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Relaxen rond de Rottemeren
‘Relaxen’, het woord bestond
in de jaren zestig volgens mij
nog niet eens. Dat was gewoon ‘luieren’. En dat deden
we uitgebreid. Ten minste, in
de weekenden, want door de
week was het zes dagen hard
werken geblazen. Maar op
zondag trokken we er dikwijls
met het gezin op uit. Om te
zeggen ‘bij weer of geen
weer’ voert misschien wat
ver, maar het hoefde beslist
geen stralende zomerdag te
zijn voor mijn ouders om naar
buiten te gaan. De Rottemeren was daarbij een geliefde
plek, waar we menige zondag
hebben doorgebracht.

Vrijwel iedere zondag was het prijs.
Als het droog was en de temperatuur
maar enigszins te harden, dan werden de
Solexjes uit de stalling in de Hoofdlaan
gehaald, werden er broodjes gesmeerd
HQHHQWKHUPRVNDQNRI¿HNODDUJHPDDNW
en dan waren we klaar voor vertrek. We
maakten zo tijdens de zomerdagen talloze tripjes naar alle bestemmingen die
maar met de Solex te bereiken vielen.
Gelukkig voor mij waren er ook genoeg
zondagen dat we geen tripje maakten,
maar lekker naar de Rottemeren trokken
waar ik heerlijk kon ravotten, voetballen
en zwemmen.
Avontuur
De tocht naar onze favoriete plek aan de
Rottemeren was destijds al een avontuur
op zich. Als je nu in die omgeving komt
(het is er nog steeds leuk), liggen er
UXLPHZHJHQZDQGHOHQ¿HWVSDGHQ+HW
oude weggetje waarover wij reden is er
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- Ome Bram, tante Ans en mijn zus en moeder op het kleed in de beschutting van de Solexjes (1964) -

overigens ook nog altijd.
Het was een behoorlijk lange rit; vanaf
de Kleiweg via de Straatweg door Hillegersberg naar de Irenebrug en dan het
hele eind over een smal weggetje langs
de Rotte naar de Rottemeren. Helemaal
aan het einde van dat weggetje kwamen
we bij een molen, waar we een sluisje
moesten oversteken. Best spannend,
want het was heel smal en het water
lag ver onder ons. Voorbij het sluisje
moesten we door een hek en kwamen
dan in een weiland terecht. Dat hek was
lastig, want het stond schuin, waardoor
je het deurtje in het hek goed moest vast-

- Hier zit ik zelf rechts op de foto -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Het vertrouwen van vijf generaties

Zwemmen
Het leuke van die dagen aan de Rottemeren was ook dat er dikwijls vrienden van
mijn ouders mee gingen. Dat was gezellig, want dan hadden we meer mensen
om mee te voetballen en te stoeien in het
water. Vooral ome Bram deed graag mee
en was altijd wel in voor een spelletje.
We brachten heel wat uurtjes door ín
het water. Je moest er wel wat voor over
hebben om te zwemmen, want de bodem
voor de oever lag bezaaid met grote
stenen waaraan je je voet heel lelijk kon
bezeren. Maar dat hadden we er graag
voor over, want we waren echte waterratten. De mooiste uitdaging was naar
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houden, anders viel het terug en kon je
je lelijk bezeren. In het weiland zochten
we een plekje tegen het talud dat min of
meer vrij was van schapenkeutels, want
die wolbalen liepen daar gewoon los
rond. Meestal ging er een groot kleed
op de grond, waarop de familie zich
nestelde. De Solexjes werden netjes
tegen elkaar gezet en dienden zo meteen
een beetje als windscherm en ze waren
ook makkelijk als kapstok.
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de overkant te zwemmen en vandaar
triomfantelijk te zwaaien naar mijn
ouders. Niet alleen de uitdaging was het
motief, ook de nog grotere stilte op de
andere oever was best spannend.
Primitief
Het weiland bij de Rottemeren was echt
óns plekje. Toen we er pas kwamen,
was het er dikwijls heel stil. Er waren
niet veel mensen die dit plekje kenden.
En het was misschien ook niet voor
iedereen de meest aantrekkelijke plek
om naartoe te gaan, want het was er
zeer primitief. Er was eigenlijk niets,
schapen, gras en water, meer niet. Maar

van lieverlee ontdekten toch steeds
meer Rotterdammers dit rustige plekje
en stilaan werd het drukker. Het was
het begin van het, je zou bijna zeggen,
massatoerisme dat je nu rond de Rottemeren aantreft. Het gebied rond de
Rotte, Rottemeren en Zevenhuizerplas is
helemaal ontwikkeld als recreatiegebied
en trekt duizenden Rotterdammers die er
nu hun zondagen doorbrengen. Ze zullen
het ongetwijfeld uitstekend naar hun
zin hebben, maar het is de vraag of het
nog net zo gezellig is als toen wij daar
onze zondagen op zo’n primitieve wijze
doorbrachten.
Fred Wallast

Jarig!!
Trouwe lezers van De Oud-Rotterdammer weten het vàst en kijken er misschien
zelfs alweer naar uit. In oktober viert De Oud-Rotterdammer zijn verjaardag en
organiseert dan elk jaar voor de lezers een leuke happening. Heel voorzichtig
mogen we dat traditie gaan noemen, want oktober 2008 doen we dat opnieuw; voor
de derde keer alweer. Wat er ditmaal in het vat zit, blijft nog heel even een goed
bewaard geheim (en de exacte datum staat ook nog niet vast), maar de redactie
attendeert u er vast op, zodat u er in uw agenda rekening mee kunt houden dat er in
oktober weer een prachtige festiviteit zit aan te komen.
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Onze unieke
service:
U wordt gra
tis
opgehaald
en
thuisgebrac
ht na
telefonische
afspraak!

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49
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Mode in maat 36-50

Bergselaan 285D,
Rotterdam
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
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OOK VOOR FEESTELIJKE
GELEGENHEDEN

SHIFT_expectations

B>8G6/8dchjbZciZcVYk^Zheg^_h^cXa#7ILZc7EBZcZmXa#kZgl^_YZg^c\hW^_YgV\ZZc`dhiZcg^_`aVVgbV`Zc#Eg^_hkZgaV\^c\^h\ZaY^\deVaaZj^ikdZg^c\ZcWZ]VakZEjgZ#
KgVV\YZYZVaZgcVVgYZkddglVVgYZc#7gVcYhid[kZgWgj^`B^c#$BVm#<ZXdbW^cZZgYkZgWgj^`/)!+"+!-a$&%%`b#8D'"j^ihiddigZheZXi^ZkZa^_`&'%"&+(\$`b#DkZgZZc`dbhi^\
g^X]ia^_c-%$&'+-$::<#CDI:/8dchjbZciZcVYk^Zheg^_h^h^cXa#7ILZc7EBZcZmXa#kZgl^_YZg^c\hW^_YgV\ZZc`dhiZcg^_`aVVgbV`Zc#B^c#$bVm#kZgWgj^`\ZXdbW^cZZgY
*!&",!%a$&%%`b!gZhe#&.!+"&)!(`b$aig#8D'"j^ihiddikVg^ gZcYkVc&(*\g$`bidi&++\g$`b#DkZgZZc`dbhi^\g^X]ia^_c-%$&'+-$::<#6[\ZWZZaYZkZgh^Z`VcV[l^_`ZckVc
hiVcYVVgYj^ikdZg^c\#L^_o^\^c\ZckddgWZ]djYZc#C^hhVcCZYZgaVcY#6E@[dga^[Z#7^_VVc`ddekVcZZcc^ZjlZd[\ZWgj^`iZC^hhVcdcikVc\ijaZkZchaVc\\gVi^h6E@#KgVV\
ZgcVVg^cdcoZh]dlgddbd[`^_`delll#Ve`[dga^[Z#ca#@^_`delll#c^hhVc"VXi^Zh#XdbkddgVaaZVXi^Zh#9ZVVcW^ZY^c\^h\ZaY^\i$b&*"%,"%-#CVYZoZVXi^ZeZg^dYZ^h
YZhiVcYVVgYgZciZlZZg&%!.#

U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar project.
Van het ontruimen van een kelder tot aan een
ontruiming van een grote bedrijfshal. Bij ons is niets
te gek. Omdat geen één situatie hetzelfde is, is het
goed om te weten dat wij al vele jaren ervaring hebben met makelaars en woningbouwverenigingen.
Wellicht zijn er spullen zoals meubelen of diversen,
die u graag zelf zou willen behouden of ergens anders naar toe zou willen verhuizen. Ook dit kunnen
wij voor u verzorgen, Wij maken altijd een afspraak
in de te ontruimen woning cq bedrijfspand om ter
plekke de werkzaamheden te bekijken. U kunt bij
ons met al uw wensen terecht.
Wanneer er bijvoorbeeld gewit, gestuukt moet worden of een wandje moet worden teruggeplaatst. Bij
ons betaald u onze werkzaamheden altijd achteraf
wanneer al uw wensen voldaan zijn.

Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam
K.v.K. nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl
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De jaren 50, aan een drukke verkeersweg op Zuid!
De slagerij van mijn ouders zat aan de Strevelsweg op 90 b,
naast het poortje. Slechts enkele maanden was ik zes jaar
oud, toen wij vanuit Gouda hier kwamen wonen, aangezien
mijn ouders in 1950 een slagerij hadden overgenomen van Piet
Aarsbergen, die zijn geluk ging zoeken in de horeca (de Maagd
van Holland).
Zijn schoonouders, die achter de
winkel woonden, mochten er blijven.
Zodoende kregen wij er een opa en
oma Olsen bij, de ouders van zwemster
Riet Olsen. In hetzelfde portiek was
ook een winkel van de RMI gevestigd.
Iets verderop, richting Sandelingeplein,
was de elektriciteitswinkel van Joh.
Janse, dan was er de kolenhandel van
Chris de Hooge met een soort loket.
Dan volgden wat woningen en kwam
de hengelsportzaak van Euer,die erboven woonde, en waarin Joop Kok nu al
40 jaar actief is.
Op twee hoog woonde mijn vriendje
Dick van Stralen, die met zijn ouders
naar de Mormonen in Salt Lake City
HPLJUHHUGH'DQYROJGHQGH¿HWVHQ
stalling en de kapsalon, Maison Touw.
Na weer enkele woonhuizen volgde
Chocolaterie Snoek, met daarnaast Ditvoorst woninginrichting. De volgende
winkel was van Paardekoper, die later
begon in het nieuwe verzamelgebouw
en volgens mij een multinational is
geworden. Daarna kwam de paarden-

slagerij van Feelders, die met twee
dochters achter de winkel woonde.
Op de andere hoek van het poortje zat
HHQ¿OLDDOYDQPHYURXZ*URHQHYHOG
met manufacturen. Zij had ook een
winkel op de hoek van de Weimansweg. Het echtpaar Alma runde dit
¿OLDDO,QKHW]HOIGHSRUWLHNZDVGH
winkel met huishoudelijke artikelen
van Meerdink, die onder de luchtbrug
een houtzaak hadden en jarenlang wekelijks adverteerden met de bijzondere
kreet: ‘Zeg Wout, wat een prachtig
hout. Ja, van de Houtbeurs Piet en
mooier is er niet!’
Poetsen
In die beginjaren vijftig waren er vier
kruideniers, vier groentenwinkels, vier
slagerswinkels en een grote verscheidenheid van overige neringdoenden.
Alle winkeliers op de Strevelsweg,
en dat waren er veel! verdienden
allemaal een boterham in die jaren; de
Strevelsweg was prima om te wonen en
te werken.

- De Strevelsweg bevatte een grote verscheidenheid aan winkeliers -

Tegenover ons zat kruidenier Briel, die
later Sparwinkel van Suurland werd.
Ook aan de overkant, waarschijnlijk de
langst zittende winkel van de Strevelsweg: opticien Drenth.
Mijn lagere school lag aan de Bree,
de Theodorus de Cellesschool, onder
leiding van de broeders van St. Louis,
van de Putselaan. Het schoolplein werd
gescheiden door een hoog hek van de
Heilig Hartschool. Ook op zaterdagmorgen gingen we nog naar school. Ik
moest ook wel eens nablijven om mijn
Catechismus te leren. Dat was voor de

broeders geen probleem, want zij hadden nooit haast en mijn ouders stonden
in de winkel.
+HWPRRUGHQDDUWMHÀRRWQRJRYHUGH
*URHQH+LOOHGLMNZHVSHHOGHQRSGH
bunkers aan de speelweide en op de
Weimansweg.
Iedere vrijdag werd de koperen bel
en brievenbus gepoetst, de kolenboer
bracht jaarlijks de kolen op zolder,
waarna er steevast gewit moest worden. De woningnood was groot in die
jaren, zodat er veel zolderkamers werden verhuurd aan jonge stelletjes die

later veelal naar Zuidwijk en Pendrecht
vertrokken. In 1986 heb ik deur van
de slagerij voorgoed op slot gedraaid,
PDDULNEHZDDU¿MQHKHULQQHULQJHQDDQ
de Strevelsweg.
Joep van Leeuwen
Oud-Cromstrijensedijk west-Zijde 24
3286 BT Klaaswaal
0186- 572247
Wandeljoep@hotmail.com

CCtje Over uit en thuis

c foto burosolo.nl

Rotterdam in de zomer, ja dat heeft wel wat. Ik heb al eens
eerder geschreven dat, onder andere dingen, een van de leukste
zaken van op vakantie gaan is: het thuis komen. Eerst kom ik
dan in mijn heerlijke huis op de Blaakse Dijk, waar mijn hond
levensgroot tegen het hek op staat, een en al blijheid en geen
enkele rancune dat ik hem een week of wat alleen heb gelaten,
en dan ga je genieten van wat vóór de vakantie zo gewoon was
en nu heel bijzonder: een bruine boterham met kaas, een nieuwe
haring, een ritje met de auto, een oude Blankenheijm en ’s
avonds Law and Order op de televisie.

Cox Column

Wat dat laatste betreft, een van de twee
rechercheurs is de acteur Jerry Orbach
en die speelde begin jaren zeventig
dezelfde rol in de musical Promises Promises, van Neil Simon, Burt Bacharach
en Hal David, die ik een jaar later in
Nederland zou gaan spelen, dus als ik
hem nu zie, denk ik altijd: Ah, zo oud
ben ik dus al geworden. Ik heb indertijd
de musical op Broadway gezien, maar
toen was Orbach al vervangen door Tony
Roberts, die ook bijzonder aardig voor
mij was, en die ik later nog eens in een
:RRG\$OOHQ¿OPKHEJH]LHQRRNDORXG
en grijs, ja ja, “It is me what”, zoals de
RXGH*HUEUDQG\WHJHQ&KXUFKLOO]HL
Maar daar gaat het hier nou niet over.
Ik was dus even in Frankrijk, bij Nel, de

vroegere eigenares van Timmer, die met
haar vriend Jan een prachtig verbouwde
boerderij bezit in de Charente, zeg maar
richting Bordeaux, en die daar haar vijfenveertigste verjaardag vierde. Heerlijk,
dat Frankrijk. Je bent er zo met een paar
Hoge Snelheidstreinen, hoewel dat voor
Nederland een wat overschatte benaming
is voor een boemeltje dat pas na Brussel
een beetje begint door te rijden. En dan
ben je een kwartier eerder in Parijs,
maar dat is te vroeg, want dan kun je
nog niet lunchen in het onvolprezen
UHVWDXUDQW7HUPLQXVWHJHQRYHUKHW*DUH
du Nord. (En dat kwartiertje heeft dan
een paar miljard gekost. Was dat niet een
van de zegenrijke beslissingen van die
verschrikkelijke Jorritsma, of van de nog

verschrikkelijker Maij Weggen?)
Een Frans feest, met prachtig weer
onder de bomen in de tuin, lange tafels
met heerlijk eten, alles overspoeld met
verrukkelijke wijn, het leek wel een slaoliereclame. Een van de gasten beschikte
over een prachtige pikzwarte Morgan
en daar heb ik als bijrijder een tochtje
mee mogen maken. Dat tochtje ging
overigens naar het dorp Oradour, dat in
juni ’44 door een stelletje SS-zwijnen is
uitgemoord en in brand gestoken. Het
ligt er nog precies zo bij, een uitgebrand
dorp als een openlucht monument, het
nieuwe Oradour is ernaast gebouwd. Van
de daders is er nooit één berecht, hetgeen
je weer eens sterkt in de overtuiging
dat er geen rechtvaardigheid bestaat.
In Tjechië bij Praag is ook zo’n dorp,
Lidice geheten, daar ben ik ook eens
geweest. Dat was door het Nazi-tuig
uitgemoord en verbrand, omdat daar in
de buurt Heidrich voor zijn donder was
geschoten. Maar goed.
Nu was ik dus weer thuis, en had vrijdagavond bij stralend weer een afspraak
met Paul, in verband met de klucht
“Au,au,au, me rug! “ die ik voor hem
ga regisseren. Heerlijk bij Ari onder de

platanen gezeten, toen de gonzende
stad door gelopen naar de Wijnhaven
waar Leen van Popering een drijvend
hotel begonnen is, zeer indrukwekkend, en toen terug door de zoemende
drukte, in de avondzon, de stad is
warempel heel gezellig geworden, even
Chinees gegeten op de Westersingel,
nee, het was een feest weer thuis te
zijn. Er gaat toch maar niets boven ons
Rotjeknor.
Zo, en nou ga ik weer eens een weekje
naar Cannes. Ja zeg, de boog kan niet
altijd gespannen blijven.
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken
ar

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

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

Vaatwassers
vanaf
399.-

Grote partij
afzuigkappen
Meer dan
50 ovens

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

Inbouw-magnetron vanaf 199.Combimagnetrons vanaf 499.-
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Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND
KUNSTGEBIT
OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)
Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN
In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en
omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,
dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.
REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl

Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

“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

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

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREEDSCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

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

Bevoegd docente
start in september weer met
lessen Engels aan kleine
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk

Tel. 010-4833410
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Daar heb ik nóg spijt van
Ons schip was gevorderd door de bezetter en na Dolle Dinsdag in 1944 door marinepersoneel van de Wehrmacht meegenomen naar Duitsland. Men had geprobeerd het schip door
Friesland naar Duitsland te varen, maar het schip bleek te
breed voor de sluizen van Lemmer en daarom had de Duitse
bemanning geprobeerd over de Wadden naar Duitsland te
varen. Ze zijn niet ver gekomen.

Molens zetten hun
deuren open
Voor het eerst in de geschiedenis zetten de
molens van Voorne-Putten en Rozenburg
gezamenlijk hun deuren open. In deze regio
staan nog tien molens waarvan de meeste, op
vrijwillige basis, regelmatig in bedrijf zijn.
Molen “Zeezicht” in Nieuwenhoorn dateert
van 1717 en is daarmee de oudste van het
gezelschap. De jongste en door zijn bouw
meest afwijkende molen in deze regio is
molen ‘t Vliegend Hert in Brielle. Deze is in
1986 herbouwd volgens de gegevens van de
molen uit 1339. Uit de gezamenlijke gegevens valt verder af te leiden dat de overige
acht molens tussen 1801 en 1887 de wind in
de molenzeilen kregen. Reden genoeg voor
de molenaars de neuzen bij elkaar te steken
en alle monumenten gelijktijdig op één dag
voor het publiek open te stellen. Als datum
is gekozen voor zaterdag 19 juli a.s. Op deze
GDJRUJDQLVHHUWRDKHW/LJ¿HWVFHQWUXPLQ
%ULHOOHHHQ¿HWVWRFKWODQJVRQ]HPROHQV(U
kan gekozen worden uit een middagtocht of
een dagtocht. Bij de dagtocht is een lunch bij
kwekerij Roest in Vierpolders inbegrepen.
Uiteraard kunt u ook uw eigen tweewieler of
auto nemen en uw route zelf samenstellen.
Voor meer info: www.molendag.nl

Ons hele gezin is na Dolle Dinsdag
ondergedoken bij familie en na de
capitulatie van Duitsland vonden
wij het schip gelukkig terug in
'HOI]LMO0LMQYDGHULVRSGH¿HWV
naar Groningen gereden, hij was
toen al bijna 60 jaar, maar wij zijn
een sterk geslacht. Hij kwam in
Delfzijl en daar lag onze schuit, volledig geplunderd en met een onklare
motor. Mijn oude heer, niet voor een
kleintje vervaard, dook de machinekamer in en na uren noeste arbeid
kreeg hij het zaakje weer op gang.
Het enige dat hij niet kon repareren
was de elektrische installatie. Er
was kortsluiting en de bedrading
was volledig naar de knoppen. Hij
meldde zich bij de commandant van
het Militair Gezag in Delfzijl en
kreeg, omdat hij in verband met de
wederopbouw van de Rotterdamse
haven zo snel mogelijk naar Rotterdam terug moest, gasolie, een voorraadje eten, vijf olielampen voor zijn
navigatielichten en een zogenaamde
slikloods mee om hem over de wad-

den te loodsen. Hij kreeg ook twee
Kempenaars (vrachtschepen van
ongeveer 700 ton) achter zich aan en
een aantal kinderen die in Groningen
de hongerwinter hadden overleefd.
Hij moest ze meenemen en ze zijn
gezond in Rotterdam aangekomen.
Dat moet in de eerste dagen van juni
1945 zijn geweest. Ik ben benieuwd
of er nog mensen zijn die zich dit
herinneren.
Vuurwerk
Ik kwam een dag na de terugkeer
van mijn vader als dekknecht bij
hem aan boord en na een dag werk
bij de reparatiewerf van Fennix en
Bartou zijn we aan het werk gegaan.
Een van de leukste herinneringen
was het eerste vuurwerk na de
oorlog. Ter viering van de bevrijding. We kregen verpleegsters aan
boord van een aantal ziekenhuizen in
Rotterdam. Ik geloof wel 300. Waar
ze maar konden komen, daar zaten
ze, tot op het dak van de stuurhut. Ze
waren niet uit ons verblijf, een grote

Waar was dat nou?

hut met vier kooien, te krijgen. Aan
dek moest mijn vader vriendelijk
vragen of ze hun benen voor het
raam van de stuurhut wilden weghalen, want hij kon niet naar buiten
kijken. Hij heeft waarschijnlijk
toch wel staan genieten. We voeren
richting Prinsenhoofd en genoten
van het schitterend vuurwerk. We
hebben alle dames na de voorstelling in de Maashaven bij het vlotje
weer aan wal gezet en ze gaven bijna
allemaal een gulden fooi, waar we
echt niet op gerekend hadden. Mijn
maat en ik, die de dames hielpen van
boord te stappen, zijn die avond niet
ongekust naar bed gegaan. We deden
hetzelfde met Koninginnedag, eind
augustus. We kregen nu een schip

vol kantoormensen en waterklerken
mee. We hebben ze ook weer aan
het vlotje in de Maashaven afgezet,
gelukkig werden we toen niet
gekust, maar we kregen ook geen
fooitje. De olielampen aan boord
hadden veel onderhoud nodig. Ze
moesten schoon gehouden worden
en er moest altijd een olielamp klaar
staan om een lamp te vervangen die
ging roeten of om een andere reden
uitviel. Toen de dynamo, die voor
de boordverlichting zorgde, weer
gerepareerd was, heb ik die dingen
met een grote boog in de Maas gedonderd. Ik heb er nu nóg spijt van.
Harm Jager
harm_jager@

Nieuwe opgave no. 70

Waar was dat nou -- oplossing 68

Het drama is gebeurd
Alle kopij voor deze pagina was verzameld en verwerkt, de prijswinnaar had een pluim op de hoed gekregen, de bij het artikel
behorende foto’s waren opgespoord, dus de hele handel kon (via
Internet) naar de hoofdredacteur. Zijn e-mailadres werd opgegeven
en een druk op de verzendknop zou voor een bliksemsnelle verzending zorgen.
Helaas, na het drukken op de verzendknop verscheen, geheel ongebruikelijk,
een blauw scherm. En verder gebeurde
er niets tot ineens de computer spontaan uitging.
’t Was gemakkelijk om weer op de
aanknop te drukken, maar verder dan
een korte mededeling dat Windows nu
werd opgestart, kwam ik niet.
Ik ben nu 2-3 uur bezig geweest om de
zaak weer draaiende te krijgen, maar
het uiteindelijke resultaat is nog steeds
een zwart scherm.
Ik kan nergens meer bij, ook de foto’s
staan veilig(?) in de niet-werkende
computer.
Gevolg van deze technische malheur;

deze uitgave van De Oud-Rotterdammer moet het helaas, helaas, voor één
keer stellen zonder de oplossingen van
de lezers. Bijzonder spijtig, zeker voor

al die mensen die de moeite hebben
genomen te reageren.
O ja, de Waar-was-dat-nou-foto nr 68
was in de Putsebocht op de hoek van
de Egelantierstraat genomen. Mevrouw
P. van Schaik-Warman, Discusstraat
15, 3078 XD Rotterdam was uitgeloot
als gelukkige voor de Rotterdamse
attentie.

