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IJstaartkoude kerstdagen in Overschie
Mijn zus en ik hebben voornamelijk warme en gezellige kerstdagen met onze
ouders doorgebracht. Uitzondering daarop waren de
kerstdagen van 1959. Die
waren ongezellig én koud.
Beter gezegd: ijstaartkoud!

Deze week o.a.:
O
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O

In het laatste jaar van de vijftiger
jaren kwamen mijn ouders op het
briljante idee een snackbar te gaan
UXQQHQ(UZHUGHHQ¿NVHOHQLQJ
afgesloten, om de complete inrichting
van een snackbar in de Parallelstraat
in Overschie over te nemen. Een
]DDNPHWÀLSSHUNDVWpQXLW]LFKWRSGH
muur van het toen zojuist verhoogde
deel van rijksweg A13.
Enkele weken vóór Kerstmis, de patatzaak had onder mijn vaders leiding
vooralsnog ternauwernood quitte
gedraaid, bood hij de Overschiese
bevolking de gelegenheid ijstaarten
te bestellen, die Eerste en Tweede
Kerstdag op elk gewenst tijdstip aan
huis werden afgeleverd.
In een tijd dat lang niet iedereen over
een ijskast beschikte, leek dat een
gouden greep. Van die mogelijkheid
PDDNWHQÀLQNZDWZLMNEHZRQHUVJH
bruik, met als gevolg dat daags vóór
de feestdagen de enorme ijskasten in
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- De Parallelstraat, naast het verhoogde deel van rijksweg A13. In de verte is de luifel van de snackbar te zien -

de opslagplaats achter de zaak tot de
nok gevuld waren met kartonnen dozen met RMI-roomijstaarten. Waar al
die frikadellen en kroketten gebleven
waren die er normaliter in lagen, is
mij nog altijd een raadsel.

- Er is geen straat in Overschie, die wij die koude kerstdagen niet hebben doorkruist met onze ijstaarten -

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring



 


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

Stapel
Over het logistiek gedeelte van het
ijstaartenplan was eveneens nagedacht: mijn zus en ik kregen te horen
dat we de bezorging van de ijstaarten
voor onze rekening moesten nemen.
:LMEHVFKLNWHQRYHUHHQ¿HWV'H
kerstdagen van 1959 waren koud. Je
stuurde nog geen hond de straat op,
laat staan je eigen kinderen op een
¿HWVPHWRSGHEDJDJHGUDJHUHHQVWD
pel ijstaarten! Maar er is geen straat
in Overschie, die wij die kerstdagen
niet hebben doorkruist op onze tweewieler, met onder de snelbinders die
ijskoude dozen. Wanneer je na een
route danig verkleumd terugkwam
bij pappa’s patatzaak en dacht even je
handen te kunnen warmen, dan had je
het mis. Want dan stond een nieuwe
stapel koude exemplaren op je te
wachten. En daar ging je dan maar
weer, niet zelden naar dezelfde straat
waar je net een taart had afgeleverd,
verdomme helemaal aan de andere
kant van de wijk. Al trappend door
de Overschiese straten zag je in de
huizen families genoeglijk bij de
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warme haard aan het kerstdiner zitten
en ongetwijfeld zaten er aan de tafels
klanten, die zich afvroegen of die
LMVWDDUWZHORSWLMG]RXDUULYHUHQ'LH
bezorgdheid was Tweede Kerstdag
trouwens niet ten onrechte.
7RHQGHEH]RUJLQJYDQZHJHKHW¿NVH
aantal bestellingen de tweede dag
in het honderd dreigde te lopen en
mijn zus en ik het niet meer konden
DDQ¿HWVHQZHUGWHQODQJHOHVWHHHQ
in de buurt wonende kennis gevraagd
bij te springen. Hij beschikte over een
auto, zag wel brood in het voorstel,
PDDUZLOGHJUDDJÀLQNZDWNLORPH
tergeld incasseren. Ik heb het sterke
vermoeden dat die kennis uiteindelijk
het meest van het ijstaartenplan heeft
JHSUR¿WHHUG
Jukebox
*HOXNNLJ+HWEOHHIELMppQ.HUVWPLV
ijstaarten bezorgen. Na anderhalf
jaar patat en kroketten bakken, ging
GHIULHWWHQWIDLOOLHW'DWPLMQYDGHU
op een avond bij het afsluiten van de
zaak vergat het vuur van de bakoven
uit te doen, vrolijk op z’n Solex naar

