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Pingpongen op de eetkamertafel
Sport heeft van jongs af aan
mijn grote interesse gehad.
Voetbal was mijn eerste
passie, maar andere sporten
konden ook op mijn warme
belangstelling rekenen. Als
ik niet met een voetbal in de
weer was, vermaakte ik mij
net zo lief met kleinere ballen, zoals een tafeltennis- of
biljartbal. De mogelijkheden
waren er destijds meer dan
genoeg, zowel thuis als in de
stad waar grote tafeltennisen biljartcentra, zoals aan
de Nieuwe Binnenweg en de
Kipstraat, volop gelegenheid
boden je favoriete sport te
beoefenen.

Die centra, daar kwam ik pas later, in
mijn tienertijd. Maar al op jongere leeftijd maakte ik kennis met deze sporten.
Ik zal een jaar of tien geweest zijn toen
er bij ons een tafelbiljart in huis kwam.
Het is mij nu nóg altijd een raadsel hoe
we daarop hebben kunnen spelen in die
benauwde huiskamer in de Robijnstraat.
Zo’n beetje alle meubels moesten opzij,
de eetkamertafel naar het midden en dan
konden we van acquit. Zo af en toe kon
je lekker aanleggen voor een stoot, maar
dikwijls moest je kunst- en vliegwerk
uithalen om met je queue behoorlijk
achter de bal te komen. Je leerde er wel
van improviseren, wat mij later, op de
betere biljarts, nog wel eens van pas
kwam.
Nog gekker werd het als we besloten te
gaan tafeltennissen. In diezelfde kleine
woonkamer werd dan een netje aan de
tafel bevestigd en daarop werd fanatiek
gepingpongd. Op de vierkante meter,
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- Het tafeltenniscentrum vond onderdak op de etage boven Vroom & Dreesmann -

zou je kunnen zeggen. Veel van mijn
vriendjes deelden dezelfde passie voor
sport en ook bij hen werd menigmaal
de woonkamer ontruimd om te kunnen
pingpongen.
Zalennood
Later bracht ik de eerste beginselen
die ik in de woonkamer had geleerd op
professionelere locaties in praktijk. Om
eens goed te kunnen biljarten togen we
naar het biljartcentrum in de Kipstraat
en om je heerlijk te kunnen uitleven met
batje en celluloid balletje moest je naar
het tafeltenniscentrum aan de Nieuwe
Binnenweg.

Sociaal
De in het tafeltenniscentrum gevestigde
verenigingen trainden er regelmatig en
speelden er hun competitiewedstrijden,
maar het centrum had tevens een sociale
IXQFWLH(QGjjUSUR¿WHHUGHQZLMYDQ
Ik maakte kennis met het centrum
via school, want onze gymleraar was
een liefhebber van tafeltennis en nam

- Tientallen tafels voor de pingpong liefhebbers -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Dat centrum was in 1952 geopend in het
noodgebouw van Vroom & Dreesmann,
waar Ford-dealer AIR Ford onderdak
had gevonden. Dankzij dit bedrijf kon
een grote zaal, op de eerste verdieping,
voor de sport worden ingericht.
Het tafeltenniscentrum moest in eerste
instantie de forse zalennood in Rotterdam lenigen. Veel zaalsportverenigingen
kampten in de stad met gebrek aan een
goede ruimte om hun sport te kunnen
beoefenen en dat gold zeker ook voor
menige tafeltennisvereniging. Voor
hen was het centrum een uitkomst en
bovendien nog eens een bijna ideale
speelruimte ook. In minder dan geen tijd
vestigden zich er elf clubs, waaronder
illustere namen als Germinal en het nog
altijd bestaande Twenty-One Up.
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ons tijdens een les soms mee naar de
Nieuwe Binnenweg. Dat was verplicht,
maar het beviel ons zo, dat we er vaak
na schooltijd terug gingen om met
enkele vrienden nog een balletje te slaan.
Natuurlijk kon je er bat en bal voor een
klein prijsje huren, maar al snel kwam er
eigen materiaal, want het was niet altijd
top wat je aan leenmateriaal in je handen
gedrukt kreeg.
Ik heb er in die jaren menig robbertje
uitgevochten en een aardig balletje leren
slaan. Bij lange na niet genoeg om een
topper te worden, of zelfs maar in de
buurt te komen, maar genoeg om het
spelletje zo leuk te gaan vinden dat ik
op latere leeftijd nog een aantal jaren
competitie heb gespeeld.
Verval
Uiteindelijk heeft het tafeltenniscentrum

bijna 24 jaar aan de Nieuwe Binnenweg
gezeten. In de jaren ’70 trad echter het
verval in. Het centrum verpauperde,
voldeed niet meer aan de eisen en
trok steeds minder bezoekers. Een
facelift verlengde het bestaan nog met
enkele jaren. De versleten vloer werd
vervangen, er kwamen nieuwe tafels en
afscheidingsschotten, maar het was niet
voldoende om de teloorgang te stoppen.
Voor de daar spelende verenigingen
bleef het nog enige jaren de thuisbasis,
maar ook daar kwam in 1976 een einde
aan. Mijn laatste partij speelde ik er
tegen mijn zwager, omstreeks 1974.
Het was toen al lang niet meer zo leuk
als in de jaren zestig, maar toch nog
altijd veel leuker dan pingpongen op de
eetkamertafel.
Fred Wallast

Jarig!!
We kunnen weer een tipje van de sluier oplichten. De Oud-Rotterdammer viert de
derde verjaardag in het weekeinde van 18 en 19 oktober. Zet dat maar vast in uw
agenda en ga op zoek naar uw oliejas en zuidwester, want we kunnen al verklappen
dat onze lezers zich ditmaal kunnen opmaken voor een uniek maritiem festijn.
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Onze unieke
service:
U wordt grat
is
opgehaald
en
thuisgebrach
t 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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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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Op de Groene Hilledijk
Toen ik vijf jaar was, de dag na mijn verjaardag, bracht mijn
tante mij met bus 52 van de Zwaerdecroonstraat naar ons
nieuwe huis op de Groene Hilledijk. Mijn vader was amanuensis op het Johannes Calvijnlyceum geworden, vandaar onze
verhuizing van Vlaardingen naar Rotterdam. Met grote ogen
liep ik langs de speelweide, waar het gras wel een halve
meter hoog was. De pijp van het Zuiderziekenhuis trok meteen
mijn aandacht. Twintig jaar hebben we daar vanuit ons raam
tegen aan gekeken.
Toen kreeg ik de schrik van mijn leven:
PHWGRQGHUHQGJHUDDVHQDOÀXLWHQG
kwam een treintje voorbij (later leerde
ik dat dit de “Gillende moordenaar”
was) op weg naar Puttershoek. De eerste weken zijn we nog vaak geschrokken en renden we naar het raam. Ook
de ziekenauto’s met gillende sirene
waren een sensatie.
Later vonden we het allemaal heel
gewoon en nadat de klinkertjes plaats
hadden gemaakt voor asfalt, werd het
steeds drukker op de Groene Hilledijk,
maar op rustige perioden van de dag
konden we heerlijk rolschaatsen. In, ik
meen, 1964 hebben we op een zondagmorgen zelfs kunnen schaatsen op de
weg, wat een tijd!
Al snel moest ik naar de kleuterschool aan de Hogehof, van juffrouw
Slikkerveer. Later bezocht ik hier de
Hervormde Zuider Uloschool van de
heer J.J. van Lindt van Erk. M’n lagere

CCtje

school was op de Mare, met Vos als
hoofd der school. Later verhuisde de
school naar de Kromme Zandweg,
achter de Spil. Met weemoed denk ik
terug aan juffrouw Snoei en meester
Buddingh. Natuurlijk werd er veel
buiten gespeeld met al de kinderen
die in de nieuwe huizen waren komen
wonen, zoals: de kinderen Couwenberg
(Sjoerd, Gusta, Marieke en Annet)
en Annie de Troje bij ons op de trap,
Nettie van Krimpen, de jongens Wisse
(Kees, Jaap en Wim) en hun zusje Lies
(mijn eerste vriendinnetje tot wel klas
vier van de lagere school), Cor v.d.
Beek (de latere drummer van Shocking
Blue, overleden in 1998) met zijn
knappe zus Joke, Bert en Nel Brink,
Hans Wijnsema, de kinderen Vonk
van schuin beneden, Gijs en Henk
van Engelen, die nog steeds (??) een
pompstation/oliehandel runnen aan het
eind van de Beyerlandselaan, Jeannot

en René Visser, de zonen van Ton Visser die ploegleider was van de Willem
II/Gazelle wielerploeg, Rob en Ton
Petterson, Frank de Meijere en Puck
van Lingen van het Groeneveld, broer
en zus Van Tongeren en de gebroeders
Vercruisen van de Groene Zoom en
Hans, Paul, Annemieke en Theo Knijff
van de Leede. Waar zijn zij gebleven??
Ik ben er natuurlijk veel vergeten, maar
dat is niet zo gek na 55 jaar. Toch lijkt
het me erg leuk reacties te krijgen van
mensen uit die tijd tot 1969 (toen ben
ik getrouwd en naar Alphen aan den
Rijn verhuisd waar ik Frank de Meijere
weer ontmoette).

c foto burosolo.nl

op de Groene Zoom ging (meester de
Greef en later Berghout) verlegde ik
mijn speelterrein meer naar deze omgeving, zeker door mijn lidmaatschap
van Rotterdam Zuid, afdeling korfbal.
Een ontzettend leuke tijd, maar dat is
misschien iets voor een volgend stukje
met namen uit vervlogen tijden.
Jaap Kooreman
Gooiland 21,
2371 PK Roelofarendsveen
071 3312740
j.w.kooreman@casema.nl

“Douce France, cher pays de
mon enfance’’, Charles Trenet
Frankrijk, dat heeft ook wel wat. Mijn grote vriend Rients Gratama placht altijd te zeggen: “Frankrijk, een fijn land, er moesten
alleen geen Fransen wonen.” Daar zat vroeger ook wel wat in.
Frankrijk is een heel groot land, je rijdt er niet in een dag doorheen zal ik maar zeggen, en als je daar dan woont en je komt
nooit ergens anders, dan ben je al gauw geneigd te denken dat
Frankrijk eigenlijk de hele wereld is. (Amsterdammers hebben
dat ook, alleen met aanmerkelijk minder reden. Die komen ook
nooit ergens anders, denken dat de wereld aan het eind van de
Overtoom ophoudt, maar die wonen op een postzegel, dus hun
denken berust gewoon op een verkeerd soort eigenwaan. Jammer genoeg heeft dat zijn weerklank op de pers en de televisie,
die worden ook beheerst door dat ghettobeeld, maar daar gaat
het nou niet over.)

Cox Column

Het braakliggende stuk land tussen
de achterkant van Groene Hilledijk,
Leede en Groene Zoom was een waar
paradijs voor ons. Vooral het massale
verstoppertje spelen op zomeravonden,
vanaf het balkon gadegeslagen door
vele ouders, staat me nog goed bij, net
als de vele voetbalwedstrijden. Later
kwam er een padvindersonderkomen
en was het met het spelen gedaan, al
gingen we toch nog wel veel over het
geplaatste hek. In de wintertijd gaf het
waterrijke Vreewijk ons de gelegenheid
te schaatsen (Elfbruggentocht) en ijssie
te piepen. Geweldig!
Toen ik later naar de Vreewijkschool

Fransen vonden het bijvoorbeeld lange
tijd niet nodig een andere taal dan het
Frans te spreken. Ze vermoedden niet
eens dat er een andere taal bestond. De
taal van Molière en Voltaire en Francois
Mauriac en van onvergetelijke chansonniers, zoals daar zijn Charles Trenet,
Georges Brassens en Gilbert Becaud.
De laatste noemden ze “Monsieur Cent
mille volt”, oftewel “Meneer honderdduizend volt”, vanwege de ongelofelijke inzet waarmee hij optrad. Ik ben
zo gelukkig geweest hem een keer te
zien werken, in het beroemde Olympia

in Parijs, ik schat in 1962, ik was er
heen gereden vanaf het abattoir in een
vleeswagen van Goedegebuur, midden in
de nacht aangekomen in de “Hallen”, die
pulserende onderbuik van Parijs, waar
het op dat uur nog krioelde van de mensen en de groenten en de vleeskarkassen
en de cafés met uiensoep en de hoeren in
de Rue Saint Denis, maar daar durfde ik
niet eens naar te kijken en later op de dag
vond ik gelukkig mijn logeeradres bij
twee meisjes in het zestiende quartier die
ik het jaar daarvoor tijdens mijn diensttijd in La Courtine had ontmoet, nee,

keurige meisjes hoor, er is niets gebeurd
waar we ons naderhand voor hoefden te
schamen, ik was er niet zo vlug bij heb
ik al eens verteld, maar ik had het over
Becaud, en toen ik die show zag, ik had
natuurlijk van mijn leven nog niet zoveel
gezien, dacht ik: “Dat wil ik ook! Daar
wil ik ook bij horen!” Op het einde, om
een voorbeeld te geven, bij het applaus
nemen, zwaaide het doek open en toen
hing ie er in! In dat doek, met een
reuzenzwaai het toneel op en met een
dodensprong tot aan het voetlicht (dat je
toen nog had). Daar moet natuurlijk een
versteviging in gezeten hebben, heb ik
mij jaren later bedacht, maar ik heb dat
niemand ooit in de hele wereld nog eens
zien doen. Als je uit zijn liedjes zou moeten kiezen, heb je het natuurlijk over een
“mer á boire”, een zee die je niet leeg
gedronken krijgt, maar een bijzondere
voorliefde heb ik toch voor ‘Nathalie’.
Laatst draaide Radio Rijnmond het. De
platenknecht van dienst lulde natuurlijk
wel weer door het slot heen, maar ze
draaiden het tenminste. ‘Nathalie’ is een
prachtig verhaal over de zanger die in
het Moskou van de zestiger jaren wordt
rondgeleid door zijn gids Nathalie.

“La Place Rouge etait blanche, la
neige faisait un tapis…’’ Het Rode
plein was wit, de sneeuw had er een
tapijt overheen gelegd. Het IJzeren
Gordijn stond nog, de Koude Oorlog
was nog aan de gang, en dat vind
ik ook zo goed aan het lied, na de
rondleiding wacht op de kamer van
Nathalie op de universiteit “une bande
d’étudiants”, ’n hele zwik studenten, en
dan zingt hij: “On a rit, on a beaucoup
parlé, ILS VOULEAIT TOUT SAVOIR…” , zij wilden alles weten! Van
het Westen, waar de vrijheid heerste!
Want in tegenstelling tot wat de Linkse
Kerk in Nederland van die dagen ons
wilde doen geloven waren die mensen
daar helemaal niet tevreden en gelukkig
in hun Heilstaat. En dat geeft het liedje
een prachtig terloops engagement. Dit
alles nog los van het briljante orkestrale
arrangement.
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Vervangen van uw inbouwapparatuur?
Ook dat kan...bij Budgetplan!
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DE GROOTSTE VAN NEDERLAND
Koken

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

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

Vaatwassers
vanaf
399.-

Grote partij
afzuigkappen
Meer dan
50 ovens

Koelkasten

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

Inbouw-magnetron vanaf 199.Combimagnetrons vanaf 499.-

5

Bekend van

OP ZONDAG GESLOTEN

TV Rijnmond

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

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

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

“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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Over mijn vader
Mijn vader, mijn vriend, is maar 66 jaar geworden. Hij was een fijn mens en ik heb mooie herinneringen aan de zeven jaar dat ik bij hem aan boord voer. Hij heeft in zijn jonge jaren heel kort de
Openbare Lagere school bezocht, maar heeft het voor de oorlog toch nog tot voorzitter gebracht
van een bond voor Kapiteins en Stuurlieden, KSV, dat betekende Koers Steeds Veilig.
Mijn vader was negen jaar toen hij
van school af moest. Hij had volgens
zijn ouders genoeg geleerd en in die
tijd, 1898, was iedere cent die verdiend kon worden welkom. Hij werd
roeier!!! op een biervlet. Een jochie
van negen jaar, die samen met een
ander jochie van ongeveer dezelfde
leeftijd die vlet door het niet altijd
even kalme water van de Maas roeide,
met de bazin aan boord, om bier te
verkopen op de schepen die op de
rivier op de boeien lagen. Drinkwater
was toen in Rotterdam een gevaarlijke drank. Met een stoop bier, want
dat heette zo, werd hij de gangway
opgestuurd om zijn handel aan de man
te brengen.