In de afgelopen dagen realiseerde ik me ineens, dat het Rotterdam van ‘toen’
soms verder lag dan we als vanzelfsprekend aannamen. Als stedeling kwam
je niet elke dag in die buitengewesten, maar ze hoorden (en horen nog!) toch
echt bij Rotterdam. De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ in deze krant laat zo’n mooi
stukje buitengebied zien. Helaas heeft ook dáár de moderne tijd toegeslagen
en is een en ander danig veranderd. 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
21 juli 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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Graag presenteren wij aan u schitterende appartementen in

“Van Oldebarnevelt Staete” in Rotterdam-Centrum

Wonen in het centrum met alle denkbare voorzieningen voor de deur!
Op geweldige locatie midden in het levendige Stadscentrum, op hoek van de Oldebarneveltstraat/Lijnbaan met alle (winkel) voorzieningen op loopafstand en de tramhalte voor
de deur. Momenteel hebben we twee sfeervolle direct te betrekken appartementen op de
5e en 10e etage te koop. De globale indeling: representatieve afgesloten centrale entree
met videofoon en liften. Mooie lichte woonkamer van bijna 40m² met zonnig ruim balkon.
Nieuwe keuken voorzien van keramische kookplaat. Nieuwe badkamer met ligbad, douche
en vaste wastafel. Twee slaapkamers van resp. ca. 9m² en 18m². Naast de badkamer is het
nieuwe toilet gesitueerd. Tenslotte zijn in de onderbouw de afgesloten privé-bergingen
gelegen. Totale woonoppervlakte ca. 93m² en buitenruimte van maar liefst ca. 14m².

Van Oldebarneveltplaats 248 Vraagprijs € 212.500,- k.k.
Van Oldebarneveltplaats 352 Vraagprijs € 219.500,- k.k.
Aanvaarding per direct.

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

G
ratis
op

halen en
terug bezorg
en

Altijd

3gajaar

rantie

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

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

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

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

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

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

Hans
Roodenburg

Wanneer is het raadzaam een testament te laten opmaken? In deze eerste aflevering gaan we uit van een gehuwd echtpaar met kinderen. In een volgende behandelen we de vraag of een samenwonend stel ook een testament moet laten opmaken. En tenslotte wat een alleenstaande (nooit gehuwd of samengewoond)
moet doen. Nadere vragen hierover of reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Al of niet een testament laten opmaken
Door Hans Roodenburg
Het nieuwe wettelijk erfrecht per 1 januari 2003 voorziet in
veel kwesties die aan de orde komen als een van de gehuwde partners overlijdt. Zo is wettelijk geregeld dat de langstlevende over de volledige boedel blijft beschikken en de kinderen voor hun erfdeel van de overledene een vordering krijgen
op de nog levende ouder. Deze vordering is voor de kinderen
pas opeisbaar als de langstlevende ook is overleden.
Over deze vordering is wel successierecht verschuldigd. Het kan
wenselijk zijn de andere echtgenoot
tot enig erfgenaam te benoemen, zodat
volledig gebruik wordt gemaakt van de
vrijstelling voor de langstlevende en
pas na het overlijden van de langstlevende successierecht betaald dient
te worden, maar dan is het vermogen
vaak vrij verkoopbaar.
Voorts kan het wenselijk zijn te
bepalen dat, als men de kinderen laat
meedelen, over de vorderingen van de
kinderen rente wordt vergoed, zodat
bij overlijden van de langstlevende
minder successierecht wordt betaald,
doordat het erfdeel is opgelopen met
de rente. De rente hoeft evenals de
vordering niet betaald te worden. De

wet geeft alleen rente als de wettelijke
rente meer dan 6 procent is en dan
alleen voor het verschil
Aftimmeren
Een probleem kan ontstaan als een
langstlevende opnieuw huwt of een
geregistreerd partnerschap aangaat
en niks heeft geregeld, waardoor de
vordering van de kinderen in stand
blijft of zelfs overgaat op de nieuwe
huwelijkspartner. Om dit waterdicht
‘af te timmeren’ valt het zeker aan
te bevelen voor deze situatie een
testament te laten opmaken. Overigens
voorziet de wet er wel in dat kinderen
bij hertrouwen van de langstlevende
het wilsrecht krijgen om goederen
(‘spulletjes’) van hun overleden ouder

overgedragen te krijgen. Dat is wel een
zaak met veel haken en ogen. Dit recht
kan bij testament uitgesloten worden.
Het moge duidelijk zijn dat dit alleen
zin heeft wanneer er genoeg goederen
van waarde en vermogen zijn, al kan
het ook van belang zijn voor goederen
met een meer emotionele waarde. In
de rubriek hieronder vragen lezers ons
vaak bij welk bedrag het raadzaam is
een testament – dat ook al gauw enkele
honderden euro’s per persoon kost
- te laten opmaken. Daarvoor bestaat
geen richtlijn; een ieder bepaalt dat aan
de hand van zijn persoonlijk situatie
waarbij de leeftijd ook een rol speelt.
Zinvol
Wij menen dat een testament zeer
zinvol kan zijn bij een na te laten
vermogen van minstens 25.000 euro
door een overleden ouder (de helft van
het saldo in de gezamenlijke huwelijksboedel dus!) als er kinderen in het
spel zijn. Als er een overwaarde in een
eigen huis zit, dan komt men daar al
gauw aan. In de situatie dat ouders met

kinderen of met een van hen overhoop
liggen, valt het nog meer aan te raden
een testament te laten opmaken. Ook
is een testament nodig als ouders
willen dat hun nalatenschap niet
automatisch in de huwelijksboedel van
hun kinderen komt. De zogenoemde
uitsluitingclausule kan verhinderen
dat een schoonzoon of schoondochter
na scheiding met het eigen kind met
de helft van de erfenis ervandoor gaat.
Wat een eigen kind tijdens het huwelijk ‘deelt’ met de partner is natuurlijk
zijn of haar zaak.
Dit soort individuele zaken zijn
uiteraard niet in het wettelijk erfrecht
geregeld. Door de wijziging van
het erfrecht is per 1 januari 2003
het ‘verzorgd’ achterblijven van de
langstlevende weliswaar goed geregeld. Maar in veel gevallen blijft een
klassiek testament met een ouderlijke
boedelverdeling nog aanbevolen.

men, kunnen vermogende oude mensen (met meer dan 100.000 euro) ook
allerlei constructies met schenkingen
en/of weer teruglenen laten maken om
de betaling van deze ‘doodsbelasting’
te beperken. De successiebelasting is
gebaseerd op een progressief tarief:
hoe meer een kind erft, hoe hoger
GHKHI¿QJ%LMHHQYHUNULMJLQJGRRU
erving van 100.000 tot circa 180.000
euro moet over dat deel al 15 procent
belasting worden betaald, terwijl over
de eerste 22.000 euro slechts 5 procent
wordt ingehouden.
In dit stuk kunnen we niet alle
individuele kwesties behandelen. We
raden daarom aan, als u een testament
wil laten opmaken, eerst uitgebreid de
(on)mogelijkheden te bespreken met
een notaris. Heeft u al een testament,
dan is het raadzaam één keer in de vijf
jaar te beoordelen of het nog aan uw
wensen voldoet.

Successie
Om later betaling van (hoge) successierechten door kinderen te voorko-

(Dit artikel is gemaakt in samenwerking met
onze adviseur, notaris M.G. van Ravesteyn
in Rotterdam)

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’.
AOW en pensioen
Toeslag vervalt als
AOW’er overlijdt
Wanneer iemand met AOW komt te
overlijden voordat de jongere partner
65 jaar is, vervalt de toeslag voor de
jongere partner. Als er geen of nauwelijks nabestaandenpensioen is voor de
jongere partner is zij – meestal zijn het
vrouwen – aangewezen op de bijstand
met alle gevolgen van dien. Ik heb dat
zelf ondervonden. Zou u andere lezers
daar ook eens op willen wijzen?
%LMGH]H8KHEWYRONRPHQJHOLMN
AOW’ers die voor hun jongere partner
een toeslag krijgen, beseffen niet dat,
als zij overlijden, die jongere partner
erg veel in inkomen terugvalt als er
geen andere regelingen zijn getroffen.
Zelfs als er een nabestaandenpensioen
(vaak 70 procent van het oudedagspensioen) is geregeld, valt de partner sterk
terug in inkomen, doordat immers de
$2:WRHVODJ PD[LPDDOEUXWR¼
per maand) niet meer wordt uitgekeerd. Als de overleden partner alleen
AOW had, wordt het helemaal rampzalig, want dan zal de jongere partner
zonder andere inkomsten moeten
terugvallen op de bijstand (Wet werk
en bijstand) met alle verplichtingen
die erbij horen. Zo krijgt men een sollicitatieplicht en zal men op eventueel

vermogen, zoals de overwaarde in een
eigen huis, boven een bepaalde grens
eerst moeten interen.Sommige partners
kunnen daaraan nog enigszins ontkomen als zij recht hebben op een (inkomensafhankelijke) uitkering op grond
van de Anw (Algemene nabestaandenwet). Een van de belangrijkste eisen is
dat de nabestaande vóór 1 januari 1950
is geboren. Dat betekent dat men thans
ouder moet zijn dan 58 jaar.
8LWHUDDUGEHVWDDWGHPRJHOLMNKHLG]LFK
tegen het toeslagbedrag te verzekeren,
maar – gezien de hogere leeftijd – zijn
daarbij hoge premies aan de orde. In
de praktijk zal men dan ook het risico
(van het kwijtraken van de toeslag)
nemen dat de AOW’er overlijdt in de
periode dat de jongere partner nog
geen 65 jaar is.
Spaarloon in
lijfrente omgezet
Ik ben sinds vorig jaar met prepensioen. Mijn vrijkomende spaarloonbedragen heb ik aangewend om een
lijfrente te kopen die in 2012 tot
uitkering komt. Moet ik tegen die tijd
daarover ook nog belasting betalen?

stenbelasting moet doen. Indien u dat
nog niet gedaan hebt, kunt u dat tot
vijf jaar terug nog doen. Overigens is
aangifte doen niet zo lastig en voor
iemand die daarin thuis is en met een
pc kan omgaan, is het een klein elektronisch klusje. Wilt u betaalde hulp
dan raden wij u het bureau Fiscoop
in Rotterdam aan.Indien te zijner
tijd de lijfrente tot uitkering komt,
moet u daarover echter wel weer
inkomstenbelasting betalen. De bank
of verzekeraar die u indertijd heeft geadviseerd de lijfrente te nemen had u
daarover informatie moeten verstrekken. Is dat niet gebeurd, dan moet u de
bank daarop aanspreken en om nadere
uitleg vragen. Als de lijfrente - zoals
dat mooi heet - ‘expireert’ dan heeft
u verschillende mogelijkheden om de
uitkering op te strijken. Ook daarover
raden we u aan zich goed te laten
voorlichten door uw bank/verzekeraar.
Omdat lijfrentekapitalen bij uitkering
over te dragen zijn van de ene aan
de andere maatschappij, is het voorts
raadzaam te vergelijken wie u de beste
aanbieding doet.
Financiële kwesties

Ja. De lijfrentepremie die u nu jaarOLMNVEHWDDOWLVRRN¿VFDDODIWUHNEDDU
waardoor u waarschijnlijk belasting
kunt terugvorderen. Dat houdt wel in
dat u elk jaar aangifte van inkom-

Grote prijs
staatsloterij delen
Als grootouders kopen wij elke maand
een heel staatslot en bij het winnen

van een prijs (tot nu toe kleine prijsjes) doen wij de kleine bedragen in
een spaarpot en aan het eind van het
jaar wordt de pot onder de kleinkinderen verdeeld. Kans is natuurlijk klein,
maar stel op het lot valt een heel grote
prijs of zelfs de jackpot. De prijs is
belastingvrij. Maar kunnen wij dan de
prijs zonder meer onder de kleinkinderen verdelen zonder belasting
te betalen of ziet de belastingdienst
de verdeling onder de kleinkinderen
als schenking en moet er belasting
betaald worden?
Als u direct na uitbetaling van de
prijs het lot deelt met anderen (uw
kinderen) dan is er geen sprake van
schenkingsrecht, omdat u dan vertelt
dat de eigenaren van het lot u en
uw kleinkinderen zijn! Pas als u na
verloop van tijd (enkele maanden
later) uit uw eigen vermogen geld
overhevelt naar uw kinderen is er
sprake van schenkingsrecht.
Erf- en schenkingsrecht
Oom met kinderen
overlijdt na tante
Op 24 november 2007 is mijn tante
overleden. Zij was getrouwd met mijn
oom die eerder twee keer getrouwd
is geweest en uit die huwelijken drie
kinderen had. Deze huwelijken zijn

door een scheiding ontbonden, zijn
kinderen heeft hij onterfd en heeft
daar al heel lang geen contact mee gehad. Mijn oom is 9 januari 2008 ook
overleden. Uit het laatste huwelijk met
mijn tante zijn geen kinderen geboren.
Uit het successieformulier van mijn
tante blijkt nu dat de kinderen van
mijn oom toch recht hebben op het
legitieme erfdeel van de gehele erfenis, doordat zij ook als haar kinderen
gezien worden Klopt dit?
Zoals u het stelt, klopt het niet! Maar
mogelijk ligt de situatie anders dan
u denkt. Dat legitieme erfdeel zal
waarschijnlijk betrekking hebben op
het deel van de nalatenschap van uw
oom. Immers het gaat om zijn eigen
kinderen en die kun je niet onterven.
Zij kunnen een beroep doen op hun
legitieme portie uit hun vaders nalatenschap. Doordat uw tante eerder is
overleden dan uw oom, is waarschijnlijk haar nalatenschap naar haar man
(uw oom) gegaan. Vervolgens moet uit
zijn nalatenschap (inclusief die van uw
tante) het legitieme portie voor zijn
eigen kinderen worden bepaald. We
nemen ook aan dat hij per testament
heeft bepaald aan wie hij de rest
nalaat.Het gaat dus niet om het successieformulier van uw tante, maar om
dat van uw oom die later is overleden
dan uw tante.
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23 cm.
Smullen!

WWW.WONINGONTRUIMING.NET
Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
O De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen
van de familie, makelaar en / of woningstichting
O Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
O Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
O Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
O Gelijk contact: 010-136939 / 06-29103430
O per email bontes@upcmail.nl
O Zie ook www.woningontruiming.net
O

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

DECO-VLOER
teer
Proﬁ nze
van o IJKSE
EL
N
WEK IEDINGE
AANB

PLAVUIZEN
GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

,BUUFTUBBSU

JOEVTUSJFUFS1S"MFYBOEFSBECSBOEXFFSLB[FSOF

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

(53PUUFSEBN
5FM

111BQFOESFDIU
5FM




XXXEFDPWMPFSOM

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

23 cm!

O

Stroop de mouwen maar op. In het
restaurant van HEMA serveren we
ouderwets lekkere Royale Rotterdamse
ijscoupes. Ook de prijs is ouderwets lekker. Voor zo’n heerlijke ijsmaaltijd betaalt
u slechts D

3,-

Beursplein

TE KOOP:
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA
IN BATTENOORD AAN DE GREVELINGEN
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar
bewoond mag worden. Eigen grond (925m2) Parkeergelegenheid voor 3 auto’s. Indeling grote hal met hardhouten
trap, geheel betegeld toilet met wandcloset en fonteintje
met bergkast. Grote L-vormige woonkamer van 32m2 met
openslaande deuren naar terras.
Royale keuken met alle inbouwapparaten aansluitend op
een practische bijkeuken van 300x230m met CV opstelling aansluitend op aanpandige berging van 360x280m met
deur naar buiten. De gehele begane grond in voorzien van
plavuizen. Perceeloppervlakte is 925m2. Op de 1e verdieping: 3 grote
slaapkamers van 560x368 en 2 slaapkamers van 320x280m2. Badkamer
met ligbad en douchecabine en toilet en vaste wastafelameublement.
Alles 1e verdieping met laminaat vloeren.
Via een vlizotrap bereikt u de grote bergzolder. De woning
is nieuw en opgeleverd in juni 2006. Alle ramen voorzien
van dubbel glas. Tuin rondom (Zuiden)

` 285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen: Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014

Problemen met uw (kunst)gebit?

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

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

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

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
0OEFSEFFM
WBO

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

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

XXXTNJMFDMJOJDOM
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Sport staalde toen al onze spieren
Sporten deden wij op straat. We speelden diefje met verlos,
bokspringen of we voetbalden op straat. Een echte bal hadden we niet, daarom maakten we hem zelf van een prop oude
kranten waar we elastieken omheen deden die we knipten
van een oude binnenband van een fiets.
- Bobby Mc Ferrin -

26 uur jazz op
RTV Rijnmond
Van 7 tot en met 14 juli schakelt RTV
Rijnmond een week lang over op jazz. Zo
presenteert Roland Vonk de hele week van
WRWXXUKHWSURJUDPPD-D]]QD
Zezz op Radio Rijnmond. Dit jaar zijn van
11 juli tot en met 13 juli vanaf 19.00 uur voor
KHWHHUVWRRNGHFRQFHUWHQYDQ1RUWK6HD-D]]
rechtstreeks vanuit Ahoy’ te horen op 93.4
)0JHUHJLVWUHHUGGRRUGH136795LMQ
mond maakt in dezelfde periode reportages
van jazzgebeurtenissen in Rotterdam en laat
EHHOGHQ]LHQYDQ1RUWK6HD-D]]LQ$KR\¶
+HWSURJUDPPD-D]]QD=H]]ODDWHLJHQRSQD
men horen van concerten die in het kader van
North Sea Round Town in Rotterdam plaatsvinden. Enkele artiesten die de revue zullen
SDVVHUHQ]LMQGH5RWWHUGDPVHMD]]SLDQLVWH
$PLQD)LJDURYDVD[RIRQLVW+DQV'XOIHU
MD]]]DQJHU:RXWHU+DPHOHQWURPSHWWLVW
Eric Vloeimans in één concert samen met Git
+\SHU)D\/RYVNLHQ+HQQ\9ULHQWHQ
-D]]QD=H]]WPMXOL±XXU
Radio Rijnmond 93.4 FM
North Sea Jazz
2SGHGDJHQYDQKHW1RUWK6HD-D]]IHVWLYDO
YULMGDJWRWHQPHW]RQGDJMXOLZRUGW
GLUHFWQD-D]]QD=H]]RYHUJHVFKDNHOGQDDU
Ahoy’ voor liveregistraties van de mooiste
FRQFHUWHQYDQ1RUWK6HD-D]]'H]HUHJLVWUD
ties worden verzorgd door de NPS. Tussen
WRWXXU]LMQRQGHUPHHU%REE\
0F)HUULQ&ULVWLQD%UDQFR+DQV7HHXZHQ
3DW0HWKHQ\+HUELH+DQFRFN3DXO6LPRQ
$OLFLD.H\V<RXVVRX1¶'RXUWHEHOXLVWHUHQ
1RUWK6HD-D]]WPMXOL±
XXU5DGLR5LMQPRQG)0YHU]RUJGGRRU
NPS
De uitzendingen zijn ook te volgen via
ZZZULMQPRQGQOPHWPHHUELM]RQGHUKHGHQ
over alle jazzactiviteiten in deze bijzondere
week.