huis reed en vervolgens door de
brandweer uit z’n bed werd gebeld,
had daar niks mee te maken. Kort
nadat de zwartgeblakerde snackbar
met verzekeringsgeld was opgeknapt,
liet hij zich door een gewiekste
zakenman een oor aannaaien door, op
afbetaling, een veel te dure jukebox
WHNRSHQ'DWNORQNGHMRQJHOXLGLH
geregeld een patatje kwamen nuttigen en dan urenlang bleven hangen,
weliswaar als muziek in de oren,
maar de aanschaf van dat apparaat
EHWHNHQGHGHGH¿QLWLHYHWHORRUJDQJ
van het nog zo jonge familiebedrijf.
Als ik het koud heb, denk ik nog wel
HHQVDDQGLHNHUVWGDJHQYDQpQ
DDQP¶QYDGHU'LHVQDFNEDUGDDU
bakte hij niet veel van. Maar het was
de liefste vader van de hele wereld.
En dat geeft dan meteen weer een
warm gevoel..!
Ed van Helten
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D. van Vianen VOF
Ɣ ,VDOYHOHMDUHQGHVSHFLDOLVWLQ
 ZRQLQJHQEHGULMIVRQWUXLPLQJHQ
Ɣ 'HZRQLQJHQZRUGHQLQ

staat van oplevering gebracht
naar de eisen van de
 :RQLQJVWLFKWLQJIDPLOLH

 PDNHODDU
Ɣ 7HYHQVGRHQZLMYHUKXL]LQJHQ
 YDQJURRWQDDUNOHLQHQHYW
 LQXLWSDNVHUYLFH
Ɣ 2Q]HEHWDOLQJHQJHVFKLHGHQ
 DOWLMGDFKWHUDI
Ɣ :LMZHUNHQGRRU
 KHWJHKHOHODQG
Ɣ :LMVWDDQEHNHQGRPRQ]H
 VHUYLFHHQNZDOLWHLW
Ɣ %LMRQVNULMJWXDOWLMGJDUDQWLH
 WRWRSOHYHULQJ
Ɣ :LMJHYHQXDOWLMGHHQJUDWLV
 RIIHUWHSULMVRSJDYH

www.huis-ontruiming.nl
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212
Voor info:

010-414 86 43 06-1812 4248
RI
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Rond de Klein Coolstraat
Van 1938 tot en met 1952 woonden wij, de familie Tent, in de
Klein Coolstraat. Later, van 1953 tot in de zestiger jaren, werkte
ik bij de Coöperatieve Verbruikersvereniging Vooruitgang-Rotterdam, afdeling Melkinrichting, aan de Walenburgerweg. Het
was destijds een gezellige buurt. ‘s Winters schaatsten we op
de diverse singels in de buurt en de vijver bij de Prinsenkerk
aan de Schepenstraat.
In de Klein Coolstraat woonden
meest kleine middenstanders,
onderwijzers en ambtenaren. Er
zaten onder meer een timmerbedrijf
YDQ-DQVHQHHQ¿HWVHQVWDOOLQJHHQ
smederij en een schildersbedrijf. Van
de bewoners ken ik nog de namen
De Blok met veel kinderen, De
%ULQNHUPHWYLHUNLQGHUHQ *UHH
tje, Pietje, Nellie, Jantje), Van de
Vlucht, Timmermans, Ravenschot,
Lubbers, Van Duyvenbode, Hoek,
Van Gelder, de dames Stassen
en Cornelissen, Lelarge (waar je
staatsloten kon kopen) en Walraven.
In de Hoevenstraat was een openbare
lagere school met hoofdonderwijzer
Pool, juffrouw Geerling en juffrouw
Flohil (door ons natuurlijk vlooiebil
genoemd). Op het ‘Pleintje’, het
Baljuwplein, stond in de oorlog een
schuilkelder en op dat plein hebben
we met alle bewoners uit de buurt het
zwarte verduisteringspapier verbrand

in een groot vreugdevuur dat werd
verstoord door enkele achtergebleven
Duitse soldaten die nog even hun
geweren leegschoten. Gelukkig niet
op de feestende mensen, maar het
feest was gelijk afgelopen.
Piet de Dief
Op de Walenburgerweg zat het
grote postkantoor met daartegenover
noodwinkels. Onder meer Piet de
Gruyter (in de volksmond Piet de
GLHIJHQRHPG :DOFRHHQPRWR
renfabriek en een banketbakker die
Langenberg heette. Deze man, een
behoorlijk stevig postuur, is heel
wat geplaagd door de jongens uit de
buurt, want als ze de kans kregen,
SLNWHQ]HJDXZLHWVDFKWHUXLWGHEDN
kerij en als hij achter ze aan kwam,
klommen ze snel over een hek met
prikkeldraad of via de regenpijp bij
de Gruyter op het dak. De man heeft
wat geleden. Verder herinner ik me

- De Klein Coolstraat; echt een straat voor de middenklasse (foto Voet) -

op de verlengde Schepenstraat het
0RWRUSDOHLVZDDU]HSUDFKWLJH¿HWVHQ
verkochten, kruidenier Luyendijk en
de meubelzaak van de Klerk. Verder
RSGH6WDWHQZHJULFKWLQJ%HUJVHO
aan zat een herenmodezaak (was
het Coster?), op het gedeelte naar de
tunnel weet ik nog de Ooievaar voor
babyspullen.
Antraciet
Ik heb nog een verhaal in aansluiting
op het verhaal van de heer Verkroost,