Margarine
Het verhaal gaat nog verder terug. Hij
vertelde mij ooit dat hij als zesjarig
manneke door zijn moeder naar de
Kipstraat in Rotterdam werd gestuurd
om vijf pakjes Solo margarine te halen. Bij die aankoop van één kwartje
kreeg hij dan gratis een ontbijtkoek.
Dat was een traktatie. Halverwege
kwam hij tot de ontdekking dat hij
zijn kwartje verloren was. Toen hij op
straat zijn leed stond uit te janken, trok
hij de aandacht van een Rotterdammer. En Rotterdammers zijn een uniek
volk. Onvervaard liet de man zijn
bolhoed rondgaan (de normale hoofdbedekking in die tijd voor mannen)
en haalde in een mum van tijd een

gulden aan los geld op, werkelijk met
centjes bij elkaar gehaald. Mijn vader
kreeg twee kwartjes, die andere twee
hield die Rotterdammer zelf, voor niks
gaat de zon op, en mijn vadertje kon
toch die vijf pakjes Solo margarine
en die ontbijtkoek halen. Toen hij
thuis kwam met zijn boodschappen
en zijn moeder het extra kwartje gaf
en bovendien het kwartje dat hij dacht
kwijt te zijn in een kapotte jaszak
vond, viel mijn grootmoeder op haar
knieën uit dankbaarheid. De reden
dat mijn grootmoeder, die ik helaas
nooit gekend heb, krap in haar geld
zat kwam doordat het schip, de Pieter
Caland, waarop haar man als stoker
voer, op de terugtocht van Amerika

- De oude HAL-schepen waren veel mooier dan de moderne -

nog niet gemeld was bij Lands End
in Engeland. Het was een schip van
de NASM en bij slecht weer of als ze
tegenwind hadden en het schip op een
bepaalde tijd nog niet was gemeld,
ZHUGGHZHHNEULHIJHVWRSW WHOHJUD¿H
aan boord bestond nog niet ). Dat
waren nog eens andere tijden. Mijn
vader vertelde het mij zelf, zo’n 70
jaar geleden en dat verhaal schoot
ineens in mijn gedachten toen ik die

“Eurodam” voor de Holland-Amerika
kade zag liggen. Het spijt me, het
schip doet me denken aan een drijYHQGÀDWJHERXZHU]RXGHQHLJHQOLMN
bloembakken met geraniums aan
weerskanten moeten hangen. Dat in
tegenstelling tot de Nieuw Amsterdam, uit de vorige eeuw. Een prachtig
mooi echt zeeschip.
Harm Jager

Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was dat nou 69”
Het drama van veertien dagen geleden rond de onbekende fout
in mijn (hoofd)computer heeft een langer staartje gekregen dan
ik in eerste instantie gedacht had. De computer werkt weer
(Dank u!) en de meeste data is behouden gebleven. Echter alles
dat naar post riekt, is verdwenen naar het grote computerwalhalla. Niets is nog terug te vinden; van een simpele goedenmorgenwens tot diepe juridische e-mails van een advocaat zijn
verdwenen. En geheel tegen de ‘Waar-was-dat-nou-gewoonte’
in, waren de allermeeste oplossingen voor raadfoto 68 en 69 (u
weet wel, de foto’s met de RET-autobussen) per email binnengekomen. Niet één van die oplossingen heb ik nog!
Wel kan ik de raad- én de oplossingsfoto van Waar is dat nou 68 en
69 nog laten zien. Foto 68 liet/laat ons
de Putsebocht vanaf de hoek van de
Egelantierstraat bekijken. Zoals eerder
is vermeld, is de attentie naar mevrouw
P. van Schaik-Warnar in Rotterdam
gegaan. De heer H.J.Chr. Koster, Crommelinlaan 103, 2627 BH Delft: “Tot
mijn 10de jaar heb ik in Blijdorp in de
Cleyburghstraat gewoond. Daarna zijn
wij verhuisd naar de Heemraadssingel,
maar de lagere school heb ik in Blijdorp
afgemaakt. Ik bleef ook naar pianoles gaan bij juffrouw Wissink in de
Cleyburghstraat. Met de bus die op de

foto bij de eind/beginhalte staat (eerst
bus B, later lijn 31) ging ik op weg
naar huis. Onderweg stapte ik over op
tramlijn 22. De bus die de stilstaande
bus passeert, is lijn 33 (Centraal Station
– Overschie). Lijn 31 ging van de
Statenweg (Cleyburghstraat) naar het
Noordereiland.
Soms heb ik heel lang op de bus staan
wachten, want vooral ’s middags moest
de bus vaak voor de geopende Maasbruggen wachten. (Ik denk dat bedoeld
wordt, dat bus 31 op de Maasbrug
of in de Van der Takstraat tussen het
andere verkeer moest stil staan voor
de geopende Koninginnebrug. De

NU - 68

TOEN - 68

Maasbruggen heb ik nooit open zien
staan. AvdS). Waarom ik al die tijd op
een niet-komende bus stond te wachten,
weet ik niet. Ik had net zo goed via
de Statenweg naar het Bentinckplein
kunnen lopen om daar op lijn 22 te
stappen.” Ik hoop, dat de heer Koster
door de raadfoto nu (weer) niet in een
levensvraag terecht is gekomen. De
Rotterdamse attentie kleurt straks mooi
bij zijn Delfts Blauw.
Nu al kan ik zeggen, dat op foto 70
zoveel post- als emailinzendingen zijn
binnengekomen, dat ik over veertien
dagen aardig moet selecteren. De
brieven zitten met nietjes al aan elkaar;
de emailtjes zijn op twee computers
opgeborgen. Hoewel iedereen een uitdrukking vaak verkeerd gebruikt, durf
ik te zeggen dat ik een ezel ben. Het is

toch zo, dat een ezel in het algemeen,
zich niet tweemaal stoot aan dezelfde
steen? Ik hoop maatregelen getroffen te hebben, dat in de toekomst een

‘Waar-was-dat-nou-pagina’ echt weer
een pagina is.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 71
Wat waren we ‘vroeger’ trots dat we een
Kodak-boxje of Agfa
Clack hadden. We
konden fotograferen!
Dat de kwaliteit niet
kon tippen aan de
goedkoopste digitale
camera van 2008,
deed er niet toe. We
namen kiekjes van alles wat los en vast zat.
Een, nu door mijn computercrash voor mij onbekende, DOR-lezer(es) nam
in de jaren vijftig vanuit het raam van de woonkamer van ‘t ouderlijk huis een
IRWRYDQHHQUXVWLJNUXLVSXQW(pQWUDPHQWZHH¿HWVHQYRUPHQKHWYHUNHHU
verder zijn er de nodige voetgangers te ontdekken.
Als opvallend hoogtepunt is er de welbekende krantenkiosk te zien. Een kiosk
waar ook tramkaarten, de Lach, de Okido en (op maandag) Sportwereld te
koop waren.
Waar was dat nou?
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne
vóór 4 augustus 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou, Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ Rotterdam

TOEN - 69

NU - 69

Het e-mailadres is: waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Pagina 6

Dinsdag 22 juli 2008

Siemens wasautomaat voorlader
- max. centrifugetoerental 1200...600 per minuut
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TE KOOP / TE HUUR
“Van OldebarneveltStaete” in Rotterdam-Centrum

- trommelinhoud van 42 liter
- één knop voor programma en temperatuur
- onbalans correctietechniek
- grote vulopening ( 30 cm doorsnede)
- afm.: 60,0 x 85,0 x 56,0 cm (bxhxd)

van 699,-

nu

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

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22
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.

Koopinformatie: Atta Makelaars 010-4335710 | www.atta.nl
Vraagprijs vanaf € 199.500,- k.k.
Huurinformatie: Direct Wonen 010-4145555 | www.directwonen.nl
Huurprijs vanaf € 775,- p.m. ex. servicekosten
Aanvaarding per direct.

INTERIEURADVISEURS

MEUBELSTOFFERDERS

M

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

IEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG

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

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

G
ratis
o

phalen
terug bezoregn
en

Altijd
jaa
garantrie

3

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

Omstreeks deze tijd krijgen de 65-plussers weer hun AOW overgemaakt. Per 1 juli zijn de bedragen iets verhoogd. Daarom deze pagina vandaag geheel in het teken van het basispensioen van de staat
dat overigens door een omslagstelsel wordt opgebracht door jongeren. In de rubriek Rechten & Plichten hieronder behandelen we ook nadere vragen van lezers die verband houden met de AOW en eventuele aanvullende pensioenen. In de volgende De Oud-Rotterdammer zetten we onze korte serie voort over het al dan niet een testament laten opmaken.
Nadere vragen hierover of reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Magere ‘vetpot’ weer iets voller
Als een oudere geen aanvullend pensioen of vermogen
heeft, is het geen vetpot. Is
men ouder dan 65 jaar dan
moet men het alleen met
de AOW doen. Daarom is de
verhoging van deze uitkering
per 1 juli, hoe gering ook en
waarschijnlijk nauwelijks
toereikend om de gestegen
kosten op te vangen, zeer
welkom.
Het basispensioen van de staat is deze
PDDQGQHWWRPHW¼WRW¼JHVWHJHQ
afhankelijk van de leefsituatie. Zo ziet
een alleenstaande AOW’er zijn nettoXLWNHULQJWRHQHPHQPHWUXLP¼
WRWUXLP¼SHUPDDQG(FKWSDUHQ
YDQZLHEHLGHSDUWQHUVMDDURI
RXGHU]LMQNULMJHQVDPHQQHWWR¼
SHUPDDQGHUELM+XQJH]DPHQOLMNH
QHWWRXLWNHULQJNRPWGDQXLWRSUXLP
¼SHUPDDQG'DWLVH[FOXVLHI
YDNDQWLHWRHVODJHQGHWHJHPRHWNRPLQJ
$2:'H]HWHJHPRHWNRPLQJZRUGW
DDQDOOHSOXVVHUVXLWEHWDDOGHQ

KHWEUXWREHGUDJLVLQ¼
SHUPDDQG:DWGLWEHGUDJQHWWRLV
KDQJWYDQGHSHUVRRQOLMNHVLWXDWLHDI
$2:¶HUVGLHJHWURXZG]LMQRIVD
PHQZRQHQKHEEHQHONHHQHLJHQUHFKW
RSHHQ$2:SHQVLRHQ'HKRRJWH
GDDUYDQLVJHOLMNDDQGHKHOIWYDQKHW
QHWWRPLQLPXPORRQ'H$2:YRRUHHQ
DOOHHQVWDDQGHEHGUDDJWSURFHQWYDQ
KHWQHWWRPLQLPXPORRQ9RRUJHKXZGH
$2:¶HUVYDQZLHGHSDUWQHUMRQJHULV
GDQMDDUJHOGHQDIZLMNHQGHUHJHOV
1RUPDDOJHVSURNHQLVGH$2:JHOLMN
DDQSURFHQWYDQKHWPLQLPXPORRQ
'DDUERYHQRSNRPWHHQWRHVODJYDQ
PD[LPDDOKHW]HOIGHEHGUDJQDPHOLMN
EUXWR¼'HKRRJWHYDQGH
WRHVODJLVDIKDQNHOLMNYDQKHWLQNRPHQ
HQRIGHXLWNHULQJYDQGHMRQJHUH
SDUWQHU'H]HWRHVODJNRPWRYHULJHQV
YRRUQLHXZHJHYDOOHQ WHYHUYDOOHQ
SHUMDQXDUL
Toeslag
,QJHZLNNHOGLVKHWEHUHNHQHQYDQGH
WRHVODJGLHGH$2:¶HUNULMJWYRRU
GHSDUWQHUGLHMRQJHULVGDQMDDU

E

+HWEHUHNHQHQYDQGHKRRJWHYDQ
GHWRHVODJJDDWDOVYROJWGHHHUVWH
¼YDQKHWSDUWQHULQNRPHQLV
YULMJHVWHOG2RNHHQGHUGHGHHOYDQKHW
inkomen daarboven telt niet mee. Als
GHSDUWQHUGXV¼EUXWRYHUGLHQW
WHOWGHHHUVWH¼QLHWPHH2RN
LVHHQGHUGHGHHOYDQKHWPHHUGHUH ¼
¼ ¼YULMJHVWHOG
ZDWXLWNRPWRS¼
,QWRWDDOLVGDQ¼YULMJHVWHOG
9DQGHWRHVODJZRUGWGXV¼¼
 ¼ EUXWR LQJHKRXGHQ

6DPHQJHYDWNRPWKHWHURSQHHUGDWDOV
GHSDUWQHUMRQJHUGDQMDDULVRRN
ELMKHWDDQKRXGHQYDQHHQNOHLQHEDDQ
hij of zij aanzienlijk méér (honderden
HXUR¶V RYHUKRXGWGDQWHERXZHQRSDO
OHHQGHWRHVODJGLHGHSDUWQHUYDQDI
MDDURSGH$2:NULMJW
:HNXQQHQKHODDVQLHWLQKHWDOJHPHHQ
GHQHWWREHGUDJHQJHYHQYDQGH$2:
XLWNHULQJHQHQRIWRHVODJHQRPGDWGLH
afhankelijk zijn van de persoonlijke
EHODVWLQJRPVWDQGLJKHGHQ
%HKDOYHGH$2:]LMQRRNGHDOJH

PHQHQDEHVWDDQGHQZHW $1: GH
ZHUNORRVKHLGVXLWNHULQJHQ :: HQ
GHDUEHLGVRQJHVFKLNWKHLGVXLWNHULQ
JHQ :$2HQ:,$ LHWVYHUKRRJG
+HW]HOIGHJHOGWYRRUGHELMVWDQGVXLW
NHULQJHQ9RRUGHH[DFWHEHGUDJHQ
verwijzen wij u naar het ministerie van
6RFLDOH=DNHQHQ:HUNJHOHJHQKHLG
ZZZV]ZQO RIXZXLWNHULQJVLQVWDQ
tie UWV.

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
Uitruil doen of tóch
nabestaandenpensioen
Binnenkort moet ik beslissen over een
eventuele uitruil van mijn nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen van mijn werkgever.
Mijn vrouw krijgt een heel kleine aanvulling op haar AOW; zij wordt iets
later 65 jaar dan ik. Ik heb een eigen
huis dat is afgelost. Stel dat ik overlijd
en mijn vrouw kan geen gebruik meer
maken van het nabestaandenpensioen,
dan kan zij toch een deel van het huis
‘opeten’ of het huis verkopen? Mijn
YUDDJLVRIKLHU¿VFDOHDGGHUWMHVRQGHU
het gras zitten?
1HHKLHU]LWWHQJHHQ¿VFDOHDGGHUWMHV
RQGHUKHWJUDV=LMNDQGHµRYHUZDDUGH¶
LQKHWKXLVGHHOVµRSHWHQ¶RIWHJHOGH
PDNHQGRRUYHUNRRS(HQDQGHUHHQ
EHODQJULMNHUNZHVWLHLVHFKWHURIXYDQ
GHPRJHOLMNKHLGWRWXLWUXLOJHEUXLN
PRHWPDNHQ(HQKRJHURXGHUGRPV
SHQVLRHQXLWGHEHGULMIVUHJHOLQJOLMNW
DDQWUHNNHOLMNPDDUGDWKDQJWKHOHPDDO
DIYDQXZJH]DPHQOLMNH¿QDQFLsOH
RPVWDQGLJKHGHQHQIHLWHOLMNKRHODQJX
LQVFKDWGDWEHLGHQQRJWHOHYHQKHEEHQ
:H]LMQQLHW]R¶QJURRWYRRUVWDQ
GHUYDQXLWUXLO,PPHUVYROJHQVGH
VWDWLVWLHNHQOHHIWHHQYURXZJHPLGGHOG
PLQVWHQVYLMIMDDUODQJHUGDQHHQPDQ
9DDNLVKHWGXVYRRUGHDFKWHUEOLMYHQGH

SDUWQHUHHQJURWHJHUXVWVWHOOLQJRPQRJ
HHQQDEHVWDDQGHQSHQVLRHQWHNULMJHQ
]RODQJ]LM RIKLM QRJOHHIW
Wij kunnen niet voor u beslissen. Maar
ZHUDGHQXDDQRPLQJRHGRYHUOHJPHW
uw vrouw daarover een knoop door te
hakken.
Voorlopige teruggaaf
bij toeslag op AOW
Ik word in november 65 jaar en
ontvang AOW en een toeslag voor
mijn jongere vrouw zonder inkomen.
Daarnaast krijg ik een bedrijfspensioen. Heeft mijn vrouw van 60 jaar nog
recht op de voorlopige teruggaaf van
¼SHUPDDQGGRRUGH%HODVWLQJ
dienst? Moet ik dit stopzetten?
=LMEHKRXGWKDDUYRRUORSLJHWHUXJJDDI
RPGDWGHWRHVODJELMXZLQNRPHQ
NRPWHQGDDURYHUPppUEHODVWLQJ
ZRUGWJHKHYHQGDQLQKHWJHYDOGDW
EHLGHQDOOHHQHHQ$2:XLWNHULQJ
zouden hebben. Het past niet helemaal
SUHFLHVPDDUKHW]RXHUDOOHVELM
elkaar op neer moeten komen dat uw
$2:pQWRHVODJSOXVGHYRRUORSLJH
WHUXJJDDIYDQXZYURXZVDPHQQHWWR
evenveel is als dat beiden AOW zouden hebben.
Duits pensioen samen
met Nederlandse AOW
Ik ben Nederlander en heb daar
gewerkt tot mijn 23ste jaar. Vanaf eind

ZRRQHQZHUNLNLQ'XLWVODQG
Nu word ik in 2008 65 jaar. Ik ben
getrouwd met een Duitse vrouw van
thans 63 jaar. Zij heeft nooit gewerkt.
Hoeveel AOW krijg ik uit Nederland?
8NULMJWYDQDIXZVWHSURFHQW
YDQGH$2:YRRUJHKXZGHQ'DW
NRPWYDQDIMDQXDULQHHURSELMQD
HXURSHUPDDQGEUXWR8ZYURXZ
GLHQRRLWLQ1HGHUODQGKHHIWJHZRRQG
RIJHZHUNWNULMJWQLHWVXLW1HGHUODQG
HQGXVRRNJHHQWRHVODJRPGDW]LM
MRQJHULVGDQMDDU 9RRUXHQ
ZHOOLFKWXZSDUWQHUJHOGHQQRJZHO
GH'XLWVHUHJHOLQJRXGHUGRPVUHQWH
µ5HQWHQYHUVLFKHUXQJ¶ 'DWLVGHLQ
'XLWVODQGZHWWHOLMNJHUHJHOGHSHQVL
RHQYHU]HNHULQJ9HUSOLFKWYHU]HNHUG
]LMQLQKHWDOJHPHHQZHUNQHPHUVGLH
in loondienst of in het kader van een
EHURHSVRSOHLGLQJZHUN]DDP]LMQ2RN
EHSDDOGHJURHSHQ]HOIVWDQGLJHQELM
YRRUEHHOGKDQGZHUNHUV +DQGZHUNHU 
HQODQGERXZHUV /DQGZLUWHQ YDOOHQ
RQGHUGHYHUSOLFKWHYHU]HNHULQJ
$OVXLQ'XLWVODQGZHUN]DDPEHQW
JHZHHVWHQSUHPLHEHWDDOGKHHIWYRRU
GH'XLWVHµ5HQWHQYHUVLFKHUXQJ¶NDQ
HUYRRUXELMLQYDOLGLWHLWRXGHUGRPRI
overlijden aanspraak bestaan op een
'XLWVHUHQWH'HUHQWHYHU]HNHULQJLV
HHQRSERXZYHU]HNHULQJ'HKRRJWH
YDQGH'XLWVHUHQWHLVDIKDQNHOLMN
van het per jaar verdiende loon en het
DDQWDOYHU]HNHULQJVMDUHQ

