsters en zwemmers hebben daar hun tijden scherp gesteld’. Over
het recreatie-zwemmen zegt Zwanenburg: ‘Voordat men kon gaan zwemmen moest er
eerst gedoucht worden. Het badpak moest dan over de deur gehangen worden om te worden gedesinfecteerd. Dit gebeurde in houten bakken waarin
een mengsel van water en formaline. Netje uitgewrongen werd het badpak daarna
weer terug over de deur gehangen’.
De bezoekers van vandaag hoeven zich niet meer aan dit ritueel te onderwerpen.
Zij kunnen al snel hun baantjes trekken in het zwembad of gebruik maken het
extra verwarmde Beatrixbad. Zelfs squashen is in het gebouw mogelijk. Hopelijk
blijft het Oostelijk Zwembad (sinds 1996 Rijksmonument) nog lang behouden
voor Rotterdam.

Nieuwe foto
In het Stadion Feijenoord zijn sinds 1937 heel wat interlands gespeeld. Zoals
door dit Oranje-elftal in 1963. En hoewel we in die tijd internationaal nog niet
zo’n succesvol waren, blijft dit soort statiefoto’s prachtig. Het zijn dan ook wel
degelijk voetballers van naam die we hier zien. Herkent u ze nog? Er staan veel
Feyenoordspelers op deze foto. Hoeveel telt u er eigenlijk?
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Visgilde Voordeel

T!P-Kaders

King klip ﬁlet

4,50

250 gram

De Oud

Zeeuws
vispannetje

Venrooy Tandtechniek

1,95

100 gram

D.R. Venrooy, tandprotheticus

Hesseplaats

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

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

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

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

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

ARNOUD VOET

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

ZAANSE

JUWELIERS

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

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

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

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

STOELENMATTERIJ

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

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S

Opticien

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

Receptie:

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

Openhaarden &
Kachelcentrum

“De Griffioen”
’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
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.

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.

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

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

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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Spido vraagt
hulp DOR-lezers
bij speurtocht
naar verleden
Rederij Spido, de mondiale trots van Rotterdam, zoekt haar wortels. Wanneer voer de Spido voor het eerst, waar komt de naam
vandaan en wat betekent die? Wie het weet mag het zeggen,
graag zelfs. Hans Borst en Annie Gruisen van Spido hopen op
veel reacties van lezers van De Oud-Rotterdammer.
Meestal is er - waar ter wereld ook
- meteen een link met Spido als
de naam Rotterdam valt. Wie naar
Rotterdam komt, stapt doorgaans als
vanzelfsprekend op een Spidoschip
en maakt varend kennis met de
bijzondere havenstad. Zo geschiedt
het al decennia en dat zal niet anders
worden.
Hans Borst lacht herkennend om
de formulering. Met Annie Gruisen
voert hij de directie over de rederij
met haar vijf fraaie rondvaart- en

- Annie Gruisen en Hans Borst bij de James Cook, een van de fraaie schepen van hun rederij. Foto Ellie Schop -

Lijn als Gaasterdijk, Rijndam, Alblasserdijk en Diemerdijk. “Prachtige
jaren en daarna nog mooiere bij
Spido”, omschrijft hij. “Als onze
steiger namen zou kunnen opschrijven van beroemdheden die over hem
heen gelopen zijn, zou dat een heel
dik boek worden.”
Staatshoofden, het Nederlandse- en
andere vorstenhuizen, bekende artiesten, sporters en andere coryfeeën
calculeren allemaal een Spidotocht
LQELMHHQDORIQLHWRI¿FLHHOEH]RHN

- De afvaartsteiger aan het Willemsplein in de jaren vijftig waar net de Regentessenplaat
terugkeert. Foto collectie Rein Wolters -

- Met snelle schepen als de Spido 10 werden zeelieden van en naar hun schepen
gevaren. Die periode is voor Spido verleden tijd. Archieffoto Spido -

partyschepen én vijftig vaste medewerkers en evenveel oproepkrachten.
Borst kwam ruim 23 jaar geleden
als hofmeester bij Spido. Op zijn
veertiende verliet hij zijn geboortestad Schoonhoven en monsterde aan
op schepen van de Holland-Amerika

aan Rotterdam. Hans Borst praat daar
doorgaans niet over vanwege privacy.
Wel praat en worstelt hij al jaren met
vragen waar op zelfs na intensief
speuren door hem en anderen (nog)
geen bevredigende antwoorden
gevonden zijn.

- Als de Nassauplaat uitvoer, was deze getooid met vlaggen van vele nationaliteiten.
Archieffoto Spido -

Zoektocht
Borst is een fan en fanatiek lezer
van De Oud-Rotterdammer. “Een
héérlijke krant die, en dat weet ik
vanwege vele reacties, duizenden
lezers tot de laatste komma en punt
uitspellen. Onder hen bevindt zich
een enorme bron aan historische kennis en herinneringen en daar willen
we graag een beroep op doen.”
Hans Borst en Annie Gruisen zoeken
echter meer dan alleen antwoord over
het ontstaan en de naam Spido. “In
de loop der jaren hebben veel mensen
voor ons bedrijf gewerkt, zowel in
de nautische- als de horecasector
en ook op kantoor. Zonder twijfel
hebben ze allemaal een eigen verhaal,
eigen herinneringen en bezitten ze
misschien stoffelijke herinneringen
als een stropdas, asbak, foto’s, dasspeld, onderzetters, kopjes, glazen
en noem maar op met het daarop
het logo van Spido.” In de loop der
jaren vervoerde het bedrijf miljoenen
passagiers uit binnen- en buitenland op tientallen, steeds luxueuzer
gebouwde, schepen. “Een veelvoud
aan foto’s van onze rondvaarten en
schepen is ongetwijfeld in albums
opgeborgen of liggen in een oude
schoenendoos op een kelderplank.
Daar kunnen bijzondere foto’s bij zijn
en vooral die zoeken we. Daarbij zijn
we nieuwsgierig of schepen die ooit
door ons bedrijf zijn afgestoten nog
ergens varen of aangemeerd liggen.”

Geschiedenis
Borst en Gruisen zijn in de stellige
overtuiging dat rederij Spido zich
in de omgeving van het honderdste
levensjaar bevindt. Het duo hoopt die
mijlpaal op een leuke manier vast te
leggen voor het nageslacht. “Wellicht
in de vorm van een boek, een reünie
voor mensen die bij ons gewerkt hebben en later in het jaar een historische
expositie op een van onze schepen.
Verhalen, gegevens, foto’s en noem
maar op om een en ander op te luisteren zijn van harte welkom.”
Van de globale historie is bekend
dat Spido in de eerste decennia van
de vorige eeuw is begonnen als een
veer- en ferrydienst voor bemanningen van zeeschepen ‘op stroom’. Het
was een service van reder Fop Smit.

Uit het verleden is staande gebleven
dat de naam Spido stond voor het
verbinden van het leven op het water
met het leven op de wal. Spido was
in aanvang de toeverlaat voor de
passagierende zeeman, die op elk uur
van de dag een Spidoboot beschikbaar wist om hem van en naar zijn
schip in het gigantische havencomplex te brengen. Maar Spido zorgde
ook voor een verbinding met thuis in
de functie van postbesteller. Pas later,
in de jaren dertig, zijn de reguliere
rondvaarten ingevoerd, naast de
service aan zeelieden.
Spido vaart de jaarkalender rond en
heeft nu vijf schepen, waarvan er vier
zijn vernoemd naar ontdekkingsreizigers: Marco Polo (220 passagiers),
Abel Tasman (400 passagiers), James
Cook (350 passagiers) en Henry
Hudson (100 passagiers). Het vijfde
schip, Ostara, is vernoemd naar de
Godin van de Lente en kan vijftig
mensen vervoeren. Naast reguliere
en bijzondere tochten worden de
universele schepen ook ingezet voor
varende vergaderingen, feesten en
party’s voor organisaties die een op
maat gesneden en onvergetelijke reis
willen maken.
Verhalen, foto’s en ander materiaal
kan worden gezonden naar Historie
Spido, p/a Uiterdijk 106,
3195 GK Pernis of het e-mailadres
historiespido@telfort.nl

- De Koninginneplaat in de jaren zestig. De Euromast had toen nog geen Space Tower.
Archieffoto Spido -
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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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Het bombardement op
Rotterdam in mei 1940
Ik heb er geen trauma aan overgehouden, maar het is wel een
jeugdherinnering die in mijn lange geheugen nog haarscherp
staat geregistreerd. Ik herinner me als de dag van gisteren
dat mijn moeder me stond aan te kleden, toen het geronk van
vliegtuigen boven ons aanzwol. “Daar komen de Fransen”, zei
ze,”die komen ons helpen.” Nou, mooi niet !
Het waren Duitse toestellen, die
Rotterdam kwamen platgooien. We
woonden in de Bergpolderstraat, een
eenvoudige straat achter de Schieweg, even buiten het centrum. Op het
hoogtepunt van het bombardement
zochten we in de gang dekking onder
de trap, die naar de bovenliggende
woning leidde. Waarom juist daar
was ons toen niet duidelijk; later heb
ik begrepen dat dit als de veiligste
plaats bij aardbevingen en soortgelijke rampen wordt beschouwd. Bij
verwoeste huizen blijft de romp van
de trap heel vaak, al of niet gehavend, hangen.
Midden in het helse lawaai belde een
doodsbange voorbijganger bij ons op
nummer 14 aan om bescherming te
zoeken. Of dat nu wel zo verstandig
was, meen ik achteraf te moeten
betwijfelen. Ongeveer op dat moment
vielen er in onze straat twee bommen, een op de hoek van de Vlaggemanstraat en een in de kromming van
de straat richting Bergselaan. Door
de luchtdruk sneuvelden ruiten en
werden deuren opengerukt. Ik hoor
nog m’n moeder tegen die onbekende
man schreeuwen: “doe die deur toch
dicht, doe die deur toch dicht”, maar
dat bleek een onmogelijke opgave.
Angst
Toen de rust enigszins was weergekeerd zijn we ‘verhuisd’ naar een
gedeelte verderop in de straat, waar

men over ruimere en betere kelders
beschikte. Daar hadden tal van buurtbewoners hun toevlucht gezocht. Om
beurten gingen ze even naar buiten
om te zien of hun huis er nog stond.
Het is bij die twee bommen gebleven.
Doordat we recht tegenover het nog
altijd bestaande Telefoongebouw
woonden, heeft mijn moeder gedurende de hele oorlog angst gehad, dat
het gebouw, waar ik dagelijks een
balletje tegenaan stond te schoppen,
het doelwit zou worden van de
geallieerden. Gelukkig is dat niet
gebeurd.
Wat ik me ook nog goed herinner, is dat een jaar of drie later een
afgedwaalde V1 of V2 neerstortte
in de Treubstraat, een zijstraat van
de Bergselaan. Het gebeurde op een
zondagmorgen. Ik wandelde net in
pyjama door de slaapkamer van mijn
ouders toen het projectiel met daverend geweld naar beneden kwam.
Ik kreeg wat glasscherven van een
tuimelraam op m’n hoofd. Veel erger
was dat in die Treubstraat, bekend
om zijn aldaar gevestigde ijszaak,
een paar woningen werden vernield.
Daar was ook de kapperszaak van de
familie Kloet bij. Een van de jongens
vertelde me later dat hij dwars door
een ruit was gevlogen en op blote
voeten op straat was geland.
Voetbalgek
In onze buurt zijn we verder tijdens

de oorlog voor onheil gespaard
gebleven. Als ik op zondagmiddag
van de wedstrijden van Xerxes of
RFC terugkeerde, kon ik die partijtjes
in de Bergpolderstraat ongestoord naspelen. In mijn eentje, jawel, tussen
twee kleine, denkbeeldige doeltjes
met een-tweetjes tegen de stoepranden en de muur van het Telefoongebouw. Een beetje voetbalgek was ik
toen dus al.
Dat bleef niet onopgemerkt, want
tot mijn grote verbazing kwam er op
zekere dag een jongetje naar me toe,
dat me vroeg of hij voor tweeënhalve
cent voetballes van me kon krijgen....
Geen zondag zonder voetbal, maar
om vijf uur was het uit met de pret.
Dan kwam Ome Keesje, een hoorspel, op de radio, gevolgd door een
sportprogramma van de VARA. Ome
Keesje behoorde met Paul Vlaanderen tot de populairste hoorspelen
van die tijd. U zult het niet willen
geloven, maar als die programma’s
op de radio waren, was het doodstil
in de straten van Nederland. Trek het
maar na via Internet, dan kunt u ook
de stemmen van de hoofdrolspelers
nog horen.
Genieten
Ik ben in Noord geboren, heb in het
centrum en in West gewoond en
heb de volgende scholen bezocht:
kleuterschool in de Insulindestraat,
lagere school in de Delfgauwstraat,
HBS in de Hofstedestraat – hoe is het
dan in hemelsnaam mogelijk dat ik
al zo jong (11) bij een voetbalclub in
Kralingen terecht kwam?
Dat zit zo. Van de ‘landjes’ waarop
we in die tijd voetbalden, was dat tussen de Vlaggemanstraat en de Heul-

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (12)

- De gebombardeerde huizen in de Bergpolderstraat -

straat het meest gewild. Het lag in
een kuil, de grond was vrij egaal en
‘s middags om een uur of vijf stond
het er – en nu overdrijf ik een beetje
- zwart van de mensen. Mensen die
van hun werk kwamen en die voor ze
naar huis wandelden even van onze
partijtjes wilden genieten.
Een van de jongens die op dat
‘landje’ excelleerden, was Arie
den Hertog, de latere keeper van
Excelsior. Aan het eind van zijn
carrière speelde hij ook nog even
voor Sparta als vervanger van Pim
Doesburg. Arie woonde in de Pieter
de Raedtstraat, een zijstraat van de
Walenburgerweg.
In de kapperszaak van zijn zwager
hing voor iedere thuiswedstrijd
YDQ([FHOVLRUHHQDI¿FKHPHWHHQ
reductiebon. Die was voor hem en zo

kon hij iedere keer voor een ‘prikkie’ de wedstrijden op Woudestein
bezoeken.
Arie en ik waren vrienden. Ik heb
eerst nog geprobeerd hem lid te
maken van NADO/V, de club van
mijn vader. Dat vond hij na een
proefwedstrijd geen geslaagd idee.
,,Kom jij maar mee naar Excelsior”,
zei hij en troonde me mee naar de
legendarische Jo Bak, de toenmalige
jeugdsecretaris. Die zag het kennelijk
wel in mij zitten, want ik kreeg al
gauw een distributiebon toegestuurd
om een paar nieuwe voetbalschoenen
te kunnen kopen.
Dick van den Polder

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

Opening
Henk Hartog was voornamelijk actief op de rechter Maasoever, waar hij woonde. Natuurlijk deed
hij ook klussen op Zuid, als hij daar opdracht voor
kreeg, zoals op 22 mei 1980. Het betrof de opening van Dierenopvangcentrum Rotterdam-Zuid
aan de Korperweg op de grens van Waalhaven
HQGHHOJHPHHQWH&KDUORLV'HRI¿FLsOHKDQGHOLQJ
was voorbehouden aan Gerrit Rietveld en Elizabeth Schmitz. Hij in zijn functie van dagelijks
bestuurder van de deelgemeente Charlois en zij
als wethouder met de portefeuille Sociale Zaken,
beiden namens de PvdA.
Gerrit Rietveld trad in 1973 aan als bestuurder
van de eerste deelgemeenteraad en vervulde
die functie ruim tien jaar. Velen die hem in zijn
deelraadsperiode hebben meegemaakt, koesteren
warme gevoelens. Maar dat geldt ook voor de
honderden leerlingen die Rietveld als onderwijzer
en schooldirecteur onder zijn hoede heeft gehad
op basisschool Herman Coster in de Afrikaanderwijk. Rietveld presenteerde zich met een mildheid

van ‘de burgemeester’ in de destijds kostelijke
tv-serie Swiebertje. Tegelijk was de sociaal-democraat een tegenstander om terdege rekening mee
te houden. Achter het vriendelijke gezicht-metBromsnor-snor ging een keihard onderhandelaar
schuil. Na zijn actieve carrière verhuisde Rietveld
naar Hoogvliet.
Elizabeth Schmitz was van 1972 tot 1974 lid van
de gemeenteraad voor D66. Daarna werd ze lid
van de PvdA en namens die partij was ze tot 1982
wethouder. Drie jaar later werd Schmitz geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem. Dat bleef ze
tot 1994, waarna ze staatssecretaris van Justitie
werd in het kabinet Kok-1 met de zware portefeuille van vreemdelingenbeleid. In augustus 1998
verliet ze de politiek. Schmitz was bevriend met
Ien Dales, die in Rotterdam directeur van Sociale
Zaken was, daarna staatssecretaris en vervolgens
burgemeester van Nijmegen. Ien Dales overleed
in 1994. Wat een foto uit Charlois allemaal aan
herinneringen kan ophalen!
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Een begrip in vloertegels sinds 1987

 

3





 





 







PLAVUIZEN



 





!"# $%

 

!&' $

&"

*+ "&" '

&!




 

WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

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

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

      

.BOHBBOTUSBBU

    
 , -

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

GRATIS
GELEGD

    

() "&" '

DECO-VLOER



 ) 

,BUUFTUBBSU

JOEVTUSJFUFS1S"MFYBOEFSBECSBOEXFFSLB[FSOF
./00)

 ) 

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

(53PUUFSEBN
5FM



111BQFOESFDIU
5FM


XXXEFDPWMPFSOM

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.

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

 Ook te koop gevraagd: Geheel of gedeeltelijke inboedels.

Dag en nacht bereikbaar

 De woning wordt in staat van oplevering gebracht naar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

O
O

de eisen van de woningbouwvereniging of makelaar.