CCtje Een kerstliedje
Tijgernoten bij de open haard,
Buiten vriest het dat het kraakt.
Sneeuw in de tuin als op een ansichtkaart,
Een winter die zijn plicht eens niet verzaakt.
Lekker bij elkaar, onder de lichtjes van de boom,
Knus als herders in de stal.
Stil gaat de avond voorbij als een droom,
Weerspiegeld in een kerstboombal.
De Goede Sint is al naar huis.
Die kijkt in Spanje naar de Kerstman op de buis.
Hij knipoogt slim naar Zwarte Piet,
Die weet het ook: de Kerstman die bestaat tòch niet…

c foto burosolo.nl

Dus zing ik hier voor u dit kleine lied,
Voor kids, van acht tot tachtig jaar.
’t Is al dikwijls gezegd, maar versleten is ’t niet:
fijne dagen met elkaar..!

Cox Column

Eervorige week gewerd mij de eervolle
taak samen met de burgemeester, en die
van Oslo, de lichtjes te mogen ontsteken
in de grote kerstboom op de Coolsingel.
Dat wil zeggen, of ik wat liedjes wilde
zingen, want er was ook een Noorse
zangeres, die trouwens heel goed was,
en daar wilde de gemeente toch wel iets
Rotjeknorderigs tegenover stellen. Dus
zong ik het ouwe trouwe Rotterdamse

repertoire, waar een zeer dom iemand
eens over heeft gezegd, ik zeg niet wie
omdat het Carrie is, dat het een stad
bezingt die helemaal niet meer bestaat,
hetgeen klopt, maar het getuigt van een
gebrek aan historisch inzicht, en nu druk
ik mij sjieker uit dan ik van plan was, om
te denken dat alleen de korte tijd waarin
jíj leeft belangrijk is. Ik schreef het al
eerder, Nabokov zei reeds dat ons leven

die schrijft over het taxibedrijf op dat
binnenpleintje achter Homobonus.
'HVWUDDWGDDUZDVJHPDDNWYDQWHHU
blokjes, die eruit zagen als antraciet.
In de oorlog, we hadden niks meer te
VWRNHQHQGHµNROHQ¶LQKHW9URHVH
park, waar mijn tweelingbroer en
ik regelmatig gingen zeven, raakten
op, ontdekte mijn tweelingbroer
deze ‘antraciet’. Hij kwam laaiend
enthousiast thuis met een zak van
die prachtige kooltjes. Onze moeder
blij en zonder te kijken gooide ze die

VOHFKWVHHQOLFKWÀLWVLVWXVVHQWZHHHHX
wigheden van duisternis. Maar daar had
ik het nou niet over. Vanwege de sfeer
KDGPHQPLMRRNRPHHQNHUVWOLHGMHJH
vraagd. Maar u weet het, zo goed als al
onze kerstliedjes gaan over het Kindeke
Jezus in al zijn varianten. Dat geeft wel
veel beter weer waar dat Kerstfeest nou
eigenlijk om begonnen is, maar behalve
in de nachtmis heb je er niet zo veel aan.
De Amerikanen, een veel geloviger volk
dan wij, tussen haakjes, New York ligt
wel degelijk in de staat New York, maar
dit terzijde, die Amerikanen dus, pakken
het allemaal veel heidenser aan. Luister
maar naar de radio, het is allemaal
“sleighride” en “snow” en “mistletoe”
en “turkey” wat de klok slaat, met
heerlijke muziek van Irvin Berlin en
Leroy Anderson en noem ze maar op,
dus ik dacht, en de kenners hebben het
al gezien natuurlijk, het wereldberoemde
lied “A Christmassong” van Mel Tormé,
u weet wel, dat begint met “Chestnuts
URDVWLQJRQDQRSHQ¿UH«´WH«HK«
vrij te vertalen en er een eigen wending
aan te geven. En dat staat aan het begin
van dit stukje.
Nou, het sloeg allemaal best aan, daar
op dat ijskoude bordes voor het stadhuis.
De burgemeester weer eens van dichtbij