Een echte bal was je gauw kwijt. In
het vuur van het spel lette je soms
niet goed op en dan hoorde je ineens
het bekende PING PANG van de
¿HWVEHOYDQ%XLNMHGHZLMNDJHQW
Wij jongens vonden toen al dat
de politie op de verkeerde dingen
lette. Natuurlijk waren we gek van
voetballen en als we daar mee bezig
ZDUHQYHUEHHOGGHQZHRQVGDWZH
bekende voetballers van die tijd
ZDUHQ:HKDGGHQHHQ%HS%DNKXLV
Daaf Drok of Leen Vente en natuurlijk was de naam van keeper Van
Male erg populair. Wij waren thuis
allemaal voetbalgek. Twee oudere
broers voetbalden in EDS. Dat was
dè voetbalclub op Delfshaven in
Rotterdam die in de derde klas
.19%VSHHOGH'DWZDUHQYRRU
ons de helden waar we onszelf
graag mee verenigden. De namen
YDQ%URHU+RRUQ-DQQLH:LVVLQN
:LPGHQ+ROODQGHUHQ+DQVGHQ
+ROODQGHUOLJJHQELMPLMQRJVWHHGV
in het geheugen. Op zondag werd
gevoetbald en de thuiswedstrijden
speelde onze club op een terrein
in Overschie. Er was wel een

EXVYHUELQGLQJPDDUORSHQGYDQXLW
KHWZHVWHQYDQ'HOIVKDYHQODQJVGH
6FKLHHQGH$EUDKDPY6WRONZHJ
ZDVMHHUYHHOVQHOOHUDOZDVGDWZHO
ruim een uur stevig doorstappen.
Keuring
7RHQLNZHUGPRFKWLNRRNQDDU
de voetbalclub en natuurlijk naar
de club waar mijn broers speelden.
Daar ging een medische keuring
DDQYRRUDIGLHSODDWVYRQGELMGH
Rotterdamse Club RFC aan de
Essenburgsingel. In de kleedkamers
]DWHQHHQSDDUDUWVHQGLHMHEHNHNHQ
ik hoefde geen kleding uit te trekNHQGDDUNHNHQGLHPDQQHQZHO
doorheen. Ik werd bij de dokter naar
ELQQHQJHVWXXUGGLHNHHNHYHQQDDU
me en zei toen “See”. Later begreep
ik dat ik ingedeeld was als C-junior
en ik kwam terecht in het C1 elftal
voor de hele kleintjes. Soms denk ik
nog wel eens met heimwee aan die
WLMGWHUXJ:HYRFKWHQDOVOHHXZHQ
maar haalden geen gemene streken
XLW+HWKLHOSZDQWLQKHWVHL]RHQ
1940/41 werden we bijna kampioen
van de afdeling. We wonnen alle

ZHGVWULMGHQRSGHODDWVWHQDPDDU
waren toen al kampioen.
Sponsor
We speelden tegen C-elftallen van
grote clubs. Ik heb ooit op het grote
veld in `de Kuip` gespeeld tegen het
&HOIWDOYDQ)H\HQRRUGHYHQDOVRS
het hoofdveld van Sparta op het Kasteel in Spangen. Met de rust stonden
we achter met 2-1. Een in onze
ogen schatrijke vader van een van
onze medespelertjes beloofde ons
een reep Kwatta als we toch zouden
ZLQQHQHQGDWKLHOSZHZRQQHQPHW
(HQUHHSNRVWWHWRHQFHQWKHW
NRVWWHGHNDSLWDOLVWGXVFHQWWRFK

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

+DUP-DJHU
harm_jager@kpnplanet.nl
Spuistroomstraat

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 24 juni 2008
Een tijdlang was wielrennen op de baan populair. Ook Rotterdam heeft zodoende verscheidene wielerbanen gekend. De bekendste was de vooroorlogse baan (1923-1934) aan
GH.UDOLQJVHZHJ'HJURRWVWHUHQQHUVWUDGHQGDDU±YDDNYRRU]HYHQGXL]HQGWRHVFKRX
ZHUVRSHQKHWEXIIHWZHUGJHUXQGGRRU-(QJHOVYRRUYDGHUYDQGHEHNHQGH5RWWHU
damse horecafamilie.
,QGHORRSYDQGHWLMGKHHIW5RWWHUGDPZLHOHUEDQHQJHKDGDOV:RXGHVWHLQ$OH[DQGHU0D
WKHQHVVHUODDQ'H.UHHN ,-VVHOPRQGH HQ«.URPPH=DQGZHJ-DZHOGHEDDQYDQGH]H
IRWRXLWMXOL'DWKHWKLHURPGHEDDQYDQGH.URPPH=DQGZHJJDDWKHHIWGHVDPHQ
steller van deze rubriek gemerkt. Vele lezers herkenden de baan en bewaren er herinneULQJHQDDQ0HWKXQUHDFWLHV]RXHHQSDJLQDJHYXOGNXQQHQZRUGHQ+HODDVPRHWKHWEOLMYHQELMHHQHQNHOH]RDOVGLHYDQ7HXQ*UDQGLD³+HWLVGH
ZLHOHUEDDQRSKHWWHUUHLQYDQ&2$/GLUHFWDFKWHUGH9DDQ,NJLQJHUPHWPLMQYDGHUNLMNHQQDDUGH
ZHGVWULMGHQ2SGHDFKWHUJURQGKHW±LQPLGGHOVDIJHEURNHQ±ÀDWDDQGH2OGHJDDUGH´2IGLHYDQGH
KHHU9DQ*UXLMWKXLMVHQ³0LMQKHHU/DXZDDUWVXLWGH6WUXZHHOPDDNWHHUUDFHIUDPHVYRRUGHUHQQHUV
%LMµSUHPLHELMGHEHO¶UHGHQGHMRQJHQV]LFKHHQRQJHOXNYRRUJXOGHQ2SGHDFKWHUJURQGVWDDQ
GHNOHHGKRNNHQYDQYRHWEDOSORHJ'H0XVVFKHQ´%DUWYDQGHU*UDDIEHVFKULMIWKRHKLMDOVMRQJHQGH
ZHGVWULMGHQYROJGHHQRRNYDDNZDVWHYLQGHQLQVSHHOWXLQµ'H9DDQ¶0=XLMGZHJODDWZHWHQ³+HW
ZDVHHQJHDVIDOWHHUGHPHWHUEDDQURQGRPHHQYRHWEDOYHOGDIJH]HWPHWHHQODDJKRXWHQKHNZHUN
,NKHEHU]HOIDOVYRHWEDOOHUYDQ&2$/%JHVSHHOG´
'XLGHOLMNLVGDWGHZLHOHUEDDQDDQGH.URPPH=DQGZHJ RRNZHO:LHOHUEDDQ)H\HQRRUGJHQRHPG
doordat Feyenoord hier vroeger in de buurt speelde) in de jaren veertig en vijftig een belangrijke rol
in het leven van vele Rotterdammers heeft gespeeld.

Nieuwe foto
+HWOLMNWQLHW]RPRHLOLMNRPGH]HIRWRXLWWKXLVWHEUHQJHQ2RNGHKRRIGUROVSHOHU]DO
GRRUYHOHQZRUGHQKHUNHQG0DDUKHWYHUKDDODFKWHUGH]HIRWRZLHNHQWGDWQRJ"
- Alicia Keys -

al betaald voetbal toen.
9HUZHQGZHUGHQZHQLHWDOOHHQDOV
ZHELM´7KH5LVLQJ+RSH´DFKWHU
9DQ1HOOHVSHHOGHQKDGGHQZH
de luxe van warm water. Dat was
genieten. We waren allemaal nog
maar kleine mannekens en konden
PHWJHPDNLQGHZDVEDNNHQ]LWWHQ
en genoten dan van een warm bad.
Als we thuis speelden of ergens
DQGHUVNRQGHQZHDOOHHQPDDU
douchen met koud water. Maar we
waren beresterk.
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Visgilde Voordeel

T!P-Kaders

Visspies
4 halen, 3 betalen
Zeebaarspakketje

De Oud

Venrooy Tandtechniek

100 gram

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

Hesseplaats

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

3,25

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

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen!
Ruim 75 meubelfabrikanten onder een dak.
BANKSTELLEN
WANDKASTEN
DRESSOIRS
EETHOEKEN
SALONTAFELS
FAUTEUILS

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

LEDIKANTEN
LINNENKASTEN
LATTENBODEMS
MATRASSEN

EIKEN
KERSEN
NOTEN
KOLONIAAL

KLEINMEUBELEN

VERBREE MEUBELEN
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)

Receptie:

Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
Vrijdagkoopavond 18.30-20.30 uur
Zaterdag
9.30-16.30 uur

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

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

Al onze kamers zijn voorzien van douche /
toilet en kleurentelevisie.

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

Bij een langer verblijf gelden speciale
tarieven. Vraag ernaar!

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

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN
EN/OF OUDE FOTO’S
IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN
ANTIQUARIAAT
& UITGEVERIJ

ARNOUD VOET

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

3500m2

Lekkerkerk tel. 0180-661706

www.VERBREE-MEUBELEN.nl

Gratis parkeren
Eigen bezorgdienst
Geen aanbetaling

Van ontwerp tot realisatie

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Slinge 435
3085 ES Rotterdam
Telefoon 010-4806889
Fax
010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl
Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Al drie generaties ervaring met
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies
bij aanschaf tot aflevering.
Zwartjanstraat 99 • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Leverancier van
grafmonumenten,
urnen en
gedenksieraden
Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

www.degedenkgroep.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 28 jaar uw senioren specialist!!
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
Ook uitschuifbaar
- Salontafels

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar

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

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien
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Jan Rijsdijk:

“Ik ben altijd Jantje uit
de Bloemstraat gebleven”
‘Van schobberdebonk tot havenbaron’ is een aannemelijke verbastering op het aloude ‘van krantenjongen tot mediatycoon’ en zeker van toepassing op Jan (Anton) Rijsdijk (65). Zijn levensloop
laat zich schrijven als een spannende roman, vol hoogte-, maar zeker ook dieptepunten. Een succesverhaal, met ogenschijnlijk een verloop om van te dromen. Zelf plaatst de ondernemende Rotterdammer echter de nodige kanttekeningen bij zijn succes, die hem weliswaar zichtbare rijkdom
bracht, maar tevens met sores overlaadde. Als er één levend bewijs rond loopt om de dooddoener
‘Geld maakt niet gelukkig’ te staven, dan is het Jan Rijsdijk.
Aanleiding voor een afspraak met Jan
Rijsdijk vormt de uitnodiging voor de
opening van een expositie van vijftig
werken van eigen hand. Die expositie
hangt in de immense galerie die hij
heeft ingericht in een oude, geheel gerenoveerde, manege op zijn landgoed in
het Belgische Kalmthout. De Oud-Rotterdammer wil daar graag met hem over
praten, maar is nog veel nieuwsgieriger
naar de levensgeschiedenis van deze
voormalige havenbaron.
De invitatie om het gesprek op landgoed
De Markgraaf te voeren, wordt in dank
aanvaard en dus vertrekken wij op een
zonnige maandagmorgen voor een,
naar wij verwachten, lange rit naar
.DOPWKRXW2Q]HJHRJUD¿VFKHNHQQLV
blijkt een tikje versleten, want nog geen
uur later staan wij voor de poort van
De Markgraaf. Na onze melding via
intercom en camera zwaait het prachtige
smeedijzeren hek open en rijden wij
stapvoets de enkele honderden meters
lange oprijlaan af, richting het in de
verte opdoemende huis, of beter kasteel.
Diep onder de indruk aanschouwen
wij het schitterende gebouw, de fraaie
omliggende tuinen en daarin geplaatste
beelden. De vraag ‘Waar te parkeren?’
wordt gelukkig snel beantwoord als Jan
Rijsdijk komt aanwandelen en ‘Zet hier
maar neer’ wijst met een armgebaar
richting een plek naast de brede trap
naar de voordeur.
Vingeroefeningen
De kennismaking is hartelijk en we zijn
al snel ‘Rotterdammers onder elkaar’.
Jan Rijsdijk troont ons meteen mee naar
de galerie. Nadat hij de verlichting heeft
ontstoken, voert hij ons trots langs de
honderden kunstwerken die in de galerie
te bewonderen zijn.
“Ik ben nu volop bezig met de
voorbereidingen voor de vernissage,
aanstaande zaterdag”, verontschuldigt

- Baby Jan Rijsdijk met zijn
moeder in de Bloemstraat -

hij zich voor de schilderijen die nog
niet allemaal kaarsrecht hangen of soms
zelfs nog op de grond staan. “Als alles
hangt, gaat de laser erlangs en worden
alle werken keurig recht gehangen.”
Het is de eerste keer dat Jan in zijn galerie eigen werk exposeert. Hij selecteerde
vijftig werken waarin zijn ontwikkeling
als schilder goed zichtbaar wordt. “Kijk
hier, er zitten ook vingeroefeningen
tussen”, zegt hij, wijzend op een werk
dat trekken van Karel Appel vertoont.
“Ik probeer mij de verschillende stijlen
eigen te maken en daaruit een eigen stijl
te ontwikkelen.”
Zover is het nog niet, concluderen
wij als we zijn werken langslopen.
Een ‘echte Rijsdijk’ pik je er nog niet
direct uit, maar sommige terugkerende
elementen geven toch al een herkenbare
signatuur. Het zal niet vreemd overkomen als die elementen vaak iets te
maken hebben met zijn havenverleden.
“Natuurlijk”, erkent hij, “dat is
onlosmakelijk met mij verbonden. Het
doet mij nog altijd pijn, dat ik destijds
gedwongen het veld moest ruimen en
die pijn verwerk ik in mijn schilderijen.
Net als veel andere nare ervaringen
die ik in mijn leven heb meegemaakt.
Schilderen is mijn manier om daarmee
om te gaan”, bekent Jan.
Bedrijvig
“Kom”, klinkt het vervolgens uitnodigend. “We gaan naar het huis, dan
kunnen we daar verder praten en een
NRSMHNRI¿HGULQNHQ´
Dat klinkt, na de reis en de uitvoerige
rondleiding, als muziek in de oren, maar
we verlaten de galerie pas vele minuten
later, doordat we eerst nog de tientallen
schilderijen van de Rotterdamse haven
langs lopen. En dat vergt uiteraard tijd,
want die haven boeit toch altijd en de
vele doeken geven een prachtig beeld
van de immer heersende bedrijvigheid,
zoals de lezers van De Oud-Rotterdammer die nog kennen uit de jaren vijftig
en zestig, toen de ‘oude’ havens nog
volop in gebruik waren.
'HNRI¿HZRUGWQRJODQJHUXLWJHVWHOG
want als we eenmaal het huis betreden, volgt ook daar een rondleiding
met uitleg. Over de vele kunstwerken
die overal staan en hangen, over zijn
atelier waar hij samen met zijn partner
schildert, over zijn archief, dat een schat
aan materiaal omvat over de haven, zijn
voormalig bedrijf Interstevedoring, over
Rotterdam en over zijn huidige activiteiten, want stilzitten kan Jan Rijsdijk niet.
Bloemstraat
Dan nestelen we ons op een zonovergoten terras waar Jan, uitkijkend over de
aanpalende bossen en weilanden, mij-

- De Bloemstraat -

mert over zijn jeugd en zijn leven. Nog
vóór het tweede kopje espresso is hij
weer helemaal terug in de Bloemstraat,
waar hij geboren werd en opgroeide tot
zijn veertiende.
“Wij hadden het niet breed”, glimlacht
Jan. “Mijn vader kwam uit de Haarlemmerkit. Dat was niets bijzonders. De
Bloemstraat was een gezellige, schone
arbeidersbuurt. Ik heb er een leuke
jeugd gehad. Groeide op met Wim
Wisse, Wim Kokke, Magda Schenk,
Beppie Otte, Dick Edelman en Wim van
der Meer. Namen die ik nooit meer vergeet. Ik zou best eens een reünie willen
houden. Hoe zou het hen zijn vergaan?
Dat vraag ik mij dikwijls af. We speelden in de Coolsestraat, waren vaak bij
de speeltuinvereniging aan de Diergaardesingel. Ik heb er het Bouwcentrum en
het Groothandelsgebouw gebouwd zien
worden. Mooie speelplaatsen waren dat.
We gingen op school in de Josephstraat.
De wederopbouw was in volle gang,
dus voor ons viel er genoeg te beleven.
Voor mijn gevoel ben ik altijd de Jantje
Rijsdijk uit die Bloemstraat gebleven.”
Verliefd
Op zijn veertiende verhuisde het gezin
naar de Roovalkstraat, bij de Schiekade.
Daarmee veranderde het leven van
Jantje ingrijpend. Hij verliet school
en begon als leerling-automonteur bij
Nieuwenhuizen op de Aelbrechtskade.

- Schilder Jan Anton Rijsdijk bij zijn allereerste werk: een schilderij van de Heen en Weer -

“Dat zat erin. Mijn vader was ook automonteur. Bij ons thuis werden soms hele
motoren op de keukentafel gereviseerd.
Bij Nieuwenhuizen mocht ik de auto’s
de brug op rijden. Ik was handig met
auto’s. Dat kreeg ik vanaf mijn zesde
met de paplepel ingegoten, doordat mijn
vader mij dikwijls op de vrachtwagen
meenam de havens in.”
Er veranderde nog iets door de
verhuizing. Kleine Jantje werd groot
en kreeg oog voor de meisjes. “In de
Roovalkstraat kwamen we boven Els
Heijnemans te wonen. Ik werd daar
binnen de kortste keren smoorverliefd
op, maar ze had al een vriendje, dus
ik maakte weinig kans. Toen heb ik
een tijdje met Ria de Kraaij ‘gelopen’.
Het duurde even, maar toen ging de
verkering van Els uit. Ik zag mijn kans
schoon en ben er meteen opgedoken.
Ja, letterlijk en het werd nog een gulden
schot ook. Ze was direct zwanger.
We trouwden, gingen inwonen op
een zolderkamer, kregen een dochter,
Caroline, en daarna was het betrekkelijk
snel allemaal weer voorbij”, doet hij die
episode in weinig woorden af.
Ambitie
Ondertussen versleet Jan in korte tijd
diverse baantjes. Zijn tijd bij Nieuwenhuizen duurde slechts een jaar, waarna
KLMDOV¿HWVMRQJHQLQGLHQVWWUDGELM
Alpina. Een jaartje lichters verschieten
en documenten rijden vond hij genoeg
en daarop stapte hij over naar Vinke
& Co.
“Ik had veel ambitie, wilde hogerop en
niet, net als mijn vader, met de pet in
de hand buigen voor de baas. Bij Vinke
wilde ik controleur worden. Ik leerde
veel van Bogaard en baas Sigmond
en stond al jong aan dek als tallyman.
Maar buitenbaas kon ik niet worden.
Te jong. Naar de avond ulo mocht ik
ook al niet. Daar heb ik nog een heel
FRQÀLFWRYHUJHKDG1DPLMQGLHQVWWLMG
heb ik dat alsnog gedaan, want ik wilde
verder. Op mijn 22ste besloot ik voor
mijzelf te beginnen. Ik had vijfhonderd gulden gespaard door horloges te

- Het prachtige landgoed De Markgraaf -

verkopen. Die kocht ik in voor zeven
vijftig en verkocht ze voor het dubbele.
Met vijfhonderd gulden op zak kon ik
mijn gezin tien weken onderhouden
en ik was ervan overtuigd dat het wel
heel gek moest lopen, wilde ik in die
tien weken er niet in slagen genoeg te
verdienen om het langer vol te houden.
Dat is mij gelukt en ik heb nooit meer
voor een baas gewerkt”, verklaart hij
PHW¿HUHEOLN
Kunstenaar
Hoe het Jan Rijsdijk in zijn professionele bestaan verder ging, is al vele
malen verteld en beschreven. Hij
maakte furore met Interstevedoring, zijn
stuwadoorsbedrijf. Zijn bedrijf groeide
als kool en ontpopte zich als geduchte
concurrent voor gevestigde bedrijven.
Dat was sommigen een doorn in het
oog en Jan Rijsdijk werd op, volgens
sommigen, weinig elegante manier de
haven uitgewerkt. Het legde hem geen
windeieren.
³,Q¿QDQFLsOH]LQQLHWQHH´JHHIWKLM
ruiterlijk toe. “Maar als mens heb ik
er nog altijd moeite mee. Al dat geld
heeft mij ook veel ellende gebracht in
de privésfeer. Van buiten ziet het er
misschien prachtig uit allemaal, maar
er zijn hier veel tranen vergoten. Ik
voel mij absoluut niet te groot om dat te
erkennen.”
Nu Jan kwast en penseel ter hand heeft
genomen, keert hij terug naar zijn jonge
jaren, waarin zijn creativiteit al aan de
oppervlakte kwam als pottenbakker. De
cursus van de Famous Artist School,
waarmee hij als tiener de eerste beginselen leerde, staan als stille getuigen in
een van de vele kamers van De Markgraaf. Jantje Rijsdijk uit de Bloemstraat
is Jan Anton Rijsdijk, de kunstenaar uit
Kalmthout, geworden.
Fred Wallast

De galerie is vrij toegankelijk en
uitsluitend vanaf 6 juli tot en met
24 augustus op zondag, woensdag en
zaterdag geopend van 14.00 tot 18.00 uur.
Kastanjedreef 59, 2920 Kalmthout, België.
www.demarkgraaf.be
(tevens voor routeplanner)
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
Eerste rit van de
nieuwe buslijn 63/64
Maandag 7 juli reed de nieuwe RET buslijn
63/64 zijn eerste ofﬁciële rit. De route van deze
buslijn voert door de Rotterdamse wijken/buurten Zuidwijk, Pendrecht, Charlois en Carnisse.
De lijn zorgt voor een rechtstreekse verbinding
tussen deze wijken en voert onder andere
langs het Zuiderziekenhuis, verzorgingshuizen
en de Zuiderbegraafplaats.
Sinds mei 2005 rijdt buslijn 77 niet meer, de TramPluslijn naar Carnisselande maakt de oude lijn 77
overbodig. In praktijk is gebleken dat het opheffen
van deze lijn tot veel rumoer onder de bewoners en
winkeliers van deze wijken heeft geleid. Initiatieven van het actiecomité en de politieke partijen in
deelgemeente Charlois hebben uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe buslijn, die de RET - in opdracht
van de stadsregio Rotterdam - met ingang van 7 juli
2008 exploiteert. De bewoners en winkeliers in de
deelgemeente Charlois zien daarmee ‘de navelstreng
van Zuid’ weer terugkeren.

Rectiﬁcatie
In de vorige editie van ‘De Oud-Rotterdammer’ stond
een stukje over het klantenpanel van de RET. Dit
stukje was tijdens het publiceren van deze uitgave
reeds verouderd.

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

Check de feiten!