O

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

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

4248

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

UITVAARTVERZORGING

VAN MOURIK BV
Philips107cm FullHD LCD televisie

Hooikoorts?

-

Beeldschermgrootte: 106,68 cm
Beeldschermformaat: 16:9 Beeldscherm
Helderheid: 500 cd/m²
Resolutie: 1920 x 1080
Frequentie: 50 Hertz
Decoder: Digitaal Terrestrial , HD Ready Audio
Type: Nicam Stereo
Aantal Luidsprekers: 2 Maximale
Luidsprekersterkte: 20 Watt
Teletext: Videotext
AV-Ingang-Uitgang: 2 x scart , HDMI
Hoogte: 66,2 cm Diepte: 13,6 cm Breedte: 102,9 cm
Gewicht: 30 kg

UKS
LAATSTE ST
OP=OP!!

van 1899,-

nu

1099,-

Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Lage prijzen - beste ser vice

APS-therapie!
APS-therapie helpt u met 6 behandelingen van ca. 30 min.
met weinig of geen klachten de lente en zomer door.
In onze praktijk, gevestigd in Slaapboulevard Kwakernaat behandelen wij succesvol mensen met de meest
uiteenlopende gezondheidsklachten zoals o.a. pijnartrose,
artritis, ﬁbromualgie,stress, hoofdpijn, sportblessures,
astma etc.etc.
Vragen of een afspraak maken? Bel 0186 - 60 17 33 of
stuur een e-mail naar: info@neuro-actief.nl

APS - therapie
BOONSWEG 7 - 3274 LH BLAAKSEDIJK ( GEVESTIGD IN SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT)
10 minuten onder Rotterdam, ook goed bereikbaar met de bus. GRATIS PARKEREN
MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.NEURO-ACTIEF.NL

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl
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Vestiging Beursplein in Rotterdam
75 jaar vlaggenschip Hema
Op 4 november 1926 begon het in de Kalverstraat in de hoofdstad van
Nederland. Grondleggers Leo Meyer en Arthur Isaac zullen toen niet
hebben bevroed dat het vlaggenschip van hun Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, kortweg Hema, in later
jaren aan het Rotterdamse Beursplein zou staan.
“Toch is het zo”, grinnikt Jan Willem Sevenhuysen. “Ik mag me er
¿OLDDOPDQDJHUYDQQRHPHQ´YXOW
hij trots aan. De 49 jaar geleden in
het Rotterdamse Nieuw-Zomerland
geboren manager, zoon van een vader
die bij moedermaatschappij Bijenkorf
werkte, heeft alle Hema-geledingen
doorlopen. Hij kent de kneepjes van
de werk- en verkoopvloer als geen
ander, want hij schuwt niet mee te
werken bij het verpakken van vleeswaren of te helpen in de spoelkeuken.
Zijn eerste stappen in het arbeidzame
leven zette hij op zijn zevende.
“Altijd hielp ik in IJsselmonde wel
een bakker of melkboer. Waarschijnlijk heb ik daar mijn handelsgeest
ontwikkeld.”
De directeuren-generaal Meyer en
Isaac etaleerden soortgelijke talenten
bij NV Magazijn De Bijenkorf. Met
hun koopmansschap en Hema-concept waren ze hun tijd ver vooruit.
Ze introduceerden met Hema immers
een warenhuis van ‘doodgewone
dingen’. Wat daarbij opviel was hun
systeem van eenheidsprijzen. Veelgevraagde artikelen, van onderbroeken
WRWWKHHGRHNHQHQNRI¿HSRWWRWVSHHOgoed, waren te koop voor vaste prijzen als 25 en 50 cent. Twee jaar na
het invoeren van hun succesformule

- Het in 1953 ultramoderne pand van Hema op de hoek van Beursplein (rechts) en Korte Hoogstraat. Het bleef er veertig jaar staan. Inzet: De opening van de Hema in 1953 is een feit, laten verkoopsters
YLDOHWWHUVZHWHQ/LQNVEXUJHPHHVWHU*HUULWYDQ:DOVXPJHÀDQNHHUGGRRUGHGLUHFWHXUYDQ190DJD]LMQ'H%LMHQNRUIGHVWLMGVKHWPRHGHUEHGULMIYDQ+HPD)RWR¶VDUFKLHI+HPD

mr. G.E. van Walsum opende 11
QRYHPEHURI¿FLHHOGHGRRU
architect A. Elzas en aannemingsmaatschappij v/h H.P. Voormolen op
het Beursplein gebouwde Hema voor
het massaal opgekomen kooppubliek.
Voor die tijd was het een ultramodern warenhuis voor de gewone
man, vrouw en hun kroost. Ook een
winkel waar het graag verblijven
was en waar de beroemde rookworst
gegeten moest zijn, anders was je niet
bij Hema geweest. Voor speelgoed
was Hema zéér gewild bij verenigingen die Sinterklaasfeest vierden,

veertig jaar mee. Met de Beurstraverse (in de volksmond Koopgoot)
trad een koopvernieuwing in. Hema

gebruiks- en woonproducten. Zulke
¿OLDOHQNRPHQDDQKHW0DWKHQHVserplein, de Binnenhof in Ommoord

3UDFKWLJHXLWVWDOXQLWVVLHUGHQGHYHUGLHSLQJHQYDQ+HPDHQWURNNHQPDVVD¶VNRRSOXVWLJHQXLWGH
UHJLR)RWRDUFKLHI+HPD

- Beroemd was het snelbuffet van Hema, waar voor betrekkelijk weinig geld heerlijk kon worden
JHJHWHQHQJHGURQNHQ)RWRDUFKLHI+HPD

werd het prijzenaanbod uitgebreid
met bedragen als een dubbeltje, drie
kwartjes en één gulden.
Gewone man
De groei van de Hemaketen begon
in de jaren dertig met het openen van
HHQGHUGH¿OLDDOGLWPDDOLQ5RWWHUdam. Het Duitse bombardement op
14 mei 1940 op de binnenstad van
Rotterdam maakte een eind aan het
winkelen. Hema zou echter Hema
niet zijn geweest als er geen nieuwe
vestiging zou komen. Burgemeester

zoals Bevrijding uit de Polderbuurt.
Bekend is dat twee bestuurders in
de jaren zestig met een boodschappenlijst naar het Beursplein togen
waar ze een charmante verkoopster
toegewezen kregen en vervolgens
samen meer dan tweehonderd
Sinterklaascadeaus uitzochten. “In
zo’n geval kreeg de vereniging ook
nog eens tien procent korting”, weet
Sevenhuysen.
Jonge senioren
Aan het Beursplein ging Hema 2

2 werd afgebroken en Hema 3
gebouwd in de nieuwe huisstijl. “Nog
steeds een succesformule en op
het Beursplein alleen al goed voor
vele tienduizenden bezoekers per
week, miljoenen op jaarbasis”, somt
6HYHQKX\VHQRS'H¿OLDDOPDQDJHU
houdt de marktbeweging nauwlettend in het oog. Jonge senioren, de
babyboomers, zijn in opkomst en
beschikken doorgaans over een redelijke bestedingsmarge. “Dus dat is
een groep waar je rekening mee moet
houden, evenals met mensen die in
Nederland zijn komen wonen en werken. Doorgaans leven zij volgens een
andere cultuur en dat is bijvoorbeeld
de reden waardoor in Rotterdam de
omzet van onze beroemde rookworst
terug is gelopen. Anderzijds is dit
gecompenseerd door de groeiende
populariteit van de Hema hotdog.
Hema speelt in op de koopbehoefte.
Dat was en is de basis voor het
openen van kleinere Hema’s met een
assortiment van uitsluitend directe

en in Nesselande. Daarmee komt het
aantal Hema-vestigingen in de regio
Rotterdam op dertien.
Vriendenkoopavond
Woensdag 7 mei is er een speciale
YULHQGHQNRRSDYRQGLQGH¿OLDOHQ
Zuidplein, Beursplein, Keizerswaard,

Alexandrium, Hoogvliet, Vlaardingen, Schiedam, Nieuwerkerk en
Capelle voor lezers van De OudRotterdammer. Men krijgt vijftien
procent korting op het gehele assortiment op de afdelingen die geopend
zijn. Op vertoon van de bon uit De
Oud-Rotterdammer is de toegang tot
de vriendenkoopavond gratis en kan
tussen 17.00 en 19.00 uur voor 6,50
euro worden aangeschoven aan het
speciale koopavondmenu.
Hema heeft 344 vestigingen in
Nederland, 59 in België, negen in
Duitsland en één in Luxemburg. In
Nederland komen er nog zo’n vijftig
kleinere warenhuizen bij. Hema heeft
ongeveer tienduizend medewerkers,
waarvan er tweehonderd actief zijn
op het Beursplein. Sevenhuysen: “De
meeste van hen zelfs al tussen de
vijftien en twintig jaar. We hebben
altijd plaats voor nieuwe collega’s,
want de sfeer op de werkvloer is als
vanouds héél goed.”
Zie voor bijzonderheden de Hema
Nieuwsbrief: www.hema.nl

)LOLDDOPDQDJHU-DQ:LOOHP6HYHQKX\VHQYDQKHWYODJJHQVFKLSYDQGH+HPD¶V
WXVVHQGHVFKDSSHQRSKHW%HXUVSOHLQ)RWR(OOLH6FKRS
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,PSXOO] heeft voor het komende

v o o r j a a r-zo m e r s e izo e n

OOGARTSPRAKTIJK

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

LWVWHNH

PHWHHQX

Winkelcentrum De Koperwiek
Capelle aan den IJssel
-

:LQNHOFHQWUXP¶'H.RSHUZLHN¶&HQWUXPSDVVDJH
+%&DSHOOHDG,-VVHOZZZLPSXOO]QO

van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam
 (078) 69 20 120
(078) 69 20 121
info@snellevliet.nl

Kroatië en Venetië
T O U R I N G C A R S

Gezellig erop uit!
vr 9/5
Dagtocht Bloesemtocht varen op de Linge

leze

Oud
er
Rotterdamm

Waar cultuur en natuur elkaar omarmen en
in het kristalheldere water van de Adriatische Zee de
uitlopers van het ruige gebergte weerspiegelen. Kroatië
nodigt u uit voor een hernieuwde kennismaking met dit
prachtige land waar het subtropische Opatija weer de
‘grandeur’ uit straalt van weleer. Met aansluitend nog
enkele heerlijke dagen naar het altijd boeiende Venetië.

Uw vakantie
De heen- en terugreis zijn met een overnachting onderweg
in Duitsland. De heenreis voert door het Salzburgerland en
Karinthië en de terugweg door de Dolomieten en Tirol.
In Kroatië zijn excursies naar de wereldberoemde Plitvice
Meren, het schiereiland Istrië en de Grotten van Postojna
inbegrepen. En tijdens uw verblijf in Italië brengt u een uitgebreid bezoek aan Venetië. Tevens zijn in het programma
enkele vrije dagen opgenomen om te genieten van zon,
zee en strand.

Uw hotels

• reis per Top Class touringcar
• 9 overnachtingen in 2 pers.
kamer douche/toilet
• dagelijks ontbijtbuffet en
3 en 4 gangen menu
• regelmatige keuzemenu
en/of saladebuffet
• entree en gids Plitvice meren
• ned. Spr. Gids in Venetië
• 1 x per dag koffie/thee in de
touringcar
• warme lunch terugreis
• souvenir
Vertrek & prijsinfo (Z182)
Vertrek op maandag
Mei
26
b 645
Juni
16
b 655
Juli
14
b 599
September 1
b 625
Toeslag 1 pers. kamer b 100

v.a.

d 599

p.p.

2e Pinksterdag 12/5
Zeeland b 38,00

Zwerven langs de IJssel b 37,50
b 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

b 30
b 36
b 40
b 43,50
b 18

Stedentrips
Brugge, Brussel, Parijs
Diverse vertrekdata

v.a.

f 21

Pretparken

Fitál busvakanties worden
gereden door
SnelleVliet Touringcars
OR29042008

Stuur mij meer informatie over zomervakanties

f 15

incl. boottocht, kopje koffie van f 27,50 voor

10 dagen

In Moscenicka Draga logeert u in het uitstekende **** Hotel
Marina direct aan zee en strand en met overdekt zwembad
in Lido di Jesolo logeert u het *** hotel Vianello of
Colonna nabij strand. In alle hotels is uw kamer per lift
bereikbaar.
Voor een uitgebreide reisomschrijving,
klik naar www.fital.nl of bel 0184-610062

Lastminute!

Toertochten

5
frs2
korting

Diverse opstapplaatsen in de regio

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

f 25

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

Meer dagtochten in juli en augustus?

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



 Zomervakanties  Fietsvakanties  Wandelvakanties  Bridgevakanties

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

“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

Kijk op dagtochten.snellevliet.nl, vraag de brochure aan op
dagtochten@snellevliet.nl of bel (078) 69 20 110
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Bewoners Vreewijk blijven
knokken tegen afbraak van hun buurt

- Verbodsborden zoals deze hangen
overal in de buurt en laten aan
duidelijkheid niets te wensen over -

Bloesem bloeit, bomen ruisen in de lentewind, een kat spint in de
zon en een invalide mevrouw rijdt in haar “turboscooter” over de
rijstraat. Vogels fluiten en overstemmen andere, nauwelijks hoorbare, geluiden. Het is rust ten top in het Maarland in Vreewijk.
Dat kan nog eeuwen voortduren, die vriendelijke dorpssfeer.
“Graag, maar tegelijk mooi niet
als het aan Com.Wonen ligt”, zegt
Netty van der Ende strijdbaar. “Het
enige dat onze huisbaas voorstaat, is
vernietigen van die sfeer en afbreken
van onze huizen. We hadden al

- De buitendeur van het pand Maarland 9
is dichtgeplankt en daarop is een deur met
deurknop, bel en brievenbus geschilderd alsof
het bewoonbaar is gehouden -

verhuisd moeten zijn, want 2008 is
het jaar van de afbraak van de 85
woningen in onze straat en de Bree.”
Haar straatgenoot Ria Schuiling valt
bij: “Onze huizen zijn negentig jaar
geleden solide gebouwd en kunnen
minstens nog een jaar of dertig mee.
Natuurlijk zijn intussen kranen en
deurknoppen versleten, maar die
kan je simpel vervangen. Dat is geen
reden om hele blokken af te breken.”
Com.Wonen wil veertienhonderd
woningen in het noordwestelijk deel
van Vreewijk vervangen door nieuwbouw. Die in het buurtje van Netty
en Ria het eerst. Volgens de twee
bedient de corporatie zich van “allerlei valse voorwendsels” om bewoners
uit hun huizen te krijgen. “Het enige
waar het om gaat, is de grondopbrengst”, klink het verwijtend. “Dat
onze buurt van grote historische
waarde is en een voorbeeldfunctie
heeft voor heel Nederland, lapt de

directeur van Com.Wonen aan haar
laars.”
Oneens
Spandoeken in de straten maken duidelijk dat niemand zit te wachten op
nieuwe woningen. Wel op renoveren
van de huidige. Ook gerenommeerde
en landelijk gerespecteerde organen
als Bond Heemschut, Roterodamum,
Beschermd Stadsgezicht en het
Kuipers Genootschap hebben zich
aan de zijde van de protesterende
bewoners geschaard. In brieven aan
het gemeentebestuur en Com.Wonen
hebben ze meegedeeld het oneens te
zijn met sloop en nieuwbouw.
Kuipers Genootschap heeft een zogeheten voorbescherming afgedwongen
en die heeft minister Ronald Plasterk
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvankelijk verklaard.
“Niettemin gaat Com.Wonen daar
dwars tegenin”, zegt Netty van der
Ende, een van de luizen in de pels
van de verhuurder. En: “Twee huizen
zijn al dichtgeplankt en -gemetseld.
Dat is tegen de regels en wethouder
Hamit Karakus van de gemeente Rotterdam heeft dat op 10 april bevestigd

- Landelijke rust straalt af van het Maarland in Vreewijk, dat op de nominatie staat voor sloop en
GDDUQDQLHXZERXZ)RWR¶V(OOLH6FKRS

tijdens een openbaar debat. Naar zijn
mening moeten de twee huizen weer
in bewoonbare staat worden gebracht
en via Interveste Antikraakbeheer
verhuurd worden.” Volgens Com.
Wonen waren de twee gekraakte
huizen inpandig dusdanig vernield
en gesloopt dat opknappen niet meer
kon.
Solidair
Veertig huizen zijn via Antikraakbeheer al verhuurd. “Dat zijn woningen
van mensen die zijn gestorven en
mensen die uit angst nooit meer aan
bod te komen van Com.Wonen een

ander huis hebben geaccepteerd”,
weet Ria Schuiling. “Gelukkig zijn
de 45 die zijn gebleven solidair. Zij
en wij gaan niet weg.”
Volgens Netty van der Ende ‘rommelt’ de directie van Com.Wonen
maar wat aan en is er geen enkele
belangstelling voor welk argument
ook van de bewoners. “Ook niet in
de ontworpen wijkvisie, want die
rammelt ook aan alle kanten. Het
enige waar het om gaat is de grond
onder onze huizen, want die blijkt
goud waard.”
Twee pogingen voor commentaar bij
Com.Wonen leverden niets op.