‘kooltjes’ in het allesbrandertje. Het
brandde als een lier, maar helaas,
onderuit het kacheltje kwam een
stroompje prachtige zwarte teer.
Ze was niet zo blij meer, dat zult u
begrijpen. Als er mensen zijn die
willen reageren, graag, ik zou het
erg leuk vinden.
/LGHNH:RXGD7HQW
Molenvijver 46c
3052 HE Rotterdam
lidekewouda@orange.nl

gezien, net als vorige week in Ahoy,
waar een keur van Rotterdamse
DUWLHVWHQZDDURQGHULNKHPXLWZXLI
den. Een prachtavond, die, als Ahoy in
0RNXPJHOHJHQKDGµOLYHRSGULHQHW
ten te volgen zou zijn geweest. Ik vond
Opstelten een prima kerel, en ik hoop
dat het hem verder heel goed vergaat.
Hij was de vierde burgemeester die ik
uit heb mogen luiden.
,NZHQVXDOOHQ¿MQHGDJHQHQHHQ
gezond 2009.
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7FSQMFHJOHFOWFS[PSHJOH
UPUVVSQFSEBH
*OEJWJEVFMFCFHFMFJEJOH
)VJTIPVEFMJKLFIVMQ
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Voor ons geen kunst!
Behandeling bij u thuis mogelijk!

Mode voor bbeennss
ieder moment bens
MODE

)FOESJDL4UBFUTXFH743PUUFSEBN5FMXXX[PSHPQNBBUOM

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.

Opticien

ZAANSE JUWELIERS

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

.DUHO'RRUPDQVWUDDW
*+5RWWHUGDP
WHO
ID[

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

 

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

c.v. decor shop
Design verwarming

  
    

Om alvast in de juiste
sfeer te komen geven wij
Showrooms:
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De feestdagen
komen er aan

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

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

www.cvdecorshop.nl

20% korting
op de gehele collectie
*met uitzondering van de nieuwe en de basic collectie

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

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

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

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

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

SLIJPERIJ

“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.