Toegankelijkheid in kaart
gebracht

RET-folder over
toegankelijk
openbaar vervoer
Vorige maand heeft de RET als eerste
openbaar vervoerder van Nederland een
complete folder uitgegeven met alle voorzieningen voor reizigers met een beperking.
Openbaar vervoer moet natuurlijk goed toegankelijk zijn voor álle reizigers. Dus ook voor
reizigers met een motorische, auditieve of visuele
beperking. De RET heeft diverse voorzieningen
getroffen om het openbaar vervoer toegankelijk te
maken. Uiteraard moeten reizigers met een beperking wel weten dát ze van het OV gebruik kunnen
maken en waar ze dan op kunnen rekenen.
Daarom heeft de RET een folder “Toegankelijkheid” gemaakt waarin alle voorzieningen in
bus, tram en metro staan beschreven. Neem
bijvoorbeeld de geleidelijnen in de metrostations
en de geluidssignalen voor blinden en slechtzienden in de voertuigen. Maar ook staat in de folder
wat een rolstoelgebruiker moet doen als hij of zij
mee wil met bus, tram of metro. Op de achterkant
van de folder staat de lijnennetkaart. Hierop is
voor iedere lijn en halte aangegeven of deze
toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. De
lijnennetkaart is bovendien voorzien van grotere
symbolen, daardoor is deze beter leesbaar voor
slechtzienden.

Toegankelijke lijnen
Bepaalde bus- en tramlijnen zijn rolstoeltoegankelijk. Er rijden uitsluitend de nieuwste lagevloerbussen (Citaro) en -trams (Citadis). Echter, (nog) niet
alle haltes zijn geschikt voor reizigers met een
rolstoel. Vaak heeft dat te maken met ‘hindernissen’ in de omgeving van de halte. De haltes die
wel geschikt zijn, zijn op de haltepaal te herkennen aan het rolstoellogo dat naast het lijnnummer
staat aangegeven. Op de RET website staat een
volledig overzicht van alle rolstoeltoegankelijke
haltes per bus- en tramlijn op een rijtje.
De Rotterdamse metrostations zijn, met uitzondering van de RandstadRail-stations Hofplein en
Wilgenplas, allemaal al toegankelijk via liften
en/of rolstoelbanen.
In verband met werkzaamheden, omleidingen of
onderhoud, kan het zo zijn dat er tijdelijk geen
lagevloerbussen en -trams kunnen rijden op een
bepaalde lijn. Actuele informatie hierover wordt
op de website gepubliceerd.
Toekomst
De afgelopen jaren heeft de RET diverse maatregelen genomen zoals de uitbreiding van het
TramPlusnetwerk en de aanschaf van lagevloerbussen met rolstoelvoorziening. In de loop van

Eerste OV-verbod
Op 3 juli is het eerste Openbaar Vervoerverbod opgelegd aan een 40-jarige man. Hij
maakte zich die dag schuldig aan vernieling, ernstige bedreiging en het gebruik van
fysiek geweld tegen een RET conducteur.
De man heeft een verbod van acht weken opgelegd gekregen, het maximale reisverbod. De RET heeft
samen met de gemeente Rotterdam, het politiekorps Rotterdam-Rijnmond en het Openbaar Ministerie
aangekondigd dergelijk gedrag niet langer te tolereren en hanteert dan ook een lik-op-stukbeleid.
Vanaf 1 juni jl. is er een OV-verbod ingesteld voor overtreders met dergelijk gedrag op tramlijn 2. De
veiligheid van reizigers en personeel staat immers op de eerste plaats. Overigens signaleert de RET
de laatste tijd een sterke afname van het aantal incidenten op tramlijn 2. In het najaar volgt er een
evaluatie van het OV-verbod.

Handig om
te weten

Adressen en openingstijden

2009 gaan nieuwe trams (Citadis 2) worden
ingezet, zodat er afscheid genomen kan worden
van de oude, niet-toegankelijke trams. En samen
met de stadsregio Rotterdam zet de RET zich in
om de toegankelijkheid van tram- en bushaltes
verder te verbeteren.
Verkrijgbaarheid folder
In Rotterdam en omgeving hebben alle abonnees
van het MEE Magazine – het magazine voor
mensen met een beperking – de folder samen
met het magazine thuis gekregen. Verder is de
folder verkrijgbaar bij de RET Servicewinkel aan
de Coolsingel 141 en bij alle RET Verkoop- &
Informatiepunten. Voor meer informatie kunnen
reizigers kijken op de website www.ret.nl of
contact opnemen met RET Klantenreacties,
0800-6061 (gratis).

Mijn kaart
doet het niet.
Wat nu?
Geeft de kaartlezer
een rood licht en negatief
geluidsignaal bij het inchecken? Controleer
dan of u voldoende saldo heeft (0 euro of
meer). Heeft u voldoende saldo, maar kunt
u toch niet inchecken? Ga dan naar een RET
Verkoop- & Informatiepunt. Hier kunnen ze
de kaart nakijken en indien mogelijk herstellen. Houd de OV-chipkaart bij gebruik
gescheiden van andere chipkaarten om
storingen te voorkomen (bijv. 2e OV-chipkaart, bibliotheek- of toegangspas)

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

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

zaterdag
09:00 - 17:00

zondag
12:00 - 17:00

Verkoop- & informatiepunten

maandag t/m vrijdag

zaterdag

zondag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00

12:00 - 17:00

Metrostation
Beurs/Churchillplein

07:00 - 21:00 (op
koopavonden tot 21:30)

09:00 - 19:00

10:30 - 18:30

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

07:00 - 23:00

08:00 - 23:00

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

08:00 - 18:15

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

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

08:00 - 17:30

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

Check de feiten!
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Harde
heelmeesters

- Mevrouw Van Gorcum (links), zanger Hans Somers en zijn vrouw Josje (derde en vijfde van links) horen hoe Tinus van Gorp zijn nichtje Corrie waarderend toespreekt -

Varend verjaarsfeest
voor Corrie van Gorp
Niet eerder vierde zangeres, comédienne-in-ruste en ras-Rotterdamse Corrie van Gorp haar verjaardag in brede kring. Vrienden van
haar besloten dat het daarom maar eens anders moest. Ze staken
de koppen bijeen en legden hun geldbuidels op tafel. Corrie’s 66ste
verjaardag moest een héél bijzonder feest worden. Dat werd het, al
varend op de James Cook van Spido.
Er stapte dinsdag 30 juni een héél
gezelschap nationale beroemdheden
aan boord op het Willemsplein, ooit de
bakermat van Spido. Onder hen Lee
en Laura Towers, Tonny Eijk, Willibrord Frequin, André van Duin, Coen
Moulijn, Paul van Gorcum, Justine
Pamelay, Duo Timeless, Spido-directieduo Hans Borst en Annie Gruisen,
Joop Zijlaard, diverse havenbaronnen
en accordeonist Arie van der Graaf.
Het feestvarken zelf ontbrak, want haar
entree moest niet alledaags zijn, had
Kotug-directeur Ton Kooren bedacht.
Zijn sleepdienst nam onlangs twee
nieuwe sleepboten in bedrijf: de SD
Shark en de SD Seal.
Een goede gelegenheid om de aan-

winsten meteen maar in volle omvang
te tonen aan de feestgangers. Met de
Shark werden Corrie, haar vriendin
en fotograaf Joop van Tellingen onder
gejuich en applaus langszij gevaren en
namens Spido verwelkomd door Hans
Borst. Toen kon het feest pas goed
beginnen.
Onvergetelijk
Aan felicitaties, enveloppen, eten
en drinken geen gebrek. “Ik heb in
jaren niet zo lekker gegeten als hier
aan boord”, riep zanger Hans Somers
complimenteus in de microfoon. Het
leverde hem een boze blik van zijn
vrouw Josje op, die zich kennelijk
aangesproken voelde. Corrie vermaakte

zich uitstekend in het bonte gezelschap
en had voor allemaal een hartelijk
woord. De vaartocht van vier uur werd
besloten met een bijzonder ijsbuffet,
aangesneden door Corrie en Hans
Borst. “Voor mij is het een onvergetelijke dag geworden”, bedankte Corrie
haar fans en vrienden met emotie in
haar stem. ‘Mevrouw De Bok en ‘Alie
van de Wegenwacht’ kan er een jaartje
op teren.

- Schaterlachen zoals Corrie en André dat zo vaak
hebben gedaan in de André van Duin Show op tv -

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (17)

Zachte heelmeesters
maken stinkende wonden’,
zegt het spreekwoord. Wat
harde heelmeesters deden,
wordt spreekwoordelijk
niet gezegd. Maar ze waren
er wél. In het boek ‘Harde
heelmeesters. Zeelieden en
hun dokters in de 18e eeuw’
wordt uitvoerig over hen geschreven. De auteur is Arnold E.
Leuftink, die begin jaren ’90 overleed, maar wiens interessante boek opnieuw is uitgegeven.
Het was in die 18e eeuw voor zeelieden een hard bestaan. Er was on]HNHUKHLGRYHUGHJRHGHDÀRRSYDQ
de reis die ze met hun zeilschepen
maakten, maar ook het lijden aan
scheurbuik, aandoeningen van longen en luchtwegen, geslachtsziekten, vlektyphus, malaria en nog veel
meer onaangename kwalen maakten
hun bestaan niet plezierig. Tallozen
konden niet worden genezen en
kregen een zeemansgraf. Anderen
leden vaak extra door de zware en
harde ingrepen van de heelmeesters
- de chirurgijns - aan boord. Amputatie van lichaamsdelen, aderlaten,
verkeerde medicijnen door onkunde
van de heelmeesters: het kwam allemaal voor. Het waren barre tijden.
Chirurgijns hadden doorgaans wel
een bescheiden opleiding gevolgd,
maar handelden vaak uit intuïtie en
daardoor ook verkeerd. Chirurgijns
ZDUHQJHHQJHPDNNHOLMNH¿JXUHQ
Velen van hen dronken enorm
en waren soms niet in staat in te
grijpen als dat nodig was.
Op oorlogsschepen was het doorgaans niet anders dan op alle andere
18e-eeuwse schepen. Toch deden de
Admiraliteiten in bepaalde gevallen
wel meer voor de opvarenden. Zo
liet de Rotterdamse Admiraliteit

omstreeks 1780 in Hellevoetsluis,
buiten het fort, een barak bouwen waar zieken konden worden
verpleegd. Zo lagen daar in 1781
tijdens een epidemie op de marineschepen die bij Goeree lagen zo’n
250 zieken met diarrhee, dysenterie
en ‘gal-, hete- en rotkoortsen’. Er
was geen plaats genoeg in de barak;
ze lagen ook buiten!
Leuftink, die bedrijfsarts is
geweest, beschrijft de maritieme
heelkunde vanuit allerlei invalshoeken. Hij heeft het over drinkwater,
voeding, klimaat, kou en warmte,
ziekenzorg in aanloophavens, de
walvisvaart, slavenvaart en de Vereenigde Oostindische Compagnie.
Over snijden, hygiëne en quarantaine. Voor geïnteresseerden in de
maritieme heelkunde van meer
dan twee eeuwen geleden bevat dit
boek veel wetenswaardigheden.
Het gebonden en geïllustreerde
boek is uitgegeven door Walburg
Pers. Het telt 288 pagina’s en kost
39,50 euro.
Bram Oosterwijk

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.

Kerkbrand
Deze trieste ruïne werd 17 februari 1980 door Henk
Hartog vastgelegd als het restant van een hevige
brand die 7 augustus 1979 de Kerk van de Allerheiligste Verlosser aan de Goudse Rijweg , het godshuis van de Redemptoristen Orde van de bekende
Crooswijkse pastor Gijs van Wijk in de as legde.
De vlammen sloegen er huizenhoog uit en waren
WRWLQGHYHUUHRPWUHN]LFKWEDDU'HWRUHQEOHHI¿HU
overeind, maar de fraaie spits ging in vlammen
op. Van het kerkschip bleef niet veel meer over
en het stortte al tijdens de brand voor een deel in.
Daar waren honderden ramptoeristen getuige van.
Het tragische was dat de kerk even tevoren op de
Monumentenlijst was geplaatst, dus in aanmerking
kwam voor een omvangrijke opknapbeurt. Het was
een gerucht- en spraakmakende brand, waarvan de
oorzaak nooit is vastgesteld. Gijs van Wijk verlegde
zijn kerkelijke en andere activiteiten daarna
naar Spijkenisse. Het was de Venlose architect en

aannemer Y. Kramer die de kerk in 1882 ontwierp
en liet bouwen voor de rooms-katholieke geloofsrichting. De kerk telde 1050 zitplaatsen en had
een fraai interieur. De kloostergemeenschap van
de Redemptoristen Orde is onlosmakelijk aan de
kerk verbonden en de geschiedenis gaat terug naar
25 december 1881 toen de orde zich er vestigde in
een particulier woonhuis en daarnaast een houten
noodkerk bouwde. Deze werd weer afgebroken om
de bouw van de Kerk van de Allerheiligste Verlosser en een klooster mogelijk te maken. Vanwege de
bakstenen met zwarte glazuur kreeg de kerk in de
volksmond al snel de naam De Zwarte Kerk. Deze
werd ingewijd op 27 maart 1884. Het klooster werd
betrokken op 29 januari 1885 en gesloten in 1968
na het samenvoegen van de parochies van de Allerheiligste Verlosser en van de Heilige Barbara aan
de Crooswijkseweg. Na de brand zijn kerk en toren
YHUERXZGWRWZRRQÀDWVYRRUVWXGHQWHQ
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SONY BREEDBEELD LCD KTV

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!
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.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Nu verkrijgbaar de
nieuwste BRAVIA LCDTV van SONY. De allernieuwste technieken in
dit toestel, waaronder
een DVB-T en DVB-C-tuner voor een geweldig
beeld. Live Colour
Creation, Bravia Engine
en Dynamisch Contrast
voor de beste kwaliteit
in dit segment. Leverbaar in zwar t en zilver.
Beelddiagonaal 82 cm

Ons bedrijf zet zich in voor mensen met
haarproblemen. Als u iets wilt doen aan
kaalheid of dunner wordend haar, helpen wij
u graag met een goed alternatief.
Soms is dit voor altijd en vaak ook tijdelijk.
Wij komen na afspraak bij u thuis of nodigen
u uit in onze gespecialiseerde winkel.
Wilt u echt haar of liever synthetisch?
Wij geven u het juiste advies.
Indien u een verklaring heeft van uw arts,
kunnen wij bemiddelen bij het aanvragen
van een aanvullende vergoeding van uw
ziektekosten-verzekeraar.
Wij werken uitsluitend op afspraak:
Tel: 06 – 1411 8765 of 06 – 1411 8753

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

( w w w. h a a r w e r k e n s p e c i a l i s t . n l )

De allernieuwste showroom in de
regio Rotterdam met de grootste
keuze openhaarden op hout en gas!

Opticien

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

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

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

O Huishoudelijke

verzorging
O Gezelschap
O Aanvragen

indicatie
administratie
O Zorg tot 24 uur
per dag
O PGB

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

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:
NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

Nu van € 84,- voor
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!
Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
€ 24,95 p/m inclusief confectie!

Interﬂoor Celebrate
400 br van € 108,- voor

€ 88,50 p.m.

Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:
Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl
Houten vloeren - Zonwering - Behang
TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING
Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

+RWHO§'H/RFKHPVH%HUJ¨

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

O Persoonlijke

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

Lage prijzen - beste ser vice

donderdag 10.00-17.00
vrijdag
10.00-21.00
zaterdag
10.00-17.00

Opeen
eenvan
vande
demooiste
mooiste plekjes
plekjes in
in de
de Achterhoek
Op
Achterhoekligt
ligtons
onshotel,
hotel,
startpunt
voorwandel-,ﬁetswandel-,ﬁets-en
enautotochten.
autotochten. Bovendien
startpunt
voor
Bovendien biedt
biedt“De
“DeLochemse
LochemseBerg”
Berg”
binnen
z’n
muren
een
aangenaam
verblijf:
in
de
royale
lounge
met
binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge metluisterrijk
luisterrijk
uitzichtopopde
debeboste
bebosteomgeving
omgeving ontstaan
ontstaan interessante
uitzicht
interessanteontmoetingen.
ontmoetingen.
Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
Kamers
met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf:
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

(Advertorial)

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing

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

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

andere chronische pijn in armen
en/of benen, koude voeten en
ledematen, zwart-blauwe en
bleke voeten en/of handen,
kramp, vermoeide benen bij het
lopen, niet genezende wonden
(diabetici), duizeligheid, oorsuizing en concentratiestoornissen, pijn in de hartstreek. De
therapie blijkt echter ook te
werken bij gewichts-, spieren zenuwaandoeningen,
kneuzingen en sportblessures,
moeilijk geneesbare botfracturen, reuma. Het streven van
Leonie de Visser is dat iedereen
gebruik kan maken van deze
patiëntvriendelijke therapie.
Alleen thuisbehandelingen.
Tevens diverse andere
therapie behandelingen
mogelijk voor overige
klachten.
Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl
Voor behandeling:
Alleen in centrum Hoogvliet
Speciaal tarief:
4 weken voor  300,00
i.p.v.  800,00
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Tienduizend bezoekers bij Ascot in Rhoon
Ogenschijnlijk lijkt het alledaags, een stoet paarden die wagens voortrekken. Doch als je nog eens
kijkt, maar nu met open ogen en ook luistert naar de uitleg, blijkt het ineens héél bijzonder en
opent de tijd van overgrootmoeder zich. Honderden bezoekers van ‘Ascot in Rhoon’ kregen zondag
29 juni een prettig en begrijpend gevoel bij het voorstellen van de zeventien spannen die in het
‘Wassenaar van Rotterdam’ hadden deelgenomen aan de jaarlijkse Ascot rijtour door Poortugaal en
Rhoon, de dorpen die samen de gemeente Albrandswaard vormen.
Het waren niet zo maar samengestelde
rijtuigen en paarden, maar zorgvuldig
geselecteerde en daardoor oogstrelende combinaties, die onderweg en
bij de presentatie veel applaus kregen.

- Het prachtige vierspan van menner Arie van
Dalsum links op de bok -

Dat laatste mede doordat de meeste
van de koetsen, transportwagens en
andersoortige rijtuigen een historische achtergrond hebben en door de
doorgaans 50+ eigenaren worden
vertroeteld en gekoesterd als het kostbaarste bezit van de wereld. De meeste
wagens bleken een lange periode van
restaureren te hebben afgelegd, onder
ZLHHHQMDDURXGH)ULHVHVMHHVYDQ
de familie Reedijk. Tot in de puntjes
bleek het snijwerk en het bladgoud met
nauwkeurige hand teruggebracht in de
oorspronkelijke staat. Ook de meer dan
honderd jaar oude rode glaslandauer
van Leo van Leeuwen, getrokken door
HHQKHHOIUDDLGXEEHOVSDQ)ULH]HQOLHW
de handen klateren, maar dat had wellicht ook te maken met het meerijden
in het tourrijtuig van het burge-

- Peter Kruidenier (links op de bok) met zijn 115 jaar oude en op originele wijze
gerestaureerde glaslandauer -

- De Friese Sjees met als bouwjaar 1805 -

meesterspaar Harold en Marjolijn
Bergmann en hun twee dochtertjes.
Bergmann zei verrukt te zijn over zoveel inventiviteit en daadkracht in zijn

gemeente voor het in stand houden van
‘zulke prachtige historische rijtuigen’.
Het zijn voornamelijk mensen van 50+
die zich daar in hun vrije uren mee bezighouden. Jongeren zijn liever bezig
met de paardensport zelf. Bijzonder
was ook de deelname van Poortugaler
$ULHYDQ'DOVXPPHW]LMQYLHUVSDQ
tuigpaarden. Het was een magistraal
gezicht zoals hij deze combinatie van

dierlijke kracht en menselijke techniek
overal tussendoor loodste.
Het evenement trok, mede door het
uitstekende weer, bijna tienduizend
bezoekers.
De organisatie hoopt volgend jaar, bij
de zevende editie van het regiofeest,
een nog langere stoet te kunnen opstellen.

Prima scheids, goed gezien!
De scheidsrechter is de meest gezaghebbende man op het voetbalveld. Zonder zelf te scoren kan hij een wedstrijd beslissen.
Daarom doe je er als voetballer goed aan hem nooit helemaal te
vertrouwen. De Polen van Leo Beenhakker hadden tijdens het
laatste EK tegen Oostenrijk negentig minuten lang geen reden
aan de onpartijdigheid van de Engelsman Harold Webb te twijfelen. Maar dat werd anders!
Over en weer werd er door de spelers
schaamteloos geduwd en aan shirtjes
getrokken. Beenhakker vergeleek de
wedstrijd met een partij vrij worstelen,
maar Webb had niet het lef ertegen op
te treden. Tot de 91e minuut . Toen zag
hij in het Poolse strafschopgebied in
de kluwen van wanhopig om zich heen
grijpende spelers plotsklaps een vergrijp dat hij met een penalty meende

te moeten bestraffen. Theatrale Leo en
zijn spelers gingen volledig door het
lint. Zelfs de hoogwaardigheidsbekleders uit Polen lieten zich ontvallen dat
ze de Engelsman wel konden wurgen.
De beschermheren van de scheidsrechWHUVGHRI¿FLDOVYDQGH8()$KLHOGHQ
zich op de vlakte. Ze stelden zuinigjes
vast dat er wel degelijk een overtreding
was begaan en dat de scheidsrechter

formeel het recht had die strafschop
te geven. Ogenschijnlijk was de zaak
daarmee afgedaan, maar geloof maar
dat er achter de schermen nog heel
wat over dit incident is nagekletst. Het
verbaasde me dan ook niet dat Webb
tijdens de rest van dit toernooi niet
meer aan bod kwam.
Pas op je tellen
Voetballers moeten lering trekken uit
dit soort voorvallen. Het is onzin te
beweren dat het gros van de scheidsrechters onbetrouwbaar is, maar
onberekenbaar en onvoorspelbaar zijn
ze vaak wel.
Het ‘pas op je tellen’ geldt vooral voor
verdedigers, zeker in uitwedstrijden.