We raden u aan daarover informatie
WHYUDJHQELMGH'XLWVHDXWRULWHLWHQ
XNXQWDOEHJLQQHQLQXZ'XLWVH
JHPHHQWH +HWV\VWHHP]LWQRJDO
LQJHZLNNHOGLQHONDDU8PRHWRRN
ELMGH'XLWVHLQVWDQWLHV]LMQRPXZ
Nederlandse deel van de AOW op te
VWULMNHQ(UEHVWDDQQDPHOLMNELQQHQ
GH(8YHUGUDJHQWXVVHQGHODQGHQGLH
GDWUHJHOHQ
Als u in het Nederlands iets meer wil
ZHWHQRYHUGH'XLWVHµ$2:¶GDQNXQW
XGDDURYHUEURFKXUHVELMGH69%LQ
1HGHUODQGYUDJHQ
Geen toeslag vanwege
uitkering prepensioen
0LMQYURXZLVYDQHQRXGHUGDQ
ik. Zij krijgt AOW, maar wordt daar
wel op gekort omdat ik meer dan
HXURDDQ)/2)38NULMJ,VGDW
correct?
=RDOVXKHWVWHOWLVKHWQLHWFRUUHFW'H
FLO/FPU is een vut- en/of prepenVLRHQXLWNHULQJGLHZHOYDQLQYORHG
LVRSGHWRHVODJGLHXZYURXZPHW
$2:DOOHHQNDQNULMJHQYRRUKDDU
MRQJHUHSDUWQHU XGXV DOVGH]HJHHQ
RIZHLQLJLQNRPHQKHHIW
=LMZRUGWQLHWJHNRUWRSKDDU$2:
PDDU]LMNULMJWJHHQWRHVODJRSGH
$2:YRRUXDOVKDDUMRQJHUHSDUWQHU
'DWLVGXVDQGHUVGDQµJHNRUWZRUGHQ¶

'HWRHVODJLVQDPHOLMNLQNRPHQVDI
hankelijk van de partner. Inkomsten
uit en in verband met arbeid (zoals
YXWHQSUHSHQVLRHQ ZRUGHQYROOHGLJ
JHNRUWRSGHHYHQWXHOHWRHVODJ
Gevolg van legaat op
huursubsidie bij AOW
Ik heb sinds kort mijn AOW en krijg
GDDUELMHHQKXXUVXEVLGLHYDQ¼
per maand. Nu wil het geval dat
aan mij een legaat (waarschijnlijk
¼ LVWRHJHNHQGGRRUPLMQ
overleden vader. Als dat legaat aan
mij wordt uitbetaald, wordt mijn
huursubsidie dan stopgezet?
Uw huursubsidie vervalt pas als het
OHJDDWHQXZRYHULJ JHOG EH]LWELM
HONDDUPHHULVGDQ¼HQXZ
MDDULQNRPHQLVQLHWKRJHUGDQEUXWR¼
%HGUDDJWXZEUXWRMDDULQNR
PHQWXVVHQGH¼HQ¼
dan vervalt uw huursubsidie al bij een
YHUPRJHQYDQ¼,VXZMDDULQ
NRPHQKRJHUGDQ¼GDQYHUYDOW
XZKXXUVXEVLGLHELMHHQYHUPRJHQYDQ
¼
'XVDOVEHNHQGLVKRHKRRJKHWOHJDDW
LVLVKHWHYHQHHQNZHVWLHYDQUHNHQHQ
RIXXZKXXUVXEVLGLHKRXGW8EHQW
ZHOYHUSOLFKWYHUDQGHULQJHQLQXZ
LQNRPHQHQYHUPRJHQRSWHJHYHQ
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Droomvlucht Slaapcomfort;

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

dé specialist voor boxsprings
en ledikanten op comforthoogte

PROFITEER
NU!!
I.v.m. collectie wisselingen:

10 tot 35%

korting*
verstelbar
e boxspring

Compleet 2-motorig electr.

op boxspringcombinaties
en matrassen van:

In div. maten en luxe stoffen.
Lengtematen mogelijk

Inclusief
+ Luxe doorgestoffeerde matrassen
+ Comfortabele Topdekmatrassen
+ EXTRA
G R AT I S
LINNENPAKKET,
MOLTONS, HOESLAKEN
DEKBEDOVERTREK “SAIL”

UIT VOORRAAD
/
SHOWROOM
LEVERBAAR

* Betreft showroommodellen.
OP=OP

1ja0ar

e

garanti

Grootste collectie gio
Boxsprings uit de Re

in onze winkel
Bezoek onze nieuwe studio ellen.
met meer dan 40 mod

Maten 140/200
160/200
180/200

ACTIE
MATRAS CLASSIC
POCKET
2 STUKS
VAN 995,VOOR

895,-

* Nachttafeltjes tegen
meerprijs leverbaar
** In niet-verstelbare
uitvoering € 1395,-

NIEUW!
OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

SLAAPBANK NIEUWE COLLECTIE

RUIM 25 MODELLEN

Zevenhuizen:

Openingstijden:

Swanlaweg 6-8, Tel. 0180 - 328231

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

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen:

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

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

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Een begrip in vloertegels sinds 1987

Zit & Méér Comfort;

3

DECO-VLOER

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

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

PLAVUIZEN

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

GRATIS
GELEGD
WBN

FYDMVTJFGMJKNFOWPFH

VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

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

Electrisch
verstelbaar
rug + benen

.BOHBBOTUSBBU
Relaxen

Bloedcirculatie

Rusten

€ 595,Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
&

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

111BQFOESFDIU
5FM


XXXEFDPWMPFSOM

Problemen met uw (kunst)gebit?

Rechtstaan

OP=OP

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Krimpen:

JOEVTUSJFUFSSFJO8JMHFOEPOL

(53PUUFSEBN
5FM



Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

,BUUFTUBBSU

JOEVTUSJFUFS1S"MFYBOEFSBECSBOEXFFSLB[FSOF

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

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

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

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

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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Laurenskerk trotseert zes eeuwen
diepe dalen
Prachtige herinnering
aan trouwen met Spido
Het samenstellen van ‘Negentig jaar Spido
in vogelvlucht’ verloopt voorspoedig. Leuke
reacties en bijzondere foto’s van lezers van
De Oud-Rotterdammer zijn de pijlers onder
het boek van 112 pagina’s. Misschien met een
plek voor de inzending van Lijnie en Joop
Korporaal uit Krimpen aan den IJssel. Op 21
april 1960 lieten ze uit Rotterdam de Westplaat van Spido naar hun dijkdorp komen.
Het werd hun huwelijksbootje, want ze lieten
zich varen naar het stadhuis van Krimpen
nabij de Veerdam. Ze beloofden er elkaar
eeuwige trouw en hebben daar nimmer spijt
van gehad. Aansluitend maakte het gezelschap een huwelijksvaartocht naar Dordrecht.
1DWXXUOLMNRQGHUKHWJHQRWYDQNRI¿HJHEDN
en drankjes.

Een goede foto vertelt het eigen verhaal en dat doet de
bijgaande van het Beursplein. Het Beursgebouw met zijn
bijzondere klokkentoren staat er prominent, echter zonder
de ‘groene reus’ van 23 verdiepingen die later uit het dak is
verrezen.
Op de hoek rechts de oude C&A, die
twaalf jaar geleden plaats maakte
voor een nieuwe bij de Beurstraverse, in de volksmond De Koopgoot.
Op dit plaatje pronkt Vroom en
Dreesmann nog met het eerste
uiterlijk. Voor mensen die dit stukje
binnenstad hebben gekend moet het
een héérlijke foto zijn.

Vermoedelijk is deze gemaakt, door
wie is onbekend, omstreeks 1954.
Om de toren van de Sint Laurenskerk hingen toen steigers. Architect
L. Voskuijl van Gemeentewerken
(later architect J. Poot) begon in
1947 met de restauratie van de
tijdens de Tweede Wereldoorlog
beschadigde toren. Op 19 mei 1952

Het is nog steeds mogelijk bijzondere foto’s
en anekdotes te zenden. Dat kan per e-mail
naar historiespido@telfort.nl op per brief:
Historie Spido, p/a Uiterdijk 106, 3195 GK
Pernis-Rotterdam.
- De Laurenskerk ná het bombardement in 1940 tussen de puinhopen van het centrum van Rotterdam -

- Het Beursplein omstreeks 1954 Foto’s collectie Rein Wolters -

legde koningin Juliana de eerste
steen voor herstel van het zwaar
beschadigde kerkschip. Op 24
oktober was het herstel dusdanig
gevorderd dat Hare Majesteit het
godshuis kon openstellen voor het
houden van kerkdiensten. Overigens
duurde het nog drie jaar voordat het
koorgedeelte in gebruik genomen
kon worden.
De eerste regel van het verhaal van
de Sint Laurenskerk is geschreven
in 1380. Rotterdam was nog bezig
met het bouwen van stadsmuren en
versterkingen. Tussen de Binnenrotte en de Oude Watering stond de
aan de heilige Laurentius gewijde
hallenkerk. Honderd jaar later was
er een lage toren gebouwd, die met

Uit het rijke Rotterdamse sportleven
Jarig
Feijenoord
inspireert
liedjesmakers
De honderdste verjaardag van Feijenoord
heeft een reeks nieuwe songs opgeleverd.
Zelfs Lee Towers heeft zich aan het front
gemeld met ‘Feijenoord voor altijd’. Ook het
duo Henk Numeijer en Jan Dorpmans roert
zich stevig. Al eerder dit jaar brachten ze een
mini-cd uit met nieuwe songs van de club van
rood en wit en daar hebben ze er bij wijze
van felicitatie vorige week nog eentje aan
toegevoegd. Op de melodie van ‘Daar bij die
molen’ is ‘Ja, daar is Feijenoord’ geboren en
helemaal nieuw is de song ‘Bekanteeneeuw’
geschreven en gecomponeerd door Nelis van
Veelen en Joop Stedehouder. Het cd-tje is
opgenomen in de JSM-studio in Oostvoorne.
Het kost 4,95 euro en is te verkrijgen via
Henk Numeijer: 010-514787 en e-mail:
henknum@telfort.nl

de oude kerk verbonden was door
een ruimte die het schip werd van
de latere kerk. Het duurde overigens
tweehonderd jaar voordat een nieuwe toren, de huidige, gereed was.
In 1880 veroorzaakte de scheiding
YDQVWDDWHQNHUNHHQGLHS¿QDQFLHHO
dal, toen alle geestelijke goederen
en eigendommen tot staatsbezit
verklaard werden. Maar ook deze
barrière werd geslecht.
In 1940 was ‘de Laurens’ er door
het Duitse bombardement bijna
geweest. Uit het oorlogspuin verrees
echter deze oudste trots van Rotterdam, want daar kom je zelfs na ruim
zes eeuwen niet gemakkelijk vanaf.

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 8 juli 2008
Natuurlijk herkenden vele lezers scheidsrechter Leo Horn op de foto, die is gemaakt op 13 november
1960 bij de wedstrijd Feyenoord-GVAV. Voor hij het veld betreedt, loopt Horn hier over het ‘Leo
Horn Pad’. Het verhaal achter dit pad vindt zijn oorsprong in de wedstrijd Feyenoord-Sparta op 23
augustus 1959. Aad Koolen uit Barendrecht weet nog precies wat er toen gebeurde. Hij beschrijft
KHWDOVYROJWµ9ODNYRRUWLMGELMHHQVWDQGSDNWHGRHOPDQ(GG\3LHWHUV*UDDÀDQGGHEDORSQD
een afgeslagen Sparta-aanval - en ging de bal neerleggen om weer in het spel te brengen. Hij gaf en
passant Sparta-aanvaller Wim van der Gijp een speels knietje onder zijn achterwerk. Leo Horn zag
daar echter een opzettelijke overtreding in binnen het strafschopgebied en gaf een penalty. Dit uiteraard tot grote woede van ruim 60.000 Feyenoord-supporters, die hun misnoegen niet onder stoelen of
EDQNHQVWDNHQ+HWZHUGYRRU6SDUWDHQRQGHUHHQJLJDQWLVFKÀXLWFRQFHUWJLQJHQVSHOHUVHQKHW
arbitrale trio van het veld. Leo Horn had daarbij bescherming nodig en er werd ook behoorlijk met
zitkussentjes gegooid’. Op Zuid sprak iedereen van
een scheidsrechterlijke dwaling. Het gedenkboek
‘Sparta 1888-1988’ vermeldt er het volgende over:
‘De competitie begint met de derby Feyenoord-Sparta, waarin scheidsrechter Horn ons kort voor
tijd een strafschop toekent. Sparta wint met 1-0 en het laat zich begrijpen dat dit “Zuid” niet naar
de zin is’. Hoe dan ook, het was voor die tijd een zeldzaam incident, waarvan het Feyenoord-bestuur behoorlijk geschrokken was. Het besloot direct tot het plaatsen van dranghekken waardoor
een vrije doortocht vanuit de kleedkamers naar het veld geboden werd. Deze doortocht kreeg in
de volksmond de naam ‘Leo Horn Pad’. Scheidsrechter Leo Horn, die niet van enige eigenwaarde
ontbloot was, heeft het vast en zeker een eer gevonden dat dit pad zijn naam droeg. In de zomer
van 1961 kwam er een spelerstunnel en behoorde het ‘Leo Horn Pad’ tot het verleden.

Nieuwe foto
Rotterdam kende een periode waarin situaties als deze in vele wijken te zien waren. Maar in
welke wijk is deze foto in 1951 gemaakt?
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Visgilde Voordeel

T!P-Kaders

Verse sardineﬁlet

3,25

Naturel of gemarineerd

500 gram

De Oud

Visgilde roerbakschotel

1,80

met Franse tuinkruiden

Venrooy Tandtechniek

100 gram

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
M
M
M

Hesseplaats

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

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Receptie:

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

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

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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Cor Veldhoen hield
duivelskunstenaar Garrincha in toom
Op ARTE, de Frans/Duitse cultuurzender, was onlangs een documentaire te zien met twee legendarische Braziliaanse voetbalsterren Pelé en Garrincha in de hoofdrollen. Pelé leeft nog. Hij
is inmiddels 67. Garrincha is al ruim 25 jaar dood. Heel Brazilië
huilde toen hij op 20 januari 1983 in Rio overleed. Toen zijn lijkkist boven op een brandweerwagen van het Maracanastadion
naar zijn geboorteoord Pau Grande werd vervoerd, stonden
tienduizenden mensen met tranen in de ogen langs de route.
Garrincha was zo mogelijk nog
populairder dan Pelé. Qua stijl waren
ze, noch op het veld, noch daarbuiten
met elkaar te vergelijken. Pelé was
de perfecte stilist. De allrounder, de
showman, de charmeur. Garrincha, de
kwajongen, prototype van de straatvoetballer, de ongrijpbare dribbelaar
die zijn tegenstanders tot wanhoop en
het publiek in vervoering bracht. Op
zijn grafsteen staat geschreven: Hier
rust in vrede de man die de lieveling
van het volk was.
Garrincha, ‘het kleine vogeltje’, zoals
zijn eerste bijnaam luidde, kwam als
zoon van een alcoholist misvormd ter
aarde. Hij had één o- en één x-been.
Het ene was zes centimeter korter
dan het andere, maar dat weerhield
hem er niet van uit te groeien tot
een van de beste spelers ter wereld.
De scouts hadden aanvankelijk hun
twijfels over zijn toekomst als profvoetballer. Daarom werd hij pas op
negentienjarige leeftijd door Botafogo
gecontracteerd.
Engel
Hij werd al gauw ‘de engel met de
kromme benen’ genoemd. Zijn passeerbeweging was in grote trekken
te vergelijken met die van Stanley
Matthews en die van...Coen Moulijn.
Ogenschijnlijk heel simpel. Een
schijnbeweging naar binnen om de
tegenstander uit balans te brengen,

HHQNRUWHIHOOHDDQ]HWHQHHQÀLWVHQGH
demarrage. Als hij aanzette leek het
wel alsof hij door een katapult werd
weggeschoten. Niemand was op de
eerste meters sneller dan Garrincha.
Pelé en Garrincha hebben acht jaar
met elkaar samengespeeld in de
nationale ploeg. In die periode heeft
Brazilië niet een keer verloren. Aan
dat record kwam een einde tijdens het
WK in Engeland in 1966. Pelé werd
door de Bulgaren uit het toernooi
JHVFKRSWHQGDDUYDQSUR¿WHHUGH
Hongarije in de volgende ronde. De
ploeg van Lajos Baroti met middenvoor Florian Albert als uitblinker
zegevierde met 3-1.
Schitteren
Garrincha nam deel aan drie WK’s,
speelde twaalf jaar voor Botafogo,
scoorde voor die club in 581 wedstrijden 232 doelpunten en werd 50
keer uitverkoren voor de Braziliaanse
ploeg.
Tegen Nederland heeft hij nooit
gespeeld. Wel ín Nederland. Op 26
juni 1959 kwamen ruim 41.000 liefhebbers naar de Kuip om Botafogo
met Garrincha en Didi, ook al zo’n
grootheid, tegen Feyenoord te zien
schitteren
Feyenoord speelde in de periode die
aan deze wedstrijd voorafging, zoals
wijlen Evert Grifhorst in Het Vrije
Volk beweerde, droomvoetbal, maar

- Het Braziliaanse elftal uit 1959 met zittend de droomvoorhoede met v.l.n.r. Garrincha, Didi, Pelé, Vava en Zagalo -

werd door gebrek aan fysieke kracht
nooit kampioen. Coen Moulijn, Kees
Rijvers, Cor van der Gijp, Henk
Schouten en Aad Bak – ze leven
allemaal nog - brachten de fans in
verrukking met hun combinatievoetbal en individuele acties.
Tegen alle verwachting in versloeg
Feyenoord de Brazilianen met 3-1. Ik
kan me nog goed herinneren dat ook
ik als jong verslaggever van het Rotterdams Parool heel enthousiast was
en even vergat dat het maar om een
vriendschappelijk partijtje ging. Wedstrijden waarin Feyenoord destijds
vaker schitterde. De grote resultaten
kwamen pas later, toen krachtpatsers
als ‘Beertje’ Kreijermaat en zwoeger
Jan Klaassens werden aangetrokken.
Wellicht kan de huidige technische
staf van Feyenoord uit die ervaring
lering trekken, want ik krijg nu wel
eens de indruk dat de ‘wijze mannen’

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (18)

van nu voornamelijk uit zijn op zogenaamde groeidiamantjes.
Fenomeen
Feyenoord-archivaris Henk van der
Stoep heeft voor me opgezocht wie
destijds tegen Botafogo de doelpunten
van Feyenoord scoorden. Dat waren,
ik was het eerlijk gezegd vergeten:
Cor van der Gijp, Coen Moulijn en
de in juni overleden Mosje Temming.
De laatste was ingevallen voor de
geblesseerde Kees Rijvers. Garrincha maakte in de Kuip zijn grote
naam niet waar. Merkwaardigerwijs
weet Coen Moulijn zich niet meer te
herinneren dat hij zelf scoorde. Hij
weet nog wel dat de in oktober 2005
te vroeg overleden Cor Veldhoen de
Braziliaanse duivelskunstenaar uitstekend in bedwang hield. ,,Dat neemt
niet weg”, aldus Coen, ,,dat Garrincha
een van de allergrootsten was, mis-

schien wel de grootste. Straatvoetballers zoals hij, zie je tegenwoordig niet
meer.”
Jammer dat Garrincha zo’n bandeloos
leven heeft geleid. Hij schijnt vier
vrouwen te hebben gehad. Bij zijn
eerste, zangeres Elsa Soares, kreeg hij
acht dochters. Daarnaast verwekte hij,
zo luiden de verhalen, nog minstens
veertien kinderen bij vriendinnen.
Een Braziliaanse journalist schreef
eens: ,,Volgens Garrincha is sex het
EHVWHPLGGHORP¿WWHEOLMYHQ´
Alcoholist Garrincha stierf op 20
januari 1983 aan een leverziekte. Gelukkig resteren er prachtige beelden
van hem uit zijn gloriejaren. Tik op
internet (Google) de naam Garrincha
in, zoek de diverse You Tube-compilaties van zijn acties op en u kunt met
eigen ogen zien tot welke wonderen
dit fenomeen in staat was.
Dick van den Polder

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

Bruggen
Quizvraagje: wanneer had Rotterdam drie bruggen liggen over de Nieuwe Maas tussen Boompjes
en Noordereiland? Antwoord: zaterdag 1 juli
1981! Burgemeester André van der Louw grendelde ‘Oude Willem’ toen af voor het wegverkeer,
beter bekend als de op 24 oktober 1878 in bedrijf
gestelde Willemsbrug. Om 12.00 uur versleepte
hij de afsluithekken naar hun plek. Een half uur
later waren Van der Louw en Mr. Maarten Vrolijk
(Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland)
HQKRQGHUGHQJHQRGLJGHQJHWXLJHYDQGHRI¿FLsOH
opening van de Nieuwe Willemsbrug door koningin
Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Met Harrie de Koster als bijzondere getuige. De toenmalige
hoofdagent van politie, later portier en uitsmijter
van het Dynamisch Partycentrum en daarna beveiliger bij een groot havenbedrijf, was vanwege zijn
autoriteit regelmatig betrokken bij organisaties rond
de koningin in Rotterdam.