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

“Klikgebit” op implantaten
vergoeding zorgverzekeraar

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 80”
Het is niet zo vreemd, dat ik ná
plaatsing van een raadfoto in deze
rubriek hersens in heel Rotterdam
hoor kraken. De vraag ‘Waar was
dat nou’ klinkt dan in menige huisTOEN
kamer. Maar er verschijnen ook
Direct achter de
raadfoto’s, waarbij de hersens, soepel werkend, gemakkelijk een
ingang
was
de
speeltuin
voor de
halve eeuw in tijd teruggaan. De lezer is dan weer helemaal terug in
kleintjes met daarin de zandbak en
zijn jeugd en weet details op te roepen, waar het geheugen van een
andere speelwerktuigen zonder gevaar
computer jaloers op is. De WWDN-foto nummer 80 was zo’n superen om in de ‘grote’ speeltuin te komen
foto: de speeltuin op de hoek van de Dorpsweg en Gruttostraat. Wat
moest je een apart hekje door. Bij dat
moet het er door de jaren heen druk zijn geweest in die speeltuin,
hekje werd toezicht gehouden door
want 98% van de inzenders had eigen en uitgebreide herinneringen.
een mindervalide man, die in mijn
herinnering Ome Henk genoemd werd.
weg en de Gruttostaat stond een heel
Anne Marie Hessels: “Opgave 80 is de
Ik woonde indertijd in de Fazantstraat,
hoge, ja ik weet niet hoe ik het anders
speeltuin gelegen achter de Michael en
vlakbij de speeltuin dus en heb er
moet noemen, glijbaan. Maar geen geClemenskerk van de paters Capucijnen
heel wat uurtjes doorgebracht. Ook
wone glijbaan, je roetsjte naar beneden
aan de Dorpsweg in Charlois. Ik ben al
in de achtergelegen kerk trouwens,
op een plat wagentje met vier wieltjes
ruim 40 jaar weg uit Rotterdam, maar
want ik was daar misdienaar en dus
op een rails en in mijn herinnering
bij mijn weten is nu op die plek het
elke ochtend present. De foto moet na
ging dat heel hard. Maar ja ik was een
Clemenshuis gesitueerd.”
1960 genomen zijn, omdat er eerder
meisje en kon er alleen maar jaloers
Hanny Schuilwerve: “Het is de
een muur als afscheiding was naar de
naar kijken. Ook hadden de jongens
katholieke speeltuin aan de Eksterkloostertuin van de paters Capucijnen
een groot stuk om te voetballen. Rond
straat hoek Gruttostraat.Hij werd door
die het klooster bewoonden. Bekende
1970 werd de speeltuin afgebroken
de paters onderhouden en zij hielden
namen van toen: Pater Alardus, de
om plaats te maken voor Dorpsveld.
toezicht. Ik kan het nooit vergeten,
rector, Pater Bruno die nog heel wat
De paters Kapucijnen verkochten de
want ik heb daar een schommel tegen
jaren door de wijk gelopen heeft en
grond, met de bepaling dat er alleen
mijn hoofd gehad en heb daar nog
pater Norbertus, die het jeugdwerk
gebouwd mocht worden voor een
steeds een groot lidteken van op mijn
onder zijn hoede had. De ouders van
sociaal doel. De op de foto afgebeelde
voorhoofd.”
pater Norbertus hadden een boerderij
draaimolen is van de laatste jaren, bij
Adrie de Jong-Otte: “Dit was de
in Wassenaar waar we zomers -met de
mijn weten draaide hij niet altijd want
speeltuin St. Koenraad in Rotterdam
¿HWVQDWXXUOLMNRSNDPSJLQJHQHQRS
er moest iemand bijstaan, want het
Charlois. Was, want deze speeltuin
de hooizolder sliepen. Ik heb er goede
ding ging elektrisch!”
werd afgebroken toen het Verzorgingsherinneringen aan en vind het tot op de
Leen van Os: “Deze foto is van de
huis ‘Dorpsveld’ werd gebouwd op de
dag van vandaag jammer dat de kerken
rooms katholieke speeltuin aan de
grond van de paters Kapucijnen. Echt
in Nederland het jeugdwerk hebben
Dorpsweg op zuid. Daar heb ik mijn
iets voor die Paters Kapucijnen, want
laten vallen.”
jeugd doorgebracht als kind, want wij
zij woonden altijd in wijken voor heel
Cor Schaap: “Het lijkt wel een interwaren rooms en ik moest ook naar de
gewone mensen en probeerden ook in
neringskamp was de eerste reactie van
kerk; deze staat er naast.”
die wijken iets voor de bewoners te
mijn vrouw!
H.A. Bontekoe, Veenoord 8, 3079 NH
betekenen. De speeltuin werd begrensd
Welnee, zei ik, dat is de speeltuin op
Rotterdam: “De afgebeelde foto is naar
door de straten: Sternstraat (ingang
de hoek van de Gruttostraat en de
mijn mening de R.K. speeltuin achter
kleintjes en meisjes), Korhaanstraat,
Eksterstraat op “Sjaarloos”, zo spraken
de kerk van de Michael en Clemens.
Gruttostraat en Dorpsweg (ingang
wij het uit. Deze tuin stond op de
De kerk staat aan de Dorpsweg, maar
jongens). De paters zwaaiden ook de
grond van de r.-k. kerk Michael en
de speeltuin had de ingang aan de
scepter in die speeltuin in de persoon
Clemens van de Paters Capucijners.
Sternstraat. De fotograaf moet in de
van Broeder Linus en de heer Paanen
De paters waren voor de kerkdiensten,
Gruttostraat hebben gestaan, omdat de
(in een invalidewagen of met van die
maar de broeders waren ook inzetbaar
achterzijde van het klooster zichtbaar
echte krukken) stond hem bij, met
in de speeltuin. Allen liepen ze in
is, waarin ondermeer de Rosazaal was
natuurlijk allerlei vrijwilligers. Ik
een lange bruine pij met een lang
gevestigd. In die tijd was de kerk nog
schrijf nu uit mijn herinnering 1948.
wit koord. Er was ook altijd een man
zeer actief op het gebied van jeugdCharlois had net een nieuwe wijk
aanwezig, die gehandicapt was. Hij
verenigingen, waaronder Clemens
en wij kwamen daar wonen na een
liep op één been met twee oude houten
Jongensstad, waarvan ik jaren lang
evacuatie. Leuk was het om daar te
krukken in zijn oksels. Ome Henk
trouw lid was. In de speeltuin zelf
spelen, vrij uniek in die tijd met al die
Paanen was zijn naam, als ik mij goed
valt als eerste de grote glijbaan op.
speeltoestellen. Toch waren er kindeherinner! Wat hij goed kon gebruiken
Althans, zo lijkt het, want het was
ren die er niet graag naartoe gingen.
was zijn stem, want als hij je een
een roetsjbaan, waarop je alleen met
Waarom niet? Wanneer je door je
waarschuwing gaf, vergat je dat niet
een zogenaamd karretje naar beneden
moeder gebracht was met het consigne
zo snel. De toren met de vlaggenmast
kon. Dat was een plankje met vier
dat je pas naar huis mocht als je weer
was van hout en was vijf à zes meter
wielen, die precies in de zijkanten van
gehaald werd, dan werd daar heel goed
hoog. Daar klom je met een karretje
de glijbaan pasten en waarop je ongeop gelet. Ik weet nog dat ik dat zelf
onder je arm naar boven. Onder dat
ORRÀLMNKDUGQDDUEHQHGHQJLQJ2RN
ook niet leuk vond, soms probeerde
karretje zaten kleine wieltjes van ijzer,
zichtbaar is de zogenaamde Chinese
je eruit te piepen door het toen nog
boven aangekomen ging je erop zitten
schommel, waarop je met meerderen
kleine hek.
of liggen en stoof je met een rotgang
tegelijk zo hoog kon als je maar wilde.
Meisjes waren ook wat jaloers op de
naar beneden, over een rolbaan die ook
De speeltuin was in tweeën verdeeld.
jongens. In hun afdeling aan de Dorpsmet ijzer bekleed was. Ik hoor nog het