- Het Excelsiorteam met staan in het midden het koningskoppel Van den Polder (l) en Lagerwaard (r). Wim van Kilsdonk zit 2e van rechts -

Dan wil een scheidsrechter zich in
roerige slotfases nog wel eens laten
beïnvloeden door hartstochtelijk meelevende supporters van de thuisclub.
Ik heb als middenvelder en verdediger 199 wedstrijden gespeeld voor
([FHOVLRU$OVLNLQHHQKDOIMDDUWLMG
niet twee keer m’n rechterbeen had
gebroken, zouden het er nog een paar
meer zijn geweest. In al die jaren heb
ik maar eenmaal een strafschop veroorzaakt. Dat gebeurde in de zestiger jaren
in het Olympisch Stadion tegen Blauw
Wit. Ik bracht Henny Tolmeijer ten
val, maar tot mijn geluk stopte onze
GRHOPDQ$ULHGHQ+HUWRJGHSHQDOW\
waardoor het 1-1 bleef.
Jarenlang heb ik het genoegen gehad in
de verdediging een koppel te vormen
met Heimen Lagerwaard, een van de
drie Excelsior-spelers die het ooit tot
Oranje hebben gebracht.
Tegenstanders probeerden de boomlange Heimen nog wel eens te provoceren. Ik herinner me een uitwedstrijd
WHJHQ$MD[ZDDULQGHNOHLQH3LHWYDQ
der Kuil het bloed onder de nagels
van Heimen vandaan probeerde te
halen. Mijn ploeggenoot uit Kralingse
Veer werd op een gegeven ogenblik
]RNZDDGGDWKLMGH]XLJHQGH$MDFLHG
te lijf wilde gaan. Om hem een schop
onder zijn derrière te kunnen geven,
achtervolgde hij hem over het halve
veld. Vergeefs, want Piet van der Kuil
was razendsnel.
Intimideren
Er zijn altijd spelers geweest die de
scheidsrechter met woord en gebaar

probeerden te intimideren. Door de
goede man voortdurend met protesten
en gekanker onder druk te zetten,
hoopten ze vrije schoppen en strafschoppen af te dwingen. Bij Excelsior
hadden we er eentje die er een andere
tactiek op na hield. Dat was Wim van
Kilsdonk, een aanvaller die ook nog
HHQWLMGYRRU)H\HQRRUGKHHIWJHspeeld. Met opmerkingen als: ,,Prima
scheids, uitstekend gezien’’ probeerde
hij de man in te palmen. Wim was als
vertegenwoordiger in kleding, hoeden
en petten uitstekend gebekt. In de
kleedkamer had hij samen met Henk
Schouten en Wim Visser altijd het
hoogste woord.
$ULH9HUPHHUGHODDWVWHDDQYDOOHQGH
spil van het Nederlands elftal, was
een ander type. Dat was een echte
sfeermaker. Op de clubavonden van
Excelsior in feestzaal Concordia aan de
Honingerdijk zorgde hij steevast voor
hilariteit en opschudding door tijdens
het dansen een zinken bedienblad op
de grond te laten vallen. Dat gaf me
een knal!
Het begrip ‘Schwalbe’ kende men in
die tijd nog niet. Buitenspelers als
Coen Moulijn, Piet Keizer en Rob
Rensenbrink voelden intuïtief aan
wanneer de gepasseerde tegenstander
zijn toevlucht wilde nemen tot een
ZDQKRRSVWDFNOH$OVVSULQNKDQHQZLSten ze dan over de benen heen. Johan
Cruijff was daar helemaal een meester
LQ$OVDOOHWDFNOHVYDQ]LMQWHJHQVWDQders raak waren geweest, zou hij nu in
een rolstoel zitten.
Dick van den Polder
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Hotel * *
Restaurant
Voor een actieve Vakantie bent U bij
“Hotel aan de Vaart” aan het juiste adres.

Hotel De Oude Brouwerij
Een hotel maar dan anders!
Monumentaal en uniek
gastvrij hotel
Uitstekende keuken,
sfeervol restaurant,
tuinen en terrassen.

Boek nu uw Vakantiereis:
zowel voor particulier als gezelschap.
Vijftig confortabele kamers
Lift aanwezig
Sfeervolle zalen bieden
u een riant onderkomen
* 7.000 ha bosperceel
* 450 km fietsplezier
* 45 Wandelroutes
Opstapplaatsen
in overleg.

* Compleet verzorgde vakantieweek (all in)
LQFOKDOHQEUHQJHQH[FXUVLHVHQ]YDQDI¼ SS
)LHWVPLGZHHNYDQDI¼ SS
* Klaverjas midweken:
YHUWUHNGDWXPDXJXVWXV¼ SS
VHSWHPEHU¼ SS
RNWREHU¼ SS
7RHVODJSHUVRRQVNDPHU¼
* Informeer ook naar onze Kerst- en Nieuwjaarsreis 2008
GDJHQXLWHQWKXLVLQFOXVLHIH[FXUVLHSURJUDPPD

Speciale
Midweekarrangementen
Vraag vrijblijv end een brochure
Hoofdstraat 53 Mechelen
Zuid -Limburg tel:043- 4551636
www.deoudebrouwerij.nl

Openhaarden & Kachelcentrum

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

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

BOOTJE VAREN (zeilen)

Voor meer informatie/boekingen: Tel: 0516-431223 of 433232.
Vaart Nz.89. 8426 AV Appelscha.
Kijk voor nog meer aanbiedingen op: www.hotelaandevaart.nl

ZAANSE JUWELIERS
.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

Sportieve, ngeb. 50-er (1.75m) zoekt een jongedame(s)om
lekker te genieten van het water in het Groene Hart van NL. Ik:
charmant, jongensachtig, romantisch, hou van tederheid, zoek
jou: open, ngeb, slank, verzorgd, teder.
Mail me: kwispel@versatel.nl of 06-42004889,

Knippen
voor maar ¼
Knippen, verven
65+ korting wo.
¼ hele perm.
kort haar

¼

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

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

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

c.v. decor shop
Design verwarming

Showrooms:

Woonmall Alexandrium III
Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

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

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

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684
www.dmddesign.nl

presenteert:
Vrijdag 11 juli:
Wim Dalmee, zanger/entertainer
Zaterdag 12 juli:
DJ Jeroen
Vrijdag 18 juli:
Bonne, zanger/entertainer
Zaterdag 19 juli:
3 of a Kind, popmuziek

O

Maandmenu:
Ardenneham met meloen
Varkenshaas met champignon
roomsaus
verse aardbeien met
vanille ijs en
slagroom

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

24,50
Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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Braat
Even uitpuffen, na mijn huishoudelijk
werk thuis, in mijn tuin en De OudRotterdammer (nr 13) lezen, die ik
afgelopen zondag via mijn ouders op de
Heyplaat kreeg.
Op blz. 30 aangekomen gingen mijn
ogen wijd open: die foto ken ik! Ik
las het bijbehorende artikel en zei
meteen:”Dat klopt niet.” Meteen haalde
ik mijn fotoalbum met jeugdfoto’s en
ja hoor, het was waar. In mijn album
zit ongeveer dezelfde foto, want……de
baby in de rieten reiswieg ben ik, in
1951.
Genoemde heer en mevrouw Ketting
waren/zijn mijn oom en tante. Mijn
ouders, die ook op de foto voorkomen,
gingen mee om hen te helpen bij de
catering van de “jongens van Braat” en
ik moest mee als baby van drie maanden. Ook de plaatsnaam klopt niet. Het
moet zijn Schaarsbergen bij Arnhem.
De jongens sliepen in de schuur van
een boerderij, “de Maesberg” aan de
Harderwijkerweg 2.
Ik ben er later nog vaak op vakantie geweest met mijn ouders, zussen en broer,
want mijn oom en tante hadden daar in
de zeventiger jaren een vakantiehuisje.
We gingen als gezin nog vaker mee met
“de jongens van Braat”. Heen en terug
in de bus, naar Hattem en Markelo.
Mijn oom is overleden, maar mijn tante
is er nog, al is momenteel haar gezondheid broos. Ze is 88 jaar.
Ik vind het leuk om na 57 jaar te weten
wie de mij onbekende mevrouw is in
mijn album die met de reiswieg op de
foto staat, de mevrouw in de bloemetjesjapon.
Boerderij de Maesberg is nu een paardenboerderij en mijn man en ik zijn er
vorig jaar langsgereden.
Nel Plugers-Korteweg
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Reacties basis voor boek
‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’
Op de oproepen in De Oud-Rotterdammer (DOR) voor herinneringen aan Spido is de afgelopen weken massaal gereageerd.
Een ware schat aan gegevens en fraaie foto’s zijn door ongeveer
honderdvijftig mensen gestuurd aan Historie Spido p/a Uiterdijk
106, 3195 GK Pernis-Rotterdam en het e-mailadres historiespido@telfort.nl. Inzenden kan nog steeds.
Het resultaat en de warmte van de
reacties hebben zowel de directie van
Spido als de hoofdredactie van De
Oud-Rotterdammer verrast. Daarom
is besloten van de reacties en andere
gegevens een boek samen te stellen
onder de titel ‘Negentig jaar Spido in
vogelvlucht.
Aan deze bijzondere uitgave, waaraan ook uitgeverij Arnoud Voet uit
Capelle aan den IJssel medewerking
verleent, wordt op dit moment hard
gewerkt. Het is de bedoeling dat het
boek van 112 pagina’s in harde kaft
snel beschikbaar komt voor de lezers
van DOR. Let op de komende edities
met daarin aankondigingen over de
presentatie van het boek. Het wordt
geen diepgravend geschiedkundig

naslagwerk, maar een luchtig, leuk
en leesbaar herinneringsboek met
bijzondere en aansprekende foto’s. Het
is de bedoeling bij het honderdjarig
bestaan van Spido in 2019 een speciaal
naslagjubileumboek uit te brengen.
In ‘Negentig jaar Spido in vogelvlucht’
zal bijgaande foto uit 1949 zeker niet
ontbreken. Deze kwam van Myrna van
der Hulst-den Boestert uit Gorinchem.
“Van onze rondvaart in dat jaar met
moeder en broertje kan ik me niets herinneren. Een jaar of vijf daarna werkte
mijn vader als steward aan boord van
de Prinsesseplaat. In de grote schoolvakantie mocht ik soms mee. Héél
spannend was het steile trapje naar de
pantry, waar het nogal benauwd rook.
2RNPRFKWLNOHJHÀHVMHVRSKDOHQGLH

- Myrna de Boestert met broertje en moeder in 1949 bij de Spido waar de rondvaart toen drie
kwartjes kostte. Foto M. van de Hulst-de Boerstert -

de mensen hadden laten staan. Op
een keer haalde ik een tros binnen en
ik dacht al: ‘Wat staat die matroos
daar nou te grinniken’. Toen ik hem
binnenboord had, keek ik naar beneden

en zag tot mijn verdriet dat mijn witte
jurkje helemaal onder de viezigheid
zat. Mijn moeder had die net gemaakt
op haar naaimachine. Gelukkig vond
ze het niet erg.’

De Onthoofde Stad
”Ja, hallo zeg, eerst zonder hart en dan ook nog onthoofd!” Dàt was mijn eerste – weinig parlementaire - reactie toen de hoofdredacteur mij vertelde over een oud-Rotterdammer die op latere
leeftijd een boek geschreven had, genaamd: ”De onthoofde stad”. Het was begin mei, dus de
periode van de herdenkingen en de verhalen over onze stad, die het – dankzij het bombardement
- jarenlang zonder hart heeft moeten doen, dus de associatie was snel gelegd. Maar ik had het helemaal mis; het is een spannende thriller, maar de enige band met Rotterdam is de geboorteplaats
van de schrijver Hans Mantel. Daarmee valt de auteur wel onder de doelgroep van deze krant dus
besloten we hem eens op te zoeken.
Tegenwoordig woont deze gewezen
journalist in Capelle aan den IJssel, na
– vanaf zijn huwelijk - jaren in Spanje
te hebben gewoond, maar: “Ik ben in
de jaren “dertig geboren in Rotter-

dam.” Dat was op de Beukendaal 29a,
zo ongeveer tegenover de kerk en de
school. Hier, in en rond het karakteristieke tuindorp Vreewijk, groeide hij op
en tot aan zijn trouwen heeft hij ook in

Vrijwilligers gezocht
Unie Van Vrijwilligers (UVV) heeft
diverse vacatures in regio Rotterdam
centrum/oost/west. UVV zoekt o.a.
gastvrouwen/-heren en assistenten bij
diverse activiteiten voor een divisie
ouderenpsychiatrie, zorgcentra en in
een dagcentrum voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel; baliemedewerkers in een bezoekerscentrum van een
botanische tuin; baliemedewerkers of
gastvrouwen/-heren in een ziekenhuis
en zelfstandige,creatieve medewerkers
die begeleiding bieden tijdens een creatieve middag in een wijkgebouw. Er is
een inwerkperiode, goede begeleiding,
prettige werksfeer, reiskostenvergoeding en werktijden zijn in overleg.
Voor meer informatie over deze en
andere vacatures met 010-4130877 of
info@uvvrotterdam.nl
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- Hans Mantel -

Rotterdam gewerkt.
Hoe komt het dat iemand die nog nooit
een boek heeft geschreven hier ná zijn
pensionering nog aan gaat beginnen?
Hans vertelt: “Ik was freelance bedrijfsjournalist en werkte dus niet voor
kranten, maar voor het bedrijfsleven.
Later ging ik in de reclame werken.
Tussen de bedrijven door heb ik ook
veel boeken vertaald, o.a. van Ngaio
Marsh, welbekend bij liefhebbers
van detectives.” Hij was ook best een
tekstfanaat, wat hem bij collega’s de
bijnaam “Het boze Oog” opleverde.
Hij kon namelijk geen stukje tekst lezen zonder direct de neiging te krijgen
een pen te pakken om de tekstfouten te
corrigeren…..
Spannend
“Al vond ik het allemaal erg leuk om
te doen; het had één groot nadeel. Je
krijgt alleen maar onderwerpen aangereikt door anderen en zit vast aan een
maximum aantal woorden.”
Hij wilde heel graag eens iets ‘van
hemzelf’ schrijven, met een zelfgekozen onderwerp en zonder de beperking

van een maximale tekstlengte. Nadat
hij was teruggekeerd uit Spanje hoorde
hij een verhaal dat hem een prachtig
thema opleverde om over te schrijven.
Hij ging het uitwerken en dat resulteerde in “De onthoofde stad”. Vervolgens kwam het manuscript in een kast
terecht waar het lange tijd bleef liggen.
Totdat het door zijn jongste zoon
ontdekt werd; die las het en reageerde
met: “Dit moet je laten uitgeven!”
Hans vervolgt: “Mijn zoon verkeert in
een universitaire omgeving en vond
een educatieve uitgever die erin geïnteresseerd raakte en het boek wel op de
markt wilde brengen. Alleen moest ik
om praktische redenen tóch weer wat
gaan inkorten…”
Zo kwam het dus dat deze actieve
gepensioneerde pas op latere leeftijd
voor het eerst een boek ging schrijven; inmiddels heeft dit geleid tot een
nieuwe opdracht.
“De onthoofde stad” is een spannend
verhaal geworden over een heel actueel
onderwerp; ondergetekende heeft het
boek in één ruk uitgelezen. En achteraf
ben ik eigenlijk maar wát blij dat het
niet in Rotterdam speelde. Hoewel,
er kómt een scène in voor waarbij ik
ogenblikkelijk moest denken aan een
gebeurtenis die jaren geleden in Rotterdam plaatsvond en waarover nu nog
steeds wordt gesproken……
Els Beekmans
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Jaap van der
Torre keeper
met lef

Dinsdag 8 juli 2008

Eurodam kiest
het ruime sop
- Jaap van der Torre als spits zittend in het midden -

Bij de foto van Marianne van der Torre in de vorige uitgave stond dat zij uit een echte tennisfamilie
stamde. Dat was volkomen juist. Helaas werd er niet aan toegevoegd dat haar vader, Jaap van der
Torre, in de amarteurtijd jarenlang het doel van Excelsior heeft verdedigd. In de periode 1945-1951
speelde hij 147 wedstrijden voor de Kralingers en in zijn nadagen voegde hij er nog zes aan toe, zodat
hij in de nauwkeurig door Henk Zon bijgehouden kaartenbak voor 153 wedstrijden staat geregistreerd.
In 1946 maakte hij deel uit van het
team dat na succesvolle wedstrijden tegen Unitas en VUC naar de
hoogste klasse van het Nederlandse
voetbal promoveerde. De beslissende
wedstrijd tegen VUC in de Kuip werd
voor 52.756 toeschouwers met 3-2
gewonnen. Belangrijke spelers in dit
elftal waren o.a. Arie Vermeer, Lo
Dörr en Nol Braams. Van de laatste
twee moest Excelsior al snel na de
promotie afscheid nemen, omdat ze
met de 7 Decemberdivisie in Nederlands Indië hun dienstplicht moesten
gaan vervullen. Het gevolg was dat
Excelsior de volgende twee seizoenen
degradatiewedstrijden moest spelen.
De eerste keer wist het zich nog te
redden door het in opkomst zijnde
SVV op miraculeuze wijze met 1-0
te verslaan, maar de tweede keer was
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er geen redden aan. SVV was veel te
sterk en stoomde meteen door naar het
landskampioenschap.
Het ontbrak Excelsior in die periode
aan bekwame aanvallers en op 25 april
1948 besloot men uit pure wanhoop
Jaap van der Torre in een wedstrijd
tegen Emma als ... aanvaller op te stellen. De doelman beschikte namelijk
over een uitstekende trap, maar dat
bleek onvoldoende om die noodgreep
te rechtvaardigen. Excelsior verloor
in de Kuip met 1-7 en Jaap nam dan
ook maar weer snel zijn plaats onder
de lat in.
Als keeper ontbrak het hem niet
aan lef. Als er een doorgebroken
tegenstander op hem af kwam, wierp
hij zich onvervaard, ja zelfs met een
beetje doodsverachting voor diens
voeten en op de bal. Zijn borstbeen

bleek doorgaans sterker dan de botten
van de tegenstander. Minstens een
keer heeft dat tot een beenbreuk geleid. Ik meen dat dit in een wedstrijd
tegen CVV gebeurde. In dat duel
presteerde Van der Torre het ook om
met een verre door de wind opgejaagde uittrap te scoren. Als ik me niet
vergis heeft ook Jan van de Wint, de
voormalige doelman van Sportclub
Enschede en Heracles, dit kunststukje
een keer volbracht.
Jaap van der Torre had één nadeel.
Hij was aan de kleine kant. Daardoor
kwam hij bij hoge voorzetten nogal
eens in de problemen. Een topkeeper
moet minstens 1.81 en het liefst 1.91
meter meten.

Rotterdammers hebben iets met schepen, vooral passagiersschepen. Dat bleek zondagmorgen 29 juni weer eens nadrukkelijk toen de Eurodam, de jongste aanwinst van de vloot van
Holland America Line de Nieuwe Waterweg opstoomde naar de
passagiersterminal aan de Wilhelminakade in Rotterdam.
Langs de vaarroute van dertig kilometer hadden zich duizenden verzameld
met de camera in de aanslag om toch
vooral ‘die ene’ fraaie plaat te maken
van het bijzondere schip van bijna
driehonderd meter lang en zo hoog
als een kerktoren mét spits. Koningin
Beatrix wenste het schip op dinsdag
1 juli een behouden vaart en om haar
woorden kracht bij te zetten gooide zij
HHQNRVWHOLMNRJHQGHÀHVFKDPSDJQH
kapot tegen de scheepsboeg. De dag
daarna gingen om vier uur ’s middags
de trossen los en onder gebulder van

scheepshoorns begon het schip aan
de eerste cruise naar Denemarken.
Op beide oevers waren weer talrijke
nieuwsgierigen samengestroomd die
de Eurodam én passagiers uitwuifden.
Natuurlijk opnieuw onder het maken
van de nodige foto’s, zoals bijgaande
vanuit een woontoren aan de Uiterdijk
en Pernisse Hoofd in Pernis tegenover
Vlaardingen. Sleepboten van Kotug
spoten indrukwekkende waterfonteinen waardoor het leek alsof het schip
in dichte nevel verdween.

Dick van den Polder

- Zangeres Liszy met de basgitarist van
The All Rhythms, Ruud Reindorp -

deel 33

Liszy and the All Rhythms
Halverwege de zestiger jaren traden in vrijwel alle zalen en dancings in Rotterdam bandjes op. Maar het was niet
alleen beatmuziek dat de klok sloeg, ook de sound van de Indische groepen was populair. Een succesvol Indisch gezelschap was Liszy and the All Rhythms.
De band bestond uit Ruud Reindorp (basgitaar), Ruud Pesch (sologitaar), Ed Klee (slaggitaar), Rob Veerman (slaggitaar), Jan van
Suchtelen (drums) en zangeres Liszy. Willem
Bos raakte op een gegeven moment betrokken bij de groep. Hij kreeg verkering met
Liszy en verrichtte alle hand en spandiensten
voor de band. Bos: “Ik was chauffeur en
beschikte over een vrachtwagen. Ik reed de
band overal naartoe.”
In de beginperiode traden Liszy and the All
Rhythms veel op bij ‘tante Greet’ in café
Centraal op de Beijerlandselaan. Bos: “Eén
keer per maand werden ze geboekt voor een
weekend. Dat betekende spelen op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. De
verdiensten waren: drinken wat je maar wilde
en tachtig gulden per bandlid. Helemaal niet
zo slecht in die tijd”. Volgens Bos zat het
café altijd bomvol en heerste er een gezellige

sfeer. “Opmerkelijk was wel”, zegt hij, “dat
de band vooraan in de zaak moest spelen, terwijl de dansvloer achterin in het café was.”
Plaatje
Nadat de band in de Maasstad naam had
gemaakt, volgden er optredens elders in
het land. Bijna elk weekend stonden de
Rotterdammers ergens op een podium. “Dat
waren voornamelijk concerten op Indische
avonden”, aldus Bos, “vaak in Zwijndrecht
en Dordrecht”. Daarnaast noemt hij ook een
optreden op een feestavond van het Amsterdamse Cartesius Lyceum.
En toen was er plotseling een uitnodiging
van platenmaatschappij Bovema. Bos: “Ik
had Bovema gebeld en tot ieders verbazing
werden we gevraagd langs te komen”.
Liszy and the All Rhythms togen naar de
platenstudio in Heemstede, waar een EP met

vier Indische nummers werd opgenomen.
“Vervolgens hoorden we lange tijd niks meer
van de platenmaatschappij”, zegt Bos, “pas
na negen maanden kregen we te horen dat het
plaatje was uitgebracht in Singapore. Of er
veel exemplaren van zijn verkocht, weten we
niet. We hebben er in ieder geval geen cent
van gezien. Zelfs de plaat hebben we nooit
gekregen of gehoord. Dat ging zo in die tijd.”
Rekening
Willem Bos, inmiddels al veertig jaar getrouwd met de zangeres, heeft niettemin nog
altijd de beste herinneringen aan die periode:
“En het is maar goed dat mijn baas er nooit
achter is gekomen dat ik zijn wagen in de
weekenden gebruikte om de spullen voor de
band te vervoeren. Want dan kreeg ik alsnog
de rekening…”
De groep Liszy and the All Rhythms heeft

vier jaar bestaan, in diverse samenstellingen. Daarna zong Liszy in andere bands, in
onder meer The Tielman Brothers en The
Entertainers.
De zangeres is nog altijd actief in de
muziek. Met gitarist Rob Veerman vormt ze
tegenwoordig het duo HADIAH, dat vaak
optreedt in onder meer restaurant Indonesia
in Hendrik Ido Ambacht.
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek, of
wilt u reageren? Het e-mailadres is:
ed.vanhelten@hotmail.com.
Voor deze serie zoek ik contact met oudbandleden van de Rotterdamse groep de
Mega’s.
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TUINCORRECT

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17 - 3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321
Andere filialen:

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland
Collectie Boxsprings Div. Trendy fauteuils

Hoofdbord
Boxspring
Matras 2x
+ Topper

va. 190,-

2-zitsbank

VANAF 898,-

3-zitsbank

Aanleg
Onderhoud
O Schuttingbouw
O Vijvers
O Alle soorten bestratingen
O Ophogen
O Schoonmaken en fatsoeneren
O Blokhutten
O

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

NIEUW!