De foto is van 9 maart 1980. Links is de Nieuwe
Willemsbrug al bijna twee jaar in aanbouw naar een
ontwerp van gemeentearchitect Cor Veerling. Het
brugdek bestaat uit veertien segmenten. Het laatste
werd ingevaren op 3 november 1980, waarna de
brug in snel tempo voltooid kon worden. Met het
verwijderen van de eerste brugoverspanning (aan de
zijde van het Noordereiland) werd ‘Oude Willem’
vanaf december 1981 ontmanteld. Het uithijsen van
de vijf overspanningen van de Willemsspoorbrug
begon 7 februari 1994 om 11:02 uur na een signaal
van carnavalsprins Erasmus de Eerste van Rijneinde
(Joop Blonk) en zijn hofdame Mieke (Pruijsten).
Toen was er nog maar één oeververbinding over,
want de inmiddels gebouwde Erasmusbrug was
nog niet opengesteld. Daar zorgden op 4 september
1996 koningin Beatrix en burgemeester Bram Peper
voor.
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-- Er op uit! Kalender -Voor een actieve Vakantie bent U bij
“Hotel aan de Vaart” aan het juiste adres.

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

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

Familievoorstelling in LCC
Het is rustig in de stad. Dottore en Pantalone lopen nietsvermoedend door de straten. Niemand
is zich bewust van de storm die gaat komen. De Kenau van Carcasonne komt naar de stad! En
waar zij komt, breekt de storm los! Voorstelling ‘De Kenau van Carcasonne’ is op 23 juli in LCC
‘t Kapelletje, op 24 juli in LCC De Tamboer en op 25 juli in LCC ’t Klooster. Het begint om 14:00
en de entree bedraagt één euro.

Gratis expositieruimte voor
amateur kunstenaars uit IJsselmonde
Welzijnsorganisatie Perspect biedt amateurkunstenaars uit IJsselmonde gratis expositieruimte
aan in trefpunt De Dijk. Iedere zes weken is er een andere expositie van een andere kunstenaar in
een andere kunstvorm. Iedere bewoner uit IJsselmonde die met kunst bezig is, kan zich hiervoor
opgeven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via welzijnsorganisatie Perspect bij Jacqueline van Gent op tel. 06 -14839030.

26 en
27 juli
26 juli

Vakantie in het Sauerland

30 juli

Faulebutter
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.

•
•

Zeer rustig gelegen
Mooi gelegen wandelpaden

Van lennepstraat 280, R’dam-West
Bel voor inlichtingen of reserveringen 010 - 4151776

-zondag tot vrijdag+3¼SSSHUGDJLQSHUVRRQVNDPHU
/DQGJDVWKRI3HQVLRQ5DGHPDFKHU
Faulebutter 2

)LQQHQWURS)DXOHEXWWHU
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
ZZZODQGJDVWKRIUDGHPDFKHUGH
*UDDJVWXUHQZLMXRQ]HEURFKXUHWRH

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’nmuren
mureneen
eenaangenaam
aangenaam verblijf:
verblijf: in
binnen
z’n
in de
de royale
royalelounge
loungemet
metluisterrijk
luisterrijk
uitzichtop
opde
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

presenteert:
Vrijdag 25 juli:
Jack Cross, zanger/keyboard
Zaterdag 26 juli:
Vrijgezellenavond met DJ Jan
Vrijdag 1 augustus:
Nomi, zangeres
Zaterdag 2 augustus:
Vrijgezellenavond met DJ Jeroen

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.

Zomercarnaval – Straatparade
Start 13:00 u - gratis
Zomerdemonstraties – Schoenenmuseum Waalwijk
Iedere woensdag in juli en aug – 14:00-16:00 u
Amateurschilderclub ‘Het Witte Paard’
Expositie in Het Kopblok – Riederlaan 200
Abseilen van de Euromast
Iedere zaterdag en zondag -  42,50

Tot 5 okt

Soap in de Zoo
Familieactiviteit Diergaarde Blijdorp

Tot 1 jan

Codex Kodanski – multimediale zwerftocht
Rotterdam Roots - niet op zondag -  17,50

$SSDUWHPHQW¼SHUGDJ

+RWHO§'H/RFKHPVH%HUJ¨

O

26 juli

GDJHQ+3¼SS

Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te
organiseren.

Eetcafe Moèd

Tot 5 sept
525 m hoogte

Braderie
Hoek van Holland Centrum

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575
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Die Goeie Ouwe Radio
presenteert:
IN DE STEIGERS
‘In de steigers’ is een muzikale theatershow
in de vorm van een nagespeelde rechtstreekse radio-uitzending uit de wederopbouwjaren ‘50. Met sketches geschreven
door het succesvolle ‘Toen was geluk heel
gewoon-duo’ Cox en Pleijsier; een heus
Paul Vlaanderen-hoorspel; radiospelletjes
en vele gastvocalisten begeleid door een
swingend live Radio-orkest. Dat alles
aaneengepraat door een enthousiaste
presentator levert een muzikale theatervoorstelling op die de sfeer uit de wederopbouwjaren doet herleven. Het publiek is
getuige van de rechtstreekse uitzending van
het radio-amusementsprogramma ‘In de
steigers’ en speelt dus met de voorstelling
mee als studiopubliek. Soms gaat er ‘iets
mis’ en moet het over en uiteraard wordt er
veel ‘op commando’ geklapt en gelachen.
Vergeten liedjes nodigen uit luidkeels te
worden meegezongen. Je geniet mee van
alle verwikkelingen tussen de ‘medewerkers’ van de omroep en de orkestleden in
een hectische live-uitzending.
In het pretelevisietijdperk had de radio een
centrale rol in het huis. Na gedane arbeid
zorgden de omroepverenigingen met hun
radio-amusement voor de nodige verstrooiing in tijden van wederopbouw en verzuiling. Pasgetrouwde stelletjes woonden in
bij de (schoon)ouders in afwachting van
een eigen woning. Zo zorgde de woningnood ervoor dat het hele gezin - van jong
tot oud - aan het radio-apparaat gekluisterd
zat voor de rechtstreekse uitzendingen van
de populaire programma’s ‘Negen Heit de
Klok’ van de KRO en de ‘Bonte Dinsdagavondtrein’ van de AVRO.
Stelt u zich voor: een Hilversumse
opnamestudio in de jaren vijftig van de
vorige eeuw. Het publiek wordt net als
bij de legendarische uitzendingen van
‘De Bonte Dinsdagavondtrein’ muzikaal
onthaald. Toen gebeurde dat op het station
en liep men ‘met de muziek mee’ naar de
studio. Nu ontvangt het orkest de gasten in
de foyer van het theater. In een muzikale
stoet trekt men vervolgens de zaal in. Na
de nieuwsuitzending van het ANP is het
wachten op het sein ‘On Air’ waarna de
schakeling tot stand wordt gebracht voor
een rechtstreekse uitzending van Die Goeie
Ouwe Radio: ‘In de steigers’. Met muziek
van Eddy Christiani tot Elvis Presley!
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‘Kleine Annie’ vergeet ellende bij
koekfabriek Van Buuren nimmer
Erover praten lucht Annie
Brobbel-van der Knaap
uit Vlaardingen soms op.
Vergeten doet ze haar
nare ervaringen met de
Overschiese koek-, chocolade- en banketfabriek
van G.J. van Buuren &
Zn niet. In De Oud-Rotterdammer van 10 juni
las ze herinneringen van
anderen aan de fabriek
die aan de Delftweg
stond. “Veel herken ik. Er
zijn ook zaken beschreven die ik anders beleefd
heb.”
‘Kleine Annie’ werd ze genoemd,
want er werkten in de fabriek
meerdere Annie’s. In 1941 kwam het
meisje van veertien in dienst. Ruim
vier jaar, ook in de hongerwinter,
bleef ze er werken. “Van de Parallelweg achter het NS-station Schiedam/
Rotterdam-West liep ik elke werkdag
naar mijn werk. Vijf kilometer heen
en vijf kilometer terug op mijn korte
benen. Ik deed het met plezier, want
het werk was leuk en de sfeer in de
fabriek ook.”
‘Kleine Annie’ zegt nimmer op het
werk gegeten te hebben. In de hongerwinter kreeg ze geen heel brood
mee naar huis, zoals is beschreven.
“Dat zou ons goed zijn uitgekomen.
Thuis waren we met acht hongerige
kinderen. Vader verliet Nederland
kort voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog op een schip
van de Holland-Amerika Lijn.”
Diefstal
‘Kleine Annie’ zegt nooit iets eetbaars gejat te hebben. “Dat ging niet.
Als je naar huis ging, fouilleerden die
rotmoffen je, ook waar dat onnodig
was. Alleen al daarom liet je het wel.
Steeds minder grondstof werd aangevoerd, dus minder werk. Soms ging
ik alleen om te stempelen. Op een
keer voelde ik me niet lekker. Hoofdpijn, misselijk en dat soort vervelende
dingen. Ik mocht naar huis. Gelukkig
maar, want daardoor ontsprong ik de

- In de woning van het echtpaar Brobbel hangt een prachtig schilderij van de Overschiese Dorpsstraat aan de muur. “Als ik hier was, wijst ze, had
ik al drie kilometer achter de rug en moest ik nog twee kilometer lopen naar de fabriek van Van Buuren” Foto De Oud-Rotterdammer -

beschuldiging van het stelen van 32
kilo suiker en boter.”
‘Kleine Annie’ memoreert: “Van
Buuren bakte ook voor de Duitsers
vanwege een dikke band met de
NSB. Die club hield een lijst bij van
de grondstoffen. Er bleek minstens 32
kilo boter en suiker verdwenen. Voor
straf werden we gepakt op de premie,
die we kregen als er voldoende
voorraad geproduceerd was. Door de
gestolen grondstoffen werd de taks
niet gehaald en niemand kreeg iets
uitbetaald. Een wilde staking brak
uit. Met de diefstal niets te maken,
toch dwongen collega’s me solidair
te zijn. Voor de lieve vrede gaf ik toe.
Het heulen met de vijand door Van
Buuren was de reden dat mannen van
de Sicherheitsdienst van de Heemraadsingel naar de bakkerij kwamen
om de staking te breken.”
‘Kleine Annie’: “Met veel machtsvertoon werden twee andere meisjes
en ik opgepakt. In een boevenwagen
ging het naar bureau van Overschie
en daar in een klein kot. De twee wer-

29 augustus, 10.30 uur, Hitlandfestival,
recreatiegebied Hitland, Nieuwerkerk aan
GHQ,-VVHO1DDÀRRSZRUGWHHQKHHUOLMNH
lunch geserveerd op het terras van het
festival. De kosten voor voorstelling incl.
OXQFKEHGUDJHQ¼
Kaartverkoop voor dit speciale programma
bij Dorpshuis de Batavier.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00
– 20.00 en zaterdag van 11.00 – 16.00
Meer info: www.hitlandfestival.nl
06-28402951 en/of 06-55705233
info@stichtingdreamworks.nl
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den verhoord en verrot gescholden.
Ondertussen raakte mijn kotje steeds
voller met onguur ogende zwarthandelaren. Al met al geen pretje.”
De SD’ers lieten Annie vooralsnog met rust, maar in haar ranke
lijfje groeide onrust. Zeker omdat
moeder natuurlijk niet wist wat er
aan de hand was. Eindelijk werd
ze verhoord. “Ik zei niks te weten
van het gestolen spul en ook niet
wie de daders waren. Ze geloofden
me niet. Opnieuw stopten ze me in
een boevenwagen, nu naar bureau
Haagseveer. Daar zouden ze me
mores leren en op transport stellen
naar gevangenkamp Vught.”
Angstige momenten
De moeder van ‘Kleine Annie’ had
het niet meer, doordat haar dochter
maar niet thuis kwam. Op de fabriek
deed ze navraag bij chef Offerman,
die donders goed wist dat ‘Kleine Annie’ meegenomen was. Hij loog van
niets te weten. Annie’s moeder liet
zich niet afschepen en ging naar politiebureau Duivenvoordestraat. Daar
luidde het advies te informeren op het
Haagseveer. Toen werd duidelijk dat
haar dochter er sinds haar verjaardag 4 mei 1944 opgesloten zat. De
nachten waren voor ‘Kleine Annie’
bijzonder angstig, zeker als soldaten
op hun hakken door de gangen
bonkten. Ze was opgesloten bij een
vrouw die Truus Ouborg heette. Haar
twee collega’s zaten in een aparte cel.
Bij de verhoren ging het hard toe.
‘Kleine Annie’ moest verschijnen
aan een tafel met mannen. In een
van hen herkende ze haar buurman

Winkelman, een NSB-lid. “Waarschijnlijk heeft hij mij behoed voor
Vught. Van hem moest ik terug naar
de fabriek om er dreigvoorbeeld te
zijn voor de anderen. Als er iets zou
gebeuren of gejat worden, werd ik als
eerste opgepakt voor het strafkamp.
Aan het eind van die middag op 18
mei 1944 stond ik ineens vrij op het
Hofplein in de kleding waarin ik was
opgepakt. De tram reed nog, maar
geld voor een kaartje naar Schiedam
had ik niet. Aan een meneer vroeg
ik of hij een dubbeltje had. Nadat ik
hem verteld had wat me overkomen
was, gaf hij me dat duppie. ‘Ga maar
gauw naar huis, naar je vertrouwde
omgeving’, zei hij vriendelijk. Moeder was dolblij, iedereen trouwens. ’s
Maandags ben ik weer gaan werken,
maar werkelijk veel plezier gaf dat
niet meer. Het einde van de oorlog
naderde. Werk was er steeds minder.
Op een gegeven moment ben ik niet
meer gegaan. Ruim vier jaar werken
bij Van Buuren was voorbij.”
Na de Tweede Wereldoorlog keerde
Annie’s vader ongedeerd terug na
drie schipbreuken. In 1948 trouwde
ze met Vlaardinger Adrie Brobbel. Ze
kregen vier kinderen en vier kleinkinderen. “Wat dat betreft is mijn leven
verder voorbeeldig ingevuld”, vertelt
de nu 81-jarige moeder en grootmoeder. “Maar ik denk nog heel vaak
terug aan mijn tijd bij Van Buuren en
de verschrikkingen door de moffen.
Ik blijf ze zo noemen, want ‘Duitser’
krijg ik niet zonder rillingen over
mijn lippen.”
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DE LEUKSTE BIJBAAN
EN FLEXIBELE WERKTIJDEN

HEMA collectie ‘66

Q Bezorgen bij u in de buurt
Q Flexibele werktijden
Q Zelfstandig werken
Q Aantrekkelijke bijverdienste

zorger!
Word postbe post.nl
w w w.d hl
M el d u aa n:
78 )
lp os t (3 45 76
dh
of 08 00

De tijdloze
opruiming
van HEMA
HEMA ruimt nog gewoon ouderwets op zoals HEMA dat deed in
de jaren vijftig en zestig en nu nog steeds doet.
Met kortingen die kunnen oplopen van 50 tot 70% werden en worden alle voorjaars- en zomerspullen opgeruimd om ruimte te maken
voor de najaars- en ........... wintercollectie.

1988

-

2008

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307
Wooncultuur Perzische tapijten
25 Jaar ervaring in de tapijtbranche
Watermanweg 41-3067 GA Rotterdam
Woonmall Alexandrium III ( Beganegrond)

Tel : 010- 220 01 45

Dat gold toen en ook vandaag. En niet alleen voor de modecollec-

Onze service:

ties, maar ook voor alle andere artikelen.

· Reiniging & Reparatie
· Ook voor verkoop of inruil bent u bij ons altijd welkom!
· Uw tapijt wordt kosteloos opgehaald en weer terug gebracht

De zomeropruiming pakt vooral voordelig uit voor mensen die niet
meer in het overvolle hoogseizoen op vakantie hoeven, maar er in

Prijs per deel

€19,95

Deel 3 Bloemhof, Carnisse, Tarwewijk,
Brabantsedorp/Zuidplein en Oud-Charlois
Deel 4 Zuidwijk, Pendrecht, Wielewaal en Heijplaat
Deel 5 Sportdorp, Lombardijen, Smeetsland,
Oud-IJsselmonde en IJsselmonde
Deel 6 Hoogvliet, Pernis, Rhoon
en Poortugaal (Albrandswaard)
Deel 1 en deel 2 zijn uitverkocht
(wel zijn er bij de uitgever nog enkele complete
series van de zes delen verkrijgbaar)

UITGEVERIJ VOET

Dorpsstraat 158 2903 LB Capelle a/d IJssel tel: (010) 2847362
www.uitgeverijvoet.nl Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever

Waarom kiezen voor deze appartementen?
- Bereikbaarheid - Comfort - Veiligheid -Uitstraling - Energiezuinig - Voorzieningenniveau-

de nazomer “rustiger” op uit kunnen trekken.
Zij hebben de eerste en de grootste keus in koopjes.