NU
lawaai. Veiligheidseisen en teveel decibels hadden we nog niet van gehoord.
Ik ben er in 1947 komen wonen in de
Fazantstraat in een gloednieuw huis
met een douche! Ik was 12 jaar en kan
het me allemaal nog goed herinneren.
De huizen links op de foto waren de
nieuwe huizen op de Dorpsweg. Als je
daar langs liep richting Katendrechtse
Lagedijk kwam je voorbij de boerderij
van Basje Stier; zijn werkelijke naam
heb ik nooit geweten.”
Piet den Ouden: “Volgens mij is dit de
speeltuin bij de St. Michael Kerk aan
de Dorpsweg (Charlois). Voorzover ik
mij kan herinneren was de speeltuin
gesitueerd tussen de Gruttostraat en
de Sternstraat, waar ook de ingang
was. Ik ben thans 54 jaar, dus toen ik
de lagere school bezocht, (St. Joseph
School, Carnissesingel), kwam ik
uiteraard regelmatig in deze heerlijke
speeltuin als jochie van een jaar of
acht. De toestellen hadden overwegend
twee kleuren, groen en geel. Zeer

toepasselijk, daar ik regelmatig groen
en geel uit de draaimolen kwam. Een
karakteristieke man die mijn geheugen
nooit heeft verlaten, was ‘ome Henk’.
Hij was een invalide man die als portier, vader, oom, opa enz. dienst deed.
Voorts was het toezicht in handen van
de diverse paters van de belendende
St. Michaelkerk. De speeltuin was
een belangrijk onderdeel van een
gelukkige jeugd, die ik in Charlois heb
doorgebracht.”
De heer Bontekoe uit Rotterdam ziet
de attentie bij hem terecht komen.
3UHWWLJHGDJHQHQHHQ¿MQH
jaarwisseling.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Nieuwe opgave no. 82

Zo vlak voor de Kerstdagen en de Jaarwisseling (ja, ik ben een ouderwetse journalist,
die in deze zin nog de hoofdletter J gebruikt in Jaarwisseling) heb ik een gemakkelijke foto, die wel eens verdraaid moeilijk kan zijn.
De foto is gemaakt rond 1950 en het in aanbouw zijnde gebouw staat er nog steeds.
Het gebouw met de markies is verdwenen, maar het daarin gevestigde bedrijf,
bestaat, ná een groot aantal samenvoegingen en saneringen, nog steeds.
Ik verwacht deze keer een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving, met heel veel
details. Wellicht valt de 50minner af, maar twee keer kijken levert toch een Ah-Ha
Erlebnis op
Waar was dat nou?
Internetbezitters kunnen de foto op beeldschermgrootte zien bij www.ditisrotjeknor.nl
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 5
januari 2009 per post zenden aan
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ Rotterdam
Het e-mailadres is waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar
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Heeft u een laag inkomen?
9UDDJGHH[WUD¼DDQ
Het kabinet geeft alle Nederlanders met een laag inkomenHHQPDOLJ¼
Woont u in Rotterdam? 'DQNXQWXGH¼DDQYUDJHQELMGHJHPHHQWH
.LMNRIXLQDDQPHUNLQJNRPW

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

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

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

U bent:

Uw netto inkomen per maand is:

-RQJHUGDQMDDU

0LQGHUGDQ¼

7XVVHQHQMDDU

0LQGHUGDQ¼

MDDURIRXGHUHQJHWURXZG
VDPHQZRQHQG

0LQGHUGDQ¼

MDDURIRXGHUHQDOOHHQVWDDQGHYDGHU
RIPRHGHU

0LQGHUGDQ¼

MDDURIRXGHUHQDOOHHQVWDDQG

0LQGHUGDQ¼

'DQKHHIWXUHFKWRS¼
9UDDJXZ¼YRRUPDDUWDDQELMGHJHPHHQWH
• 'RZQORDGKHWDDQYUDDJIRUPXOLHUYDQZZZVR]DZHURWWHUGDPQO
• +DDOKHWDDQYUDDJIRUPXOLHURSELMGHNDQWRUHQYDQ6RFLDOH=DNHQHQ
:HUNJHOHJHQKHLG 6R=D:H 
• %HOGHJHPHHQWH5RWWHUGDPRS JUDWLV RPKHWDDQYUDDJ
IRUPXOLHUDDQWHYUDJHQ
Heeft u een bijstandsuitkering van SoZaWe?'DQRQWYDQJWXKDOIGHFHPEHUKHW
JHOGDXWRPDWLVFKRSXZUHNHQLQJ8KRHIWGDQQLHWVWHGRHQ+LHURYHUKHHIWXHHQ
EULHIRQWYDQJHQ+HHIWXGH]HEULHIQLHWRQWYDQJHQ"'DQNXQWXDOVQRJHHQDDQYUDDJ
LQGLHQHQ
'HNDQWRUHQYDQ6R=D:H]LMQRSZHUNGDJHQJHRSHQGYDQWRWXXU
8YLQGW]HRSGHYROJHQGHDGUHVVHQ
• :HUNSOHLQ+HLPDQ'XOODHUWSOHLQÂ+HLPDQ'XOODHUWSOHLQÂ&$5RWWHUGDP
• :HUNSOHLQ*RRLODQGVLQJHOÂ*RRLODQGVLQJHOÂ'35RWWHUGDP
• :HUNSOHLQ6FKLHNDGHÂ6FKLHNDGHÂ$/5RWWHUGDP
• :HUNSOHLQ3ULQV$OH[DQGHUSOHLQÂ3ULQV$OH[DQGHUSOHLQÂ*&5RWWHUGDP