50 jaar Nederpop en
40 jaar popgroep Dragonfly
Golden Earring is in Nederland de oudste popgroep die nog
steeds optreedt. De grenzeloos populaire muziekgroep begon in
1961 en is een van de fijne erfenissen van Nederpop waarvan de
jeugd aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw in de
ban raakte. In mindere mate geldt dat voor de psychedelische
popgroep Dragonfly, die vanaf het eind van de jaren zestig furore
maakte en waarvan de muzikanten nog steeds actief zijn. Het
is een van de muziekgroepen waarmee 50+ van nu is grootgebracht, al waren en zijn ze inhoudelijk van een volstrekt andere
orde. Hun muziek brengt herinneringen boven aan het tijdperk
van muziekhervorming in Nederland.
Dichter Hans Verhagen geldt als
RQWGHNNHUYDQ'UDJRQÀ\+LM]DJGH
band eind 1967 in Vlissingen spelen,
introduceerde die in de Amsterdamse ‘sien’ en produceerde hun
HHUVWHVLQJOH'UDJRQÀ\LVHHQZDDU
fenomeen: één van de weinige echt

- De omslag van het boek met de beschilderde
KRRIGHQYDQGHEDQGOHGHQ)RWR¶V3HWHU6LMQNH

psychedelische bands in ons land,
PHWHHQELM]RQGHUHRXW¿W EHVFKLOderde gezichten, reeds lang voordat
Kiss doorbrak) en een meestergitarist
5XG\GH4XHOMRH LQGHJHOHGHUHQ
Over hen is, evenals over Golden
Earring, een boek verschenen en dat
gaat niet alleen over de belevenissen van de bandleden Johnny, Rudy,
Tonny en Huib, het gaat ook over een
bijzonder tijdperk. Hippies, Hitweek,
Hoepla, Pink Floyd, het popfestival
van Rome, posters, het komt allemaal
voorbij.
In deze boeiende documentaire komen de late jaren zestig weer tot

'HKRHVYDQGHHHUVWHVLQJOHYDQ'UDJRQÀ\
werd ontworpen door niemand minder dan Wim
76FKLSSHUV

leven. Door middel van het verhaal
YDQGHEDQGHQLQWHUYLHZV PHWRQGHU
anderen Hans Verhagen, beeldend
NXQVWHQDDU%HUW4XLWHHQJLWDULVW-RKQ
Schuursma) en de vele prachtige,
vaak niet eerder gepubliceerde foto’s.
Als bonus is een cd bijgevoegd,
waarop een uniek radioprogramma
XLWEHJLQWHKRUHQLV +DQV
Verhagen leest gedichten, waarbij
'UDJRQÀ\KHPEHJHOHLGW DOVPHGH
de singles van de band. Het boek is
geschreven en samengesteld door
historicus Peter Sijnke. Hij publiceert
regelmatig over popmuziek, onder
meer in Platenblad en schreef eerder

+HWEHJRQDOV*URHS¶ZDDUQDGHQDDPRPVWUHHNVZHUGJHZLM]LJGLQ'UDJRQÀ\

het veelgeprezen boek ‘Nederpophelden, pioniers van de popmuziek in
Nederland 1960-1970’.
µ'UDJRQÀ\HQGHMDUHQ]HVWLJEHlevenissen van een popgroep in een
roerige tijd’ telt 96 pagina’s en is rijk

geïllustreerd. Prijs: 24,50 euro. ISBN
978.90.5994.222.6. Verkrijgbaar
in de reguliere boekhandel of bij
uitgeverij Aprilis, Markt 9 5301 AL Zaltbommel 0418-512088,
info@aprilis.nl of www.aprilis.nl
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AAN 2EIZEN

 DAGEN /OSTENRIJK +IRCHBERG

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

VOOR ` 

6ERTREK  EN  JUNI
(OOGTEPUNTEN !CHENSEE 'ROSSGLOCKNER +RIMMLER WATERVALLEN EN )NNSBRUCK

 DAGEN "ARCELONA EN /MGEVING

Vakantie in het

VA ` 

Speciale aanbieding!

6ERTREK  MEI  JUNI  EN  SEP   EN  OKT
(OOGTEPUNTEN 3ANTA 3USANNA 2AMBLAS "ARRIO 'OTICO -ONTJUtC 0OBLE
%SPANYOL 0ARC 'UELL 3AGRADA &AMILIA -ONTSERRAT EN &IGUERAS

 DAGEN 4OSCANE

=RPHUDUUDQJHPHQW¼

VA ` 

(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar)

6ERTREK  JUNI  JULI  AUG  EN  SEP  EN  OKT
(OOGTEPUNTEN 0OVLAKTE -ONTECATINI 4ERME 0ISA ,UCCA 3AN 'IMIGNANO
6OLTERRA %LBA 0ORTOFERRAIO &LORENCE 3IENNA #HIANTI STREEK EN 6ERONA

 DAGEN /PATIJA

VA ` 

6ERTREK  MEI  JUNI  EN  JULI  AUG  EN  SEP
(OOGTEPUNTEN /PATIJA -OSCENICKA ,OVRAN 0OREl 2OVINJ 0LITVICE .0 +RK
+OSLUN 0UNAT EN 0OSTOJNA GROTTEN

 DAGEN +LASSIEK )TALIp

 DAGEN &ATIMA EN 3ANTIAGO

Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

VA ` 

6ERTREK   EN  MEI  JUNI   EN  JULI  EN  AUG
  EN  SEP  OKT
(OOGTEPUNTEN -ONTECATINI 4ERME &LORENCE 0ISA #ARRARA #HIANTI 3IENNA
2OME 0OMPEt 6ATICAANSTAD !SSISI 6ENETIp EN 4ARVISIO

VA ` 

6ERTREK  JUNI  JULI  AUG  EN  SEP
(OOGTEPUNTEN "ORDEAUX "URGOS 3ALAMANCA &ATIMA ,ISSABON 0ORTO
3ANTIAGO DE #OMPOSTELA #ABO DE &INISTERRE ,UARCA !LTAMIRA EN $ORDOGNE

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

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

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

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

 DAGEN )ERLAND

VA ` 

6ERTREK  EN  JUNI  EN  JULI   EN  AUG
(OOGTEPUNTEN 3NOWDONIA .0 7ICKLOW -OUNTAINS 0OWERS #OURT "URREN
#LIFFS OF -OHER #ONNEMARA ,ETTERKENNY 'IANT´S #AUSEWAY 5LSTER
!MERICAN &OLK 0ARK "ELFAST $UBLIN EN 7ALES

 DAGEN 3CHOTLAND

VA ` 

van Brabant

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

Tel. 0180 - 418 414

Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De prijs voor het week-arrangement bedraagt ` 525,00
geen toeslag voor éénpers.kamer.
Opstapplaatsen vanaf Rotterdam:
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation
Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555,
Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website:
www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

6ERTREK  MEI  EN  JUNI  EN  JULI   EN  AUG
(OOGTEPUNTEN %DINBURGH !BERFOYLE 4ROSSACHS 0ITLOCHRY "LAIR #ASTLE $EE
VALLEY (IGHLANDS )NVEREWE 'ARDENS ,OCH .ESS )SLE OF 3KY %ILEAN $ONAN
"EN .EVIS 'LENCOE ,USS ,OCH ,OMOND EN (ADRIAN´S 7ALL

 DAGEN 'ROOT "RITTANNIp EN )ERLAND

VA ` 

6ERTREK  JUNI  JULI
(OOGTEPUNTEN "RIGHTON /XFORD "RECON "EACONS .0 3NOWDONIA .0
$UBLIN 7ICKLOW -OUNTAINS "UNRATTY #LIFFS OF -OHER !CHILL )SLAND
,ONDONDERRY "ELFAST %DINBURGH 3CHOTSE (OOGLANDEN 9ORK 7ARWICK #ASTLE
EN ,ONDEN

 DAGEN .OORWEGEN

VA ` 

6ERTREK  EN  JULI  EN  AUG
(OOGTEPUNTEN 'yTEBORG (AMAR ,ILLEHAMMER -AIHAUGEN 0EER 'YNT
4ROLLENPAD 'EIRANGERFJORD "RIKSDALGLETSJER &JAERLAND *OSTEDALSBREEN
,AERDAL 3TAVKIRKE "ORGUND &LAMBANEN 3OGNEFJORD "ERGEN
(ARDANGERVIDDA 6ORUINGFOSSEN EN /SLO

 DAGEN "ALTISCHE 3TATEN

VA ` 

6ERTREK  JUNI  EN  JULI
(OOGTEPUNTEN +LAIPEDA #ESIS 'AUJA .0 4ALLINN 0iRNU 2IGA 6ILNIUS
+AUNAS -AZURISCH -ERENGEBIED 'DANSK EN 3ZCZECIN

RIVIERCRUISE NEDERLAND,
BELGIË en DUITSLAND
,PNBBOCPPSEWBOEF.4 6-daagse
&MFHBOU-BEZFOWBBSNFF riviercruise
PQEJUTUFSSFOTDIJQXFMLF
v.a.
CFIPPSUUPUÊÊOWBOEFNFFTU
DPNGPSUBCFMFSJWJFSDSVJTFTDIFQFOWBO&VSPQB%F[FSJWJFSDSVJTF
CSFOHUVOBBSESJFMBOEFOXBBSVPWFSBMLVOUHFOJFUFOWBOEF
OBUVVSFOEFDVMUVVS%FNPPJTUFTUFEFOJO/FEFSMBOE #FMHJÌ
FO%VJUTMBOEXPSEFOBBOHFEBBOUJKEFOTEF[FJOESVLXFLLFOEF
SJWJFSDSVJTF6WFSCMJKGUPCWWPMQFOTJPO"BS[FMOJFUMBOHFS
FOCPFLOV XBOUWPMWPM%FFEBHHBBUVJO3PUUFSEBN
BBOCPPSEFOEFMBBUTUFEBHTUBQUVJO%ÛTTFMEPSGWBOCPPSE6
LVOUWPPSEFUFSVHSFJTOBBS/FEFSMBOEHFCSVJLNBLFOWBOPO[F
CVTUSBOTGFSOBBS7FOMP/4 &JOEIPWFO
/4 6USFDIU$4FO"MQIFOBBOEFO
3JKO/4,PTUFOŎQFSQFSTPPO

€ 595 !!

-EER INFORMATIE ONZE BROCHURE OF EEN REIS BOEKEN
WWWNEEMDEBUSNL OF BEL   0ELIKAAN 2EIZEN (AVENEIND  :EVENBERGEN
/OK VOOR AL UW GROEPSREIZEN OP MAAT
!LLE REIZEN ZIJN INCLUSIEF 6ERVOER PER COMFORTABELE TOURINGCAR ERVAREN CHAUFFEUR OVERNACHTINGEN
IN  OF  STERREN HOTELS HALFPENSION OVERTOCHTEN UITGEBREID EXCURSIEPAKKET EXCLUSIEF ENTREE
GELDEN EN EXCLUSIEF RESERVERINGSKOSTEN EN EVENTUELE ANDERE TOESLAGEN

rvice

e
Taxis

-AAK GEBRUIK VA
N ONZE
UNIEKE TAXISERVICE
DE SCHAKEL TUSSEN
THUIS
EN TOURINGCAR

7FSUSFLNFJ
0QTUBQQMBBUT3PUUFSEBN
;JFXXXWBOEFSWBMLWBLBOUJFTOMSD

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

QQ
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Faas Wilkes ontkwam als hulpagent
aan tewerkstelling in Duitsland
- De Delftsche Poort van J.B. Jongkind
omstreeks 1775 -

Expo topschilderijen
Historisch Museum
zomer lang in
Schielandshuis
Het Schielandshuis laat deze zomer de
rijkdom van de schilderijencollectie van
het Historisch Museum Rotterdam zien
met de tentoonstelling ‘Topstukken - de
mooiste schilderijen uit de collectie’.
Uit ruim elfhonderd schilderijen zijn
de 85 mooiste geselecteerd. Het oudste
schilderij in de tentoonstelling dateert
uit 1608 en is geschilderd in een periode
waarin Rotterdam uitgroeide tot de tweede
koopmansstad van het land. Het meest
recente schilderij is gemaakt in 1937, drie
jaar voordat het bombardement van 14
mei 1940 het oude centrum van Rotterdam
bijna geheel verwoestte.
De tentoonstelling begint met twee echt
Rotterdamse specialismen uit de 17de
eeuw: nachtstukjes - zoals ‘Dorpsbrand bij
nacht’ van Egbert van der Poel - en stillevens in boereninterieurs. De schilderijen
worden in de tentoonstelling gecombineerd met Rotterdamse markttaferelen
zoals ‘De Grotemarkt bij avond’ van
Cornelis Snellinck.
In een welvarende handelsstad als
het 17de- en 18de-eeuwse Rotterdam
vonden diverse genres gretig aftrek. De
landschappen en zeegezichten van deze
tijd maken nog steeds een imponerende
indruk. Geliefde locaties voor kunstschilders in het oude Rotterdam waren de
Waterstad, de stadspoorten, de omgeving
van de Laurenskerk en het gezicht op de
stad vanaf de Maas. In de loop van de
19de eeuw oefende Rotterdam een grote
aantrekkingskracht uit op schilders uit
binnen- en buitenland. Dominique de Bast,
Pierre Justin Ouvrié en Cornelis Springer
schilderden Rotterdam vlak voordat het
een moderne industriële havenstad werd.
Het mooiste voorbeeld uit die periode is
‘Canal à Rotterdam’ van Johan Bartold
Jongkind, een van de grondleggers van het
impressionisme.
In de tentoonstelling zijn ook portretten
te zien van prominente Rotterdammers,
zoals het vroeg 17de-eeuwse portret van
de Rotterdamse pensionaris Hugo de
Groot door Michiel van Mierevelt. Maar
ook portretten van minder bekende of zelfs
volstrekt onbekende Rotterdammers komen aan bod, zoals het enorme portret van
een jonge vrouw aan een virginaal door de
Rotterdamse schilder Ludolf de Jongh.
‘Topstukken’ is te bezichtigen tot en met
17 augustus in het Schielandshuis, Korte
Hoogstraat 31 in Rotterdam. Voor informatie www.historischmuseumrotterdam.nl
Geopend van dinsdag tot en met zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.

De namen Faas Wilkes en Willem Lagendaal zullen echte
voetbalkenners niet vreemd in de oren klinken. Beiden begonnen hun verdienstelijke voetbalcarrière bij Xerxes. ‘Het Kanon’
Lagendaal kwam vijftien keer voor het Nederlands elftal uit en
Wilkes zelfs 38 keer. Lagendaal werkte sinds 1927 bij het politiekorps Rotterdam en promoveerde in augustus 1941 tot chef van
de afdeling Personeelszaken. Zodoende was hij in de gelegenheid jonge mannen bij de politie aan te nemen en te behoeden
voor tewerkstelling in Duitsland. Een van hen was Servaas
(Faas) Wilkes, die op 13 oktober 1923 aan de Soetendaalseweg
27b geboren was.
Voorgaande gegevens komen uit
het deze week verschenen boek
‘Handhaven onder de nieuwe orde
– De politieke geschiedenis van de
Rotterdamse politie in de Tweede
Wereldoorlog’. Een uiterst interessante ‘pil’ van 816 pagina’s en 190
illustraties, waaronder de personeelskaart van Faas Wilkes. Volgens
de gegevens op de achterzijde van
de kaart was Faas tweemaal gestraft. De eerste keer werd één vrije
dag ingehouden, omdat hij zich op 1
oktober 1943 tijdens de surveillance
kinderachtig gedragen had en de
tweede keer moest hij een boete van
tien gulden betalen, omdat hij op
wacht (‘rust’) slapend in de agenten-

-De omslag van het boek waarop agenten
collecteren voor een kinderfeest in de
oorlogsjaren. -

wacht was aangetroffen.
Faas Wilkes in het boek: “Op 29
mei 1943 werd ik hulpagent bij de
Rotterdamse politie. Ik speelde toen
al bij voetbalclub Xerxes. Inspecteur
Lagendaal speelde daar ook. Hoe
ik bij de politie kwam, weet ik niet
precies meer. Lagendaal heeft er
waarschijnlijk voor gezorgd. Ik geloof dat er acht spelers van Xerxes
bij de politie kwamen. Voordat ik bij
de politie kwam, werkte ik bij het
transportbedrijf van mijn vader.”
Gevaarlijk
“Ik deed dienst aan het hoofdbureau
Haagseveer. In het begin ging ik
met een politieman de straat op. Wij
droegen geen uniform, maar hadden
een witte band om. Het contact met
de beroepspolitie was goed. Het
voetballen ging nog redelijk lang
gewoon door. Later werd ik bij
de technische dienst geplaatst. Ik
ging met de overvalwagen van de
politie mee naar Oud-Beijerland om
aardappels te halen en die werden
in het Haagseveer in de kelder
opgeslagen. Ze waren bestemd voor
de politie. Ik werd aangewezen om
de aardappelen bij de politiemensen
thuis te brengen. Met een driewieler
vol zakken aardappelen ging ik ’s
morgens omstreeks zes uur op pad
naar de adressen van de politie-

mensen. Overdag was
dat te gevaarlijk, omdat dit zich
afspeelde in het laatste jaar van de
bezetting. Tegenover de kelder van
het hoofdbureau, aan de zijde van
de Coolsingel, was een poffertjeskraam gevestigd. In de tijd dat ik bij
de technische dienst werkte, zaten
ze daar geregeld zonder stroom.
Dus nam ik hun accu mee naar het
hoofdbureau, liet hem daar opladen
en daarvoor kreeg ik dan een paar
pannenkoeken. Ik heb ook nog wel
eens iets voor het verzet gedaan,
maar dat stelde niet veel voor. In
een kerk aan de Schiedamsedijk heb
ik een paar keer met een stengun
geoefend en bij een verderop

- Inspecteur-voetballer Willem Lagendaal
behoedde jonge mannen voor tewerkstelling
in Duitsland -

IN MEMORIAM

Piet van Klaveren
Op 18 april 2008 is onze sportvriend en oud clubgenoot
Piet van Klaveren, tweelingbroer van onze trainer Wim, na
een slopende ziekte in Rotterdam overleden.
Piet is 77 jaar geworden. Wij hebben hem bij Hoboken leren kennen
DOVHHQ¿MQHVSDUULQJSDUWQHUPHWYHHO
humor. Als eerbetoon aan een groot
bokser geven wij een overzicht van
zijn sportcarrière:
Geboren op 1 september 1930
begint hij in 1947 als amateur zijn
boksloopbaan en wordt in 1951 en
1952 Nederlands kampioen in het
lichtgewicht. Hij neemt in 1951,

samen met Leen Jansen, deel aan
de Europese kampioenschappen en
verliest op punten van de Italiaan
Padovini. Op de Olympische Spelen
van 1952 in Helsinki haalt hij de
NZDUW¿QDOH,QZRUGWKLM
professional en bouwt een indrukwekkende recordlijst op. Hij behaalt
het Nederlands kampioenschap lichtgewicht, dat hij in 1955, 1956, 1957
en 1958 prolongeert met tussentijdse

overwinningen tegen uitstekende
buitenlandse tegenstanders. Piet
bokste 34 profpartijen, waarvan hij
26 wedstrijden won , twee onbeslist en zes verloor. Een van zijn
hoogtepunten beleefde hij in 1956 in
Milaan om het Europese kampioenschap tegen de titelverdediger Duilio
Loi, waarin hij beslist de meerdere
was, maar in de zesde ronde de partij
wegens een knieblessure moest
staken. Deze knieblessure, veroorzaakt door een eerder motorongeluk,
heeft o.a. een eind gemaakt aan zijn
schitterende boksloopbaan.