“Blik Op Zuid” van Rein Wolters

“De Dordtsche”

“De Dordtsche Vinck”

Kom in de komende weken dus even langs om te snuffelen
in de rekken.
Wanneer u voor 15 augustus langs komt en de bon uit deze advertentie meeneemt, trakteren wij u op vertoon van uw aankoopbon
YDQGH]HOIGHGDJ RSHHQJUDWLVNRSMHNRIÀHLQRQVUHVWDXUDQW 

Beursplein

Om de exacte locatie aan te geven, zoomen we in van groot naar klein: Rotterdam - Rotterdam Zuid - Tuindorp Dordtsestraatweg. Rotterdam Zuid biedt een compleet scala aan eetgelegenheden waar zowel de fijnproever
als de genieter van een stevige hap hun hart kunnen ophalen. Sportevenementen of beurzen? Winkelen?
Het kan allemaal in de nabije omgeving. Het project aan de Dordtsestraatweg bestaat uit 2 gebouwen op 2
locaties: ‘de Dordtsche Vinck’ is gesitueerd op de hoek Vinkenbaan-Dordtsestraatweg en ‘de Dordtsche’ is
noordelijker gelegen, aan de Dordtsestraatweg 89 t/m 95. Bij de eerste locatie heeft u keuze uit 20 appartementen verdeeld over 4 bouwlagen. De tweede locatie wordt net iets groter: 25 appartementen verdeeld over
5 bouwlagen. Het merendeel zijn 3-kamer appartementen. Alle woningen worden gebouwd op eigen grond en
hebben een privéparkeerplaats, deels overdekt en deels achter het gebouw op de afgescheiden buitenruimte.
Architectonische bijzonderheden: erkers en grote openslaande ramen, en de toplaag heeft een terugliggende
gevel. Ook bijzonder: de klassieke historische details.
“De Dordtsche”
Oppervlakte van ca. 55 - 74m²
25 2- of 3-kamerappartementen
Koopsom: € 141.000 - € 157.500 v.o.n.

verkoopinformatie

$OOHHQJHOGLJLQKHW5HVWDXUDQWYDQ+(0$%HXUVSOHLQ

“De Dordtsche Vink”
Oppervlakte van ca. 56-80m²
20 3-kamerappartenenten
Koopsom: € 148.500 - € 170.000 v.o.n.

een ontwikkelig van
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Frans en Ada nemen met pijn in hun hart
afscheid van Feijenoordse IJscentrale
“We zullen ze missen, onze klanten. Zeker weten, na al die
jaren. Nú doet het al pijn en geeft het innerlijk veel emotie.”
Frans van Veldhoven maakt van zijn hart geen moordkuil. “Aan
de andere kant is het nu ook mooi geweest. Ada en ik hebben
in de Oranjeboomstraat een fantastische tijd beleefd. Die ene
gewapende overval in 43 jaar door drie van die klotegassies
vergeten we dan maar even. Omdat de patroonhouder scheef
zat, ging hun pistool niet af, gelukkig maar. Anders zat ik nu
niet mijn verhaal te vertellen.”
Frans (68) en zijn Ada (64) stoppen
1 augustus met hun Feijenoordse
IJscentrale, de oudste zaak van de
Oranjeboomstraat. Ying Xia Lia en
Xi Qian beginnen die dag aan een
nieuwe bladzijde in het geschiedenisboek van de zaak. Ben en Carola
schrijven mee. Ze waren 37 en 10 jaar
in dienst bij Frans en Ada en blijven
er onder de nieuwe eigenaren werken.
De verkoopsters Miranda, Marja en
Branca hebben na respectievelijk
21,17 en 16 jaar Feijenoordse IJscentrale een andere baan gevonden.
“Gelukkig, want het zijn allemaal
kanjers”, complimenteert Frans. “Een
jaar geleden was er over stoppen

de intussen overbekend geworden
ambachtelijke ijszaak aan Ruud Beetelen. Frans van Veldhoven onderhield
met hem een prima band en werkte
acht jaar in de zaak als gediplomeerd
kok en banketbakker. In 1963 traden
Frans en Ada (“ik ben er eentje van
de West-Kruiskade, hóór”) in het
huwelijk. Twee jaar later namen ze de
zaak over. Hun ijsverkoopwagenpark
groeide naar veertien karren in de
jaren zeventig. Op de markten kwam
je ze tegen en standplaatsen op de
Coolsingel, Beursplein en Afrikaanderplein. Een bekende en humorvolle
verkoper was Aad Berends. Collega’s
van Jamin troefde hij af met de kreet:

- Frans en Ada houden het na 43 jaar voor gezien in hun Feijenoordse Ijscentrale in de Oranjeboomstraat Foto De Oud-Rotterdammer -

nog smakelijk om lachen. “Ambachtelijk zijn we gebleven. Naast het ijs
maken we nog steeds zelf snacks.”

- Ben Wijnstekers van Feijenoord opende op 1 augustus 1983 de nieuwe zaak van Frans van
Veldhoven, die sombertjes kijkt Privéfoto Frans van Veldhoven -

niet te praten. Mijn gezondheid loopt
echter achteruit en laat doorwerken
niet toe. Ik heb al een nieuwe heup
en binnenkort word ik geholpen aan
versleten knieën.”
Prima band
Lachend: “Ada en ik verdwijnen heus
niet als een dief in de nacht. Zaterdagmiddag 30 augustus nemen we met
een receptie netjes afscheid van onze
trouwe klanten. Iedereen is welkom
tussen twee en vier. Ada en ik hopen
op een reünieachtige bijeenkomst met
veel klanten van vroeger.”
Dat lijkt er voor Frans en Ada wel in
te zitten, want hun zaak is bekender
dan de “bonte hond”. Vader Piet
en zijn broer Kees (vanwege zijn
enorme gok beter bekend als Kees
Neus) begonnen de zaak in 1934 op
nummer 253. In 1947 verkochten ze

“Koop bij hem geen bevroren kluiten,
maar bij mij banketbakkersijs voor je
duiten.” Frans van Veldhoven kan er

Diep gat
Stadsvernieuwing was in 1983 de oorzaak dat ze hun oude winkel verlieten
en verderop opnieuw zijn begonnen.
Feijenoordcrack Ben Wijnstekers
zorgde voor een spetterende opening.
Dat was op 1 augustus en toeval of
niet: op die datum begonnen Frans
en Ada hun oude zaak en het is ook
de datum dat ze de ijsbollenschep en
SDWDWVSDDQGH¿QLWLHIRSEHUJHQ
Zoon Ron en dochter Linda hadden geen ambitie voor werken in
of overnemen van het bedrijf en
kleinzoon Rick is met zijn vijf jaar
te jong. “Straks hebben we voor
hem ook meer tijd”, lacht Ada. Zij
en haar man verwachten in een diep
gat te vallen. “Het was altijd werken,
werken en werken. Hobby’s hebben

- IJsstands met het logo van de Feijenoordse IJscentrale, zoals deze op de Coolsingel, waren er
in de jaren zeventig volop in Rotterdam Privéfoto Frans van Veldhoven -

we niet, maar wel een mooie tuin.”
Schertsend: “Als straks die gammele
ledematen van Frans gerepareerd zijn,

- De pui van de Feijenoordse IJscentrale zoals die was van 1934 tot en met de verhuizing in 1983 Privéfoto Frans van Veldhoven -

kunnen we misschien aan stukjes
¿HWVHQJDDQGHQNHQ´
Zeker is dat de twee nog vaak aan
de Oranjeboomstraat zullen denken,
bijvoorbeeld aan de tramlijnen 2, 3,
9 en 12 die tot 1967 door de straat
reden en bijna voor hun winkeldeur
stopten om klanten af te zetten. Dan
was er de omstreden busbaan van
lijn 66 waar de hele straat actie tegen
voerde en natuurlijk de 250 treinen
die dagelijks aan de achterkant van
het pand voorbij denderden. Met het
verbuitenlandsen van de buurt hebben
ze nooit moeite of problemen gehad.
“Als je elkaar respecteert en wilt
begrijpen, kan het niet misgaan.”
Wat Frans zeker gaat missen is dat
groot en klein op straat straks niet
meer “Dag Frans”, naar hem roepen.
Rein Wolters
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- The Twilights. Met van links naar recht
Cor van Vliet, Arthur Janssen, Joop Hofs,
Aad de Vroedt en Rinus Booth -

deel 34

The Twilights
Ze kwamen allemaal uit de wijk Pendrecht, de vier jongens die in 1964 besloten een bandje te beginnen. In eerste instantie waren het hoofdzakelijk instrumentale nummers die werden vertolkt,
maar korte tijd later was het een heuse beatband: The Twilights.
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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 )

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





Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Indien u een verklaring heeft van uw arts,
kunnen wij bemiddelen bij het aanvragen
van een aanvullende vergoeding van uw
ziektekosten-verzekeraar.





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.

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.



Behandeling bij u thuis mogelijk!





Voor ons geen kunst!

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.

Talentenjacht
Zoals het een echte beatband betaamt, kregen
The Twilights op een gegeven moment een
eigen fanclub. Van den Broeke, die niet
alleen chauffeur maar tevens manager van
de groep was geworden: “Die fanclubavonden werden gegeven in de zaal onder de
Bavokerk en waren altijd een groot succes.”
Ook buiten de regio ging de band van zich
laten horen. Onder andere in het Haarlems
Concertgebouw, waar The Twilights op het
DI¿FKHVWRQGHQPHW'RQ0HUFHGHVHQLQ
Gouderak. “In Gouderak deden ze mee aan
een talentenjacht, gepresenteerd door een
nog heel jonge Jos Brink. En The Twilights
wonnen de eerste prijs: proefspelen voor
platenmaatschappij Bovema.”
Van een plaatje maken is nooit wat gekomen.

“In de auto op weg naar de studio waren
de jongens er nog niet helemaal uit welke
nummers ze zouden gaan spelen. Bepaald
niet professioneel. Nadat ze wat hadden
gespeeld zijn we weer vertrokken, om
vervolgens nooit meer iets van die platenmaatschappij te vernemen”, aldus Van den
Broeke. The Twilights hielden na vijf jaar
op te bestaan. De muzikanten gingen daarna
verder hun muzikale weg in diverse andere
formaties.
Nog eenmaal kwamen The Twilights bijeen
voor een reünie in zaal Bevervoorde in
Zuidwijk. Dat was in september 1988. Op de
website van gitarist De Vroedt staan foto’s
van deze bijeenkomst. Daarop staat ook meer
informatie over de band: www.aaddevroedt.
com
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek,
of wilt u reageren? Het e-mailadres is:
ed.vanhelten@hotmail.com.



’n goed kunstgebit?

Roadrunners Sect”, zegt hij. “En dan had je
een volle zaal hoor…”



Jongens van het eerste uur waren: Joop
Hofs (basgitaar), Rinus Booth (drums),
Theo Verhage (sologitaar) en André Bekker
(slaggitaar). Nadat Verhage en Bekker er al
snel de brui aan hadden gegeven en Aad de
Vroedt (sologitaar) en Arthur Janssen (slaggitaar) hun plaatsen hadden ingenomen, trok
de band bovendien Cor van Vliet als zanger
aan. In die tijd was het Han van den Broeke
die zich opwierp als chauffeur voor The Twilights. “Ik had een bus en dat was natuurlijk
mooi mee genomen”, legt Van den Broeke
uit. “Daarmee reed ik de jongens en hun hele
hebben en houwen naar de optredens toe.”

Spes
Aanvankelijk repeteerde de groep in een garage van één van de ouders. “Toen gebruikten
ze nog hoofdzakelijk zelfgemaakte versterkers en de sologitarist speelde op een door
hem zelf gefabriceerde gitaar”, herinnert Van
den Broeke zich. Het allereerste concert van
The Twilights als beatformatie was volgens
hem in Centrum Pendrecht, “Dat was een
houten gebouwtje aan het Baarlandhof.”
Nadien stond de groep regelmatig op
de podia van de buurthuizen en andere
(dans)gelegenheden in Rotterdam, die op
zaterdagavonden zogeheten Instuiven verzorgden. “De zaal van de Bavokerk aan de
Slinge, De Grot op de Doklaan, De Vuurpijl
in Schiebroek en De Fuik op de Noorsingel”,
somt Van den Broeke op. Daarna kwamen er
optredens in grotere zalen, zoals Spes op de
Dordtsestraatweg. “Daar heeft de band een
keer in het voorprogramma gespeeld van The



Ze kwamen allemaal uit de wijk Pendrecht,
de vier jongens die in 1964 besloten een
bandje te beginnen. In eerste instantie waren
het hoofdzakelijk instrumentale nummers die
werden vertolkt, maar korte tijd later was het
een heuse beatband: The Twilights.
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- Franklin Brown (links) kreeg 1 februari 2004 van de
ex-Rotterdamse wethouder Rabella de Faria complimenten
voor zijn belangeloze optreden voor gehandicapten in
Ahoy’. Bert Middelbos (rechts) van de organisatie was ook
in zijn sas -

Reprise historische tocht
Rotterdam – Brouwersdam met
rondvaart op de Grevelingen

Tijden van weleer
herleven wederom!
Donderdag 14 augustus organiseren
de Stichting RoMeO, de Stichting
Museum v/h Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij en Rederij Zeeland een
gecombineerde tram-bus-boottocht van
Rotterdam naar de Grevelingen en terug.
U beleeft een reis uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Om 9.30 uur vertrekt
een historische RET-vierasser van het
Willemsplein naar Carnisselande, het
eindpunt van lijn 25. Vandaar vertrekt
een historische streekbus van de RTM
(Van Oeveren) via de Hoekse Waard en
RYHU*RHUHH2YHUÀDNNHHQDDU2XGGRUS
Vanaf de RTM Remise aan de voet van
de Brouwersdam brengt een stoomtram
u naar het eindpunt Middelplaat Haven,
waar wordt overgestapt op de MS
Grevelingen voor een rondvaart over het
Grevelingenmeer.
In het voormalig tramstation van NieuZH7RQJHNULMJWXNRI¿HPHWDSSHOWDDUW
In Ouddorp kunt u het museum van de
RTM bezoeken en krijgt u op vertoon
van uw vervoerbewijs een lunchpakket.
De stoomtram vertrekt om 13.30 uur
van de RTM Remise naar Middelplaat
Haven. Omstreeks 19.00 uur bent u
terug op het Willemsplein.
Deze dagvullende combitocht kost
slechts EUR 45,00 per persoon, inclusief
NRI¿HPHWDSSHOWDDUWHQOXQFKSDNNHW
U kunt deelnemen door EUR 45,00
over te maken op bankrekening nummer 34.68.72.839 bij de Rabobank te
Noordwijkerhout t.n.v. Vereniging PPI
onder vermelding van ,,CT 1408” en
uw (e-mail)adres of telefoonnummer
(voor de bevestiging!). De deelname is
beperkt tot 47 personen (de capaciteit
van de bus). Aanmelden kan tot uiterlijk
donderdag 7 augustus. Vrijdag 8 augustus dient het geld op de bankrekening te
staan. Raadpleeg ook de websites van
RoMeO: www.stichtingromeo.nl en
RTM: www.rtm-ouddorp.nl. Voor meer
informatie: Paul Hekking 06-20082503
of paulenbren@wanadoo.nl).