Voor al uw
tuinwerkzaamheden o.a.

VANAF 535,VANAF 640,-

O

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

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!!

WOONPROGRAMMA PRADES

ONDERHOUD

GRATIS BEZORGING
GRATIS PARKEREN
OPHAAL- EN BRENGSERVICE
DESKUNDIG ADVIES
PERFECTE SERVICE EN GARANTIE
ALLES ONDER 1 DAK

HEERLIJK WINKELEN
IN ONGEDWONGEN SFEER!

Al vanaf 35 euro
per maand

Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
WOONPROGRAMMA ARONA

NIEUW!!! ACCESSOIRES, K ADO-ARTIKELEN EN VLOERKLEDEN

Christiaanhuygensweg 2
Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen
en werkzaamheden

“Ons leren bankstel
lijkt weer 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

GEBITSPROTHESES EN IMPLANTOLOGIE
Méér dan 45 jaar ervaring (Familiebedrijf)
Professionele begeleiding
Ook voor reparaties op afspraak (klaar terwijl u wacht)
Nabij gezondheidscentrum

®

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

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

www.marcoleer.nl

te bereiken met stadsbus 34 en metrohalte Slotplein
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- Op alle mogelijke manieren werd op Boulevard-Zuid uiting
gegeven aan de grote vreugde na het behalen van de
Europa Cup Foto’s collectie Rein Wolters -

Instrumentaal
zomeravondconcert
=DWHUGDJMXOLZRUGWLQGH%RH
]HPNHUNWH5LGGHUNHUN%ROQHVHHQ
instrumentaal zomeravondconcert
JHKRXGHQ0HGHZHUNHQGHQ]LMQ6WRX
WHQ0XVLFHHUW-DQ3HWHU7HHXZ RUJHO
SLDQR HQ0DULMNH7HHXZ GZDUVÀXLW 
Op het programma staan klassieke
en populaire composities. Daarnaast
klinken er enkele geestelijke liederen
en is er ruimte voor samenzang.
+HWPX]LNDOHJH]LQ6WRXWHQXLW.HUN
werve bestaat uit Marien (1983, orgel),
Christiaan (1985, vleugel), Aleida
GZDUVÀXLW $ULDQQH YL
RRO HQ-DFRE-DQ WURPSHW +HW
gezin verzorgt al enkele jaren samen
concerten. De afgelopen jaren zijn er
twee CD’s van hun spel verschenen.
Een derde CD verschijnt eind juli.
0DULMNH7HHXZ  NUHHJGZDUV
ÀXLWOHVYDQ'LUNMHYDQGHU.RRLMHQ
$QQHPDULH5LMNpH=HZHUNWUHJHOPDWLJ
mee aan instrumentale concerten en
kooruitvoeringen. Ook speelt ze mee
LQGH5LGGHUNHUNVHPX]LHNYHUHQLJLQJ
+DUSH'DYLGV-DQ3HWHU7HHXZ  
LVRUJDQLVWLQ5LGGHUNHUN5RWWHUGDPHQ
.ULPSHQDDQGHQ,-VVHO+LMNUHHJRU
gelles van Johan den Hoedt en studeert
nu bij Arjen Leistra. Jan Peter geeft
regelmatig concerten, zowel als solist
DOVDOVEHJHOHLGHUYDQNRUHQHQLQVWUX
mentalisten. Van zijn hand verschenen
diverse bundels met bladmuziek. In
YHUVFKHHQ]LMQHHUVWHRUJHO&'
opgenomen in de Boezemkerk.

Kaartje voor
Feyenoord van statiegeld
van limonadeflesjes
Inhoudelijk schrijven over sport is bij mij nooit favoriet geweest. De enkele keer
dat ik noodgedwongen een sportverslag moest schrijven, kwamen de woorden
wurgend uit mijn schrijfmachientje. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1980 bij een
vriendschappelijke wedstrijd tussen de dameselftallen van het Joegoslavische
Stari Grad en Zwart-Wit uit Rotterdam op het eiland Hvar in de Adriatische Zee.
In hoofdzaak was ik daar om een toeristische
reportage te schrijven. Omdat het meereizen met
de voetbaldames voordelig was voor Het Vrije
Volk, moest ik als tegenprestatie zorgen voor een
wedstrijdverslag. Je bent verslaggever, of je bent
het niet, werd me op mijn protest voorgehouden.
Omdat de reis een buitenkansje was, gaf ik er
maar aan toe. Daarna heb ik nooit meer een
wedstrijdverslag geschreven. Heus niet omdat
ik niet van sport houd. Integendeel zelfs, ik ben
een passieve sportliefhebber en voetbalfanaat.
Ik sla bij wijze van spreken op de buis geen
wedstrijd over. Vorige maand waande ik me in
het, zo het ergens bestaat, voetbalparadijs. Ik
heb genoten van het wervelende voetbal van die
Europese jongens en onze oranjevedetten, die het
XLWHLQGHOLMNDÀHJGHQWHJHQGH5XVVLVFKHVSHOHUV
van Guus Hiddink.
Lege flesjes
In mijn jeugd heb ik nauwelijks tegen een
balletje getrapt. Lid van een sportclub, zoals
jongens uit de straat, was ik niet. Daar was thuis
geen geld voor, laat staan voor het kopen van
voetbalschoenen en –kleding. Nauwelijks een
jaar of acht was ik al wel fan van Feyenoord,

- Grote groepen kwamen naar de Beijerlandselaan, zoals op de
hoek van de Slaghekstraat, om samen het succes van
Feyenoord te vieren -

toen nog geschreven met een ‘ij’. Dat kwam door
aangetrouwde oom Max Hink van de Polderlaan.
Op zondagmorgen kwamen hij, zijn Marie en
KXQGRFKWHUV0LHSHQ6X]DQRSGHNRI¿HELM
oma en opa Wolters aan de Sandelingstraat 126
in Bloemhof. Mijn ouders en hun sleep van vijf
kinderen en de zesde op komst gingen daar ook
KHHQ5RQGKHWEHGYDQPLMQJHGHHOWHOLMNYHU
lamde grootmoeder gaf dat in de huiskamer een
drukte van belang. Oom Max was al supporter
van Feyenoord toen de club nog voetbalde aan
de Kromme Zandweg. Op een keer vroeg hij of

+HWFRQFHUWEHJLQWRPXXU'H
NHUNLVRPRSHQ'HWRHJDQJ
is gratis. Wel is er een collecte voor
GHRQNRVWHQELMGHXLWJDQJ+DOYHU
wege het concert is er een pauze met
JHOHJHQKHLGRPZDWWHGULQNHQ7HYHQV
]LMQHUGDQHYHQDOVQDDÀRRSYDQKHW
concert, CD’s en bladmuziek te koop.
Jong en oud van harte welkom op dit
]RPHUVHFRQFHUW
Meer informatie:
ZZZPDULHQVWRXWHQQO
www.janpeterteeuw.nl.

- Helemaal zonder gevaar was het niet om op het dak van de vrachtwagen in de polonaise te gaan.
De RET had uit voorzorg de stroom van de tramdraden gehaald -

ik ’s middags meewilde naar het stadion voor
de wedstrijd tegen Sparta. Vader twijfelde, want
het toegangskaartje kostte (meen ik) vijftig cent.
Gelukkig nam oom Max die voor zijn rekening,
want als ijkmeester in de haven verdiende hij
niet slecht. Aan zijn hand wandelde ik vanaf
de Sandelingstraat met al die andere duizenden
RYHUGH%UHHHQ6WDGLRQEUXJ:DWLQGUXNZHN
kend. Om maar te zwijgen van de enorme
omvang van het stadion met al die aansprekende
reclameborden. Onze zitplaats was op de eerste
ring van de Maastribune. Ik voelde me als een
vorst tussen al die rokende mannen. Ik vroeg
oom Max of ik de meneren met een sigaar om
het bandje mocht vragen, want die spaarde ik.
Als ik het maar niet tijdens de wedstrijd deed,
anders zou ik ze hinderen. Verder zei oom Max
WHOHWWHQRSOHJHOLPRQDGHÀHVMHV'DDUVWRQG
immers een dubbeltje statiegeld op. Ik haalde
er acht op, dus tachtig cent. Oom Max nam er
vijftig cent van voor het kaartje voor de volgende
wedstrijd. Zo ben ik zeker één seizoen met hem
mee geweest en hield ik elke wedstrijd aan de
OHJHÀHVMHVZHOLHWVRYHU
Dolgelukkig
Later ging ik naar het stadion met een meisje
en nog weer later met een aangetrouwde oom
en mijn schoonvader. Ik vergeet nooit meer de
wedstrijden in 1963 voor de Europa Cup tegen
%HQ¿FDRSDSULOLQ'H.XLSHQRSPLMQYHU
MDDUGDJPHLLQ/LVVDERQ'ULHGXL]HQGVXSSRU
ters reisden met de passagiersschepen Waterman
HQ*URWH%HHUYDQXLW5RWWHUGDPQDDU3RUWXJDO
Het waren prachtwedstrijden, die je voor de
]ZDUWZLWEXLVGHGHQVLGGHUHQRSMHVWRHO%HQ
¿FDNQLNNHUGH)H\HQRRUGXLWGH&XSPDDUPLMQ
kluppie had wel Europese naam gemaakt. En dan
PHLWRHQ)H\HQRRUGLQKHW0LODQHVH6DQ
Siro het Schotse Celtic met lege handen naar huis
stuurde en de dag daarna de Cup met de Grote
2UHQJORULHXVSUHVHQWHHUGHDDQ5RWWHUGDP
8LWHUDDUGJLQJLNQDKHWODDWVWHÀXLWVLJQDDOYDQ
GHPHWJHZRQQHQZHGVWULMGGHVWUDDWRS
(QPHWPLMWLHQWDOOHQDQGHUH5RVHVWUDWHUVGLH
zich voegden bij de duizenden dolgelukkige
supporters op de Beijerlandselaan en Groene
Hilledijk. Auto’s en vrachtwagens reden luid
toeterend rondjes met dolgelukkige supporters
uit de portierramen, open daken en op de lading
of het dak van vrachtwagens. Uit voorzorg had
GH5(7GHVWURRPYDQGHWUDPGUDGHQJHKDDOG
Mede daardoor deden zich geen ongelukken
voor, incidenten waren er evenmin. Het was één
gróót feest dat ik onder de condities van toen
best nog eens zou willen overdoen. Op 19 juli
EHVWDDW)H\HQRRUGKRQGHUGMDDU3UR¿FLDW
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Chinees Specialiteiten Restaurant

10

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER
GROTE EXPOSITIE EIGEN WERK

Vrije toegang tot De Markgraaf Art & Gallery
van zondag 6 juli t/m zondag 24 augustus a.s.
Zie openingsdagen en tijden.

JAN ANTON RIJSDIJK
De havenondernemer die met een buidel geld de haven uit gestuurd werd, een kasteel kocht, dit van de grond af herbouwde,
een gigantische manege omtoverde tot een van de mooiste en
grootste galeriën van Europa is inmiddels in de ban geraakt van
de schilderskunst. Met dezelfde passie waarmee hij vroeger
met zijn drijvende kranen volgeladen bulkschepen te lijf ging,
gaat hij nu het lege doek te lijf met penseel en olieverf. Voor
het eerst laat deze voormalige havenman een overzicht zien
van zijn tot nu gemaakt werk (meer dan 50 schilderwerken).
“Indrukwekkend en heel bijzonder schilderwerk”, zeggen kenners en ingewijden.

Mountain Spring

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, Cha Sieuw,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen,
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do Kip, Patat ,
Nasi, Bami, Mihoen.

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

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

Tel. 0180 - 418 414
Ontdek zelf het verrassende, kleurrijke, dynamische, expressieve en spirituele. Ervaar de warmte en de passie en voel de
weemoed naar de Rotterdamse haven in 55 schilderijen van
Jan Anton Rijsdijk.

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

www.demarkgraaf.be

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Mooi gelegen wandelpaden

-zondag tot vrijdag+3¼SSSHUGDJLQSHUVRRQVNDPHU

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

40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015-8894807

Faulebutter
•
•

GDJHQ+3¼SS

politiebericht

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?

Vakantie in het Sauerland

$SSDUWHPHQW¼SHUGDJ
/DQGJDVWKRI3HQVLRQ5DGHPDFKHU
Faulebutter 2

)LQQHQWURS)DXOHEXWWHU

Gratis natuurtijdschrift
voor jongens & meiden
g aan op
Vraag
www.wildzoekers.nl/proefnummer

tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
ZZZODQGJDVWKRIUDGHPDFKHUGH
*UDDJVWXUHQZLMXRQ]HEURFKXUHWRH
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Is dit het
laatste spionnetje?
Ik zat verleden week in m’n spionnetje te kijken. Ik dacht iets te zien, maar plotseling
knalde het spiegeltje in duizenden stukken en de muurijzers stonden op breken. Wat ik zag
was té ongelofelijk! “Daar gaat mijn spionnetje”, dacht ik.
Zoals trouwe DOR-lezers weten, woon ik in een 55+ appartementengebouw. Met m’n 70 jaar
behoor ik tot de jongere groep bewoners. Kortgeleden kwam ik in de lift een medebewoonster tegen. Zij zal me geen ‘snotjong’ noemen, maar ze loopt toch wel een jaartje langer op
deze aardkloot rond dan ik. Uit haar mond hoorde ik een verhaal, dat voor mijn spionnetje
tot bovenbeschreven desastreuze gevolgen aanleiding gaf.
“Gisteren ben ik ná 4 uur vrijgelaten uit het politiebureau. Ik was
gearresteerd,omdat mijn hondje
(een wat groter k..likkertje. AvdS)
z’n behoefte deed in de aarde naast
dit gebouw. (Om in die aarde te
komen, moet je als voetganger
de vreemdste kapriolen uithalen.
Goed, een hond mag niet zomaar
overal schijten, dus er wordt een
overtreding begaan. AvdS). Een
agent zag het en slingerde me op
de bon. Daarbij vroeg hij mijn
identiteitsbewijs, maar die had ik,
40 meter van m’n voordeur, niet bij
me. Ik was even naar buiten gegaan
om m’n hondje zich te laten ontlasten. Ik vertelde de agent, dat mijn
ID boven lag en dat ik het binnen
een minuut kon pakken.
Dat was fout, helemaal fout! De
agent berispte me en vertelde mij,
alsof ik een klein kind was, dat
ik het buitenshuis bij me moest
dragen; nu kreeg ik een extra
bekeuring wegens niet tonen van
een ID-kaart. (Tussen 1940 en
1945 moest iedere Nederlander,
waaronder ook mijn buurvrouw,
een Persoonsbewijs tonen. Als je
het aan de Duitse bezetter niet kon
laten zien, kon in het allerergste
geval de kogel volgen. Gelukkig
wordt het nu afgedaan met een
boete. AvdS).”
De buurvrouw vervolgde: “Ik werd
niet in de gelegenheid gesteld mijn
paspoort boven te pakken. Nee, ik
werd meegenomen door een (opgeroepen?) politiewagen, die mij naar
het bureau vervoerde. Daar werd
ik in een arrestantencel geplaatst
en ging men pogingen ondernemen
het ‘thuisfront’ te bereiken. Zij
moesten naar het bureau komen om
te laten zien dat ik was wie ik al de
gehele tijd had gezegd dat ik was.
Toen ik aan de verbaliserende agent
vroeg of hij de ‘misdadigers’ echt
onder 80-plussers zocht, moest ik
oppassen ‘wegens minachting van
een ambtenaar in functie’ (Op dat
moment sprong het spionnetje uit
het frame. AvdS).”
Het wordt mij, als Spionneur, vaker
verweten, dat ik ‘iets’ tegen de
politie heb. Ja, ik heb iets tegen de
politie-ambtenaren van 2008! Op
geen enkele manier staat de politie
nog bij ‘de burger’; iedere ‘overtreder’ is een staatsvijand en die moet
‘gepakt’ worden. Maar de agent
van ‘toen’ mag op mijn sympathie,
hulp, medewerking en begrip reke-

nen. Natuurlijk mocht het hondje
niet ‘zomaar’ z’n behoefte op de
openbare weg doen. Maar werd er
wel gekeken, wat die ‘openbare
weg’ was? En waarom al die onzin
rond het niet kunnen tonen van een
ID-kaart? Weigerde mevrouw haar
naam, adres en woonplaatsgegevens te verstrekken?
Verbalisant, u bent geen voorbeeld
van de goede politiefunctionaris.
U bent wel het toonbeeld van de
huidige politie-agent. Uw pet past
ons geen van allen! U zult ook niet
snel de beste vriend van iemand
worden.
Wilt u reageren? Mijn telefoonnummer en naw zijn op het bureau
bekend!
Meekijkers
Hoewel het absoluut niet de bedoeling was, kreeg ik toch de nodige
‘oplossingen’ op de vreemde Heffoto van Jan Broekman. Veel DORlezers waren van mening, dat er
digitaal met de foto was geknoeid,
anderen meenden een spiegelafdruk
te zien. Kunnie (81 jr) en Coen
(80) Goedkoop hebben alles uit de
kast getrokken om tot een juiste
conclusie te komen: “Mijn vrouw
was de eerste, die zag wat er voor

merkwaardigs was aan de foto van
De Hef. De boog hangt boven en
er rijdt een trein beneden. Lijkt met
elkaar in tegenspraak. Toen ik de
foto wat nauwkeuriger bekeek, zag
ik de heel ouderwetse vrachtauto en
ettelijke handkarren. Dus een heel
oude foto, uit een tijd, waarin nog
QLHW]RYHHOJHUDI¿QHHUGHWUXFDJH
mogelijk was.
Ik wist, dat er een keer in een nummer van ‘Ons Rotterdam’ uitvoeriger over De Hef was geschreven.
En ja hoor, in jaargang 26 (2004),
nummer 3, vond ik een artikel, van

door Aad van der Struijs

de hand van Jacq. van der Meer.
Daarin wordt de bouw beschreven.
Onder meer, dat de hangende boog
eind september 1927 boven in de
heftorens wordt gehangen en dat op
30 oktober 1927 de draaibrug (waar
op de foto juist een trein over rijdt)
verwijderd wordt. Dus moet de foto
net in de tussenliggende tijd zijn
gemaakt. Dat moet krantennieuws
geweest zijn. De oude draaibrug
werd daarna gebruikt voor de
spoorbrug tussen Zwijndrecht en
Dordrecht.”
Een, nu voor mij onbekende,
meekijker stuurde maanden geleden een ‘vraagfoto’ aan mij. Door
de zondvloed die ik in m’n (vorige)
woning heb gehad en de daarop
volgende plotselinge verhuizing,
zijn foto en brief gescheiden
geraakt. De foto heb ik nog steeds,
het schrijven is spoorloos.
Deze meekijker vroeg me of ik wist
wat er op maandag 16 augustus
1965 om 11.45 uur met de Befarovrachtwagen was gebeurd (datum
en tijdstip staan op de achterkant
van de foto vermeld). Zijn vraag
deponeer ik graag bij u: wat weet u
van het gebeurde op de foto?

Eurodam
Iedere rasechte Rotterdammer
liep verleden week met het hoofd
omhoog en de borst vooruit door
de stad. Hij genoot van het grote
HAL-schip dat afgemeerd lag aan
de Wilhelminakade…oh nee, dat is
tegenwoordig de Holland Amerikakade. Diezelfde Rotterdammer
sidderde van geluk toen het sonore
geluid van de machtige scheepshoorn over de stad klonk; zelfs op
dinsdagavond om kwart over elf!
Velen spraken over de schoonheid
van dit nieuwste HAL-schip, maar

is het wel zo mooi?
De 13-jarige Bernhard Bakker, bij
mij op bezoek om vanaf tien hoog
het schip te kunnen zien, herkende
niets van enige schoonheid. Bij het
maken van wat foto’s merkte hij op
GDWGH(XURGDPQHWHHQÀDWJHERXZ
was dat op z’n kant lag. Op foto 1
kunt u zien wat hij bedoelt.

U mag het nu zeggen!

Ik was het deels met hem eens,
maar toen ik vanuit een ander raam
naar de Nieuwe Maas keek, begon
ik toch naar ‘mooi en prachtig’ te
neigen. Op foto 2 kijkt u even met
me mee.

Dit dochtertje woont momenteel in
Roosendaal; zij herinnert zich niet
alleen haar vriendje van toen nog,
ze heeft zelfs een foto waarop ze
samen staan. De Oud-Rotterdammer wordt langzaam maar zeker

Ná een nachtje slapen had ik m’n
gedachten op een rijtje. Ik zou de
geschiedenis laten spreken en een
afbeelding zoeken van een echt
HAL-schip. Die afbeelding vond
ik op Internet en leg ik u voor als
bewijsstuk foto 3.

een papieren Spoorloos!