- De personeelskaart van Faas
Wilkes die in
de oorlogsjaren
werkte bij de
Rotterdamse
politie. Illustraties
uitgeverij Aprilis -

gelegen school voor het verzet op
wacht gestaan. Ik heb nooit met
acties meegedaan. Op een gegeven
PRPHQWZHUGPLMQ¿HWVGRRUHHQ
Duitser afgepakt. Toen ik naar het
bureau ging, zag ik daar een andere
'XLWVHU]LMQ¿HWVWHJHQGHPXXU]HWWHQ,NKHEWRHQGLH¿HWVPHHJHQRmen en tot na de oorlog in het
pakhuis verborgen gehouden.
Tijdens de razzia van 1944 heb
ik me enkele dagen in een kelder
verborgen. Begin juli 1945 ben ik
ontslagen en heb vervolgens nog
enige tijd in het bedrijf van mijn
vader gewerkt, totdat mijn voetbalcarrière begon.”
Faas Wilkes is 82 jaar geworden.
Hij overleed op 15 augustus 2006.
Frank van Riet is de auteur van het
boek en ruim 23 jaar werkzaam bij
de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast verricht hij al
jaren onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse politie.
‘Handhaven onder de nieuwe orde’
kost 39 euro. Het is verkrijgbaar
in de reguliere boekhandel of bij
uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301 AL
Zaltbommel, 0418-512088, info@
aprilis.nl of www.aprilis.nl
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Rotterdam 1600-1630

Word ook postbezorger!

een nieuw boek
over de oude stad

aan!op
Meld u
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c.v. decor shop
Design verwarming

nu in de boekwinkel

4
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Showrooms:

1988

www.selektmail.nl

-

Rotterdam-Alexanderpolder en Rotterdam-Prinsenland

Nu

€ 1695,-

Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

w w w. c vd e co r s h o p. n l

Zit & Méér Comfort;

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

- Massief houten
achterwand met
verlichting diverse kleuren
- 2 nachtkastjes op wieltjes
- 2 boxsprings
comforthoogte/deelbaar
- 2 pocketveermatras
met schouder/heup
Tijdelijk met
comfortzone
2 MATRAS
TOPPERS

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

10 jaar garantie - GRATIS
uit voorraad leverbaar
MET
KONINGINNEDAG
EN
HEMELVAARTSDAG
ZIJN WIJ GESLOTEN
NIEUW!

Electrisch
verstelbaar
rug + benen

Relaxen

Bloedcirculatie

Rusten

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

€ 899,-

Rechtstaan

OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

ACTIE

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

Incl. voetstoel
DraaiRelaxfauteuil Bornhölm

MATRAS CLASSIC
POCKET
2 STUKS
VAN 995,VOOR

Woonmall Alexandrium III

Kaasmakerstraat 14

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

Droomvlucht Slaapcomfort;
Normaal € 2250,-

2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

Selekt Mail zoekt bezorgers in:

Complete deelbare
boxspringcombinatie
op comforthoogte

895,-

SLAAPBANK NIEUWE COLLECTIE

RUIM 25 MODELLEN

Zevenhuizen:

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

Krimpen:

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

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Geheel leder
van € 1795,- nu voor

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



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

€ 995,-

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

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

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

13.00 - 17.30 uur
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
gesloten
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‘Vogelwasmachine’
voor scheidende
Koos van Donk
Onder grote belangstelling nam Koos van
Donk donderdag 24 april afscheid als beheerder van het regionaal vogelasiel Karel
Schot. Na zich ruim vijftig jaar te hebben
ingezet voor de vrijwilligersorganisatie,
waarvan bijna dertig als beheerder, is hij
met pensioen gegaan.
Op het laatste moment ging voor hem een grote
wens in vervulling. Koos kreeg als afscheidsgeschenk een ‘vogelwasmachine’. Grote hilariteit

- Tot de geschenken behoorde een drieluik van de Koos
van Donk krant, een bonte knipselverzameling -

   

- Onder grote hilariteit
bleek de vogelwasmachine een snelwasser uit
grootmoederstijd.
Foto’s Ellie Schop -

bij het uitpakken: het bleek een ouderwetse
snelwasser uit grootmoeders tijd. Koos kon er
ook om lachen.
Voorzitter Jan van der Mussele sprak waarderend over de altijd enorme inzet die Koos van
Donk heeft gehad voor de Vogelklas. Dit ging
gepaard met geschenken van een weekendje
weg met zijn Nel tot een doos met 36 pakken
appeltaartmeel. “We weten dat je graag kookt
en bakt.” Voorts vielen de scheidende vogelman
WLHQWDOOHQERVVHQEORHPHQHQYHORSSHQÀHVVHQ
en vooral hartelijke woorden ten deel.
Van Donk benadrukte zijn werk met hart en
ziel te hebben verricht en dat het beslist nog
niet gedaan is. “Ik blijf twee dagen per week
werken als vrijwilliger, ook om mijn opvolgster
in te werken.” Wie dat is wil voorzitter Van der
Mussele ‘om administratieve redenen’ nog niet
bekend maken. Wel dat ze al geruime tijd bij de
Vogelklas actief is en met haar 29 jaar als een
jonge, enthousiaste en ambitieuze beheerder
aangeduid mag worden.

     

 



    

Luchtdoopcadeau per parachute
voor 70-jarige Mies van Beek
Innig was de omhelzing die Mies van
Beek van haar man Jan kreeg nadat ze
weer vaste grond onder de voeten had.
Niet omdat hij vreesde voor een minder
goede afloop, maar omdat zijn Mies het
hem toch maar had geflikt: op vierduizend meter uit de Cessna 208 Super
CargoMaster van Skydive Rotterdam The
Flying Dutchmen springen, hangend aan
een parachute naar beneden en landen
in een weiland bij Rhoon.
“Dat mens spoort niet helemaal. Wie doet nou
zoiets op de zeventigste verjaardag”, zei hij een
tikje vertwijfeld, even voordat zijn echtgenote
opsteeg op Rotterdam Airport.
Mies deed het, ondanks zijn verweer. “Mijn
hele leven heb ik geroepen ooit nog eens uit
een vliegtuig te willen springen. Dat was een
hartenwens, waaraan mijn kinderen fantastisch
invulling hebben gegeven. Man, wat was dat
geweldig. Néé, ik had geen spoortje angst,
maar was wel erg opgewonden toen ik in het
vliegtuig stapte.”
En: “Die machine is net een vliegende broodtrommel. Vaste ramen zitten er niet in en je

zit boven op elkaar.” Mies van Beek ging als
laatste van vijftien springers het vliegtuig uit.
“Op de schoot van mijn begeleider. Ik hoefde
niets te doen, ineens zweefde ik in zijn armen
buiten het vliegtuig. Gé-wél-díg.”
Haar dochters Agnes en Trudy hadden de verrassing voorbereid. “Toen ze het vertelden, was
mijn eerste reactie ‘néé, daar ben ik te oud voor
geworden’. Maar even later veranderde dat in
‘waarom ook niet’. Dus heb ik de parachutesprong graag als verjaardagscadeau aanvaard.
Iedereen weet nu dat ik een luchtduiveltje ben.”

- Een cameraman (rechts) legde het bijzondere uitstapje van Mies
van Beek en haar begeleider René Verdoorn op video vast. -

Verwenarrangement bij Moezel met veel extra’s
voor lezers De Oud-Rotterdammer

           

- Nieuw, speciaal vijfdaags
verwenarrangement
- 243 euro per persoon in
een tweepersoonskamer
- Veel extra’s, zoals:
- Bij aankomst per persoon een
brandstofbon van 20 euro
- Mandje met fruit op de kamer
- Vier keer logies en ontbijt
- Drie keer een driegangen diner
- Één keer een zelf teppan yaki of
grillavond, inclusief vier keer karafje
 ZLMQHQNRI¿HFRPSOHWQD
- Moezelvaartocht van en naar

    


- ‘Daar komt oma,’ klonk het trots op de grond toen ze sierlijk zwevend naar beneden kwam. Foto’s Ellie Schop -

' (  
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Bernkastel Kues
- Rondrit door de wijnbergen met
wijnproeverij
 1DDÀRRSYDQGHSURHYHULMSHUWZHH
 SHUVRQHQHHQZLMQFHU¿FDDWHQKHW
vruchtgebruik van drie wijnstokken.
Deze geven in 2009 recht op drie gratis
 ÀHVVHQZLMQPHWHLJHQHWLNHW
- Thuis afhalen en weer brengen
mogelijk
- Het intieme, kleine hotel Haus am
Kurkpark is niet geschikt voor kinderen
of mensen met een loophandicap.

Informatie: 0049-6541-819820 of moselurlaub.moezelvakantie@t-online.de
Haus am Kurpark, Wildbadstrasse 213
Traben-Trarbach
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Met De Oud-Rotterdammer naar de
Zondagochtendconcerten in De Doelen
presenteert:
Vrijdag 2 mei:
Ed Peters (zanger)
Zaterdag 3 mei:
Dj Jeroen
Vrijdag 9 mei:
Momi (Zangeres)
Zaterdag 10 mei:
Karaoke met Raymond

Maandmenu:

O Restaurant O Bar O Live

Asperge Maand
Diverse gerechten

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

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.

Dit najaar, in oktober, november en december, organiseert Theater & Organisatiebureau Martin Hanson voor de 47ste keer de Zondagochtendconcerten in De Doelen. Voor veel lezers van De Oud-Rotterdammer vormen deze concerten een graag
en veel bezocht uitje. Daarom stelt deze krant zijn lezers dit jaar voor het eerst in
de gelegenheid via De Oud-Rotterdammer deze concerten te bezoeken.
Het programma voor het najaar 2008 is weer
veelbelovend. Met optredens van onder meer
het Rotterdams Operakoor, Lee Towers, Jenny
Arean en niet te vergeten wereldster Laura Fygi
heeft Hanson, zoals gebruikelijk, een gevarieerd
en zeer aantrekkelijk aanbod. Natuurlijk is
Gerard Cox, columnist van deze krant, eveneens
present om de concertochtenden te openen met
het populaire Lied van de Week, waarin hij de
actualiteit van de voorbije week bezingt.
De concerten beginnen dit jaar op zondag 26
oktober; het laatste concert is op 14 december.
U kunt het concert van uw voorkeur bepalen
en daarvoor kaarten bestellen, maar u kunt ook
een keuze passe-partout aanschaffen waarmee
u vijf concerten naar keuze kunt bijwonen of
een passe-partout voor alle zeven concerten. De
SULM]HQYRRUGHORVVHFRQFHUWHQ]LMQPHW¼
al zeer aantrekkelijk; met een passe-partout bent
u zelfs nog voordeliger uit! Voor vijf concerten
EHWDDOWX¼HQYRRU]HYHQ¼

Voor administratie, porto en verzendkosten
NRPWGDDUQRJ¼ELM
Met onderstaande bon kunt u de kaarten voor
uw favoriete concert bestellen of een passepartout aanschaffen. Vul de bon in en stuur deze
naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
U kunt ook per email bestellen. Stuur daarvoor
een mail naar info@deoudrotterdammer.nl met
vermelding van uw naam, adres, bank- of girorekeningnummer, de voorstelling van uw keuze
en het aantal kaarten of passe-partouts.
Na binnenkomst van uw bestelling ontvangt u
een bevestiging en een acceptgiro. Na betaling
van het verschuldigde bedrag krijgt u de kaarten
thuis gestuurd.

BESTELFORMULIER VOOR DE ZONDAGOCHTEND-NAJAARSCONCERTEN
Aantal Datum

Omschrijving

Prijs

Bedrag

Keuze passe-partout: U kunt 5 zondagochtendconcerten uit de reeks van 7 kiezen (5x € 10,-)=

€ 50,00

Passe-partout: 7 Zondagochtendconcerten x € 9,50 (losse kaarten: € 11,50) =

€ 66,50

zo. 26 okt.

Rotterdams Operakoor met Henk Poort
Waldin Roes en de Harmonie van Horst

€ 11,50

zo. 9 nov.

400e jubileumconcert met Lee Towers,
Joke Bruijs en Gerard Cox

€ 11,50

zo. 16 nov.

Harbour Jazz Band & The Peeters Sisters

€ 11,50

zo. 23 nov.

Tribute to Billie Holiday, door Lils Mackintosh € 11,50

zo. 30 nov.

Jenny Arean in Concert

€ 11,50

zo. 7 dec.

Laura Fygie, Rendez-Vous

€ 11,50

zo. 14 dec.

White Christmas at the Doelen

€ 11,50

Administratie, porto en verzendkosten € 3,00
TOTAAL BEDRAG
Uw gegevens:
Dhr./Mevr.

Tel.

Email

Adres

Huisnummer

Handtekening:

Postcode

Plaats

Bank/gironr.

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro
Dit ingevulde formulier opsturen naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Hier
keuze
passe
partout
aankruisen*

* hier kunt
u 5 verschillende
concerten
aankruisen.
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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.

Molens & Jenever
Zaterdag 10 mei is het weer Nationale Molendag. Het thema dit jaar is ‘Kunst en Kitsch’. Voor Schiedam
staat deze dag niet alleen in het teken van molens, maar ook jenever. In het Jenevermuseum is tussen 10:00
en 17:00 uur één en al bedrijvigheid en gezelligheid en kunt u onder andere de landelijk bekende jeneverbraderie (ruil en verkoop) bezoeken. Tussen 12.00 en 17.00 uur is er een proeverij van bekende distillateurs en
OLYHPX]LHNYDQ.HHV6TXHH]H%R[LQKHW3URHÀRNDDO
Er is ook een Kinderplein met diverse activiteiten voor
kinderen, geheel verzorgd door KomKids. Er rijdt een
gratis treintje vanaf het Jenevermuseum met haltes bij
de Schiedamse Molens. Tevens is die dag de Jeneverreünie. Entree voor deze dag is gratis.