Mogen wij ons even voorstellen ?
Miedema, de Jong & zn. 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 !
Stoffeerwerk

Leerbewerking

Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waarmee wij al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn gespecialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX,
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en
OISTERWIJK meubelen.

Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden,
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij met het beste kwaliteit
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken.
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a.
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen.
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service

Senioren verhuizingen

Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt?
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te
voorzien van een perfect zitcomfort.

Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken.
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het
aansluiten van alle electrische apparatuur.

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur • za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN
LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE
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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@deoudrotHans
terdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Roodenburg

Erfrecht houdt ouderen bezig!
In onze vragenrubriek Rechten & Plichten gaat bijna
de helft van de gestelde vragen over erfrechtkwesties. Dat lijkt vooral de oudere Rotterdammers bezig te houden. Hoewel het wettelijke erfrecht vrij
overzichtelijk is, weten de vragenstellers altijd weer
andere invalshoeken aan te dragen op grond van hun
persoonlijke omstandigheden.
Omdat we inmiddels een grote voorraad van vragen
en antwoorden hebben opgebouwd, staat deze pagina Opinie & Informatie – de laatste van dit jaar – helemaal in het teken van het erfrecht.
Het blijkt dat mensen zich
vaak afvragen of en wanneer
zij een testament moeten laten
opstellen. Dat hangt van ieders
individuele situatie af. Maar om
ellende (familieruzies, irritaties
en belangenverstrengeling) te
voorkomen, raden wij aan in een

testament vast te leggen wat er
met uw nalatenschap en van uw
partner moet gebeuren als u denkt
dat die – buiten de uitvaartkosten
– meer gaat bedragen dan circa
15.000 euro per persoon. Met een
overwaarde van het eigen huis
komt men daar al gauw aan!

Bij leven bepaalt u waar uw
vermogen, geld en ‘spulletjes’ na
uw overlijden naartoe gaan. Kan
daarover in ieder geval weinig
herrie ontstaan. In veel gevallen
volstaat ook wel het wettelijk erfrecht, maar dan bent u aan ‘automatismen’ gebonden. Als er maar
één kind is waaraan u wilt nalaten
dan is een testament niet direct
nodig. Wilt u maatwerk, ook voor
de wettelijke erfgenamen, vraag
dan advies aan de notaris.
Als u voldoende vermogen hebt,
hoeft u het voor de kosten (honderden euro’s per testament) niet
te laten. En u kunt uw testament
elk moment laten wijzigen. Aan
het eind van het jaar is het altijd
weer een mooi moment om na te

gaan of uw uiterste wilsbeschikking nog aan uw wensen voldoet.
Als u écht rijk bent, valt het aan
te raden te kijken of u aan ‘estateplanning’ kunt doen om later

betaling van successierechten te
beperken. Daarbij komt sowieso
een testament aan de orde.

KDDUHQLJHUIJHQDDP.RUWQDKDDURYHU
OLMGHQLVHHQWDQWHYDQRQVRYHUOHGHQGLH
SHUWHVWDPHQWKDGEHSDDOGGDWPLMQ]XV
PHGHHUIJHQDDP]RX]LMQ1XNULMJLNYDQ
GHQRWDULVHHQEULHIZDDULQVWDDWGDWLN
KHWGHHOGDWYRRUPLMQ]XVZDVEHVWHPG
QLHWPDJHUYHQ+RH]LWGLWLQHONDDU"

wel worden gemeld bij de betreffende
bank. Mogelijk vraagt die (ook vanwege
andere rekeningen op naam van de
overledene) een verklaring van erfrecht
van een notaris. Als er geen mot is in de
familie, is die heel snel te verkrijgen.
Het voordeel van zo’n verklaring van
erfrecht is dat de mederekeninghouder
(de dochter dus) ook wel beseft dat zij
in het belang van alle erfgenamen moet
handelen en zij controle van de rekening
moet toestaan als er onduidelijkheden
mochten zijn.