Splintertje
Ik hoorde zojuist, dat DOR-lezer
Jan Hogerdijk, de schrijver van het
beeldhouwwerk aan de Rotterdamsche Bank, contact heeft gehad met
het door hem beschreven dochtertje
van beeldhouwer Gerard Héman.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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ZOMERAANBIEDING
TOT
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HAAL- EN
BRENGSERVICE

30% KORTING
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BROMMOBIELEN

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
GOUDSESINGEL 60
3011 KD ROTTERDAM
TEL. 010 - 414 40 02
HERIEZ@VERSATEL.NL

O
O

REINIGING
REPARATIE

O


TAXATIES VAN UW
NIEUWE EN OUDE TAPIJTEN

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE KRIJGT U EXTRA 5% KORTING

AIXAM 500.4 SL Minivan, antraciet met., extra grote kofferbak
AIXAM 500.4 SL Minivan, blauw met., extra grote kofferbak
CHATENET Barooder “Opgepimpt”, heldere koplampen
CHATENET Barooder “Sporting”, geel, vele extra’s
CHATENET Media, zilver slechts 11.000 km.
2x GRECAV Eke 505 XL, blauw met. l.m. velgen
GRECAV Eke 505 XL, “Elegante”parkeersensoren, 800 km.
2 x JDM Abaca nw. model, l.m. velgen, zwart, antraciet met.
JDM Abaca Mountain 4x4 look, c.v.,l.m. velgen, verhoogd
JDM Albizia GLX, rood met., slechts 4.700 km., vele extra’s

RUIM AANBOD TAPIJTEN VAN HOOGWAARDIGE KWALITEIT,
IN DIVERSE DESIGNS, MATEN EN KLEUREN TEGEN
AANTREKKELIJKE PRIJZEN.

EIGEN IMPORT
OPENINGSTIJDEN:
MA
13.00 TOT 18.00 UUR
DI T/M VRIJ 10.00 TOT 18.00 UUR
ZAT
10.00 TOT 17.00 UUR
EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND
VANAF 13.00 UUR TOT 17.00 UUR.

’04
’04
’05
’06
’02
’02
12-06
’05
nieuw
’05

Prijzen in euro’s p.mnd v.a.
€ 6.950
€ 83
€ 6.950
€ 83
€ 9.950
€ 119
€ 9.950
€ 119
€ 6.450
€ 77
€ 5.450
€ 65
€ 9.950
€ 119
€ 7.950
€ 119
€ 13.790
€ 165
€ 9.950
€ 119

WWW.BROMMOBIELLAND.NL
JDM City, “speciaal voor op het ﬁetspad” geen bromﬁetscert.nodig
JDM City Comfort, Honda motor, leder, voor op het ﬁetspad
JDM Titane GLX, vele extra’s, l.m. velgen, electr. ramen, goud
JDM Titane GLX, licht metalen hoge instap, rood met
KANTA “Speciaal voor op het ﬁetspad”, geen bromﬁetscert.nodig
LIGIER Ambra GLX, blauw met.
LIGIER Novapack Xtra, zilver met., electrische ramen
3x LIGIER X-Too MAX, TITANIUM de grootste brommobiel
MICROCAR MC1, Iceblauw, l.m. velgen, electr. ramen
MICROCAR MC1, Performance, licht metalen velgen, 3.600 km
MICROCAR MC 2 rood met., l.m. velgen, electr. ramen
MICROCAR Vigro III, vele extra’s, rood met.
Bromscooter SYM, lila met., slechts 1.600 km
3 x Bromscooter “VESPA-LOOK”, Zilver, Zwart, bruin zade
2 x Motorscooter Bisan Lifan Pasiﬁc, 150 cc

nieuw
€ 10.990
nieuw
€ 11.990
’02 v.a. € 6.450
’02
€ 6.450
’00
€ 2.950
’99
€ 3.950
’04
€ 6.450
’06 v.a. € 8.950
’05
€ 7.950
05-07
€ 9.950
’05
€ 8.950
’02
€ 4.950
’07
€ 850
nieuw € 1.250
nieuw
€ 1.450

€ 131
€ 143
€ 71
€ 77
€ 44
€ 47
€ 77
€ 119
€ 95
€ 119
€ 107
€ 59
€ 20
€ 27
€ 29
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Dodge RAM Pickup
Dubb.Cab 5.7 HEMI
V8 full options NIEUW

""$

$$"#$" $""

Peugeot 106 1.1 accent
Blauw metl
1998

2.500,-

32.500,-

52.000,-

Mercedes Benz R 350 4
Matic Zilver metl
Leer-Clima
2007 63.500,-

Jeep Grand Cherokee Lardeo 3.0
Autm. leer navi
2007
49.750,-

Mercedes Benz V 220 CDI
Dubb.Cab Zilver
metl Airco
2001
9.950,-

Mercedes 450 SEL 6.9
Blauw met Wegenbelasting vrij
1976

Peugeot 607 2.0I-16V
Blauw metl.
clima blauw mtl.
2000

Jeep Grand Cherokee
Limited HEMI
demo full opt.
2007

BMW 523i Executive
blauw Atom.
airco
1999

9.950,-

Fiat Multipla 1.9 JTD
van aircosportvelgen
2000

3.500,-

BMW 318 Ci Coupé
blauw met.
exe.airco
2001

12.500,-

Jaguar XKR Cabriolet
Lederen bekleding elec. Kap
1999

33.500,-

9.000,-

Daihatsu Charade
nw APK
grijs met.
1994

1.250,-

Mercedes 500 SL Roadstar
Blauw met
Blauw leer
1989
12.000,-

36.750,-

Renault Laguna 2.0-16V
Dynamic HatsbackLeer-Clima
2003

7.450,-

Mercedes C 200 Kompressor
combi autom. blauw
metl
2002
17.900,-

Volkswagen Touareg 2.5 TDI
Full options
2005
43.750,Volkswagen Golf 2.0I
Zwart metl.
clima 5-drs.
2002
9.950,-

43.000,-

Renault Megane VAN
Grand tour 1.5 DCI
Zilver metl.
2006

9.945,-

Mercedes Benz E 240
combi avantgarde zw. leer
nw model
2003

Volkswagen Golf GTI 1.8I
20V Turbo
Jazz blue
1999
7.999,-

BMW 530 d Touring
blauw metl.
autm.zwart leer
1999
Chrysler 300C 2.7i
Zilver.metl.Grijsleer
16300km
2007
Chrysler 300C 3.5I
Touring zwart metl
grijs leer
2007

11.500,-

27.500,-
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naast de school was een kleine
winkel en die was van Dit de Jong.
Wij woonden naast de school.

Geachte redactie
Bijgaande foto is eens gemaakt in, ik dacht, de Schinkelstraat in 1948?
Ik vraag me af wie zich zelf nog herkent op deze foto.
C.P. van Zwienen
Marathon 10
Krimpen ad IJssel
cpzwienen@hotmail.com
Geachte redactie
Met veel plezier zag ik mijn tekst
en foto’s geplaatst in de rubriek Oproepjes op 29 april jl. Gaarne wil ik
u hiermede laten weten, daarna een
aantal erg leuke reacties te hebben
ontvangen: o.a. een telefoontje van
de desbetreffende mevrouw Hoek
(nu 91 jaar!), haar dochter, de weduwnaar van de toneelvriendin Bep
Bugenum, enige kennissen en een
ex-collega. Veel dank aan De OudRotterdammer ! En heel veel succes
met uw bijzonder interessante blad,
dat overtuigend zo’n enorme en
goede leeskring heeft bij de 50-plussers, ook buiten Rotterdam.

met weer andere vriendinnetjes bij
mijn oma naar de Maranathakerk
op de Hillevliet, ‘s middags naar de
zondagschool, dan naar huis, eten,
en ‘s avonds naar het LOF. Er waren
in het klooster aan de Entrepotstraat
nonnen, die het zeker niet waardeerden dat ik met de meisjes omging,
maar gelukkig trok niemand zich
daar iets van aan. Die katholieke
kerk was aan het Stieltjesplein.

mevr.Willy Passenier-Berkenbosch
------------------------------------------Hallo,
Wat leuk om dat stukje “op de biets”
te lezen. Vooral die parlevinker
vond ik leuk, want daar woonden
wij boven. Op de Feijenoordkade,
op de derde verdieping. De familie
Leurs had daar een kleine kruidenierswinkel (zie naam op de foto).
Wij woonden op 10a. Op de tweede
verdieping woonde de familie Hollemans, met drie dochters en een
paar zonen. Van hen herinner ik me
vooral Fred, wat een rotjong was
dat. Wat ik mij goed herinner was
het volgende: in de winter droeg
je kaplaarsjes, ijskoude voetjes
natuurlijk en als je hem dan op de
trap tegenkwam ging hij op je tenen
staan. Vreselijk pijnlijk, ik voel het
nog. Op de eerste verdieping de
familie, Paulussen; met Marietje, de
oudste dochter speelde ik veel.
Soms mochten wij “meneer” Leurs
helpen spullen naar de boot te brengen. Om de hoek in de Nijverheidstraat ging ik met mijn vriendjes en
vriendinnetjes zwemmen. Je moest
een stenen glooiing af en dan het
water in. We zwommen daar in de
olie en tussen allerlei rotzooi, ziek
waren we nooit; ik denk dat wij
immuun waren. Is dat misschien de
plaats die Harm Jagers bedoelt? Ik
moet eerlijk zeggen dat ik liever niet
ging zwemmen, maar ja, je wilde
niet achterblijven.

Uit die tijd staan in de Nijverheidstraat het pand van Van Waning
en het pand op de hoek naast het
“kettingbruggetje” er nog. Ernaast
stond de patatkraam van Toon Vet.
/HWWHUOLMNHQ¿JXXUOLMNYHW,NKHE
er twee keer een patatje gekocht, er
liep dan een spoor van vetdruppels
van de kraam naar huis. Maar smullen deden we wel, van cholesterol
had nog niemand gehoord. Ik vind
jullie blad erg leuk en hoop dat het
nog lang blijft bestaan.
Milly Ras
------------------------------------------Da Costaschool
Nou, dat was leuk om te lezen,
natuurlijk ken ik de Da Costaschool.
Mijn vader was daar conciërge.
De bovenmeester heette mijnheer
Hogerwerf. Hij woonde op de Randweg. Op de Da Costaschool hebben
wij heel wat jaartjes gewerkt, want
mijn vader moest ook de school
schoon houden en daar wij met
zes kinderen waren moesten we
allemaal helpen. Klassen vegen en
boenen. Er waren houten banken en
die waren erg zwaar en moesten dan
verschoven worden, want daaronder
moest het ook schoon zijn. Stoffen
deden we met de franse slag met een
plumeau, dat ging best snel. Als we
de trappen moesten boenen en we
waren haast onderaan, dan kwam
je bij een hok en dat noemden we
het soephok. Waarom weet ik niet.
We kregen daar altijd wat te drinken
van mijn moeder. De pui moesten
we ook doen en we hadden van
die zware ijzeren emmers en als de
jongens ze dan om schopten moest
je weer nieuwe tappen. Er was ook
een bewaarschooltje. Op de hoek

Verder ging ik met katholieke (dat
waren ze allemaal) vriendinnetjes
naar het LOF op zondagavond.
Ik kon nooit mee naar de mis op
zondagmorgen, want dan ging ik
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Toen ik 16 was, zijn wij verhuisd
naar Vreewijk, dus hoe het daar
afgelopen is, weet ik niet, maar het
is ontzettend veranderd, ik ben er
pas nog doorheen gereden.

Jopie Roos
j.roosroozen@chello.nl
-------------------------------------------Willem
van Hillegaersbergstraat
Ik heb van 1947 tot en met 1965 in
de Willem van Hillegaersbergstraat,
bij de Ceintuurbaan in Rotterdam
Hillegersberg gewoond. Onze straat
werd gescheiden door een weiIand
van de Tims-fabriek. Later is de
straat gelukkig doorgetrokken, want
om bij het zwembad te komen,
PRHVWMHÀLQNRPORSHQ6RPV
moest ik van mijn moeder naar de
waterstokerij, die in het midden van
het andere stuk van de W.v.H-straat
zat en met warm water was het een
eind lopen.
Op de brug, bij bakker Hartog, aan
het eind van de Bergweg naar de
Straatweg, stond visboer Magerij. Ik
dacht altijd dat mijn ouders Magere
Hein zeiden. Als mijn vader zijn
loon had gehad, stapte hij bij de
halte van bakker Hartog uit lijn 14
en ging bij Magerij een visje halen.
Mijn moeder keek uit het raam en
als mijn vader mijn moeder zag
staan, hield hij het pakje vis omhoog
en dan zei mijn moeder; “de boot is
binnen”. Mijn zus en ik wisten dat
we naar onze kamer moesten, want
dan werd er gerekend en geteld, wat
niet altijd even soepel verliep.
Ik heb op de Mulo gezeten in de
Hillegardusstraat bij de zusters en
een paar namen ken ik nog. Riet
Bassant, die in de Blommersdijkselaan woonde en vreselijk astrna had,
ze was klein en had altijd mooie
krullen in het haar. Ook de zussen
Schimmer, Ans, Diny en Trees en
twee broers, waarvan er een kunstschilder was. Hij heeft mij getracht
een keer te schilderen, doch ik weet
niet of daar iets van is terechtgekomen. Ans en Diny waar zijn jullie
gebleven?
Op de hoek van Blommersdijkselaan
zat een banketbakker. Later toen ik
bij de PTT ging werken op de Botersloot, ging ik naar huis lopen en
kocht daar altijd chocolade, want dat
had ik, dacht ik, toen wel verdiend.
Diny en Annie Schimmer hebben
mij geholpen met zwemmen in de
Overdekte in de W.v.H-straat, want
ik had waterangst. Nu meiden, dat is
helemaal voorbij hoor!
Ik weet nog dat ik met mijn vriendin, Jopie Voskuyl, verliefd was op
een jongen van Don Bosco, in de
Statenlaan. De jongens mochten
niet met meisjes uit, laat staan ons
ontmoeten, doch we spraken stiekem
af, totdat we werden gesnapt. Of
dat we naar Scheveningen zouden
¿HWVHQPDDUGDWLNHHUVWYDQPLMQ
vader naar de vroegmis moest in de
Statenlaan. Natuurlijk deed ik dit,
HYHQWMHVHQWRHQRSGH¿HWVQDDU
Scheveningen. Weer thuis vroeg
mijn vader waar de preek over ging.
Ik natuurlijk iets verzinnen, doch er
was die zondag niet gepreekt, dus u
raadt het al, straf en volgende week
niet naar Scheveningen.
Ans en Diny Schimmer en Jopie
Voskuyl, als jullie dit lezen en
herkennen; ik zou het leuk vinden

iets te horen en herinneringen op te
halen.
Lidy Westerhuis-Langezaal
Teerderij 25
3142 BR Maassluis
-------------------------------------------Walravenstraat
In De Oud-Rotterdammer van 24
juni 08 schrijft Rein Wolters in zijn
Zuidhoekje over de Walravenstraat.
Ik ben daar geboren in 1928 en heb
er tot 1955 gewoond op 35.
De straat bestond uit drie blokken
woningen. Bij het laatste blok, op
het grasveld, stond de Koningin
Emma kleuterschool, waar ik met
veel plezier naartoe ging. Wij hadden het geluk dat wij in het eerste
gedeelte van de straat woonden
dat een soort driehoek vormde met
in het midden een plein waar wij
naar hartelust konden voetballen.

Alleen als oom agent kwam, was
er even rust, want voetballen dat
mocht helaas niet. Niet iedereen kon
gebruik maken van ons plein. Alleen
als je goed kon voetballen mocht je
mee doen. Zoals de twee jongens
die bij Feyenoord voetbalden, Harry
Broeders en Dick Hozeman van de
kledingzaak aan de Beijerlandselaan. Wat is er geworden van al die
buurjongens en meisjes, zoals de
families Hofstra, Blauw, Van Dillen,
Van Duren, Van Drunen, Van Geffen, Klei, Jeager, Pleazier, Neufeglise, Weijers en Van Dalen. Ik had
vier broers, Jo, Piet, Kees en Wil en
een zus, Lenie.
j v t hof
langenhorst93
3085 hb
telefoon 4804807
e mail j.hofvant@hetnet .nl

- Theo (l) aan het roer -

Op de biets
Ik ben begonnen als scheepsjongen bij Hatenboer Neptunis. Mijn
eerste woordjes Engels, Noors en
Grieks leerde ik met het bietsen op
de zeeschepen, vooral bij de kok
en de timmerman. De scheepstimmerman was verantwoordelijk
voor het innemen van drinkwater.
In mijn tijd waren er op de Griekse
schepen kapiteins die eigenaar
waren van een Liberty of Victory, schepen die in de Tweede
Wereldoorlog aan de lopende band
gebouwd werden in Amerika. Zij
wilden nog wel eens sjoemelen
met de tonnage die je in de boot
pompte en soms moest ik wel eens
met recht water bij de wijn doen,
maar meestal ging ik toch met een
goed gevoel van boord.
Als scheepsjongen wilde je
graag naar boven, zoals dat werd
genoemd; het was indrukwekkend
wat je daar zag. Je kon alleen mee
naar boven als het voor de matroos
te zwaar was om alle slangen uit
te leggen of als je bijvoorbeeld bij
Wilton Feijenoord een drukketel
moest afpersen. Dan moest je
helemaal naar de vuurplaat toe en
gebruikte je alle slangen die je aan
boord had.
Bij andere gelegenheden vroeg je
de kapitein of je naar boven mocht
RPNRI¿HWHELHWVHQELMGHNRNRI
om eten te halen als je overwerkte,
want je had meestal niet voldoende
geld om wat te kopen. Dus de
touwladder op met een pan en naar
de kombuis. We keken wel hoe het
schip eruit zag. Je wilde bijvoorbeeld niet van een Griek eten, als
je zag hoe de kombuis eruit zag.

De diepvriezers waren meestal
defect en er was geen ingevroren
vlees aan boord, wel een hok met
levende varkens en kippen op
het achterdek, die, indien nodig,
onderweg geslacht werden.
De Grieken lagen meestal in de
Maashaven met graan en kopra.
Als de luiken open gingen, was de
brug helemaal zwart van de torren,
dus ook ons schip. Dagen later
vond je nog kopratorren in het
vooronder.
Op de Bananenboot bietste je bananen en in de Merwehaven lagen
boten uit Cuba met balen suiker.
Daar ging je het ruim in en veegde
de suiker in grote zakken, die je in
de potten aan boord leegde.
$OVMHNRI¿HYURHJDDQGHNRN
kreeg je een kopje uit een ijzeren
potje. Dat was net stroop. Ik ging
ermee naar buiten om de kok niet
voor zijn hoofd te stoten en zette
het bocht zachtjes overboord,
waarna je tegen de kok zei dat het
heerlijk was.
Als je ging tekenen bij de tweede
stuurman kreeg je soms een pakje
sigaretten, maar op de zeeschepen
kon je boxen kopen. Voor acht gulden had je een slof met tien pakjes
Marlboro, maar we hadden liever
Pall Mall of Camel.
Het zijn mooie herinneringen, al
vraag ik mijzelf soms wel af hoe ik
sommige dingen heb kunnen doen.
Theo Kessenich
Prins Hendrikstraat 246
Hoek van Holland
T.Kessenich@chello.nl
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Geachte redactie,
Een vriend van mij (65) woonde
vroeger in de Puntstraat te Rotterdam. Als kind is hij mee geweest met
de vakantie van het straatcomité naar
Ulvenhout. Mede dankzij medewerking van De Oud-Rotterdammer is er
een reünie geweest en onlangs zagen
PLMQYURXZHQLNGH¿OPVYDQKHW
kamp van 1947 en 1949. Het deed
mij sterk denken aan mijn eigen
kinderkamptijd.
In de vijftiger jaren gingen mijn
broertje en ik naar Kinderkamp Zonneschijn in Loenen bij Beekbergen.
Pas onlangs heb ik ontdekt dat dit
in eerste instantie is opgezet door
de CPN, afdeling Amsterdam. Kort
daarna werden ook in andere grote
steden comités opgericht om kinderen naar dat kamp te kunnen laten
gaan. Mijn vader zat in dat comité
voor Rotterdam stad, maar de meeste
leden zaten op zuid.
Naar het kamp ging je voor een tot
vijf weken. Het was er fantastisch,
zeker als je van de Kruiskade kwam
en op twee hoog woonde. Het grote
terrein midden in de bossen was
verdeeld in acht kleinere kampen,
ingedeeld naar de stad waar de
kinderen vandaan kwamen. Zo zat ik
onder andere in het hertenkamp en
het mierenkamp.
Er was een centrale keuken vanwaar
iedere dag het ontbijt, de lunch en
het avondeten werden verzorgd en
naar ieder kamp apart gebracht. De
leiding bestond geheel uit vrijwilligers. Je sliep in tenten met tien tot
vijftien kinderen en een leider. Er
was een tent voor handenarbeid met
studenten van de kunstacademie, een
tent voor de EHBO met iemand in
een witte jas, een centrale kantine
voor de volwassenen, ‘s woensdagsavonds kampvuur met spannende
verhalen, op donderdag bonte avond
in de grote tent en nog veel meer.
Als kind kon je met geld in het kamp
niets kopen. Ieder kind kreeg iedere
dag een kunststof penning die je
aan een groot loket met daarachter
een snoepwinkel kon besteden.
Zodoende had ieder kind even veel.
Ik ben nooit zo’n snoeper geweest
en verkocht mijn penning dagelijks
aan een andere jongen die wel geld
bij zich had en van dat geld kocht ik
een souvenir voor mijn moeder. Een
witte steen met een plastic hertje er
op. Het hertje is weg, maar de steen
heb ik nog steeds.

gulden en vijftig cent. Om dat geld
bij elkaar te sparen, waren er kaarten
met tien bonnetjes, acht bonnetjes
van tien cent en twee van vijftien
cent. Die bonnetjes kon je verkopen
aan opa’s, oma’s, ooms en tantes.
Nu had ik er daar niet zoveel van
en ik ging heel Rotterdam door, alle
winkels langs om de bonnetjes te
verkopen. Ik heb al mijn vakanties
zo bij elkaar “verdiend”. Ik geloof
niet dat het de bedoeling was zo te
handelen, maar vijf weken kamp
voor mij en mijn broertje was in die
tijd ongeveer twee weeksalarissen
van mijn vader.
Mijn moeder was Bep Wijnands, zij
werkte als vrijwilligster in de keuken. Mijn vader zat als bestuurslid in
het comité en werkte als vrijwilliger
bij de technische dienst. Op zuid
deden ome Giel en tante Gre van der
Wiel hetzelfde. Verder waren daar
nog ene ome Piet en tante Nies. Ome
Gerrit van Praag, waar ik nog steeds
contact mee heb, was als vrijgezel
ook eens “kampvader” zonder een
“kampmoeder”. De kok heette Bert
en ik meen dat hij havenarbeider was
in Amsterdam. Hij had een hond, een
Airdaleterriër
De jeugd die te oud werd voor het
kinderkamp, maar te jong voor de
leiding werden voortrekkers genoemd. Zij kregen een taak van een
halve dag per dag en verder waren
ze vrij.
Iedereen moest betalen voor zijn of
haar verblijf, ook de vrijwilligers en
voortrekkers. Ik meen me te herinneren dat het voor hen vijf gulden
per week was. Waardoor het kamp is
beëindigd, weet ik niet. Wel weet ik
GDWHURRLWHHQ¿OPJHPDDNWLVGLHRS
speciale avonden voor vrijwilligers
werd gedraaid.
'LH¿OP]RXLNJUDDJQRJHHQV]LHQ
Er moeten ongetwijfeld vele (oud)
Rotterdammers zijn die ook in het
kamp zijn geweest.
Wellicht weet iemand nog waar de
¿OPLVJHEOHYHQ,NKRRUJUDDJLHWV
via De Oud-Rotterdammer.
Koert Wijnands
Emmastraat 54
3255BE Oude-Tonge
tel. 0187 - 64 13 82
GSM 06 - 12 08 61 64
kwwijnands@orange.nl

Een week in het kamp kostte vijftien

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!