Zanger Franklin Brown
kind van het Brabantse Dorp
Het gezin van Cobie en zeeman Franklin Kroonenberg-Wareman was een van de
drie families in het Brabantse Dorp met een bruine huidskleur. Buitenbeentjes
waren het allerminst. Al vond de buurt het wel raar dat vader Kroonenberg Engels
sprak. Hoewel geboren in Suriname kwam dat door zijn opgroeien in Trinidad.
Aanvankelijk woonde de familie aan de Vlierdenstraat, maar verhuisde naar een groter huis
aan de Deurnestraat. Moeder Cobie kon daar
niet wennen en greep de kans terug te verhuizen
naar haar oude straatje. Franklin Brown: “Daar
stond vader na een lange zeereis ineens voor de
verkeerde huisdeur; van de verhuizing wist hij
niet.”In 1962 kwam Franklin junior er onder de
vakkundige hand van vroedvrouw H. Stokmande Waal van de Dordtsestraatweg 357 ter wereld
als derde kind. De zusjes Kroonenberg hadden
een broertje. Later kwam er nog een zusje bij.”
Als Franklin schreef de trotse vader hem in bij
de burgerlijke stand. Zijn telg ontpopte zich
onder de artiestennaam Franklin Brown tot een
talentvol zanger. In 1997 deden hij en zangeres
Maxine (Gonnie Buurmeester) in Oslo voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Het
duo scoorde met ‘De eerste keer’, werd zevende
en haalde hoge noteringen op alle hitlijsten.
Verhuizing
Dertig jaar eerder viel voor Franklin een vertrouwde omgeving weg. Als een van de laatste
gezinnen verliet de familie vanwege afbraak het
Brabantse Dorp. Eerst verhuisden ze naar de
Carnisselaan, daarna naar de Moerkerkestraat,
waar de kinderen na echtscheiding van hun ouders een poos inwoonden bij oma en opa. Later
betrokken ze een huis in de Rijsoordstraat in
de Millinxbuurt. Franklin doorliep er met goed
gevolg de Ds. Van Haeringenschool. Scholengemeenschap De Vaan aan de Montessoriweg

- Franklin Brown (midden) tijdens zijn succesvolle optreden in
Ahoy, dat door hem voor even op zijn kop werd gezet. Ongeveer op de plek waar hij optreedt, werd hij in 1962 geboren. -

was zijn opstap naar omhoog. Automonteur leek
Franklin wel een aardig vak. Met het diploma in
zijn zak en de grondbeginselen van het sleutelen
in zijn vingers verruilde hij de school voor de
kazerne en de militaire dienstplicht. Na zijn afzwaaien ging hij als leerling-automonteur werken
bij Willemse Autoservice in Kralingen.
Als kind viste Franklin graag op stekelbaarsjes. Ook in 1972 op de hoek van Strevelsweg
en Lange Hilleweg in een enorme waterplas,
veroorzaakt door afbraak van de in 1927 gebouwde St.-Theresiakerk (de inwijding was op
17 december 1928 en de laatste Heilige Mis op
13 februari 1972). Franklin en een paar vriendjes
probeerden er visjes te verschalken, maar die
zwommen natuurlijk niet in die plas. Dus vingen
ze visjes in de aangrenzende singel en lieten die
vrij in de bouwput. Op de gewijde grond van de
kerk kwam een woongebouw met 113 apparte-

- In 1961 gingen de eerste woningen van het Brabantse Dorp tegen de vlakte om de bouw van het Ikazia Ziekenhuis mogelijk te maken. Later kwam
daar winkelcentrum Zuidplein bij Foto’s collectie Rein Wolters -

PHQWHQLQSDQGLJHSDUNHHUSODDWVHQHQKHW¿OLDDO
Bloemhof van de Gemeentebibliotheek. Wethouder Mr. J. Mentink verrichtte 26 maart 1981
de eerste bouwhandeling. Wat Franklin Brown
uiteraard niet wist toen hij de stekelbaarsjes
uitzette, dat hij een van de kopers zou worden in
het appartementengebouw.
Wilskracht
In die periode ontmoette hij zijn eerste en tot op
heden enige liefde: Astrid.
Zij zette Franklin aan tot een opleiding voor
politieman. Twee jaar later werd hij op bureau
Walenburgerweg aangesteld als aspirant-agent.
Dat beviel hem stukken beter dan in een garage
rondlopen met vieze smeerhanden. Tot aan
zijn ontslag in 1997 zegt Franklin zijn werk als
straatagent met veel plezier te hebben verricht.
De nationaal en internationaal gesettelde zanger
werd ontslagen na een aanvankelijk geruchtPDNHQGFRQÀLFWPHWHHQYURXZHOLMNHFROOHJD
Achteraf van de omvang van een storm in een
glas water, maar wel een die Franklin Brown
geestelijk een behoorlijke knauw gaf. Zijn
carrière als zanger en artiest leek zelfs gedaan.
Met onverzettelijke wilskracht en de kamerbrede steun van Astrid, werkte hij zich uit het
diepe dal. Zelfs verder. De nu 46-jarige Franklin
Brown groeide uit tot een van de populairste en
meest gevraagde zangers van Nederland. Sinds
het inleveren van de politiepet treedt hij ook op
in shows (ook op tv) met collega’s als Xander de
Buisonjé en natuurlijk Maxine.
Op 1 februari 2004 traden hij, Tatjana Simic
en Anita Meijer op in Ahoy’ bij het jaarlijkse
carnaval voor gehandicapten en ouderen door
Stichting De Grote Lupardi. De roots van deze
organisatie liggen eveneens in het Brabantse
Dorp.
Tussen de coulissen vertelde Franklin dat het
hem wel eens steekt dat mensen denken dat hij
van de aardbodem verdwenen is. “Als je geen
cd’s uitbrengt, besta je kennelijk niet meer voor
de grote massa. Ik ben echter dynamischer dan
ooit bezig met mijn vak.”
Franklin heeft tot 1997 aan de Strevelsweg
gewoond. Ondertussen waren hij en Astrid
gelukkige ouders van twee kinderen: dochter
Beulla en zoon Evander, door boksfanaat Franklin vernoemd naar de Amerikaanse bokskamSLRHQ+RO\¿HOG2PGDWKHWDSSDUWHPHQWYRRU
hen te klein was geworden verhuisde het gezin
naar Stadspolders in Dordrecht. Rotterdam
blijft hen trekken. “We komen er met regelmaat
en op Zuidplein moet ik altijd denken aan het
Brabantse Dorp en de omgeving waar ik als kind
woonde en speelde.”
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Chinees Specialiteiten Restaurant

10

Mountain Spring

VAN HAVENMAN
TOT KUNSTSCHILDER

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur

LOPEND BUFFET € 7,95 p.p.

GROTE EXPOSITIE EIGEN WERK

JAN ANTON RIJSDIJK

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

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.

(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

klusserij

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

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

Bezoek ook onze
website !!

www.demarkgraaf.be
politiebericht
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

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)
Bel: 015-8894807

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING
Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel./Fax: 010-4145808
ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel./Fax: 078 - 6916684
www.dmddesign.nl
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Bijzondere week
Deze week is voor mij een bijzondere week. Zes jaar geleden verloor ik mijn echtgenote Nina Hokke bij een dramatisch auto-ongeval in de provincie Groningen. Dit voorval
staat altijd in mijn geheugen gegrift, maar rond de 24e juli
dringt het sterker naar de voorgrond. ‘k Weet niet of ik dit
allemaal in het Spionnetje mag bekijken, maar ik doe het
toch! Spionneur is ook een mens. Toen Nina en ik in het
huwelijk traden, kregen we van Nina’s broers en schoonzussen een sculptuur: Binding (Symbool van verleden, heden en toekomst). Niemand van ons kon toen bevroeden,
dat die toekomst slechts vier jaren zou duren.
Identificatieplicht
Mijn kapot gebarsten Spionnetje in
de vorige DOR heeft heel wat reacties opgeleverd. Zowel DOR-lezers
lieten zich horen, maar ook veel
Usenetgebruikers op Internet. In
diverse nieuwsgroepen werd over
de (on)zinnigheid van legitimeren
gesproken. In elke reactie werd
uiterst negatief gesproken over de
door mij als ‘verbalisant’ opgevoerde politieagent.
In brievenbus en via e-mail kreeg
ik weinig waardering voor de politie en deze verbalisant te lezen. Een
oud politieagent (37 jaar diender
in Rotterdam geweest) liet mij
weten, dat hij zich schaamt voor
de hedendaagse politie. Na zijn
FUT heeft hij al zesmaal met z’n
oud-collega’s in de clinch gelegen,
omdat zij zaken op niet-menselijke
wijze behandelden. Deze lezer had
één conclusie: “Wij waren vroeger
diender. In dat woord zit het begrip
dienen; dienen van de maatschappij, dienen van het korps en dienen
van de burgerij. De politieman van
nu is agent”!
In een uitgebreide en goed geformuleerde Open Brief laat lezer
Hans Keijzer mij weten het met
me eens te zijn: “Met name dat
verhaal over uw ruim 80-jarige
PHGHÀDWEHZRRQVWHUGLH]LFKPHW
haar eigen afvalverwerkende hond
ter plekke niet zwart-op-wit wist te
LGHQWL¿FHUHQWHJHQRYHUHHQSHUVRRQ
die daar, gezien de kleding die hij
droeg, naar mocht vragen. Tijdens
het lezen geloofde ik mijn eigen
ogen niet, dit verhaal kon toch niet
ZDDU]LMQ"=R¶Q¿JXXULQXQLIRUP
die, op z’n zachtst gezegd -en toch
ook weer beetje cru als ik uw 1940WHUXJEOLNOHHVÀLQNGRRUschoot: je houdt het als simpele
burger niet voor mogelijk. Maar
haar verhaal is ongetwijfeld door
u gecontroleerd. En sinds verleden
week dinsdag zijn duizenden lezers
van De Oud-Rotterdammer ook op
de hoogte van een politieoptreden
dat iedere redelijkheid, waar het
gaat om gewoon-omgaan-met-elkaar, tart.
De gebeurtenis deed mij huiveren
en tijdens het lezen van al die
narigheid ontstond de drang een
eigen, zeer recente ervaring met
de politie, aan u te vertellen. Een
maand of wat geleden was ikzelf

in onze woonwijk getuige van
een politieoptreden waarbij mijn
nekharen meteen recht overeind
gingen staan. Ik stond erbij en keek
ernaar, vanbinnen sloegen bijna
alle stoppen door en ik overwoog
die politiemensen voor rotte vis
uit te maken, hen er op te wijzen
dat het helemaal niet kòn wat ze
deden. Maar het gebeurde wel! En
ik zweeg.
Vermoedelijk zou ik van de politie,
bij een kritische opmerking van
mij op dàt moment, brommend
commentaar hebben gekregen. En
tevens het advies ‘dan maar een
klacht bij zijn baas in te dienen als
ik het ergens niet mee eens was.’
Mijn laffe zwijgen zat me dwars en
na een paar dagen van geestelijk
broeden heb ik een brief geschreven naar de politie. Hen gevraagd
nog eens aandacht te besteden aan
dat voorval in onze wijk, waarvan
zij misschien dachten het prima te
hebben afgehandeld, maar dat een
gewone burgergetuige op straat
daar heel anders over denkt.”
Hans Keijzer neemt mij kwalijk,
dat ik, journalist zijnde, in het
artikel het handelen van één agent
het gehele politieapparaat verwijt.
Volgens hem is de politie als geheel
niet fout, maar alleen die ene agent.
Nu heb ik mijn tekst nog eens zeer
kritisch gelezen en ik meen, dat ik
mijn pijlen met name op ‘verbalisant’ heb gericht. Dat ook andere
politiemensen in het schootsveld
staan, hebben zij aan hun lakse(?)
gedrag te wijten. Hoogst zelden
treedt een agent solo op op straat,
in 98% van de gevallen werken
agenten altijd in koppels. (En nu
niet het grapje, dat met tweeën
werken noodzakelijk is, omdat de
één kan schrijven en de ander kan
lezen).
Waar was op het moment van
aanhouding de tweede agent? Of
liet hij het maar zo?
‘Verbalisant’ is met zijn arrestante
het bureau binnengekomen en
heeft, volgens de ‘voorschriften’,
zijn ‘vangst’ bij de wacht moeten
melden. Wie heeft toen tegen
‘verbalisant’ gezegd, dat hij wat
vreemd bezig was. Naar mijn
mening niemand, anders had de arrestante niet vier uren op het bureau
moeten blijven.
De ‘vergissingen’ en ‘misinschattingen’ van verbalisant kunnen hem
persoonlijk wellicht niet verweten

door Aad van der Struijs

worden. Het is een onderdeel van
de politiecultuur in de 21e eeuw!
Rotterdam: gevangenis
voor zijn inwoners
Afgelopen weekend, en de dagen
ervoor, heb ik het wonen in één van
de mooiste plekjes van Rotterdam
als een gevangenhouding ervaren.
Weliswaar was het een eenrichting
gevangenis; wel eruit, maar niet
erin. Ook bewoners van andere
stadswijken kregen ineens een status aparte. Met name de bewoners
van het schiereiland Katendrecht
kregen het voor hun kiezen. Van
onze burgervader Ivo Opstelten
hebben bovenbedoelde bewoners te
horen gekregen, dat de maatregelen
in hun wijken inherent zijn aan het
wonen in een grote stad. Ja, m’n
hoela!
Het gaat hier om de afgelopen
zaterdag en zondag gehouden Red
Bull Air Race. Stuntvliegtuigjes
haalden tussen Erasmusbrug en
Schiehaven de gekste capriolen uit
boven de Nieuwe Maas. Twee jaar
geleden werd dit evenement ook
al gehouden; honderdduizenden
kwamen naar de Maasoevers om
van het spektakel te genieten.
Dit jaar waren er geen honderdduizenden, want er moest betaald
worden om de vliegtuigen te zien
stunten. Hele stadswijken werden
twee dagen voor autoverkeer en
zelfs voetgangers (Katendrecht)
afgesloten. Elk uitzicht naar het
water vanuit die wijken werd door
meters hoog hekwerk met zwart
plastic afgeschermd.
De bewoners konden in deze twee
dagen geen bezoek verwachten.
Als men als bewoner komende van
elders naar de eigen woning wilde,
moest je een bewijs tonen. Dit
gebeurde zomaar in een weekend
in 2008 in Rotterdam. Wie roept er
nog steeds, dat Nederland een vrij
land is? Alle betrokken bewoners
én ik zijn blij, dat we nog niet de
opdracht hebben gekregen om onze
op de Maas uitkijkende ramen te
blinderen. Dat zou wel heel erg
ex-DDR geworden zijn.
Meekijkers
De Eurodam is alweer een paar
weken uit de Rotterdamse haven,
PDDUKHWµÀDWJHERXZYHUKDDO¶ULHS
toch de nodige reacties op. Jan
Fernhout uit Nieuwerkerk aan den
IJssel timmerde uit z’n toetsenbord:

“De jongen die bij u vanaf 10-hoog
de Eurodam wilde zien, had groot
gelijk. Het schip is niet om aan
te zien. Net als de QM2 die enige
jaren geleden daar voor de kant
lag. Ik ben toen nog wezen kijken,
PDDUKHEGH]HNHHUGH(XURGDP ¿guurlijk) aan me voorbij laten gaan.
Gelukkig hebt u een foto van de
Nieuw Amsterdam erbij geplaatst;
kun je eens zien wat echte schepen
ZDUHQ2S]R¶QYDUHQGÀDWJHERXZ
- zonder zeeg! - wil ik niet gezien
worden en als bemanningslid zou
ik me doodschamen voor mijn
familie. Ik was marconist van 1959
tot 1981 en heb met plezier op
gewone mooie schepen gevaren.
U begrijpt wel wat ik bedoel! Mijn
zeemansverhalen staan op http://
home.wanadoo.nl/janfernhout Dat
was nog es een leuke tijd”!

Een bekende DOR-lezer, de
Rotterdammer G.A. Verkroost,
reageerde op mijn vraag rond de
Befaro-vrachtauto: “Allereerst,
deze vrachtauto is een betonmixer
(oei-oei)! Ten tweede: destijds gaf
de gemeente als mening, dat de
mixer te zwaar zou zijn geweest
voor de rolbrug over de Schie (tussen Schiedam en Overschie). Bij
het oprijden zakte het eerste deel
van de brug ‘door zijn hoeven’,
waardoor het deel aan de overkant
omhoog kwam te staan. De chauffeur van de personenauto kreeg
toen een beter uitzicht. O ja, deze
foto hangt bij de Mebin aan de
Waalhaven.”
Ketelbinkie
Ketelbinkie is niet meer het
scheepsmaatje van toen. KetelbinNLHZRUGWHHQNODVVH¿JXXU9HUOHden week heeft de Stichting Ketelbinkie de jaarlijkse de ‘smakelijkste
bakkie pleur in Rotterdam’-prijs
uitgereikt. Als echt Rotterdamse
organisatie spreken zij van de
.RI¿HWURIHHGH]HWURIHHNZDP
terecht bij Atlanta (gefeliciteerd) op
de hoek van Aert van Nesstraat en
Coolsingel. Echt een locatie, waar
de gemiddelde Rotterdammer effe
naar binnen loopt voor een bakkie.
Ik wacht tot Old Dutch gewonnen heeft. Dan kan ik op stand en
niveau m’n bakkie pleur drinken.
Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TUINCORRECT

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

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN
WIJ 65+ KORTING

“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!”

De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!
Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

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

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P
Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak

ECONOLOGISCH DE BESTE

ONDERHOUD

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

®

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

www.marcoleer.nl

Opticien

ZAANSE JUWELIERS
Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.
Strevelsweg 61, 3073 DT Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

Al vanaf 35 euro
per maand

www.schoenmakerijagterberg.nl

Openhaarden &
Kachelcentrum

Bel nu voor de gratis prijsopgave

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

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.
Dag en nacht bereikbaar
Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

Adressen en telefoonnummers:
Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek,
Centrum Passage 55,
tel.: 010-4588170

010 - 420 88 84

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84,
tel.: 0180325234

UITVAARTVERZORGING

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

www.uitvaart.nl/mourik

VAN MOURIK BV
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee
tevens in het krantenarchief op het internet.

- Bijgaande foto’s kregen we tesamen met het boek “Engelandvaarders”. Op de foto
zittend van links naar rechts Meindert van de Berg, Wim Bizino, Sonja Schreuder, staand
1 rij Ireen Wuyster,Ton Sonneveld, Wil Mistel, Tineke de Waal, Wil Schram, Ada Kruithof
en Bennie Verhoeven. Staand 2e rij Henk van Baaren, Guustaaf Mees, Fransje van Driel,
Corrie van Berkel, Anneke Hoppezak, Wim en meester Griep. -