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

-- Er op uit! Kalender -30 april

Blommenfesteijn e.a. Koninginnedagactiviteiten
Charloise Kerksingel, Amelandseplein, Rondeplein

3 mei

70’s Singalong - Hold Tight
Isala Theater Capelle aan den IJssel – 20:15 – ` 25,40

3 mei

Romeo en Julia – Nationaal Ballet
Rotterdamse Schouwburg – 19:30 u - vanaf ` 15,-

7 mei

DE OUD ROTTERDAMMER DRAAIORGELCONCERT
Pannenkoekenhuis De Nachtegaal Kralingse Bos – 10:30 u

8 mei

Koningin Emma, Redster van Oranje – Nel Kars
Theater Zuidplein – 14:00 - vanaf ` 9,50

10 mei

Jeneverreünie – Jenevermuseum Schiedam
14:00 – 17:00 - Toegang gratis

11 mei

De Trip – Re-play – muziekale tijdreis
Oude Luxor Theater – 20:00 - vanaf ` 15,-

12 mei

Voorronde Kunstbende Rotterdam - Talentenjacht
Theater Zuidplein13:00 u - ` 5,-

13 mei

Ebbinge, Vrijdag en de Bekker – De Vliegende Panters
Theater Zuidplein – 20:00 u – vanaf ` 16,50

Shantykoor Overstag
In 1997 onderzochten enkele leden van het Shell-mannenkoor de mogelijkheid een shantykoor te beginnen.
Dat lukte en vanaf het eerste begin is het koor met de
naam ‘Overstag’ een groot succes. Het shantykoor is
inmiddels uitgegroeid tot een formatie van ruim 40
man. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door drie
accordeonisten, een drummer, een tamboerijnspeler, een
mondharmonicavirtuoos en een banjoman.
Zondag 25 mei geeft het koor vanaf twee uur een zondagvoorstelling in de Larenkamp.
'HHQWUHHEHGUDDJW¼

T H E AT E R P R O G R A M M A
PENDRECHT MONOLOGEN | Baf

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

Do 15 mei | Kleine Zaal | 14.15 uur | € 3,De Pendrecht Monologen zijn een aantal door elkaar gesneden monologen
over de geschiedenis van bewoners van de wijk van verschillende afkomst.
Ze zijn geschreven op basis van persoonlijke verhalen.
`Bestemming Nederland` gaat over Josef en Maria, half Aziatisch, half
Europees, die Indië verlaten na Jappenkamp en Bersiaptijd. Over hun tijd
in Indië, de vernederende ontvangst in Nederland en de manier waarop zij
zich als Indo staande hebben gehouden in Nederland en Pendrecht.
Spel: Ruud en Elly Pesik

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

Wie houdt van fietsen mag dit niet missen!
Onvergetelijk mooie 8-daagse Donau fiets- en vaarvakantie

`Uitstappen zonder lawaai` vertelt het schrijnende migratieverhaal van de
eerste twee generaties Turkse Pendrechtenaren, ontroerend en met humor.
De veranderingen door de Marshallhulp, de selectiebureaus, overvolle pensions, eerste `buitenlander` zijn in een straat waar nu de laatste autochtoon
woont...
Spel: Orhan Zenghin en Hüseyin Karabulut
`Alleen de bomen zijn nog van toen` vertelt het verhaal van autochtone
Rotterdammers, de eerste bewoners in het Pendrecht van Lotte Stam- Beese
tijdens wederopbouw en verzuiling. Het vertelt ook hoe de stad in de jaren
negentig met een enorme vaart het rustige Pendrecht binnenviel, de wijk tot
Vogelaarwijk maakte, en wat dat met mensen doet.
Spel: Nel van Dijk, Annie van der Velde en Thea Abma

PENDRECHT DIALOGEN | Baf
Do 15 mei | Kleine Zaal | 20.15 uur | € 3,De Pendrecht Dialogen zijn het vervolg op de Pendrecht Monologen. De
dialogen ‘Zonsondergang’, ‘Rabiaa en Roos’ en ‘Maatschappelijke Stage’
vormen, verbonden door zang en muziek, een theatraal geheel gespeeld en
gezongen door bewoners van 12 tot 81 jaar.
Nadat de Pendrecht Monologen gingen over de verschillende geschiedenissen van oudere mensen in de wijk gaan de Dialogen over het samenleven
van jongeren en ouderen in deze tijd en hun zoektocht naar identiteit.
‘Zonsondergang’ gaat over drie mensen die wachten. Twee van hen zijn
jong, één oud. Het wachten confronteert, maar brengt hen uiteindelijk in
een gezamenlijke wereld.
In ‘Maatschappelijke stage’ komen die werelden juist niet bij elkaar: never
the twain shall meet. En ‘Rabiaa en Roos’ zoeken hun weg in de dialoog
met zichzelf op zoek naar identiteit
meer informatie kijk op www.baf-art.nl

Het Volk | Wat niet mag
Do 14 mei | Kleine Zaal | 20.15 uur | € 14,50
De drie vaste acteurs van de Haarlemse toneelgroep Het Volk behandelen kommer, kwel, verdriet en eenzaamheid al dertig jaar met een droge
glimlach. Wat niet mag werd rond 1920 geschreven door mevrouw J.M.
IJssel de Schepper-Becker en is een regelrecht familiedrama. De zoon des
huizes loopt rond met een afschuwelijk geheim. Hij komt in conﬂict met zijn
geweten en besluit zijn hart in huiselijke kring te luchten. Het ogenschijnlijk
zo harmonieuze gezin raakt daardoor volledig ontwricht. Vader en moeder
komen lijnrecht tegenover elkaar te staan, de dochter raakt in een crisis, de
zoon in een diep isolement. “Een kolfje naar de hand van Het Volk. (…) Heel
vermakelijk.” (De Telegraaf)
LASTMINUTEACTIE voor de lezers van De Oud Rotterdammer € 2,50
korting* onder vermelding van ‘De Oud Rotterdammer’ aan de kassa
van Theater Zuidplein. Geen restitutie op reeds gekochte kaarten en niet
in combinatie met andere kortingsacties. Kassa 010 20 30 203

Stelt u zich eens voor…..
Met eigen auto (trein kan ook) rijdt u naar Passau in Oostenrijk (ca 840 km),
waar ook de mooiste en meest geliefde fiets- en vaarreis van Europa begint.
Alles is voor u geregeld. U overnacht in prima hotels langs de route of aan boord van een
cruiseschip. Voor uw bagage van plaats naar plaats wordt gezorgd. Heerlijke fietsroutes worden
afgewisseld met romantische cruises over de Donau. De reis voert u door stille dalen, schilderachtige historische dorpen, prachtige kloosters en kastelen en onvergetelijke vergezichten.

Walsend naar Wenen en rustig kabbelend terug over de Donau
De fietsreis eindigt in Wenen, waar u ook een keer overnacht zodat
u voldoende tijd heeft om de stad te verkennen. In plaats van
terug te fietsen wordt u tijdens een 2-daagse cruise over de
Donau terug gevaren naar de plaats waar u bent vertrokken.

v.a.

d 399

p.p.

Geen gehaast omdat het vakantie is
De fietsafstanden zijn overzichtelijk (max. 60 km per dag) en
het tempo waarin u fietst bepaalt u helemaal zelf. U kunt uw
eigen fiets meenemen maar dat hoeft niet persé omdat de huur
van uitstekende fietsen* bij de prijs is inbegrepen.
Uw auto staat veilig geparkeerd bij de startplaats. En wanneer
u er geen genoeg van krijgt kunt u uw vakantie in Passau betaalbaar verlengen.
U kunt kiezen voor een arrangement met logies en ontbijtbuffet voor b 399,- p.p.
Geeft u de voorkeur aan halfpension dan kost dat b 75,- meer p.p. De toeslag voor
een 1 persoonskamer bedraagt b 125,- *Ook elektrische fiets mogelijk tegen meerprijs.
Voor meer informatie, vertrekdata en boekingen,
vul onderstaande bon in of surf, bel of mail naar:

www.fital.nl -  (0186) 61 00 62 - vakantie@fital.nl
Stuur mij meer informatie over fietsvakanties

OR290407

Dhr/mevr.
Adres:
p.c.+plaats:
Tel.:
E-mail:
Stuur mij ook meer informatie over:

Stuur de bon in een envelop
(zonder postzegel) naar:
Fitál Vakanties, Antw.nr. 43,
 Zomervakanties  Caravan & Camper fietsvakanties  Wandelvakanties
2950 VB Alblasserdam
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TE KOOP
Bent u op zoek naar een verzorgde en aantrekkelijke ruime 4-kamer maisonnette op de begane grond met balkon op het zuiden? Dan is dit wellicht iets
voor u.

Schiedam,

Rotterdamsedijk 365
De woning beschikt over een royale
woonkamer met toegang tot balkon
op het zuiden met kunstgras. Rustig
gelegen en onderdeel van een complex met uitzicht op een afgesloten
privé-terrein. Dit kleinschalige complex ligt in het centrum van Schiedam
op loopafstand van het centrale
winkelcentrum, openbaar vervoer en
uitvalswegen. Oplevering direct.

` 169.500 k.k.
isolerende siergrindvloer. Tussengang
met meterkast en volledig betegeld
hangtoilet.
1e verdieping: overloop met ruime
slaapkamer aan voorzijde (ca 2,50
m x4,50 m) slaapkamer 2 en 3 zijn
gelegen aan de achterzijde. (ca 4,80
m x 2,16 m) en (4,50 m x 2,10 m).
Luxe badkamer die voorzien is van
een ligbad met whirlpool, 2e hangtoilet en wastafel.

Indeling Woning:
Begane grond: voorportaal met
ruime bergkast en toegang tot de
woonkamer met open keuken ca 42,4
vierkante meter. Keuken is voorzien
van een blok in L opstelling met keramische kookplaat, afzuigkap, enkele
spoelbak en een koelvriescombinatie.
Beide verdiepingen zijn voorzien van

Bijzonderheden:
Fietsenbergruimte op begane grond
naast voordeur en separate berging
in onderbouw (2,50 x 3,50).
Verwarming middels blokverwarming,
warmwater middels 80 liter boiler,
afgekochte erfpacht.
Actieve en financieel sterke VvE,

bijdrage `115 per maand.
Buitenportaal en poort krijgen nieuwe
vloeren.
Informatie:
NVV Wonen

Brugge 4
2993 LB Barendrecht
Tel: 010 - 4288098 of info@nvvwonen.nl
Zie ook www.nvvwonen.nl

“Hagen”

Tandprothetische
Praktijk

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

Behandeling
volgens
telefonische
afspraak
Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

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

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

Fontein in stadhuis
komt uit oven van
De Porceleyne Fles
Wie kent of heeft het niet, Delfts Blauw porselein. Dat zullen maar weinig mensen zijn. In elk
huis staat wel iets te pronken van het beroemde
aardewerk van De Porceleyne Fles uit Delft.
Denk maar aan kleine souvenirs in de vorm van
een molentje, poppetje, zoutvaatje of herinneringsbord. Maar ook enorme platelen zijn uit de
steenoven gekomen en prachtige plateeltegels
waaronder tussen 1915 en 1920 die voor de
fraaie fontein in het Rotterdamse stadhuis. Ook
de entreehal van het monumentale pand van
v/h Steenkolen Handelsch Vereeniging aan de
Westerkade komt daar vandaan.
Beide waren van de hand van kunstenaar en ontwerper Leon Senf (1860-1940) en zijn collega
Heinrich Mauser (1868-1940). De twee hadden
een nadrukkelijk stempel in de nog steeds
succesvolle productie van de Porceleyne Fles
in Delft. Hun wereldwijd bekende levenswerk
is vastgelegd in een bijzonder boek met tal van
illustraties van hun scheppingen.
Leon Senf was als jonge knul al aan het tekenen. Zijn droom was te gaan schilderen met
olieverf op doek. In 1878 trad hij als leerling
plateelschilder in dienst van de toen ‘herboren’
Porceleyne Fles in Delft. Zijn carrière verliep er
voortvarend. Hij werd chef d’atelier, was ontwerper en schilder van sieraardewerk, van tegels
en tegeltableaus en vormgever van bouwaardewerk. In zijn vrije tijd tekende en schilderde hij
een veelheid aan onderwerpen, van portretten
tot landschappen. Hij was een gewaardeerd lid
van de Haagse Kunstkring.
Heinrich Wilhelm Mauzer trad als handelschef
in dienst van de Porceleyne Fles in 1891. Hij
bestudeerde samen met Senf Perzisch en Iznikaardewerk in musea in binnen- en buitenland en
bouwaardewerk in Italië. Mauser verdiepte zich
in alle technische aspecten van de aardewerkproductie en introduceerde vele vernieuwingen,
waaronder het ‘Nieuw Delfts’ en bouwaardewerk.
‘Passie voor penseel en plateel, Leon Senf en
H.W. Mauser bij de Porceleyne Fles, 18781930’ telt 156 pagina’s en 250 illustraties in
fullcolour. Auteur: drs. H.M. Mauser. Formaat
22x22 cm. Gebonden in harde band. ISBN
978.90.5994.220.2. Prijs 24 euro. Verkrijgbaar
in de reguliere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel,
0418-512088, info@aprilis.nl of www.aprilis.nl
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Groene route op
begraafplaats
Crooswijk
Wethouder Lucas Bolsius opende
16 april onder grote belangstelling
de Groene route op begraafplaats
Crooswijk. De route is ontwikkeld
ter gelegenheid van het 175-jarige
bestaan van de begraafplaats in het
kader van het Groenjaar 2008.
De ceremonie vond plaats onder de
oudste boom van de begraafplaats; de
Rode Beuk van bijna 175 jaar oud.
De wandelroute leidt u langs en door
het prachtige groen en vertelt over de
vele bijzondere bomen, planten en
dieren op de begraafplaats.
Crooswijk kan met recht één van
de mooiste groene gebieden van
Rotterdam genoemd worden. In 1996
is de begraafplaats aangewezen als
rijksmonument. Het is een park met
een belangrijke historie waar jaarlijks
diverse herdenkingen plaatsvinden.
Het groen is er verrassend veelzijdig
en van een bijzondere schoonheid.
Zeker de moeite waard om er eens
rustig te wandelen en genieten.

Kunt u nog blazen ?
+DUPRQLHRUNHVW625(2LVQDDUVWLJ
op zoek naar nieuwe leden. Vooral
klarinettisten staan hoog op het verODQJOLMVWMH625(2LVHHQDINRUWLQJ
YDQ6HQLRUHQ2UNHVW5RWWHUGDPHQ
2PVWUHNHQ'HOHGHQGLHYHHODORX
der zijn dan 55 jaar - zijn afkomstig
uit de gehele regio Rotterdam. Het
orkest werd 26 jaar geleden opgericht.
625(2VWDDWEHNHQGRPKDDU
vrolijke repertoire. Dit neemt niet
weg dat voor speciale gelegenheden
ook serieuze muziek graag ten gehore
wordt gebracht. Men treedt regelmatig op in de regio, voornamelijk
RYHUGDJ2DLQZLQNHOFHQWUDLQVWHO
lingen en voor verenigingen die iets
te vieren hebben.

Dinsdag 29 april 2008

%HLMHUODQGVH
ODDQELMDYRQGLQ
GHEHJLQMDUHQ]HVWLJ
PHWRSGHDFKWHUJURQG
¿OPWKHDWHU&RORVVHXP
)RWRFROOHFWLH3LHWHU7RQ

Voor paar
dubbeltjes naar matinee in Colosseum
Op zondagmiddag was het vaste prik: dan ging ik naar de matinee in het Colosseum aan de Beijerlandselaan. Voor vier dubbeltjes kocht ik een ‘nekloge’ om op
GHHHUVWHULMHQELMQDWZHHXXUWHJHQLHWHQYDQHHQODFKÀOPYDQ6WDQ/DXUHOHQ
Oliver Hardy, Charles Chaplin of Abott en Costello. Maar ik deelde ook graag de
DYRQWXUHQRSKHWZLWWHGRHNPHWÀOPFRZER\5R\5RJHUVHQKRQG5LQWLQWLQ'H
GXEEHOWMHVYRRUKHWÀOPNDDUWMHNZDPHQQLHWXLWGHEHXUVYDQPRHGHURIYDGHU
maar die verdiende ik met mijn bijbaantjes.
Ik was een jaar of acht toen ik voor het eerst Colosseum binnen ging. Natuurlijk had ik al vaak
staan staren naar de prachtige gevelreclames, die
HONHZHHNHHQQLHXZH¿OPDDQNRQGLJGHQ2RN
de inhoud van de fotokasten aan weerszijden
vingen mijn aandacht. Ik stond er graag te gluUHQ]HNHUQDDUDFWLHIRWR¶VYDQ¿OPVYRRUERYHQ
de veertien of achttien jaar. Die eerste keer was
ik overweldigd door het prachtige interieur van
KHWVFKLWWHUHQGH¿OPWKHDWHUHQQRJPHHUYDQ
organist Gerard ’t Hart van de Randweg die in de
pauze spelend op een klavier uit de bodem van
het toneel naar boven kwam en na zijn mooie
orgelspel daar ook weer in verdween.
2RNGHRXYUHXVHVLQKXQJURHQHMXUNHQKXQ
zaklantaarn maakten indruk. Ik ben ook wel eens
naar mijn plaats gebracht door Gré Zweres, die
ik later beter leerde kennen als vriendin van mijn
schoonouders. Ze was alleenstaand en woonde in
een mooi appartement op de achtste verdieping
YDQKHW=XLGSOHLQÀDW$OVRXYUHXVHYHUGLHQGH
]HJRHG$IHQWRHYHUWHOGHPLMQVFKRRQYDGHU
als ze bij Gré op visite waren geweest, over het
prachtige uitzicht waar hij zo van had genoten.
Dat deed hij met een knipoog en ik weet nog
steeds niet of hij nou het panorama bedoelde of

Bent u nieuwsgierig geworden en een
ervaren muzikant? Bespeelt u een
instrument dat past in een harmoniebezetting en vindt u het leuk om in orkestverband te musiceren? Neem dan
eens contact op met G. van Rijk tel.
0180 - 516545 of W. Naaktgeboren
tel. 0180 – 417889.
U kunt ook kijken op de site www.
soreo.nl of eens langskomen op de
wekelijkse repetitie. Deze vindt plaats
op maandagmiddag van 13.30 – 15.30
uur in gebouw De Magneet aan de
Van Cranendonckweg 40 in Rotterdam, nabij de Van Brienenoordbrug.
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([SORLWDQW9DQ:LOOLJHQPDDNWHUHFODPHYRRU]LMQ¿OPWKHDWHUPHWULMGHQGH
ELOOERDUGVHQVWHOWORSHUV)RWRZLMNPXVHXP+LOOHVOXLV

de mooie verschijning van hun vriendin, want
een mooie vrouw was het! Navragen kan niet
meer, want beiden zijn ondertussen overleden.

ZLMNJHERXZ'H/DUHQNDPS2QGHUGH¿OP]DDO
bevond zich een enorme foyer met kleedkamers
en zo beschikte Rotterdam-Zuid over een compleet theater dat de vergelijking met zalen op de
rechter Maasoever glansrijk kon doorstaan.
Ups en downs
Van Zwanenburg heeft weinig plezier mogen
beleven van zijn geesteskind. Enige jaren na
de met veel tamtam verrichte opening in 1929,
verwisselde hij het tijdelijke voor het eeuwige.