Oproepjes
80 jaar Bogermanschool
Op 4 oktober 2008 is er een reünie
voor iedereen die tussen 1928 en
2008 op de Johannes Bogermanschool aan het Stichtseplein 3 in
Rotterdam heeft gezeten. Om het
bezoekersaantal zo goed mogelijk in
beeld te krijgen, vragen we iedereen
zich aan te melden via www.bogermanschool.nl of bogerman80jaar@
bogermanschool.nl Van 13.00 tot
17.00 kun je dan bijpraten met mensen die je al jaren niet gezien hebt:
“Was jij niet....?”
Bogermanschool
010 4192 192
-------------------------------------Ger de Visser
Ik zoek G.H.J. de Visser (Ger),
geboren in Rotterdam februari 1938,
die vroeger in de Geysinglaan(straat)
woonde. Hij werkte bij een bedrijf
(Miog?) in de Hoornbrekerstraat, (bij
de Baan). Zijn moeder was slechtziend, hij had geen broers en zusters.
Het gezin luisterde iedere zondag naar Bel Canto, waardoor ik
operamuziek heb leren waarderen.
Wie kent Ger en weet hoe het met
hem is en waar hij woont. Ik was op
17jarige leeftijd zijn vriendinnetje!
Maar ná mijn huwelijk ben ik hem
uit het oog verloren.
Trudy Warbout
trudy.warbout@gmail.com
06-51140007
-------------------------------------Laanslootseweg
Ik zoek klasgenoten uit de periode
1970-1972 van de openluchtschool
aan de Laanslootseweg in Rotterdam-West. Onze leraren waren Zwijnenburg en Witvoet. Hoofdleraar was
de heer Engwirda.
Ik zoek met name Anneke en zus
Miep, Margriet van Dijk, Hans,
Frans en anderen. Ik ben benieuwd
hoe het hen is vergaan. Bel of schrijf
mij, fotomateriaal is meer dan welkom evenals ervaringen op papier.
Verder zouden Maria Vernande
Oliveira en ik ook graag nog eens
contact hebben met enkele oude
vriendinnen uit de Gerrit van der
Lindestraat uit de periode 19691975, zoals Petra en haar zusje,
Peter, Dennis, Linda Verschoor en
Corrie. Verder zoek ik Eveline die in
de omgeving van de Vijverhofstraat
woonde en werkte in een kleine bloe-

Colofon
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menkraam aan de Heemraadsingel.
Bea Verploegen
Oostmaaslaan 351
3063 AX Rotterdam
06-47460993
-------------------------------------Johannes Drostschool
Op 19 augustus is het 50 jaar
geleden dat ik voor het eerst naar de
huishoudschool ging. Daar zijn heel
bijzondere vriendinnen uit ontstaan,
maar ik ben benieuwd of er meer
klasgenoten zijn die het leuk zouden
vinden elkaar nog eens te ontmoeten.
De naam van onze school was de
Johannes Drostschool in Rotterdam
Zuid, Nijverheidsschool 1958-1960
klas 1 H en 2G. In 1958 was mijn
naam Joke Boers en woonde ik op de
Strevelsweg.
Joke Kalkman-Boers
Burgemeester Hazenberglaan 83
3078 HC Rotterdam
jokekalkman@tiscali.nl
--------------------------------------------Geachte redactie,
Ik ben op zoek naar Mw. Margit Smit
in verband met een 50jarige reunie
van klasgenoten. Hopenlijk kunt u
mij helpen.
Zij was leerlinge op de opleiding
van kleuterleidsters in Den Haag
op de Hoefkade van 1958 tot 1960.
Tot haar huwelijk woonde zij in Hillegersberg. Zij reisde met mij op de
Hofpleinlijn van Den Haag naar Rotterdam. Na haar huwelijk met Hans
Smulders in 1965 verhuisde zij naar
Moordrecht en heb ik het contact met
haar verloren.

Haar vader had een vishandel in Rotterdam. Haar schoonvader (Smulders) was destijds directeur van de
M&P snoepfabriek in Rotterdam.
Beiden waren katholiek. Hans en
Margit zeilden samen. In afwachting
van uw antwoord,
en met vr. groet,
mw. Magdalene Vonk
bemachtigen?
Mw. J.A. Hoogendoorn
Narcisveld 7
2914 PE Nieuwerkerk a.d. IJssel
0180-318483
------------------------------------------Hennie Jacquemijns
Ik zoek H.J.W.(Hennie) Jacquemijns.
Begin jaren vijftig is Hennie, na de
scheiding van haar ouders, met haar
moeder bij haar grootouders (de
heer en mevrouw Maandag) komen
wonen in de Taandersstraat 106.
Zelf woonde ik op 102. Later zijn ze
verhuisd naar de Willem Buytewechstraat 101. Hennie en ik zijn een hele
tijd goed bevriend geweest. Nadat
ik begin 1956 voor 21 maanden in
militaire dienst werd opgeroepen,
ben ik haar uit het oog verloren. Wat
ik verder nog van haar weet is dat
ze, voor ze naar de Taandersstraat
kwam, een tijdje op Curacao heeft
gewoond en dat ze op 1 januari jarig
is. Wie kan iets over haar vertellen?
Rien van Vuuren
‘t Hoogje 6
4756 CP Kruisland
M.van.Vuuren14@kpnplanet.nl
0167-533276

HBS Afrikaanderplein
Met verbazing en
onder dank voor de reacties op mijn eerdere
oproepjes in DOR,
waag ik nog een schot.
Op een oude gevonden
schoolfoto van mijn
klas 4a uit 1947 voor
de HBS Afrikaanderplein staan met pijltjes
Jan v Bonzel en Tonny
de Groot, die op de ONA avonden samen de “sound mixers” vormden.
Ik hoop, dat ze kunnen reageren op mijn e-mailadres.
eohuisman@gmail.com of mijn telefoon 078-6128953.
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Een lieverd van honderd jaar
Eén van mijn eerste klussen als leerling-journalist bij Het Rotterdamsch Nieuwsblad, was verslag te doen van de viering van de honderdste verjaardag van een inwoonster van de Maasstad.
In de zeventiger jaren was het behalen van zo’n hoge leeftijd nog een zeldzaamheid. Een honderdjarige kreeg dan steevast de burgemeester op bezoek en dat ‘nieuws’ moest in de krant.
Met pen en notitieblokje liep ik met
een fotograaf van de redactie op de
Coolsingel naar Huize Sint Anthonius op de Nieuwe Binnenweg, waar
de dame in kwestie al geruime tijd
onderdak genoot. Toen we ons bij het
tehuis meldden, werden we door een
vertegenwoordigster van de directie naar een vertrek geloodst. Daar
moesten we wachten op de toenmalige
burgemeester André van der Louw en
andere persvertegenwoordigers, opdat
we gezamenlijk op het geplande tijdstip
bij de jarige konden binnenvallen.
Een aantal minuten vóór dat tijdstip
kwam de burgemeester, met in zijn
kielzog de voltallige directie, het
vertrek binnen. Er werd wat gepraat
over koetjes en kalfjes, in afwachting
van andere verslaggevers. Die kwamen
niet. Vijf minuten later werden we
in een lift geperst en stegen naar de

verdieping, alwaar in een kamer het
feestvarken en familieleden op het
hoge bezoek zaten te wachten.
Presentje
Het was een krasse en in nog redelijk
goede gezondheid verkerende dame,
die we aantroffen in een feestelijk
versierde stoel. De honderdjarige bleek
ERYHQGLHQQRJÀLQNYDQGHWRQJULHP
gesneden. En ze was lief, heel lief.
In eerste instantie had ze een onderonsje met de burgemeester, tegen wie
]HRQGHUPHHU]HLGDW]HJHHQÀDXZ
idee had wie hij was, maar dat hij wel
een mooie snor had. Ze kreeg van Van
der Louw namens de gemeente een
presentje. Toen ik aan de beurt was,
haar de hand schudde en feliciteerde,
vroeg ik of ik haar een paar vragen
mocht stellen. Ze vond dat een rare
vraag: “Want al honderd jaar worden

mij vragen gesteld, zonder dat mij ooit
is gevraagd of die wel gesteld mochten
worden”, antwoordde ze. “U vraagt
maar raak”, vervolgde ze, “maar of ik
op alle vragen zal antwoorden, moet
u maar afwachten.” Ze beantwoordde
alle vragen en ik noteerde. Toen we
YHUYROJHQVQyJHHQNRSMHNRI¿H
nuttigden, zagen we dat de lieverd
na een paar minuten plotseling werd
overmand door vermoeidheid. Haar
ogen vielen dicht.
In de veronderstelling dat ze in een
diepe slaap was verzonken, opperde
Van der Louw op een gegeven moment
hardop dat we maar moesten opstappen. Hij had die woorden nog maar
nauwelijks gesproken, of de jarige
mompelde uit slaapstand: “Dat is goed.
Ik zie u over honderd jaar misschien
wel weer.”
Ze opende haar ogen en zei toen: “Jul-

Zomer-concert
SOREO …..
Ook deze zomer verzorgt Senioren-orkest Rotterdam en Omstreken SOREO
uit Rotterdam twee vrolijke middagconcerten in winkelcentrum De Ridderhof te
Ridderkerk. De organisatie is in handen
van Stichting Evenementen Ridderkerk
en het eerste concert is vrijdag 11 juli
van 14.30 - 15.30 uur. Zoals gebruikelijk wordt er gezorgd voor zitplaatsen,
zodat de toehoorders volop kunnen genieten van de vrolijke SOREO-klanken.
SOREO - van oorsprong een seniorenorkest - is naarstig op zoek naar nieuwe
leden. Vooral klarinettisten staan hoog op
het verlanglijstje.
Bent u een ervaren muzikant, bespeelt u
een instrument dat past in een harmoniebezetting en vindt u het leuk 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.

lie mogen me bij het afscheid nemen
ook een kus geven hoor!.” Dat deden
we, met veel genoegen.
Heerlijk
In de lift naar beneden vroeg ik Van
der Louw of hij het een leuke taak
vond om bij honderdjarigen op bezoek
te gaan. “Weet u wat het is”, zei hij,
“het gaat niet zozeer om die leeftijd,
maar om de mensen. Zulke fantastische stadsgenoten ontmoeten zoals
deze dame, dat is toch heerlijk. Ik zou
soms wensen dat het hele Rotterdamse
ambtenarenapparaat bestond uit zulke
lieverdjes van honderd jaar…”.
“Dat zal in geen honderd jaar gebeuren”, zei ik. “Ik vrees dat u gelijk
hebt”, lachte Van der Louw, waarna hij
serieuzer werd en vroeg: “Maar doet
u mij een genoegen: zet dit alsjeblieft
niet in de krant”.
Dat beloofde ik hem. Dat stond toen
niet in de krant.
Nu, ruim dertig jaar later, wél.
Ed van Helten

Puzzel mee en win !!!
Voor de puzzelliefhebbers vormde de oplossing van het kruiswoordraadsel in De Oud-Rotterdammer nummer 13
geen al te groot probleem. Vrijwel iedereen vond de juiste uitkomst, die ditmaal luidde:

Ik geniet van de skyline langs de Maas.
De meeste ras-Rotterdammers zijn het hier roerend mee eens, al kregen we soms ook een opmerking van lezers die
meenden dat onze stad er met al die prachtige architectonische hoogstandjes langs de rivier niet op vooruit is gegaan.
Dat was echter een zeer kleine minderheid. Het overgrote deel geniet inderdaad van dat nieuwe Rotterdam. Zo ook de
prijswinnaars:
T.H. van Schijndel uit Ridderkerk en E. van Heest uit Rotterdam
Zij krijgen binnenkort bericht van organisatiebureau Martin Hanson en mogen twee vrijkaarten voor een Zondagochtendconcert naar keuze tegemoet zien.
)PSJ[POUBBM
NFJTKFTOBBNUFMXPPSEJOIPVETNBBUWPPSESPHFXBSFOUSPFQCJKFFOIPSFO
EFEJFSFOLFWFSTPDJBMJTUJTDIFQBSUJK BGL SJUVFFMHFCSVJLWPPSHFSFDIU
 CBTLFUCBMDMVC BGL   LMFEJOHTUVL  MFOHUFNBBU  IBMG PN IBMG BGL  
MBOEJO"[JÌMBOEJO#SB[JMJÌ BGL EJSFDUFVS BGL UJFOUKF #BSH BMHF
NFOFPVEFSEPNTXFU BGL HSFUJH HFXJMMJH OBBNWPPSLMFJONFFSUKFSFMJHJF
WFSUSPVXFO   XBUFSLFSJOH  TDIBQFOIPFEFS  WMBL FO FGGFO WBO PQQFSWMBL
 MBOE JO ;VJE"NFSJLB  IPPGETUBE WBO -FUMBOE  IPPGE PG FJHFOBBS WBO FFO
CBOLQJMBBS PCFMJTL HJFSJHBBSEWVMLBBOPQ4JDJMJÌ/FEFSMBOETMBOEFMJKL
EBHCMBETMVXEJFSCPWFOTUFWFSEJFQJOHWBOFFOIVJTHFXJDIUQMBBUT
JO6USFDIUNBOOFUKFTIPOEHFCSFL CFIPFGUF SBBNTDIFSN&VSPQFTF
SFLFOFFOIFJE BGL   OFWFM  CFSHXFJEF  EFFM WBO HFMBBU  /FEFSMBOETF
PNSPFQWFSFOJHJOH BGL   MFOHUFNBBU BGL   IVJT POSPFSFOE HPFE   PQFO
CBBS WFSWPFSNJEEFM  CJKWPFHMJKL OBBNXPPSE BGL   UJKEQFSL  WFSEJFQJOH 
OJFUHFCPOEFOPOUTUFNE BBOTUPPUOFNFO JFNBOEEJFCJKIFUWPFUCBMMFOPQ
EFCBOL[JU
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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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7FSUJDBBM
 FFO MFHFSJOH WBO LPQFS FO [JOL  NBBOTUBOE BGL   EFFM WBO FUNBBM  B[JKO
OBBSHFFTUJHMFWFOTMVDIUUFMXPPSEIFNFMMJDIBBNIPPHTUFQVOUUJUFM
BGL   OJFU ESPOLFO  EVX [FU   5SBOTQPSU *OUFSOBUJPOBM 3PVUJFS BGL  
TUFSL JK[FSIPVEFOEF HSPOETPPSU  EJFSFOHFMVJE  IBBSMPPT  TUSFFL HFXFTU 
QMBBUTJO/PPSE)PMMBOEIVJTEJFSFFOBWPOEJOEFXFFLEBUXJOLFMTMBOHFS
HFPQFOE [JKO  QMBBUT JO *TSBÌM  TDIBQFOQSPEVDU  TQFMFS EJF NFO EPPS FFO
USBOTGFSWFSXPSWFOIFFGUPQHSPUFBGTUBOEEPQIFJEFWFSEJDIUTFMPGWFS[JO
TFM  FFOIFJE XBBSJO IFU BBOUBM USJMMJOHFO QFS TFDPOEF XPSEU VJUHFESVLU  LMFJOF
HSPFQWPPSOBNF CFWPPSSFDIUF NFOTFOEFFMWBOCPPNXPSUFMWVSJHNPF
EJHQBBSEHFWBOHFOJTXPOEFSNJEEFM[VJWFMQSPEVDUEFFMWBOCFTUFL
UPPJ PQTNVL NBOJFSPNJOIFUXBUFSUFTQSJOHFOSPOEWFSLFFSTQMFJO
&VSPQFTF IPPGETUBE  NPOE WBO FFO WVVSTQVXFOEF CFSH  CPPNTPPSU  IFU
XJKGKFWBOIPFOEFSBDIUJHFWPHFMT&VSPQB BGL TUJDIUJOHSPLFSTCFMBOHFO BGL 
XFSLFMJKL[P[JKOEHFHPUFOTUBBGWBOLPTUCBBSNBUFSJBBMTUJKMEBOTWPPS
JOTBNFOTUFMMJOH BGHFNBUMBOECPVXXFSLUVJHEFPVEFSF -BUBGL 

3

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

#F[PFLIFU)VNBOJUBT

PWFSEFEJFOTUWFSMFOJOHWBO)VNBOJUBT PWFSIFUXPOFOFO
)FSJOOFSJOHTNVTFVN
XFSLFOFOEFOJFVXTUFPOUXJLLFMJOHFO
Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een
tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Australië omarmt
Humanitas-zorgconcept

dinsdag
d
d t/m
/ zondag
van 13.30 - 16.00 uur
(SBUJTFOUSFF
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

/BFFSEFSFVJUOPEJHJOHFOWBO$IJOB 9JBO )POH,POH ;VJE
Waar het verleden
,PSFB  EF7FSFOJHEF 4UBUFO FO FFO BBOUBM &VSPQFTF MBOEFO 
toekomst heeft
WFSCMFFG)BOT#FDLFSFJOEKVOJPQWFS[PFLWBOEF"VTUSBMJTDIF
SFHFSJOHFFOXFFLJO"VTUSBMJÑPNIFU)VNBOJUBTDPODFQUNFU en Sussan Ley (Huisvesting en
[JKOMFWFOTMPPQCFTUFOEJHFXPOJOHFOFOHFMVLTBBOQBLUPFUF Vrouwenzaken) en minister Kristina Keneally (Ouderen) van de
MJDIUFO
staat New South Wales. Kranten
Dit model, met eigen
spraken van ‘de internationale
regie, eigen activizorggoeroe’ en de minister voor
teiten, uitgebreide
Ouderen gaf onderstaand officifamilie-aanpak en
eel parlementsbericht uit.
ja-cultuur bleek aan
te slaan. Becker gaf
Humanitas is zich bewust van de
drie lezingen, waartaak haar ontwikkelde kennis uit
onder in Canberra
te dragen. Humanitas heeft als
en later tijdens een
non-profit-organisatie haar zorgsymposium in Sydfilosofie met gemeenschapsgeld
ney voor een gehoor van 180 televisie-optreden voerde hij, en vrijwillige gaven ontwikkeld
ouderen (waaronder een flink daartoe uitgenodigd, uitgebreide en koestert dus geen bedrijfsgeaantal Nederlandse immigran- gesprekken met de federale mi- heimen. Dat verklaart mede de
ten), georganiseerd door COTA, nisters Tanya Pilbersek (Huisves- wil haar kennis en ervaring met
dé non-profit ouderenorgansa- ting en Vrouwenzaken) en Justine anderen te delen, in Nederland,
tie van West-Australië. Naast Elliot (Ouderen), de ‘schaduwmi- maar de laatste jaren ook steeds
acht radio-interviews en een nisters’ Margaret May (Ouderen) meer buiten de landsgrenzen.

Honderd internationale
topvrouwen bezoeken
Humanitas
7JB EF PSHBOJTBUJF ;POUB CSBDIUFO IPOEFSE JOUFSOBUJPOBMF
UPQWSPVXFO FFO CF[PFL BBO )VNBOJUBT"LSPQPMJT )FU FO
UIPVTJBTNF PWFS IFU EJOFS JO SFTUBVSBOU "LSPQPMJT  EF )V
NBOJUBTPQ[FU FO IFU )FSJOOFSJOHTNVTFVN TUFFH UPU HSPUF
IPPHUF&FOFOBOEFSLXBNUPUTUBOEEPPSEFJOUFSOBUJPOBMF
GBBNEJFIFU)VNBOJUBTDPODFQUJONJEEFMTIFFGU
Het bezoek maakte deel uit van
de 59ste Zonta Internationale
Conventie over ‘Global empowerment through local action’.
Zonta International is een serviceclub, bestaande uit vrouwen in een leidinggevende
functie. Het internationale gezelschap vergaderde niet alleen (in De Doelen, en voor de
59e keer), maar maakte in Rotterdam ook kennis met maatschappelijke aspecten van ons
land, waaronder de ouderenzorg. Bij dit onderwerp dacht de
organisatie ‘vanzelfsprekend al
snel aan Humanitas’, zo schreef
zij ons. Van de deelnemers aan
de Conventie kozen maar liefst
100 vrouwen voor Humanitas.
Aan het bezoek aan Humanitas-

Akropolis namen vrouwen
deel uit 21 landen van over
de hele wereld: uit Europa
(32), Noord- en Zuid-Amerika
(27), Azië (15), Afrika (8) en
Australië( 19).

Studio-woningen voor oud èn jong in De Carnissedreef!
Langs de Carnissesingel in Charlois staan
de woongebouwen van A%F $BSOJTTF
ESFFG. Daar zijn nog enkele eenkamerappartementen (ook voor studenten)
beschikbaar. De Carnissedreef ligt op
loopafstand van het overdekte winkelcentrum Zuidplein en het gelijknamige
metrostation. Het naastgelegen Humanitasverpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’
heeft uitgebreide faciliteiten, waaronder

een mini-supermarkt, grote buitentuin
en het gezellige restaurant ‘De SmulpAap’ met zijn prachtige buitenterras. De
nettohuur, exclusief service- en verwarmingskosten, bedraagt vanaf de € 400,per maand.
Bel voor meer informatie mevrouw Coby
Bosker van Humanitas, telefoon  
 of het PWS-team Humanitas:


Wonen in de Beverwaard met alle diensten op gebied
van wonen, welzijn en zorg van Humanitas
*+TTFMCVSHI is een prachtig, groot servicecomplex met 198 tweekamerappartementen (64 m2) en een royale, veilige
binnentuin. In restaurant ‘De Blaffende
Bever’ kunt u heerlijk eten, o.a. ‘buiten’ in
de serre. De gemiddelde nettohuur bedraagt vanaf € 550,-, exclusief service- en
verwarmingskosten.
Voor meer informatie: zie hierboven bij
‘De Carnissedreef’.

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier
Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