Geachte redactie
Tijdens onze vakantie in juni jl. op Texel luisterden wij vaak naar radio
Noord-Holland. In een programma van Hans van Willigenburg kon
je oproepen doen voor van alles en nog wat. Een mevrouw vroeg om
PHQVHQGLHDOV¿JXUDQWHQYHUNOHHGZLOGHQNRPHQLQNOHGLQJXLWGH
tijd van de Dik Trom-verhalen rond 1900. Op 16 en 17 augustus a.s.
is er een Dik Trom-festival in Etersheim (Gem.Zeevang). Hier staat
het schooltje waar C. Joh. Kievit werkte en woonde en de boeken over
Dik Trom schreef. Zij willen daarmee geld bij elkaar krijgen om het
gebouwtje te restaureren. Ik moest meteen weer aan onze lagere school
denken, de Prins Alexanderschool op de hoek van de Terbregseweg
en Ommoordseweg. Waarom bij Dik Trom denkt u, maar daar kom
ik aan het eind van mijn verhaal wel op terug. Het begon op kleuterschool “de Boterbloem” waar we de eerste twee jaren doorbrachten
bij juffrouw Van de Kamp en juffrouw Francimon. Klas 1 en 2 van de
“grote” school waren het domein van juffrouw Snoei, klas 3 juffrouw
Rindemans, klas 4 meester Zeeler, klas 5 meester De Boer en klas 6 het
hoofd der school meester Van Willigen. Hij woonde in het huis dat aan
de school vast zit. Ook is er nog een meester Tavenier geweest. Toen
van Willigen met pensioen ging, is De Boer tijdelijk hoofd geweest
totdat meester Griep hoofd werd. Van meester Griep herinner ik me
vooral dat hij een Zeeuw was en erg streng, dat hij altijd hoestte en
dan van een soort stokje stukjes af sneed en op at. Soms moest je zijn
¿HWVELQQHQ]HWWHQGDWZDVYHUVFKULNNHOLMNYLHVZDQWGHNORGGHUVVOLMP
zaten op z’n stuur. Ook sloeg hij regelmatig met een liniaal, waardoor
diverse kinderen door hun ouders naar een andere school gestuurd zijn.
In mijn schooltijd zaten in de hoogste klas een paar oudere erg brutale
jongens, waarvan er één (Peter Plaizier) de meester terug sloeg, waarbij
zijn gebit kapot op de vloer viel. De vader van die jongen (ook niet
mals) werd bij de meester geroepen, omdat hij vergoeding wilde. Hij
kreeg als antwoord: je gaat maar naar Stiefbeen, die heeft een kar vol.
Meester De Boer
was een aardige
man en de tijd
ver vooruit, hij
gaf eind jaren
vijftig al seksuele
voorlichting. De
meeste ouders
vonden het prima
(dan hoefden
ze het zelf niet
te doen), maar
er was ook tegenstand. Juffrouw Rindemans was jong en modern en
reed met haar man op de motor. Juffrouw Kamp zag ik regelmatig. Zij
woonde in de Pr. Margrietlaan boven mijn opa, juffrouw Snoei is verleden jaar op hoge leeftijd overleden. Het was een erg leuke schooltijd
met veel buiten spelen. Maar nu kom ik op Dik Trom terug. Eén keer in
GHWZHHZHNHQKDGGHQZHRSYULMGDJHHQ¿OPPLGGDJ(UZHUGHQGDQ
¿OPVRSVFKRROEH]RUJGYDQ¿UPD8LWHQEURHN(HUVWNUHHJMHHHQSDDU
HGXFDWLHYH¿OPV ]RDOVGHDDUGDSSHOPHHOIDEULHNGHPHONIDEULHNNDDV
maken, de groenteveiling, kortom teveel om op te noemen. Maar dan
GHKRRIG¿OPJHZHOGLJOHXNHNLQGHU¿OPVPDDUGH¿OPGLHKHWEHVWH
is blijven hangen is die van Dik Trom en zijn dorpsgenoten. Vooral
het verhaal dat hij nieuwe buren kreeg met een blind meisje Nellie en
dat hij op schoolreis in Wijk aan Zee aan professor Donders vroeg of
hij haar kon beter maken. Ik heb vandaag gegoogled en zag dat het
HHQ¿OPXLWLV,NJDWRFKHHQV]RHNHQRIKLMRSYLGHRRI'9'WH
krijgen is. Wat nou “jeugdsentiment”.
Francien de Leede van Driel
Rietstapstraat 34
3056LS Rotterdam
ariedeleede@kpnplanet.nl
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Vreewijk
Ik ben in 1954 op de Bree (heet nu al
jaren Breeweg) geboren, weliswaar aan
de andere kant, maar in 1957 of 1958
zijn we naar de overkant verhuisd en
kwamen te wonen op nummer 132.
Dit pand was samen met nummer 134
aardig verzakt, waarschijnlijk doordat
hier vroeger een boerensloot lag. Veel
luxe had deze woning niet, maar we
hadden wel een heerlijke tuin en je kon
tenminste echt buiten spelen.
Badderen deden we gewoon in de
keuken, met je blote billen op het
granieten aanrecht zitten en je voeten
in de spoelbak, ’s zomers ging dit nog
wel, maar ’s winters was het erg koud
aan je kont, zodat na een jaar of twee
mijn vader in de bijkeuken een douche
heeft gemaakt (wat een genot). Spelen
deden we het hele jaar door en in weer
en wind gewoon buiten. Later, toen ik
wat ouder was, gingen we met z’n allen voetballen op de Speelweide. Hier
gingen we ’s zomers bij mooi weer ook
heerlijk zelf aardappeltjes bakken in
een geleend koekenpannetje met vast
teveel boter, maar het was reuze lekker.
'HERVMHVHQHHQÀLQNGHHOYDQGH
Speelweide zijn later ten prooi gevallen
aan de bouw van het Dr. Daniël den
Hoed ziekenhuis.
Rond Sinterklaas was er altijd aan
GH(QNHHQVSHHO¿OP LNGDFKWLQKHW
oude Spes-Bona gebouw). Dit kostte
toen geloof ik Fl.0,25 of Fl.0,50 voor
¿OPVYDQ/DXUHO +DUG\+HODDVLV
er de slopershamer ingegaan voor de
sporthal.
Tussen de Kerst en Oudejaarsdag
gingen we kerstbomen zoeken en op
oudejaarsavond om 24:00 uur ging de
vlam erin op de hoek van het Maarland
en het Melkpad. Hier was een mooi
pleintje en het kon daar geen kwaad.
Midden jaren zestig verhuisden we
naar nummer 162. Dit huis was deels
aangepast en we hadden nu een douche
met een wastafel op de eerste verdieping, die in een oude bergkast was
gemaakt.
Later zijn veel huizen in Vreewijk gerenoveerd en hebben in mijn ogen veel
van hun charme verloren. Het leek wel
of ze er houten kisten opgezet hadden
en ze zien er mijn inziens nog steeds
niet uit, maar ik heb er tot aan mijn
trouwen in 1977 een heerlijke jeugd
gehad en nu willen ze dit voor een deel
gaan slopen.
Iedere (oud) bewoner van Vreewijk
weet dat de huizen en de houten
heipalen in een dermate slechte staat
zijn dat er niet aan te ontkomen valt, is
het niet nu dan wel over tien of vijftien
jaar. Kijk op de Langegeer, daar zijn ze
al deels gesloopt en is er nieuwbouw
voor terug gekomen met toch ook weer
de uitstraling van een Vreewijkwoning
uit de jaren twintig. Als er zoiets voor
terug komt, is het toch niet zo heel erg
dat de slechtste woningen gesloopt
worden.
Gerard Tempelman
Ondersim 11
3192 GH Hoogvliet
-------------------------------------------Geachte redactie
Een beetje teleurgesteld omdat mijn
reactie op het artikel van Dick van de
Polder (Nederland-Frankrijk) aangevuld met enkele persoonlijke “Spartaervaringen” niet geplaatst is, reageer
ik met deze opnieuw op een artikel
van zijn hand. Mogelijk is hij, naast
de familierelatie van Marianne- en
Jaap van de Torre, ook mede door mijn

opmerking over Jaap van de
Torre, op het idee gekomen een stukje
over hem te schrijven? Leuk om te
lezen dat hij -JvdT - ook nog eens als
“spits” geopereerd heeft. Een feit dat in
mijn documentatie ontbrak.
Wat betreft de beenbreuk die hij - JvdT
- mogelijk heeft veroorzaakt, denk ik
dat Dick van de Polder abuis is. Volgens mij was dat namelijk tijdens een
wedstrijd op Woudenstein. Het “slachtoffer” was toen de rechtsbuiten van
SVV Jan Schrumpf die, samen met zijn
ploeggenoten uit het kampioenselftal
van 1949 - Jan van Schijndel, Piet
Steenbergen en Henk Köneman, één
keer (of twee) voor het Nederlands
elftal uitkwam.
Gerard van der Toorn
Spijkenisse
------------------------------------------Goedendag
De jaren gaan nu tellen hoor. Ik lees nu
ook De Oud-Rotterdammer en kwam
in nummer 14 een foto tegen van de
brand in de kerk van Allerheiligste
Verlosser. Ik ben lid geweest van de
vrijwillige brandweer in Rotterdam
en de brand in deze kerk was mijn
eerste brand. Ik had net een paar dagen
daarvoor de pieper uitgereikt gekregen
door brandmeester (ome) Leen Bal.
’s Avonds ging de piepertest, zodat je
wist dat hij het nog deed, dat was altijd
op dezelfde tijd. De schrik was dan ook
groot toen de pieper op een heel andere
tijd ging. Mijn vader wist precies te
vertellen waar het was (niet dat hij zo
kerkvast was, maar hij kwam uit die
buurt) en ik in mijn auto er naar toe.
Het was makkelijk te vinden, de vlammen waren al van ver te zien. Ik werd
door brandmeester Bal in het kerkschip
achter het waterkanon ingezet en moest
op het orgel spuiten, het werd dus een
waterorgel. Ik had in die tijd nog een
smetteloos witte blusjas en de collega
waar ik mee binnen stond vond dat dat
niet kon. Hij pakte een paar handen
roetwater van de grond en smeerde
daar mijn jas mee in “zo, dan valt het
niet zo op dat je een groentje bent”.
Rechts van mij was de toren waar je
achter het gebrandschilderde glas de
vlammen zag, dat was wel een bijzonder gezicht. Op een gegeven moment
viel de bel uit de toren naar beneden, ik
dacht dat ik meteen mijn laatste brand
had gehad. Ik schrok me rot. Dat was
ook het moment dat wij ons moesten
terugtrekken. Kort daarna stortte het
dak van de toren in. Daar is nog een
brandweerman bij gewond geraakt. Er
kwam een zware balk naar beneden die
weer opstuitte en op de collega terecht
kwam. Het spijt me om het te zeggen,
maar het was wel een mooie brand.
G. van der Waal
Vergiliusstraat 142
3076XL Rotterdam
0104322967, 0621658128
fax 31847492815
gwaal1@chello.nl
-------------------------------------------Befaro-betonauto en het
bruggetje
Als ik het mij nog goed herinner was
het zo: het bruggetje was een rolbrug
en niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Een aannemer, die beton moest
hebben, was echter alleen bereikbaar
via deze rolbrug. Hiervoor werden
door instanties bij uitzondering vergunning verstrekt. Dit rolbruggetje ging
alleen open voor de pleziervaart en
werd door de brugwachter teruggerold
totdat alles erdoor was, dan werd het

bruggetje weer vastgezet en kon het
rijverkeer weer door. Behalve die ene
keer. De brugwachter was vergeten
het bruggetje vast te zetten, voorop
ging een luxe auto en daarachter de
beladen betonauto. Deze betonwagen
reed achter de luxe auto, maar moest
even afremmen. Hierdoor ging het
bruggetje, doordat het niet vastgezet
was, rollen en door het gewicht van
de betonwagen werd de luxe auto
bijna gelanceerd. De betonauto stond
gedeeltelijk met zijn achterkant in het
water. De luxe wagen kon gelukkig
tijdig stoppen. U kunt gevoeglijk aannemen dat beide chauffeurs zich een
rotje zijn geschrokken.
A.C. de Haan
Spuistraat 79
2987 TG Ridderkerk
------------------------------------------Rakstraat
Aan het eind van de oorlog werden
overal straatfeesten georganiseerd. De
kleine middenstand werd benaderd
voor een bijdrage aan het feest in de
Rakstraat en boekhandel Muller uit
de Paradijslaan wilde wel vuurpijlen
schenken. Op voorwaarde dat ze zezelf
mochten afsteken!
Aan het slot van het feest werden
twee trapleertjes geplaatst met daar
tussen een lijn waarlangs de vuurpijlen
konden lopen. De eerste pijl werd
afgestoken door de heer Muller; ’n
prachtresultaat, wat een straal! Bravo
geroep en applaus, maar wat bleek?
Door de lange bewaartijd waren de
pijlen verouderd of iets vochtig. Aan
het einde van de voorstelling waren er
slechts vier pijlen ontbrand. En de rest
… deed het niet!
Daarna bedachten we de slogan (ik
schaam mij nog een beetje): ‘Het
grootste wonder is geschied, Muller
gaf tien vuurpijlen en zes deden het
niet!’
Sjaan Speelpenning-Maliepaard
Schoutenlaan 10
2641 TC Pijnacker
015-3694011
-------------------------------------------Middagje Vreewijk
Dat was nostalgisch genieten tijdens
een middagje Vreewijk. Ik bezocht
mijn ‘ouwe bieb’ aan de Mare, waar ik
in de jaren vijftig een meer dan trouw
klantje was en heel veel middagen
lezend doorbracht. Tot mijn grote
verrassing bleek de bibliotheek nog
vrijwel in de oude staat, maar helaas
moet hij binnenkort het veld ruimen
voor de ondergelegen school.
Diezelfde middag naar mijn oude
schooltuintje aan de Enk, ook nog
]HHUKHUNHQEDDUPDDUÀLQNXLWJHEUHLG
Wat een plaatje om te zien, dit zeer
verzorgde complex. Op zondagmiddag is het te bezoeken. Kortom, twee
aanraders, zowel aan de Mare als aan
de Enk, voor alle ‘ouwe Vreewijk- en
Vaanbewoners’.
Van mijn oude lagere school aan de
Mare, destijds geleid door meester
Hulzebosch, was niets te herkennen,
maar ik heb nog wel de beste herinneringen aan onze voortreffelijke meester
Van de Bosch van klas 3, 4 en 5!
Ria van der Kooij-Nieuwdorp
Binnensingel 4
3134 NE Vlaardingen
010-4351710
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Martin van Aalst
In 1958 heb ik samen met Martin van Aalst in dienst gezeten in Wezep bij
Zwolle. Vroeger woonde hij in de Haringpakkerstraat in Rotterdam-West.
Hij moet nu ongeveer 69 jaar oud zijn. Wie weet iets over hem te vertellen
of waar hij nu woont. Op de foto: Rechts Martin van Aalst, daarnaast
Henk van Leeuwen, Ben Damen. Links Nico de Bruin.
Henk van Leeuwen
Vivaldistraat 98
2901 BH Capelle a/d IJssel
010-4472461

Theo Brouwer
Mijn vader M.C. Brouwer uit
Rotterdam, Rubroekstraat had een
broer, Theo Brouwer, die in een
invalidenwagentje zat en een sigarenwinkeltje had op de Crooswijkseweg. Die broer is vermoord bij
zijn winkel, volgens mij door een
klap met een steen op zijn hoofd. Ik
zoek informatie hierover en vooral
over de datum van overlijden. Mijn
vader en moeder zijn helaas overleden dus bij hen kan ik het niet meer
navragen
Irma Brouwer
Wie van mijn speelvriendjes uit de
Van Heusdenstraat (tussen de G.J.
Mulderstraat en Hooidrift) uit 1940ca. 1948 leven nog en willen contact
met mij opnemen om elkaar een
keer te ontmoeten? Ik herinner mij
Wim van der Wilt, Toon Borremans,
Frans Jansen, Arie en Wim Roest,
Eduard Gebuys, Ger van Koesveld,
Nico den Otter, Fred Marcus en 2
broers van Noort. Wij speelden o.a.
µ'LH¿HPHWYHUORV¶SXWWHQORRS
lange en verre bok, knikkeren in
de straatgoot, voetballen met een
oude tennisbal (Juut! Bal in de zak)

en granaatscherven zoeken na elk
luchtalarm!
Wim de Jong
w.dejong@12move.nl
010-4412329
-------------------------------------------Ida Smits
In 2004 organiseerde ik een reünie
van mijn kweekschoolklas van ‘ 67.
Met veel moeite vond ik alle oudleerlingen, behalve Ida Smits. Zij
heeft in de Alblasserwaard gewerkt
op een school en in Rotterdam op de
Albert Schweitzerplaats gewoond.
Daar we in 2009 weer bij elkaar
willen komen, zoeken we dus Ida
Smits, oud-leerling van de Koningin
Wilhelmina Kweekschool aan de
Binnenrotte. Mocht u haar kennen
en weet u waar zij op dit moment
woont, stuur dan een berichtje aan:
Jaap Kooreman
Gooiland 21
2371 PK Roelofarendsveen
071 3312740
06 27526670
j.w.kooreman@casema.nl
-------------------------------------------Frans Zijtveldt
en Phia Sauer
Ik zoek medeleerlingen van het

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!

schooljaar 1952/1955 van de ulo
A 18 aan de Linker Rottekade 95
te Rotterdam, onder anderen Frans
Zijtveldt en Phia Sauer, destijds
woonachtig in Crooswijik aan
de Boezemweg en Paradijslaan.
Inmiddels hebben wij verscheidene
oproepen gedaan, doch zonder
resultaat. We zijn met een aantal
oud-leerlingen al diverse keren bij
elkaar geweest en hebben, net als
vroeger, een driedaags schoolreisje
gemaakt naar Gorssel.
Henk Frijmuth
Ligusterlaan 18
Hoek van Holland
0174-388778
frijmak@hotmail.com
-------------------------------------------De Clerck
Ik zoek mijn tantes Hendrika Regina
de Clerck (meisjesnaam), geboren
31-12-1932 in Rotterdam en haar
zuster Regina Hendrika de Clerck,
geboren 14-6-1935, ook in Rotterdam. Hun ouders heetten Deodatus
Edmond Phielmondus de Clerck
(roepnaam: Daan) en Adriana van
den Adel (roepnaam: Sjaan).
Hopelijk kunnen ze zelf nog reage-

ren, maar anders zou ik het heel erg
op prijs stellen als hun eventuele
echtgenoten, kinderen of bekenden
contact met mij opnemen.
Arthur de Clerck
0180 629588
aj.declerck@tiscali.nl
-------------------------------------------Teun Visser
Ik zoek Teun Visser, die, bij leven
en welzijn, nu ver in de tachtig moet
zijn. In de jaren 1947 en 1948 moet
hij gewerkt hebben bij de kolenen oliehandel van Kieboom in
Rotterdam Zuid. Verdere gegevens
ontbreken mij helaas. Mocht hij niet
meer in leven zijn, is uiteraard elke
reactie van kinderen of kleinkinderen van harte welkom.
Ada Stuifzand-Klaverdijk
Goudestein 48
3328 MB Dordrecht
078 6558950
j.stuifzand2@upcmail.nl
-------------------------------------------Disco’68
'LVFR¶RUJDQLVHHUGHYDQDI
1968 dansavonden voor een jong
publiek in Rotterdam. Eerst in een
ruimte van een hotel aan de Jonker

Fransstraat, later merendeels in de
zaal onder de St. Bavokerk aan de
Slinge. Ik zoek nu medeoprichters
YDQ'LVFR¶9DQppQGDDUYDQ
waren zijn ouders eigenaar van het
hotel in de Jonker Fransstraat, het
gedeelte dat in de jaren ‘70 of ‘80
is gesloopt. Weet iemand wellicht
nog de naam van dat toenmalige
hotel, de naam van de eigenaar of
diens zoon die in 1968 rond 20
jaar geweest moet zijn! Informatie
hierover kan mij wellicht verder
helpen bij mijn zoektocht. Maar wie
weet zijn er ook nog Rotterdammers
GLH]LFKGHQDDP'LVFR¶NXQQHQ
herinneren en de dansavonden
in het hotel aan de Jonker Fransstraat of in de St. Bavokerk hebben
bezocht. Als u daar nog een leuke
herinnering aan heeft en mogelijk
]HOIVIRWR¶VGDQYHUQHHPLNGDW
gaarne per e-mail of telefoon.
J.G. Eijkenbroek
Sluiswachter 7
3201 GG Spijkenisse
0181-614509
jgeijkenbroek@kpnplanet.nl

Geachte redactie
$O]RYHOHPDOHQKHELNLQ'H2XG5RWWHUGDPPHUNODVVHQIRWR¶V]LHQVWDDQGDWLNPHHQXHURRNppQWHPRHWHQ
toezenden van mijn lagere school “St. Willibrordus” toenmaals gevestigd in de Mauritsstraat 36, uiteraard in
Rotterdam. De school staat er overigens nog steeds, maar heeft al vele jaren een andere bestemming. Bijgaande
foto is genomen in mijn laatste schooljaar in 1939. Ik heb daar op school gezeten van 1934 - 1939 en heb van alle
NODVVHQQRJGHVFKRROIRWR¶V'DDUQDDVWKHELNQRJHHQWRWDDOIRWRYDQDOOHNODVVHQJHQRPHQLQWHUJHOHJHQ
heid van het 25-jarig jubileum van de heer Kaptein, de hoofdonderwijzer. Tja, en dan namen van leerlingen op de
foto. Ik herken resp. ik weet er slechts nog weinige o.a. Jan de Koning, zoon van dokter Koning, toen wonende
op de Heemraadssingel 146. Verder zie ik Kieviets, van Eyck, Hersbach, Janmaat, Lap, die later huisarts is
geworden, de Vos, zoon van een chirurg van het St. Franciscusgasthuis, toen gevestigd aan de Schiekade, en ook
wonende op de Heemraadssingel vlakbij de Beukelsdijk, maar dan laat het geheugen mij in de steek. Op de foto
links staat de al eerder genoemde heer Kaptein en rechts de klasse-onderwijzer, naar ik meen, de heer Houdijk.
Uiteraard ben ik benieuwd of er nog
lezers zijn, die meerdere jongens
herkennen.
Nieuwsgierig naar de reactie
Chr.J. Coenen
Slinge 106
3085 EW ROTTERDAM
chr.j.coenen@planet.nl
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Scheepswerven uit Rotterdam en
omgeving hofleverancier KNSM-vloot
Rotterdamse scheepswerven in de directe omgeving van de havenstad als Van der Giessen &
Zn. (Krimpen aan den IJssel), Piet Smit Jr. (Stadionweg, Rotterdam), Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij, RDM (Heijplaat), Rijkee & Co, Mij. Fijenoord (Feijenoord), A. Vuijk & Zn. (Capelle
aan den IJssel), J & K Smit (Kinderdijk) , Boele (Slikkerveer en Bolnes) en Gebr. Pot Bolnes (Bolnes) hebben in de vorige eeuw behoorlijk bijgedragen aan de vernieuwing van de vloot van de
Koninklijke Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij (KNSM). Voor dit in Amsterdam gevestigde
bedrijf liepen in de loop der jaren tientallen schepen van de helling, vooral bij Piet Smit jr.