,QKHWEORNZDUHQQDDVW¿OPWKHDWHU&RORVVHXPRRNHHQFDIpHQHHQPHXEHOYHVWLJLQJYDQ++GH.OHUNRQGHUJHEUDFKW'HUDLOV]LMQYDQ
GULHWUDPOLMQHQHQYDQGHVWRRPWUHLQYDQGH5RWWHUGDPVFKH7UDPZHJ0DDWVFKDSSLM)RWRFROOHFWLH5HLQ:ROWHUV

Snuffelen
Tot aan mijn vijftiende jaar bezocht ik Colosseum frequent, maar ik wisselde mijn bioscoopbezoek soms af met Harmonie in de Gaesbeekstraat
en het meer statische Metro Theater aan de
Wolphaertsbocht. Mijn belangstelling voor historische zaken van Rotterdam was op jonge leeftijd
DOJURRW2SVFKRRO]DWLNELMGHPHHVWHUDDQ]LMQ
lippen gekluisterd als hij vertelde over mijn geboortestad. Daar kreeg ik een warm gevoel van.
$DQ]DNHQXLW]RHNHQ]RDOVVQXIIHOHQQDDUKHW
ontstaan van Colosseum, kwam ik pas later toe.
Het initiatief voor het theater werd in 1926 genomen door Carel van Zwanenburg, die eigenaar
was van Theater Luxor. Hij liet voor het stukje
Beijerlandselaan tussen Groningerstraat en Slaghekstraat een indrukwekkend complex ontwerpen
met winkels, woningen, theater en een café. Zijn
ambitieuze plan bleek onbetaalbaar. Er kwam een
QLHXZRQWZHUSQXYRRUHHQHLYRUPLJH¿OP]DDO
mét balkon met plaats voor 1034 bezoekers. Het
LQWHULHXUZHUGXLWJHYRHUGLQ$UW'pFRHQNUHHJ
in 1942 als extra een Standaard pijpenorgel, dat
behouden is gebleven en nu staat opgesteld in

Zijn weduwe zag niet veel heil in de exploitatie
en deed het theater over aan C. van Willigen van
N.V. Lichtspel Maas. Van Willigen was een bioscoopman in hart en nieren en zorgde voor repriVHVYDQDOOHJURWH¿OPV]RDOVµ.LQJ.RQJµ,¶P
QRWDQDQJHO¶HQµ=ZHL+HU]HQLQ'UHLYLHUWHOWDNW¶
Niet alleen op de eigen gevel maakte Van Willigen reclame voor zijn programma’s. Hij maakte
ook gebruik van een ponywagen met een enorm
reclamebord. Voorts liet hij steltlopers het winkelend publiek op Boulevard-Zuid attent maken op
]LMQ¿OPV+HW&RORVVHXPJLQJRSHHQJROIVODJ
van ups (in 1946 anderhalf miljoen bezoekers
– vrijwel elke voorstelling was uitverkocht) en
downs en kreeg een nekslag door de komst van
televisie. In 1977 viel het doek na bijna een
halve eeuw en werd het pand na veel bestuurlijk
en ambtelijk geharrewar door ondernemer Dies
Poppeliers verbouwd tot winkelpassage met
daarin ook een onderkomen voor het wijkorgaan
Hillesluis. In september 1980 ging het open. Het
is echter nooit de winkelpassage geworden die
Poppeliers voor ogen had.
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Zo van het land,
naar de klant

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER

Nu ook Hollandse Aardbeien

In onze laatste aflevering (nr.4) hadden we het over havenondernemer Jan Rijsdijk die met zijn overslagbedrijf Interstevedoring furore maakte in de Rotterdamse haven door met zijn
drijvende kranen beter en veel sneller bulkcarriers te lossen
dan de grote concurrenten zoals de GEM, Swarttouw en EMO.
Deze grootmachten wilden deze kleine voortvarende stuwadoor met zijn geavanceerde en immer groeiende vloot van
drijvende kranen en weegtorens de voet dwars zetten. En
oefenden druk uit op het Gemeentelijk Havenbedrijf om de
vraag van Rijsdijk naar kaderuimte om zijn groeiende vloot van
kranen af te kunnen meren zoveel mogelijk tegen te werken
en te ontmoedigen. Maar de slimme Rijsdijk liep tegen een
buitenkansje aan. Het noodlijdende bulkoverslagbedrijf OBA
in de Amsterdamse haven werd hem te koop aangeboden.
Binnen de korste keren was de deal rond (aankooprijs 9
miljoen gulden) en stortte Rijsdijk zich op de reorganisatie en
renovatie van één van Europa’s grootste overslagterminals.
Een volgende keer meer hierover en over Rijsdijks gevecht met
de grootmachten uit de Rotterdamse haven.

1 Luchtfoto van een deel van OBA Bulk Terminal
Amsterdam, waar een bulkcarrier gelost wordt via
twee brugkranen van ‘boord naar kade’ en van
‘boord naar lichters en coaster’ via drijvende kraan
en weegtoren en de nieuwe opslagloods die onder
leiding van Rijsdijk werd geplaatst.

(foto Aerocamera/Bart Hofmeester)

1

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)
Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België
(Net over de grens bij Roosendaal)
DE MARKGRAAF ART & GALLERY

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

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

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

Bezoek ook onze
website !!

www.demarkgraaf.be
klusserij

“Nieuw Zuid”

Geopend vrijdag
en zaterdag
van 09.00 tot
17.00 uur

Fam. Boom

Goed in lijsten
en inlijsten
O.a. geschikt voor
- Foto’s
- Posters
- Schiderijen
- Borduurwerk
- Spiegels
Lijstenmakerij & Galerie

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

Frits Ruysstraat 55a, Rotterdam/Kralingen
Tel. 010 - 24 29 400
Geopend: di. t/m zat. 10.00-18.00 uur
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Meidagen
Niet alleen Rotterdammers gaan in de meidagen met hun gedachten een (groot) aantal
jaren terug. Op vele plekken in ons land heeft men in 1940 ervaren wat oorlog betekende; in 1945 was de meimaand dé maand van de bevrijding.
De overval op Nederland in het algemeen en op Rotterdam-zuid in het bijzonder op 10
mei 1940 door het Duitse leger, is menig 70-plusser nog niet vergeten. Het bombardement op en de vernietiging vàn het stadshart van Rotterdam op 14 mei raakt nog steeds
heel veel stadgenoten, ongeacht hun leeftijd.
In 1970 verscheen bij De
Arbeiderspers een boek van Aad
Wagenaar: Rotterdam mei ’40. Dit
boek heeft al 38 jaar een ereplaats
in mijn boekenkast; het boek geeft
een weergave van de slag, de bommen en de brand.
Destijds interviewde Aad Wagenaar betrokkenen van uiteenlopende pluimage en publiceerde
hun verhalen letterlijk in het
boek. Zowel de Duitse generaal
die commando aan zijn troepen
gaf, als de brandweerman die 10
mei naar het brandende vliegveld
Waalhaven werd gestuurd komt
aan het woord. Maar ook de
piloot die de bommen afwierp, de
marinier die tegen een machtige
vijand standhield én de huisvrouw
die haar woning binnen een uur in
puin en as zag veranderen, doen
hun zegje.
In 1970 kon ik na de eerste bladzij
al geen afscheid meer van het
boek nemen: de pagina’s volgden
elkaar op als een niet te begrijpen
¿OP(HQ¿OPPHWRYHUZLQningsgeluiden, gemixed met
een niet begrijpen van diezelfde
‘overwinnaar’. Maar ook beelden
van een wanhopige Rotterdamse
commandant en een Rotterdamse
burgemeester, die langzaam maar
zeker het onheil over hun stad
zagen komen. Wagenaar heeft
de angsten van de ‘burger’ tot in
detail goed beschreven, toen zij in
de zestiger jaren met hem spraken
over die rampzalige 14e mei 1940.
Hun verhalen zette Aad Wagenaar
niet alleen om in een boektekst,
ook werden alle gesprekken op
geluidsband opgenomen. Deze
geluidsbanden zijn inmiddels gedigitaliseerd en op CD te beluisteren
bij het Gemeentearchief op de
Hofdijk. Uit eigen ervaring weet
LNGDWXQLHWRSKL¿RSQDPHQPRHW
rekenen, maar de authenticiteit
van het gesprokene, inclusief de

emoties, is er af te scheppen.
In 1970 zei ik het al: “Dit kan niet
beter!”
Wel, dat heb ik toen helemaal fout
gezegd. Juist deze weken is weer
een uitgave van Rotterdam mei
’40 verschenen bij Uitgeverij Just
Publishers te Hilversum. Voor deze
nieuwe uitgave is Aad Wagenaar
woord voor woord zijn eerdere
boek te lijf gegaan en heeft – met
de kennis die hij in 2008 heeft – de
QRGLJHFRUUHFWLHVDDQJHEUDFKW(Q
het zijn juist die, soms heel kleine,
verbeteringen die het boek nog
echter, nog begrijpelijker, nog onwaarschijnlijker en nog spannender maken. Het lezen van het boek
heeft mij wat slapeloze nachten
bezorgd; als ik ’s avonds in bed
nog een half uurtje in het boek
wilde lezen, lieten voorbij rijdende
trams mij horen dat het inmiddels
weer vroeg in de ochtend was van
alweer een nieuwe dag.
Het boek is bij iedere Nederlandse
boekhandel verkrijgbaar. Tot 1 juni
DVLVGHDDQVFKDISULMV¼
GDDUQDGLHQWX¼WHEHWDOHQ
Nog steeds de meidagen
Diezelfde meimaand in 1940
leverde ons land verschillende niet
te begrijpen dingen op. In de eerste
plaats was daar de reactie van een
neutraal volk, dat ineens met de
gruwelen van een oorlog te maken
kreeg. Daarnaast waren regering
HQYRUVWHQKXLVQDDU(QJHODQGJHvlucht; de bevolking in eenzaamKHLGDFKWHUODWHQG(HQEHYRONLQJ
die zich verraden voelde.
Wat aan Nederlandse kant voor
orde en recht moest zorgen, de
gemeentelijke politiekorpsen en
marechaussee, danste binnen 24
uur naar de pijpen van de Duitse
EH]HWWHU'HNUDQWHQGLHRSPHL
weer verschenen, spraken over
een vijand die door ‘onze’ troepen
manhaftig werd bestreden. Dat die

- Eén van de vele foto’s in het boek laat zien hoe Rotterdammers op 14 mei 1940 nog
iets probeerden te redden -

vijand uit restanten Nederlandse
legeronderdelen in Zeeland beVWRQGZHUGQLHWJH]HJG(QµRQ]H¶
troepen hadden een riemgesp met
daarop Gott sind mit uns, weinig
‘ons’ dus. Ook de Nationaal
Socialistische Beweging (de NSB)
toonde al in de eerste bezettingsdagen dat de Duitsers geen kwade
zaak hadden gediend door ons land
binnen te vallen.
(UJHEHXUGHYHHOLQ1HGHUODQG
ook met mentaliteit en gedachten.
Nederland is na 1940 niet meer
geworden, wat het daarvoor was.
Begrippen als landverraders
kwamen in onze taal; zeker toen in
september 1940 de eerste pogingen
werden gedaan de SS in Nederland
in het leven te roepen. NSB-ers
van naam en faam hadden tussen
mei en september 1940 al hun
afkeer tegen deze SS uitgesproken,
maar hun woorden kregen geen
nationale bekendheid:
“Doorsnee Nederland, beschouwde het tijdens de bezettingsjaren
als één pot nat: een WA-vendel
van de NSB of een stormban van
de zogeheten ‘Nederlandsche SS’.
Beide formaties droegen zwarte
uniformen en werden gevormd
door Nederlandse mannen die bereid waren hand- en spandiensten
te verlenen aan de Duitse bezetter.
In werkelijkheid werd er onderling
wel degelijk onderscheid gemaakt.
Terwijl een Nederlandsche SS-er
gewoonlijk diepe minachting
koesterde voor de Weer-Afdeling
van de NSB én voor een deel van
de NSB-leiding, omdat die onvoldoende door Groot-Germaanse
idealen bezield zouden zijn, zagen
vele NSB-ers de radicalere SS-ers
als landverraders.
(HQYRRUDDQVWDDQGHIXQFWLRQDULV
van de NSB verweet zelfs in april
tijdens een kennismakingsbijeenkomst van enkele NSB-ers, SS-ers
en ambtenaren van het departement van Volksvoorlichting, de
Nederlandsche SS-ers ‘door dik en
dun met de Duitsers te heulen.’ De
Nederlandsche SS was uiteindelijk
niet meer en niet minder dan een
¿OLDDOYDQGH$OOJHPHLQH66LQ
Duitsland. De Reichsführer van de
SS, Heinrich Himmler, wilde via
de Nederlandsche SS zijn GrootGermaanse idealen uitdragen.”
Deze tekst haal ik uit het boek
van Sytze van der Zee ‘Voor
Führer, volk en vaderland. De SS
in Nederland’. Het is een uitgave
van de auteur zelf, samen met
Just Publishers BV. Ik dacht veel
kennis met me te dragen over

door Aad van der Struijs

1HGHUODQGWXVVHQHQ
maar dit boek heeft me zaken
voorgeschoteld, die mij tot heden
volledig onbekend waren. Sytze
van der Zee heeft niet alleen de
organisatie SS totaal doorgelicht,
maar ook kennis genomen van de
individuele SS-er. Wie was die
man (vaak nog een grote jongen),
wat dreef hem om het vertrouwde
Nederland te verlaten, wat hoopte
hij te bereiken, was hij echt Nationaal Socialistisch?
In een met stofomslag gebonden
boek van 300 pagina’s leer je het
lief en leed van de Nederlandse
SS. Het is een periode in onze
geschiedenis waar we niet trots op
kunnen zijn. Maar het is ook een
periode die Van der Zee nauwgezet
onder onze aandacht brengt (ISBN
SULMV¼ 
Ditjes en Datjes
Ik heb nooit onder stoelen of
banken gestoken, dat ik uit een
‘Leger des Heilsnest’ kom. Vanaf
m’n 20e jaar laat ik echter het
Leger het Leger, maar veel sociale
en maatschappelijke contacten
doen mij toch regelmatig nog met
Heilssoldaten praten.
Van één van hen leerde ik, dat
het LdH ook de nodige prullaria
heeft; miniatuurtjes die wel dan
niet door het LdH op de markt zijn
gezet. Deze betrokken Heilssoldaat, we noemen hem Roel, is een
groot verzamelaar van deze kleine
poppetjes, instrumenten, muziekkorpsen, e.d. Bij het vervolmaken
van zijn verzameling loopt hij
echter tegen een muur op: deze
prullaria zijn vrijwel onbekend in
Nederland. Omdat u met nog zo’n
kwartmiljoen lezers deze krant
bestudeert, vraagt Roel nu aan u of
u weet waar hij z’n miniatuurtjes
kan vinden.
Zijn schoonzus Saskia heeft een

foto van zijn
huidige muziekkorps gemaakt;
iedereen ziet dat er nog de nodige
muzikanten ontbreken. Reacties
zijn bij De Oud Rotterdammer
welkom.
Verleden week was ik op een
Voorjaarsbeurs in Anthonius BinQHQZHJ(HQJURWHGLYHUVLWHLWDDQ
nieuwe- en 2e handsspullen ging
van de hand; de appeltaartpunten
en plakken kruidenkoek vlogen als
warme broodjes over de toonbank. Je mag je afvragen of de
bestemming van die opbrengst (de
binnenkort te houden RoPaRun)
of de heerlijke smaak tot een
uitverkocht leidde.
Tussen de tientallen bezoekers
meende ik een bekend vrouwelijk
gezicht te zien, maar dat kon toch
niet? Ik trok de stoute schoenen
aan en vroeg of zij misschien ‘die
en die’ was. Met een grote grijns
vertelde mevrouw S. Bouman dat
zij inderdaad de wijkverpleegVWHUZDVGLHPHHUGDQMDUHQLQ
Bospolder/Tussendijken actief is
geweest. Hoewel ze nu 81 jaar
is, is ze nog steeds de robuuste
(enigszins slordige) vrouw die ze
in de 70er en 80er jaren was. Verbazingwekkend was, dat zij niet
alleen de naam van een door haar
verpleegde kennis van mij nog
kende, maar ook haar woonadres
en waarvoor deze kennis door
KDDUEHKDQGHOGZDV(HQNHQQLV
WURXZHQVGLHMDDUJHOHGHQLV
overleden.
Wie kent deze ‘zuster’ nog?
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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
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Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

TUINCORRECT

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING
Van klein klusje tot
complete aanleg.
Garantie op al onze
werkzaamheden en materialen.
Wij zijn gespecialiseerd
in de aanleg van
onderhoudsvrije tuinen!!
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Monuta Van den Toorn

Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

Monuta Memoriam

Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Voor meer informatie www.monuta.nl
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Al vanaf 35 euro
per maand

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 
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TANTE POST(BUS)
Jonge strijd
Eertijds, in de vijftiger jaren, heette
het NVV het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen. Ik was lid van de
ANMB, de Algemene Nederlandse
Metaalbedrijfs-Bond.
De jongerenorganisatie van het NVV
heette “Jonge Strijd” in lijn met het
“rooie” NVV, want zeer dicht bij de
Partij van de Arbeid. Jonge Strijd
kende interessegroepen, zoals een judogroep, fotogroep en discussiegroep.
Er was ook een dansgroep, die danste
in de catacomben van Dansschool de
Klerk aan de Katshoek. De toenmalige voorzitter, Nico van Rees, legde op
zeker moment zijn functie neer en mij
werd verzocht de nieuwe voorzitter
te worden, waarmee ik graag akkoord
ging. Nico ging huwen met zijn Nel
Kranendonk als ik het wel heb.
Plots had ik een lieftallige secretaresse, Frieda Sijbrands en een lieftallige
penningmeesteresse Jeanne Raadsen.
Frieda woonde met haar weduwemoeder in de Kleine Visserijstraat
en Jeanne aan de Spangensekade.
Al spoedig had ik verkering met
Frieda die ik op de buddyseat van
mijn Vespascooter van huis ophaalde
en naar de danszaal reed en omgekeerd. Jeanne beschouwde ik als een
aardige, lieve zus want ik had er geen.
Met Frieda hield de liefde geen stand.
Jeanne heb ik nog eenmaal gezien
aan de arm van jawel, een lid van
de dansgroep. Ik meen, dat zij een
kinderwagen met zich mee voerden.
Hoe zal het hen vergaan zijn? Hoe zal
het met de dansgroepleden gegaan
zijn? Ik herinner mij Tineke Hoogenstrijd, Jannie Groen, Willie ......(?)
mijn “dansgeitje” zoals ik haar stil in
mijzelf liefkozend noemde, Richard
Vielvoye die geloof ik voorzitter van
de dansgroep werd. Wie als lid van
Jonge Strijd en de dansgroep destijds,
deze oproep leest en mij een telefoontje wil geven, een e-mailtje of een
kaartje sturen, graag! Hieronder mijn
adres, telefoonnummers en e-mailadres. Op onderstaand adres woon ik
met mijn Bea(trix). Ik zie alles met
plezier tegemoet.
J.J.A. (John) van Oers
Favrestraat 119, 3066 EC Rotterdam.
010 421 61 64, 06 459 88 218
jvanoers@upcmail.nl
--------------------------------------------Geachte redactie,
Juist toen ik wilde vragen of er
iemand was die het zwembad aan de
Brielselaan eens zou willen noemen,
las ik het artikeltje van mevrouw
Noordermeer-de Visser.
Onze meisjesschool aan het Ericaplein was één van de eerste, zo
niet dé eerste school waar je in de
5de en 6de klas zwemles kreeg. Voor
mij was dat 1941. In een keurige rij
liepen wij naar het zwembad. Soms
zongen we liedjes die we op school
leerden en we vonden het gewoon een
leuk uitje. De les zelf was voor mij
geen pretje; ik vond die badjuffrouw,
maar meer nog die hengel waar zij
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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.

van kinderen uit de buurt is het jongetje tweede van rechts op de achterste
rij Peter van der Leije.

Margrieten
Bijgaand een vakantiefoto uit 1954. Op kamp met de ‘Margrieten’ van
het SFL (Sint Franciscus Liefdewerk) van Charlois. In een hooiberg werd
geslapen. Ervoor een open ruimte waar ‘alles’ gedaan werd; wassen, uit- en
aankleden, eten en spelletjes. De staf kookte bij de jongensafdeling, maar het
aardappelschillen was weer onze taak. Dan werd er uit een spannend boek
voorgelezen en ’s middags zwemmen in zee. De laatste dag het dorp in, getooid met het erelint. Het was een gure, maar gezellige week. Op kamp, maar
ook op de wekelijkse clubavond heb ik als leidster altijd van de ‘Margrieten’
genoten. Ik hoop dat het iedereen goed gaat.
J.N.M. van Rijn-Broeders,
Helmkade 2, 1901 BM Castricum, 0251-650618
mee rondliep, heel eng en zorgde dan
ook steeds uit haar buurt te blijven.
Gevolg: ik kan nog steeds niet zwemmen. Maar doordat ik nu sinds tien
jaar aan zee woon kan ik toch van het
(schone) zeewater genieten. Ik neem
aan dat het water van het zwembad
niet al te fris zal zijn geweest, maar
als kind merkte je dat niet op.
Tot slot zou ik nog iets kwijt willen
en wel aan alle mensen die de krant
via via krijgen en daardoor vaak laat
kunnen reageren. Mensen, doe als ik,
neem zelf een abonnement. Het is het
geld ruimschoots waard!
S.C. Driessen-Joosse,
D. Koddelaan 31,
4374 ER Zoutelande
suusdriessen@zeelandnet.nl
--------------------------------------------En opeens stond
de klok stil
Als jongen van acht kwam ik in
gesprek met onze melkboer, Huib
Groenendijk. Er groeide contact en na
enige tijd hechte vriendschap. Toen
kon men nog spreken over vriendschap tussen een jongen van acht
en een man van 25. ’s Zaterdags uit
school naar de melkboer om dat witte
paard te mogen mennen, melkgeld
te ontvangen en boter, kaas en eieren
aan klanten te overhandigen. Om zeven uur ’s avonds naar huis en bij het
afscheid vroeg ik dan of ik zondagmorgen mee mocht naar Feyenoord
(waar mijn oudste broer het eerste
elftal haalde en veertien interlands
speelde).
Om acht uur zondagmorgen stond ik
in de Millinxstraat bij de melkwinkel
van de familie Groenendijk. Netjes
gekleed, daar stond mijn moeder op.
In de schuur pakte ik de voetbalschoenen in, die ik netjes gepoetst
had alsmede schone broeken, shirts
en toiletgerei. Daarna mocht ik de
andere jongens wekken, Willem en
Huib en zo leerde ik Willem Groenen-

dijk kennen, de blonde midvoor van
Feyenoord-1. Voor een kwartje mocht
ik zijn spullen verzorgen en dat bood
mij meteen de garantie dat ik met de
gepoetste koffer het terrein aan de
Dordtse Straatweg op mocht.
Ik was zo groos als een bezem als ik
naast die grote, blonde midvoor liep.
De mensen maakten soms opmerkingen tegen Willem, zoals ‘is dat jouw
butler?’ of ‘ik wist niet dat je al zo’n
grote zoon had’.
Bij het bruggetje van het oude terrein
stonden de kaartjesscheurders, zoals
Hannes van Kapellen, die precies wist
bij wie ik hoorde.
Maar wat heeft de titel van dit verhaal
hier nu mee te maken?
Eind jaren tachtig herkende ik Wim
Groenendijk op de tribune bij de wedstrijd Feyenoord-Tottenham Hotspur.
Ik aarzelde hem te begroeten en vroeg
mij af of hij mij nog zou herkennen.
Dat deed hij. De ontmoeting was
zeer hartelijk en emotioneel. Bij die
gelegenheid dacht ik weer aan dat
moment in 1933. Boven de tribune
aan de Dordtse Straatweg hing een
grote ingemetselde klok. Feyenoord
speelde tegen HBS en leidde met 2-0,
beide doelpunten van Wim. Op een
gegeven moment kreeg hij een bal
aangespeeld en haalde meteen uit.
Rrrang, boven op de klok. De ijzeren
stangetjes voor het glas waren verbogen door die explosie. Het publiek
vond het maar vreemd dat het geen
vier uur wilde worden.
Willem had de klok stil geschoten.
Archimedes Weber
Kimbrenoord 6, 3079 KD Rotterdam
010-4829226
---------------------------------------------Christiaan de Wetstraat
Naar aanleiding van een artikel over
de Christiaan de Wetstraat (jaargang,
nr 6) kan ik het volgende vertellen:
'HJHQHGLH¿HWVHQYHUKXXUGHZDVGH
heer P. van der Leije en op de foto

José van der Leije
Keltenoord 82, 3079 ZG Rotterdam
---------------------------------------------Oostelijk
De foto van het Oostelijk zwembad
herkende ik meteen. Ik haalde daar in
1937 mijn diploma. ik had een jaarabonnement, dus mocht ik iedere dag
zwemmen. Maar hoe kwam je daar?
Wij woonden in Bergpolder en ik was
pas 9 jaar. Ene mijnheer Mulder uit
de Willebrordusstraat liep viermaal
per week met kinderen van de hoek
Zwart Janstraat/Bergweg naar het
zwembad en ik mocht ook mee. in
december ben ik nog eens Zwarte Piet
geweest en wij mochten het bootje
trekken waar de Sint met zijn Piet in
stond. Ik heb daar jammer genoeg
nooit een foto van gezien
E. Schaap-van Kluijve
T. Mannplaats 504, Rotterdam
--------------------------------------------1 april
Even een kort briefje (op een oude
typemachine) om te reageren op een
stukje in De Oud-Rotterdammer,
dat uit uw meesterbrein moet zijn
ontsproten, namelijk het DOR-radioprogramma.
Ik heb het geprobeerd, met een zilveren lepeltje en vorkje, een stelletje
dat ik 74 jaar geleden, toen ik één jaar
werd van mijn grootouders kreeg.
U kunt me geloven of niet, maar het
werkte. Uit het kleine speakertje van
m’n korte-golf-radio kwam helaas
echter niet het DOR-programma, de
afstand was waarschijnlijk te groot,
maar (in stereo) het Don Kozakken Koor dat eerst de ‘Bohemian
Rhapsody’ van Queen en daarna
‘Rhapsody in Blue’ ten gehore bracht,

vierstemmig!! Fantastisch.
P.S. Dat was de beste 1 aprilgrap die
ik in jaren gehoord heb sinds een
wasmiddelenfabrikant bekend maakte
dat ze een nieuw bonte-was-middel
op de markt zouden brengen, dat
zelfs de vaalste kleding weer de oorspronkelijke kleur zou teruggeven,
en het kon in de gootsteen met koud
water en dat Unilever liet weten dat
het niet van hen kwam.
K. de Boer
111 Cedar Grove, Trim Co Meath
Ierland
--------------------------------------------Befaro
Ik reageer op het verhaal over de centrale Befaro. In 1960 ben ik begonnen
bij Van Neerbos op de betoncentrale
als mengmeester in opleiding. Van
Neerbos had de centrale gezamenlijk
met de Befaro, omdat ze in die tijd
niet alleen het recht hadden, dus
beide 50%. Bij Van Neerbos was de
mengmeester Adriaan, roepnaam
Flip, die was opgeleid bij Befaro en
op zijn beurt mij opleidde.
Wat Gerard schreef over die boetebriefjes klopt. Vrijdags, als de heer
Vos de loonzakjes kwam brengen
voor Hans en Jaap en de andere
chauffeurs, moesten wij wel eens
lachen wat uit die zakjes kwam.
Van Neerbos ging in 1963 zelfstandig
verder en wij kregen H. Schmidt als
chef. Een man met een grote mond,
maar een hart van goud, die zorgde
dat de mensen goed met elkaar omgingen. In 1977 werden we overgenomen door de Mebin. Neerbos ging
dicht en wij met z’n allen naar de
Spaanse Polder, waar ik tot 1994 heb
gewerkt.
B. Verheezen
Salviastraat 10B
3135 EM Vlaardingen

De Hoek
Vroeger ging ik in de schoolvakantie altijd met wat andere kinderen een paar
weken naar Hoek van Holland (zie foto, de middelste, net onder de juf, ben
ik). Mijn ouders hadden ook geen geld om op vakantie te gaan. Ik heb er
leuke herinneringen aan en heb altijd ‘iets’ gehad met de Hoek, vandaar dat
ik er ben gaan wonen.
Ik ben ook lid geweest van het natuurvriendenhuis, waar ik vaak met een
vriendin en haar moeder naartoe ging. Ik herken veel meisjes van de foto,
zoals Ciska, Jopie Molendijk, Gerda Westdijk, Sientje van Schaick.
Ik ben Anny Langendoen, woonde in de 1e Reserve Boezemstraat en zat op
de Adema van Scheltemaschool. Ik hoop dat er meisjes zijn die zich herkennen. De foto is van 10 augustus 1952.
Anny Langendoen
Ponystraat 17, 3151 GP Hoek van Holland, 0174-385738
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TANTE POST(BUS)
Geachte redactie
Via familie in Rotterdam ontvangen
wij in Roosendaal regelmatig De
Oud-Rotterdammer. Wij lezen deze
krant iedere keer met veel interesse
en plezier.
Nog interessanter wordt het als er een
artikel gewijd wordt aan mijn oom,
Richard Dombi.
Het plezier kan helemaal niet meer
op als je vader, Wim Groenendijk (de
broer van de vrouw van Dombi, voor
mij tante Nel), ook nog in datzelfde
artikel aangehaald wordt. Veel kwam
mij bekend voor. Dat oom Dombi
(dat hij Kohn heette, was mij overigens niet bekend) aan de Leede nummer 116 woonde. Dat hij ook trainer
van EBOH is geweest (en volgens
mij ook nog van DFC), maar vooral
dat er altijd voetballers bij hem over
de vloer kwamen.
Mijn vader, door Dombi geïnspireerd, werd ook voetbaltrainer,
o.a. van MVV, EVV Eindhoven,
Elinkwijk en NEC, bezocht zeer
regelmatig zijn zwager. Soms mocht
ik mee. Dat was uiteraard een feest
voor mij. Eddy P.G., Coen Moulijn,
Cor van der Gijp enzovoort kon ik
dan van dichtbij bekijken en hun
handtekeningen vragen.
Ook de door u aangehaalde paraf¿QHEHKDQGHOLQJNZDPWHUXJLQPLMQ
herinnering.
Mijn vader paste deze namelijk ook
regelmatig (zeer waarschijnlijk van
Dombi overgenomen) toe. Vooraal
toen hij trainer bij Eindhoven was,
heb ik hem regelmatig met spelers bij
ons thuis bezig gezien. In een grote
kookpan werden op het gasstel in de
NHXNHQEORNNHQSDUDI¿QHJHVPROWHQ
en dan op de blessure gelegd. Daar
omheen ging dan een merkwaardige
plasticachtige afdekking en daarover
weer het verband.
Dat geblesseerde spelers geen 3e
graads brandwonden opliepen tijdens
de behandeling is mij nog steeds een
raadsel.
Van oom Dombi heb ik ook mijn
allereerste alcoholische versnapering
gekregen. Hij dronk vaak thee en uit
HHQ'HOIWVEODXZPDJJLÀHVMHVFKXGGH
hij er dan wat bij. Op mijn vraag wat
dat was antwoordde hij “Maggi” en
“of ik ook zo’n kopje thee lustte”.
Dat wilde ik wel proberen. Ik zal
toen 10 jaar zijn geweest. Thuisgekomen vertelde ik dat ik bij oom Dombi

thee met maggi had gedronken en
dat dit erg lekker was. Mijn vader
hielp mij vervolgens lachend uit de
droom en zei mij dat dit thee met een
scheutje rum was geweest.
Helaas allemaal lang geleden, maar
daarom niet minder mooie herinneringen.
Ton Groenendijk
Albastdijk 71, 4706al Roosendaal
Tel. 0165-557842
Groenendijk@home.nl
---------------------------------------------

Tour van Drie
Kruininger Gors
Als oud-kampeerder van het Gors
reageer ik op de foto in De Oud
Rotterdammer van 15 april 2008
jaargang 4 nr 8. Ik heb drie jaar
meegereden als renner in de tour.
De foto gaat over de ERU Kaasploeg die samengesteld was door
jongens van kampeervereniging het
Nieuweland. Deze ploeg won toen
het algemeen ploegenklassement
en bestond uit; Ronald Kleine, Aad
Hoogerwaard, Paul Hoogerwaard,
Wim Spiering,Toon Boogers, Cor
van der Meulen, Maarten Riesmeier,
Wim de Bruin, Jan de Ruiter en
Hans Eikelenboom. Als ploegleider
P. Kleine en N. van den Heuvel als
verzorger. De tourmiss was een
dochter van N. van den Heuvel.
Ik ben enkele jaren wegbeveiliger
geweest; hield er zelfs m’n brommer
voor aan. Uiteindelijk is de volgende
generatie beveiligers gekomen. We
hebben jaren op het Gors gestaan en
dat zal ik nooit vergeten.
Cor van der Meulen
Nic v Puttenlaan 4
3211AX Geervliet
cor.meulen@planet.nl

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
Oude Wal
In 1958 werkte ik, als mevrouw Willy van Vliet-Berkenbosch (1935), met veel plezier in de manufacturenwinkel van mevrouw Hoek, getuige bijgaande foto.
Ook het door Shell geschonken recreatiegebouw is mij
goed bekend.Het had een eigen naam?
In de Toneelvereniging Hoogvliet (juiste naam ?) was
ik daar met mijn zus Riet Seijner-Berkenbosch(1932)
en anderen, waarvan ik mij alleen Bep Buggenum
herinner .
Het was daar altijd erg gezellig, tijdens het toneel, met regisseur Renes. Op de tweede foto staan v.r.n.l. Riet Seijner, ikzelf
en Bep Buggenum. Wie zijn de anderen? Als iemand het weet,
dan gaarne bericht aan mij.
Willy Passenier-Berkenbosch
Soderblomplaats 452, 3069 SM Rotterdam. 010- 4559739
W.Passenier@kpnplanet.nl
Rotterdams Jongenskoor
Het Rotterdams Jongenskoor zoekt de
mannen van het eerste en tweede uur.
Bij de reünie van het Rotterdams
Jongenskoor, afgelopen zomer, hebben wij een aantal van jullie gemist.
Jammer, maar het is nog niet te laat
voor de vervolg reünie van 31 mei of
komende november.
Geloof me, het feest der herkenning
en het ophalen van oude verhalen
is een garantie voor een geweldige
avond. Dus Peter Calis, Peter van
Es, Dick Wagenaar, Karel Wagenaar,
Frans Krampf, Hans de Korte, Hans
van Heemst, Wim van heemst, Hugo
Baars, Sjaak Oudakker, Albert de
Gier, Bram van Heusden, Jan Krediet,
Peter Leijdes, Rudi Muznick, Jan
Vellekoop, Pim Bos, Romeo Alibux,
Gerard de Wit, Tonnie Bouwman en
een ieder die zich in bovenstaand
verhaal herkent, maar die ik vergeten
ben op te noemen, meld je aan door
een email te sturen naar leovisser53@
hotmail.com en laat wat van je horen.
Leo Visser - 010-2095055
---------------------------------------------

Marnixstraat
In mijn onderzoek naar verhalen over
Crooswijk kwam ik bijgaande foto
tegen in de schoenendoos van mijn