Huishoudschool Koningsveldestraat
Ik ben benieuwd hoe het mijn klasgenootjes is gegaan en wat er van hen is geworden. Ik hoop dat ze willen reageren. Ik woon al jaren in Noord-Holland en
kom nog maar weinig in Rotterdam. Wij zaten in H-2 van de huishoudschool
in de Koningsveldestraat en gingen in 1953 van school. De namen van de
meisjes op bijgaande foto zijn: N. v.d. Berg, J. Brandenburg, C. van Golden,
E. Kooderings-Clements, W. Snijders, D. Vol, L. Völkers, M. in ’t Veld, M.
Warnaar, H. van Leeuwen (dat ben ik) en M. Reijns. Wij staan hier naast juf
Nielson van de AVO. Ik hoop iets van hen te horen.
Henny Verhulp-van Leeuwen
Bosstraat 54, 1731 SG Winkel, 0224541728

De KNSM was de eerste grote
stoomvaartrederij van Nederland
(1856) en ook de langstlevende. In
1981 ging de onderneming op in
Nedlloyd. Tot dat jaar behoorden
de KNSM-schepen met hun frisse,
wit-zwarte rompen en gele, hooggetuigde masten tot de fraaiste,
jachtgelijke stoom- en motorvaartuigen ter wereld. Gedurende de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw
werden er in Nederland zoveel schepen voor de KNSM gebouwd dat het
leek ‘alsof zij als vanzelf groeiden’.
Arne Zuidhoek heeft onder de titel
‘De mooiste schepen van de KNSM’
een fraai (foto)boek samengesteld
van ruim een eeuw geschiedenis van
de vracht- en passagiersvaart.

Vergeten zijn de KNSM-schepen
niet. Er bestaat nog steeds een
bloeiende personeelsvereniging
‘De Kroonvaarders’ die de herinnering aan de mooie schepen
levendig houdt. Ex-werknemer
Arne Zuidhoek is er lid van. Eerder
verschenen in de serie van dezelfde
auteur ‘De mooiste schepen van
de Holland-Amerika Lijn’ (uitverkocht). ‘De mooiste schepen van de
Holland-West Afrika Lijn’ – ISBN
978 905994 1128 en ‘De mooiste
schepen van de Nedlloyd’ – ISBN
978 905994 1373.
De gebonden uitgave ‘De mooiste schepen van de KNSM’ telt
132 pagina’s met 186 foto’s in
zwart-wit. Prijs 22,50 euro. ISBN

978.90.5994.204.2. Verkrijgbaar in
de reguliere boekhandel of uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel. Informatie: 0418-512088,
info@aprilis.nl. www.aprilis.nl

Puzzel mee en win !!!
Het North Sea Jazz Festival is achter de rug en was wederom een groot succes. Een week lang stond alles in het
teken van dit festival en ook de puzzelspreuk van De Oud-Rotterdammer refereerde aan dit muziekfeest. De uitkomst
luidde;

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer
publiceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de letters uit de genummerde vakjes
een woord of slagzin vormt. Als u denkt de juiste oplossing gevonden te
hebben, stuur deze dan
VOOR WOENSDAG 30 JULI op naar:

‘Juli brengt volop jazz in de Maasstad’

en die oplossing vonden vele honderden puzzelaars. Vast en zeker zullen velen van hen ook daadwerkelijk genoten
hebben van de topmusici die op de vele locaties hun kunsten vertoonden. Onder de goede inzenders verlootte de
redactie voor de laatste keer twee maal twee vrijkaarten voor een Zondagochtendconcert naar keuze. Vanaf de puzzel
van deze week is er voor de winnaars een nieuwe prijs in de vorm van een alleraardigst boek van de Rotterdamse
auteur Ben Laurens.
De winnaars van de kaarten voor een Zondagochtendconcert zijn:
W. Bitter, Schiedam
G. van Berkel, Rotterdam
Horizontaal
1. deel van auto; 7. Europeaan; 12. lang, dun en smal stuk hout; 13. dopheide;
14. deel van etmaal; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. jongensnaam; 19.
pilaster (ante); 21. rivier in Italië; 22. zich fris en gezond voelend; 24. laag onder
de opperhuid; 27. onderricht; 28. toegankelijk; 30. Mohammedaans hoofddeksel; 31. olie (Engels); 32. handschoen zonder vingers; 33. steensoort en
dakbedekking; 35. oorzaak (motief); 37. rivier in Utrecht; 38. familielid; 41. aangesloten bij een vereniging; 42. rookartikel; 44. roemen; 46. keukengerei; 47. vlijt
(werkzaamheid); 48. kansspel; 49. honingbij; 50. jongensnaam; 52. wild zwijn;
54. tropische cycloon; 56. rund van de hooggebergte van Tibet; 58. persoon die
uitspreekt wat de godheid hem ingeeft; 61. meisjesnaam; 62. neerslag; 64. bloeiwijze; 65. deel van gebit; 67. rustplaats; 68. schaakterm; 70. wenteling (draai);
72. gewicht; 73. restaurant waar de klanten zelf hun consumpties aan het buffet
halen; 76. insect; 77. per persoon (afk.); 78. bladader; 79. kleurling; 81. radon
(scheik. afk.); 82. kerel (vent); 83. leer van het heldendicht; 84. telwoord; 86.
vertrekken van het beginpunt (bij een wedstrijd); 87. militair.
Verticaal
1. gelijke kledij (voor militairen, postboden enz.); 2. soort verlichting; 3. glansverf; 4. koraaleiland; 5. hulpschip bij een vlootonderdeel; 6. melkklier; 7. soort
trompet; 8. hardop (gesproken); 9. vrijgevig; 10. paardenslee; 11. raster- of
traliewerk; 16. wijfje van het huishoen; 18. jongensnaam; 20. nachtroofvogel;
21. schrijfgerei; 23. ver (in samenstelling); 25. lastdier; 26. hoofddeksel; 27.
schaapkameel; 29. Europees land; 32. iemand die met zijn voertuig de weg
onveilig maakt; 34. Europeaan; 36. deel van week; 37. vordering; 39. waterkant;
40. neerslag; 42. het gelijktijdig afvuren van vuurwapens; 43. gebrek (ontbering);
45. hoogste gedeelte van een dak; 46. hertensoort; 51. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 53. tijdperk; 54. soort van inktvis; 55. waarschijnlijkheid
(mogelijkheid); 56. kostbaar zeer hard gesteente; 57. Keuring voor Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 59. gebogen; 60. knijpbril; 62. hoog optillen;
63. zomergroene naaldboom; 66. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 67.
cafébuffet; 69. metaalsoort; 71. Europa (afk.); 73. oud Nederlands betaalmiddel;
74. metalen bak met hoge wanden; 75. de stand der edelen; 78. grappenmaker;
80. oud (Engels); 82. familielid; 85. muzieknoot.

2

1

3

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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&MLFWFFSUJFOEBHFOWJOEUVPQEF[FBDIUFSQBHJOBCFSJDIUFO Echtpaar Van Zwol samen 196 jaar jong
PWFSEFEJFOTUWFSMFOJOHWBO)VNBOJUBT PWFSIFUXPOFOFO
XFSLFOFOEFOJFVXTUFPOUXJLLFMJOHFO

Albasten bruiloft in de Nancy Zeelenbergflat

Nadere inlichtingen over Humanitas, een vraag of misschien een 0OMBOHTNPDIU/FEFSMBOE[JKOFFSTUFFJLFOCSVJMPGUTQBBSWFS kleinzoon enthousiast te matip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.
XFMLPNFO0QKVOJXBTIFUNBBSMJFGTUKBBSHFMFEFOEBU ken. Cor leest nog veel en ook
IFUFDIUQBBS"CMZ5SJUTDIVJU"NTUFMWFFOFMLBBSIFUKBXPPSE maakt hij tegels van Fimoklei
HBG.BBSJO)VNBOJUBTWFTUJHJOH/BODZ;FFMFOCFSHJO$IBS en beschildert die met geMPJTLVOOFO[FFSPPLXBUWBO%FIFFSFONFWSPVX7BO;XPM meentewapens.
[JKOPQKVMJBTKBBSHFUSPVXEFOWJFSFOEVTIVOBMCBT
/BEF[PNFSXPSEUEFIVJTIPVEFMJKLFWFS[PSHJOHJO3PUUFS UFO CSVJMPGU 4BNFO [JKO [JK OV  KBBS KPOH FO [F [JKO WBTU Charlotte was in de jaren
EBNPQOJFVXBBOCFTUFFE%FHFNFFOUF[BMEJFBBOCFTUF WBOQMBOFSOPHFFOBBOUBMKBSFOBBOWBTUUFLOPQFO7PPSPL zeventig voorzitster van de
EJOHEPFOPQCBTJTWBOFFOWBTUFQSJKT%BUXJM[FHHFOEBU UPCFSTUBBUJOJFEFSHFWBMFFOSFJTNFUEF;POOFCMPFNOBBS bloemschikafdeling van FloEF[PSHBBOCJFEFSTEJF[JDIJOTDISJKWFOOJFUPQQSJKT[VMMFO %VJUTMBOEPQIFUQSPHSBNNB
riade en was actief lid van
DPODVSSFSFO
Cor en Charlotte leersionering scheeps- een zangkoor. Ze borduurde
Op dit moment heeft de ge- voor het bieden van ondermeer den elkaar kentimmerman, een merklappen en tafelkleden
meente Rotterdam een over- huishoudelijke verzorging aan nen bij de verberoep dat hij en was zeer bedreven in kanteenkomst met drie zorgaan- hun inwoners.
dedigings- en
altijd met veel klossen, breien en haken. Tot
bieders, waaronder de combi- Ter voorbereiding op de nieu- vuurtoren ‘het
plezier heeft twee jaar geleden borduurde
natie Humanitas/De Stromen, we aanbesteding organiseerde Stenen Baken’
uitgeoefend. zij nog zonder bril.
voor het leveren van de huis- de gemeente Rotterdam een in Oostvoorne.
Cor en zijn Medebewoners, directie en
houdelijke verzorging. Deze marktconsultatie. De combi- Beiden waren
vrouw waren medewerkers van Humanitas
aanbieders werden geselec- natie Humanitas/De Stromen lid van de Arbeie n t h o u s i a s t e wensen Cor en Charlotte van
teerd door een openbare aan- stelde een uitgebreid rapport ders Jeugd Cenv o l k s t u i n d e r s . Zwol een fijne dag en hopen
besteding in 2006.
op over de afgelopen periode, trale (AJC). Uit hun huSamen bouwden zij dat ze met veel plezier in lewelijk werden een dochter en een tuinhuisje op het volks- ven en hobby’s nog flink wat
een zoon geboren en inmiddels tuincomplex aan de Kromme jaren in gezondheid met elheeft het echtpaar vier klein- Zandweg. Daar hield hij ook kaar mogen delen. Use it or
kinderen en vijf achterkleinkin- bijen en compleet met pak en lose it lijkt dit albasten bruidsderen. Cor was tot aan zijn pen- pijp probeerde hij daarvoor zijn paar op het lijf geschreven!

Aanbesteding huishoudelijke
verzorging met vaste prijs

Het Herinneringsmuseum zoekt spullen voor het nieuwe Thuiszorgmuseum

Dit najaar wordt de huishoudelijke verzorging opnieuw
aanbesteed. Met de invoering
van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) zijn
gemeenten verantwoordelijk

Informatie en aanmelden
Wie huishoudelijke zorg
op basis van de WMO nodig heeft kan op een aantal
manieren contact met ons
zoeken: u kunt bellen met
de Klantenservice huishoudelijke verzorging Rotterdam: 0900 - 1 20 30 40 (5
cent per minuut). Wij melden
u dan aan bij de gemeente
Rotterdam. De gemeente
controleert vervolgens of u
voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval, dan
geeft de gemeente Rotterdam ons de opdracht met u
afspraken te maken over de
huishoudelijke verzorging.
Zodra wij van de gemeente
bericht ontvangen, neemt
onze zorgvoorbereider contact met u op om in overleg
met u een afspraak te maken.
U kunt ook op de site www.
hvrotterdam.nl het aanvraagformulier huishoudelijk verzorging invullen.

waarin ook voorstellen voor de
komende jaren in opgenomen
zijn. Mede op basis van de uitkomsten van deze consultatieronde en de ervaringen met
de aanbesteding in 2006, heeft
wethouder Kriens (Volksgezondheid, Welzijn, Maatschappelijke
Opvang) besloten de nieuwe
aanbesteding te doen op basis
van een vaste prijs. Dit betekent
dat de organisaties waarvan de
gemeente heeft vastgesteld dat
ze voldoende kwaliteit bieden
‘automatisch’ in aanmerking komen om huishoudelijke verzorging te leveren. Het werken met
een vaste prijs voorkomt onzekerheid bij Rotterdamse burgers
én de thuiszorgmedewerkers en
zorgt voor meer continuïteit in
de zorgverlening.

Voor het Rotterdamse Thuiszorgmuseum in Humanitas-Bergweg (Oude Noorden) zoeken wij nog spullen: kleding (zoals uniformen) van 1900-1970, lesmateriaal, medailles, kraamspullen, apparatuur voor verzorging van ouderen,
medicijnen, oude flessen uit die jaren (pleegzuster bloedwijn, levertraan, hoestdranken), stofzuigers, kinderwagens, bedjes, oude fietsen, solexen, leren jassen
voor het huisbezoek, de eerste elektrische dekens, dichte pakjes oude zeeppoeder, oude melkflessen, gravures, platen, schilderijen, boeken over gezinsverzorging, jampotjes (Flipje), kinderkleertjes uit de jaren ‘50 en ‘60, etc. Heeft
u deze artikelen of andere interessante zaken in huis en wilt u ze ons museum schenken, neemt u
contact met ons op en we maken een afspraak: oPG

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

Gouden Humanitasspeld voor Joop Kaal

#F[PFLIFU)VNBOJUBT
)FSJOOFSJOHTNVTFVN
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
(SBUJTFOUSFF
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden
toekomst heeft

Op maandag 14 juli ontving de
heer Joop Kaal, bewoner van
een servicewoning bij De Evenaar in de wijk Oosterflank, de
gouden Humanitasspeld uit
handen van Rob van Damme,
lid van de Raad van Bestuur.
De heer Kaal kwam in 1988 bij
Humanitas wonen in het toenmalige Johan Brautigamhuis

(deze flat stond op
de plek waar nu de
Schiebroekse Parkflat staat). Vanaf het
begin was
hij vrijwilliger bij Humanitas. In
1993 verhuisde de
heer Kaal naar De
Evenaar.
Een jaar later werd
Joop gevraagd voor
de huurderscommissie
aldaar en in 1998 werd hij
lid van de Overkoepelende
Huurdersraad (SOH). Tot op de
dag van vandaag is hij penningmeester van deze Raad.
Joop Kaal zorgde er mede voor
dat bij De Evenaar een prachtige fontein werd geplaatst.

Zilverlinde
loopt vol!
)FU DPNQMFY A;JMWFSMJOEF 
OBBTU )VNBOJUBT"LSPQPMJT
JO )JMMFHFSTCFSH  MPPQU WPM
#FXPOFST [JKO  POEBOLT EF
HFCSVJLFMJKLF BBOMPPQQFSJ
LFMFO [BOE  WJF[F SBNFO 
FE FSHFOUIPVTJBTU;FHF
OJFUFOWBOEFNBBMUJKEFOJO
SFTUBVSBOU "LSPQPMJT  IFU
IFSJOOFSJOHTNVTFVN  IFU
JOUFSOFUDBGÏ FO EF UBMMP[F
BOEFSFWPPS[JFOJOHFO
7BO EF  XPOJOHFO JT FS
OPH NBBS ÏÏO UF LPPQ FO
[JKOFSOPHWJFSUFIVVS#F
MBOHTUFMMJOH  #FM XPPONB
LFMBBS$PCZ#PTLFSWBO)V
NBOJUBT      PG