Colofon
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ouders. Ik weet dat het de Marnixstraat is, want links op de foto is het
NRI¿HKXLVWH]LHQ'HIRWRLVSDOYRRU
onze deur gemaakt! Wie kan mij
meer vertellen, wie herkent zich op
deze foto en wat werd gevierd?
Ton Geenen
5XVWKRÀDDQE
3034XG Rotterdam
--------------------------------------------Alie van de Meijde
Voor mijn neef Gerard van Winssen,
nu woonachtig in Eckelrade-Limburg, zoek ik zijn oude buurmeisje
Alie v.d. Meijde (meisjesnaam) uit de
Portlandstraat 36. Dit is de jaren 50.
Hij heeft het steeds over hoe graag
weer contact zou willen hebben. Een
zoektocht mijnerzijds leverde niets
op. Wie kan er helpen?
J.Visser
jan.visser01@tele2.nl
--------------------------------------------Vrijwilligers gezocht voor
huisbezoek
De Unie van Vrijwilligers is in Hoogvliet op zoek naar vrijwilligers die
wekelijks een bezoekje brengen bij
mensen die niet veel contacten hebben. Het gaat om vrijwilligers die het
leuk vinden voor langere tijd iemand
te bezoeken. Het bezoek hoeft niet
alleen een huisbezoek te zijn, maar er
kunnen ook activiteiten ondernomen
worden, zoals samen wandelen of
winkelen. Heeft u interesse? Bel dan
voor meer informatie naar de UVV,
tel 010-4130877 of info@uvvrotterdam.nl

Henry Borger
Ik ben op zoek naar Henry Borger.
Hij ging naar de Zeevaartschool
en is een paar jaar bij mijn oom
Adriaan en tante Zus Wagemakers
in huis geweest. Dit was eind jaren
veertig, begin jaren vijftig. Ik ben de
dochter van de zus van tante Zus. Ik
zag Henry als het neefje dat ik nooit
heb gehad. Ik ben een jaar of zeven
jonger dan Henry. Zijn ouders voeren
op een binnenschip en hij had een
broer die blind was. Hij zou nu een
jaar of 72 moeten zijn. Ik zou het
leuk vinden om nog een iets van hem
te horen.
Ada van Putten-van Oostendorp
De Manning 21
2995 AE Heerjansdam
078-6772018
06-22860503
--------------------------------------------Kweekschool
Aelbrechtsplein
In september 1943 ging ik naar de
Kweekschool aan het Aelbrechtsplein
in Rotterdam West. Als leerling had
ik uitstel van de Arbeidsdienst en
–inzet in Duitsland. Ik was 17 en had
een schoolkaart voor lijn 11 vanaf het
Lisplein tot het Mathenesserplein.
Wij hadden een gezellige klas van 19
leerlingen. Ik zou graag weer eens
contact hebben met leerlingen van
deze klas.
Sam Bredemeijer
Prinses Annalaan 184
2263 XR Leidschendam
070-3206
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AVS
Ik heb vroeger deelgenomen aan de
avondvierdaagse met wandelclub
AVS. Op bijgaande foto herken ik een
paar mensen, zoals Gerrit Bosman,
Sjaantje Ouwerkerk en Nettie Borsje.
Waar zijn ze gebleven?
De wandelclub stond onder leiding
van de heer Brandwijk (hoofdmeester
van de Adema van Scheltemaschool).
Hij was de oprichter van de wandelclub (in 1959) en erg streng.
Anny Langendoen
Ponystraat 17
3151 GP Hoek van Holland
0174-385738
--------------------------------------------Japie Das
In mijn kinderjaren woonde ik met
mijn ouders op de Brielselaan. Het

gedeelte waar wij woonden bestaat
niet meer. We woonden op de tweede
verdieping en mijn moeders zus en
haar man woonden op de eerste. Zij
hadden een kleinzoon in huis, Japie.
Zijn moeder was Toos en zijn vader
Jaap Das. Wij hadden een radio en de
oma van Japie kreeg een draadje door
het plafond. Zij had alleen radiodistributie. Als wij mot met Japie hadden,
trokken we het draadje er uit, zodat
zijn oma, onze tante Anna, geen
muziek had. Tante Anna kon prachtig
voorlezen en wij mochten meeluisteren naar de belevenissen van de
UHX]HQ%HOOHÀHXUHQ%RQQHYHX-DSLH
kon goed timmeren en had een echte
mecanodoos en een doos met steentjes waar hij prachtige dingen mee
bouwde. Met het ouder worden vraag

ik mij af wat er nu van Japie en zijn
broertje en zusje is geworden. Japie
moet nu ongeveer 72 jaar zijn.
Hopelijk mag ik iets horen van Japie
of zijn familie.
Ina van Ton-Rodenburg
i.tol@chello.nl
--------------------------------------------School Brabantsestraat
Bijgaande foto is omstreeks 1931
gemaakt van mijn schoolklas op de
school aan de Brabantsestraat. Deze
kinderen moeten nu tussen 80 en 84
jaar oud zijn. Ik zou het leuk vinden
eens te horen of er nog iemand is
die zichzelf herkent. Enkele namen

weet ik nog zoals
Wim Wiekeraat,
Ad Schreuder,
Bertus Buik, Bertus
Claasen, J Pegels,
Boub van den Berg,
Henk Schelen,
Sien Twigt, Nel
de Ronde, Marie
de Ruiter, Nellie
de Bruin, Marie
Leentvaart, Pleun
Visser en Sjaan Lugtenburg. Ik ben
Robertus Bruining en op de foto ziet
u mij zittend op de grond (rechts). Ik
wacht met spanning op reacties.

R. Bruining
Elbestraat 29
3207 CD Spijkenisse
0181-621897
Reünie scoutinggroep MENOD
Dit jaar bestaat scoutinggroep
MENOD uit Rotterdam 75 jaar. Ter
gelegenheid van dit jubileum wordt
zaterdag 4 oktober 2008 een reünie gehouden in het clubhuis aan de Slinge
10 te Rotterdam. De MENODgroep
werd in 1933 opgericht door een paar
padvindsters uit Vreewijk. Vanaf 1934
heeft de groep een clubhuis aan de
Smeetslandsedijk gehad. Sinds 1967 is
de groep gehuisvest aan de Slinge.
Opgeven voor de reünie kan:
Schriftelijk: mevr. e.M. KleijbergenBode, Tjalk 19, 2991 PM Barendrecht.
Per e-mail: Menod@scoutnet.nl
reüniewebsite: www.menod.tk

Puzzel mee en win !!!
‘Mijn hart zal altijd in de Maasstad zijn’

luidde de oplossing van het kruiswoordraadsel in De Oud-Rotterdam van 15 april. Dat bleek een spreuk die, getuige de talloze reacties, zeer veel lezers
aansprak. Menigeen bevestigde de oplossing met de opmerking ‘en blijven’ of iets van gelijke strekking. Waaruit
maar weer eens bleek dat, wanneer je als Rotterdammer geboren bent, je altijd Rotterdammer blijft, ook al woon je
nog zo ver weg. Voor de winnaars heeft De Oud-Rotterdammer deze keer een heel bijzondere prijs. Geen boekje of
CD, maar tweemaal twee vrijkaarten voor een Zondagochtendconcert naar keuze, dit najaar in De Doelen. Deze winnaars kunnen zich melden bij de redactie en opgeven welk concert zij, samen met een partner, willen bijwonen. Deze
week zijn dat:
A. de Boeck, Capelle a/d IJssel
L. Bout, ‘s Gravendeel
)PSJ[POUBBM
 NPFJMJKL PQMPTCBBS QSPCMFFN  CSBOETUPG  WPDIUJH  EPPS BMMF UJKEFO
IFFO PPJU WSPVXUKFTTDIBBQ$FOUSBBM#FIFFS BGL IFUCJOOFOTUF
WBO JFUT  DFJOUVVS  EJOTEBH BGL   SBBNTDIFSN  SPOESFJ[FOEF
WPPSESBHFS WBO MJFEFSFO  WSBHFOE WPPSOBBNXPPSE  SJWJFS JO 4QBOKF
*OEJTDIFQSBBUWPHFMSBUFMQPQVMJFSTDIFMQHSJOEWMBLUFNBBU
BSCFJE[BBN JKWFSJH   PQFO QMFL JO FFO CPT  MBXBBJ MFWFO   TBMWP
QMFOPUJUVMP BGL TPPSUHFSFFETDIBQOPCFMIPPGEEFLTFMEFFM
WBOGPSOVJTWFSTDIVJWJOHUPUMBUFSUJKETUJQ PQTDIPSUJOH MBOEJO"[JÌ
POCFIPVXFO  EFFM WBO WPFU  HSPUF PPSMPHTWMPPU  JOU BVUPLFOUFLFO
#BSCBEPTIPVUTPPSUFFO &OHFMT TMJKNBDIUJHFWJTWBOEFLBSQFSGB
NJMJFTQSPPLKFTGJHVVS[XFNWPHFMHFWVMEGBNJMJFMJEHFMPPJEF
IVJESPPE &OHFMT TPPSUTDIPFJTFM/FEFSMBOETFWPFUCBMDMVCJO
NFNPSJBN BGL EFFMWBOHFCJUWPPSWBM HFHFWFO WPPS[FUTFM
NBOOFUKFTCJK  QMBOFFU EJF XJK CFXPOFO  UFMXPPSE  CFHJO WBO FFO
WPPSTUFMMJOH EFHPFEFOBBNWFSOJFUJHFOE POUFSFOE 
7FSUJDBBM
QFSTPPOEJFVJUIPPGEFWBOFFOPWFSIFJETBNCUSFDIUTQSFFLUNFJTKFTOBBN
EFFMWBOIVJTHFMVJEEBUJOIFUTUSPUUFOIPPGEXPSEUWPPSUHFCSBDIUXFFG
TFMVJUWMBTPGIFOOFQHBSFOWFSWBBSEJHEWMFL TQBU WPPSMPQJHFIFDIUFOJT
KPOHFOTOBBNPOWFSTUBOEJHHFXBBSCPSHEJOLPNFO BGL CFFMEFO
UFSVHLBBUTFOE WPPSXFSQ  SFV[FOTMBOH  CPSTUCFFO  CPPNTPPSU 
QSPKFDUJFQMBBUKFWFOTUFSTPDJÌUFJU BGL PWFSTDIPUFFMUBDIUJHF
VJUXBTPQEFIVJEIFUHSPPUTUFFJMBOEUFSXFSFMENJTEBEJHFSCFMPGUF
 EFFM WBO FFO WFSIBBM  PHFOCMJL  PPJFWBBS  QJKOMJKLF BBOEPFOJOH
WBOEFHFXSJDIUFOWMFFTXBSFOPGLBBTWPPSPQIFUCSPPEWFSEJFQJOH
 EFFM WBO NPOE  MJEXPPSE  MPGEJDIU  HSPOE SPOE CPFSEFSJK 
XFSFMEEFFMEFFMWBOHFMBBUTUBETNFTUWBBMUQBOUPGGFMIFULOJK
QFO[FOVXBDIUJHEFFMWBOXFFLTOPFQKFWBOUBBJFTVCTUBOUJF
SJWJFSJO6USFDIU7FSFOJHJOH"VUPNBUFOIBOEFM/FEFSMBOE BGL IPOJOH
ESBOL  &VSPQFBBO  HFQBSBDIVUFFSEF TPMEBBU BGL   QMFL QMBBUT 
IJKTXFSLUVJHUFOBBO[JFOWBO BGL PHFOCMJLEPNJOVTOPTUSVN
BGL XJOESJDIUJOH BGL 
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Ook in deze uitgave van De OudRotterdammer 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
VOOR WOENSDAG 7 MEI op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar:
info@deoudrotterdammer.nl
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Eerste zorgcliënten in De Kristal
Echtpaar Wagenmaker na
drieëneenhalf jaar weer samen!
Vorige week was het zover! De heer en mevrouw Vos, het
FDIUQBBS8BHFONBLFSFONFWSPVX7BOEFS7MJTULXBNFOBMT
eerste zorgcliënten in De Kristal wonen!
De heer Vos was jarenlang als De heer Vos was al jaren enthouerkend verhuizer (verhuisbe- siast bij Humanitas betrokken
drijf Vos) betrokken bij verhui- als vrijwilliger.
zingen naar bejaardenhuizen.
Nu maakt hij zelf, samen met Na bijna drieëneenhalf jaar gescheiden van elkaar te hebben
moeten leven werd het echtpaar
Wagenmaker op 23 april jl. weer
herenigd! Mevrouw verbleef in
een verpleeghuis, meneer woonde in een verzorgingshuis. Het
echtpaar is ontzettend blij na al
die jaren weer samen zelfstandig
Teamleider Marjo Hermans van
het zorgteam in De Kristal heet het
echtpaar Vos (boven) en de heer en
mevrouw Wagenmaker namens
Humanitas van harte welkom

zijn vrouw, de stap naar een levensloopbestendige woning
van Humanitas in De Kristal.
En natuurlijk is De Kristal geen
bejaardenhuis! Zelfstandig
wonen met zorg in de nabijheid, met gezellige voorzieningen op de begane grond,
spreekt het echtpaar erg aan.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

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

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.

Veel belangstelling in Hong Kong voor Humanitasfilosofie

Hans Becker spreekt congres
Hong Kong Housing Society toe

*OKVOJCF[PDIUFFOEFMFHBUJFWBOEF)POH,POH)PVTJOH
4PDJFUZ)VNBOJUBT#FSHXFHFO)VNBOJUBT"LSPQPMJT%FDPMMF
ga’s van de HKHS waren dusdanig onder de indruk van de wijze
XBBSPQ)VNBOJUBTWPSNHFFGUBBOIBBSöMPTPöFEBU[JKEFWPPS
[JUUFSWBOEF3BBEWBO#FTUVVS QSPGES)BOT#FDLFS VJUOPEJHEF
om naar Hong Kong te komen om, tijdens de viering van het
KBSJHCFTUBBOWBOEF[FXPOJOHCPVXDPSQPSBUJFJOBQSJM 
een groot congres toe te spreken.
Na een uitgebreide rondleiding had ondernomen, spraken miindertijd bij Humanitas in Rot- nister Mah Bow Tan van nationaterdam, een fantastische lunch le ontwikkeling uit Singapore, de
(de gasten uit het verre oosten minister van VROM (Hong Kongzagen en proefden voor het versie) Carrie Lam, de bekende
eerst van hun leven de Holland- Australische architect David
se Nieuwe en keken hier met Lane en andere hoogwaardiggemengde gevoelens op terug) heidsbekleders. Met een vlamwas het tijd om afscheid te ne- mend en humoristisch betoog
men. Maar het afscheid was van hield Becker dit illustere gezelrelatief korte duur. Al snel volg- schap geboeid. Nog lang werd
te kunnen wonen in De Kristal! In de een uitnoding om te spreken tijdens de receptie gesproken
over de ja-cultuur: met de grote
de komende weken verwachten op het jubileumcongres.
hoeveel ge- en verbodsborden
wij nog circa dertig cliënten.
Meer informatie over huren met Naast Becker, die voor zijn toe- in Hong Kong een ware ontdekzorg? Bel .
spraak een reis van ruim 27 uur king dat het ook nog anders

Problemen met uw (kunst)gebit?

(HQGH¿QLWLHYHRSORVVLQJ
YRRULHGHUHHQMRQJHQRXG
WRWRYHUGHKRQGHUG
Smile clinic
staat voor
complete
dienstverlening

9ULMEOLMYHQGSHUVRRQOLMNDGYLHV
.XQVWJHELWWHQIUDPHVSODDWMHV
.OLNJHELWRSLPSODQWDWHQ
5HSDUDWLHVHUYLFH
1D]RUJHQFRQWUROH

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 - 12.00 uur *)
bij Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg / Honderd en Tien Morgen)

smileclinic
IMPLANTOLOGIE EN KUNSTGEBITTEN
*) Vanwege personeelsplanning kunnen de openingstijden afwijken.

9RRULQIRUPDWLHRIKHWPDNHQYDQHHQ
DIVSUDDNYRRUJUDWLVDGYLHVJHVSUHNEHO

010 - 42 000 42

www.smileclinic.nl

Humanitas heeft
altijd plaats voor:
Vrijwilligers

Student-medewerkers
voor onze restaurants

Oproepverzorgenden
(af en toe invallen) en
Verzorgenden IG

kan! Hong Kong vergrijst en
men zoekt wereldwijd naar innovatieve organisaties op het
gebied van ouderenhuisvesting. In Humanitas had men
zo’n organisatie gevonden!
Professor Becker dankte zijn
gastheren en had voor de zoveelste keer voor een internationaal gezelschap Humanitas
weer op de kaart gezet!

Wegens overweldigend succes

Aantal Humanitas Herinneringsmusea
wordt in rap tempo uitgebreid
)FU)VNBOJUBT)FSJOOFSJOHTNVTFVNJO)VNBOJUBT"LSPQP
lis is inmiddels een begrip. Vele duizenden belangstellenden
hebben de weg gevonden naar dit unieke museum met zijn
TQVMMFO BGCFFMEJOHFO HFVSFO HFMVJEFOFOEPDVNFOUBUJFVJU
EFBGHFMPQFOFFVX
Het overweldigende succes van
dit museum was voor Humanitas aanleiding plannen te maken
voor meer musea in een aantal
van haar vestigingen verdeeld
over de hele stad.
Zo kon u in de vorige ‘Oud-Rotterdammer’ al lezen over de
plannen voor een ‘keldermuseum’ in de Jan Meertensflat in
Lombardijen, dat al een eind
Wij zoeken voor het Thuiszorgmuseum nog spullen!
op streek is. Maar er komen nu Het gaat dus om zaken die gebruikt werden in de thuiszorg:
ook een ‘entreemuseum’ in ver- uniformen, diploma’s, materialen, oude damesfietsen uit die
pleeghuis Hannie Dekhuijzen tijd, oude foto’s, ansichtkaarten, jubileumkaarten, enz. enz.
(Charlois) en ‘gangmusea’ in de
Gerard Goosenflat in Ommoord Het Thuiszorgmuseum van Humanitas begint zijn contouren te krijgen
en HumanitasBergweg in het
Oude Noorden.
Thuiszorg
Ook dit laatste
museum, dat zich
gaat richten op de
thuiszorg van de
vorige eeuw in al
haar facetten, begint zijn contouren
te krijgen.