Erfrecht

Onenigheid over het
bijstaan van oude zus
Mijn oudste broer zorgt voor de
¿QDQFLsQYDQRQ]H]XV'DWKHHIWKLMQX
RYHUJHGUDJHQDDQ]LMQYURXZ.XQQHQ
GHDQGHUHEURHUVHQ]XVVHQ]RPDDURS]LM
ZRUGHQJH]HW"$OV]XVRYHUOLMGWZLH
UHJHOWGDQKDDUQDODWHQVFKDS"
De oplossing van deze kwestie ligt bij uw
zus. Als zij nog handelingsbekwaam is
(niet onder bewind of curatele staat) kan
]LMGH¿QDQFLsOHDGPLQLVWUDWLHXLWEHVWHGHQ
of overlaten aan wie zij wil! Zij bepaalt
wie dat doet. Het kan anderzijds niet
zo zijn dat uw broer eigenmachtig de
administratie van uw zus aan zijn vrouw
overdraagt. Heeft uw zus een redelijk
vermogen, dan is het raadzaam haar aan
te bevelen een testament op te stellen
waarin zij zelf vastlegt aan wie zij wil
nalaten en wie het testament afhandelt.
We bevelen altijd aan dit soort zaken met
uw zus in alle openheid en eerlijkheid te
bespreken. Dat om allerlei scheve gezichten later te voorkomen. Het beste is dat
uw zus dat helemaal zelf bepaalt!

want alleen in het testament genoemde
erfgenamen krijgen de inhoud te horen.
Bij een aanvraag dient u altijd (een kopie
van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.
Dus als u wilt gaan vissen of er een testament bestaat, moet u toch echt wachten
tot de betreffende persoon is overleden!
Of het de man of vrouw gewoon zelf
vragen!

Opvragen of er
een testament is
%LMZHONHLQVWDQWLHNDQLNLQ]DJHRI
LQIRUPDWLHNULMJHQRIHUGRRUHHQQRJ
OHYHQGHRIHHQRYHUOHGHQSHUVRRQHHQ
WHVWDPHQWLVJHPDDNW".DQLHGHUHHQ
QDYUDDJGRHQ"

Geld van demente oom
naar regelende nicht
0LMQYURXZLVVLQGVMDUHQPHGHUHNH
QLQJKRXGHUYDQGHEDQNUHNHQLQJYDQ
KDDURRPHQWDQWHYRRUZLH]LMGH]DNHQ
UHJHOW'HRRPKHHIWQX$O]KHLPHUHQLV
VLQGVHQLJHWLMGRSJHQRPHQLQHHQVSH
FLDOHLQVWHOOLQJ1XLVGHWDQWHRQODQJV
RYHUOHGHQ'HGHPHQWHRRPNULMJW]LMQ
$2:HQHHQDDQYXOOHQGSHQVLRHQWMH
=RZHOGHRYHUOHGHQWDQWHDOVGHQRJ
OHYHQGHRRPKHEEHQDOWLMGJHZLOGGDW
DOVHUZDWJHOGRYHUZDVGLWQDDUPLMQ
YURXZ]RXJDDQ(U]LMQJHHQNLQGHUHQ
XLWKHWKXZHOLMNYDQRRPHQWDQWH:HO
]LMQHUHQNHOHQHYHQHQQLFKWHQYDQGH
QRJOHYHQGHRRPGLH]LFKRYHULJHQVDO
PHHUGDQWLHQMDDUQLHWODWHQKRUHQRI
]LHQ.XQQHQGLHPLMQYURXZLQWKHRULH
RRLWDOVµGLHI¶DDQJHYHQELMGHSROLWLHRI
LHWVGHUJHOLMNV"2IVWDDW]LMLQKDDUUHFKW
DOVPHGHUHNHQLQJKRXGHUHQYHUWURX
ZHQVSHUVRRQDOV]LMJHOGYDQGHUHNHQLQJ
RSQHHPW"

Er is een Centraal Testamenten Register,
maar daar kunt u of een notaris alleen
informatie opvragen over een inmiddels
overleden persoon. Dus u kunt het register niet raadplegen als de door u beoogde
persoon nog leeft. Het zegt ook helemaal
niets over de inhoud van het testament,

De wens van de overleden tante en de demente oom, om ervoor te zorgen dat uw
vrouw wat geld zou moeten hebben voor
haar mantelzorg, ligt thans erg moeilijk.
Zij hadden de daad bij het woord moeten
voegen door een testament te laten
opmaken of, toen zij nog handelingsbe-

kwaam waren, geld moeten overmaken
naar uw vrouw.
Uw vrouw is thans kennelijk nog steeds
mederekeninghouder van de bankrekening van haar oom, maar het geld dat
daarop staat is van beiden. Je kunt ook
niet eenvoudig stellen dat feitelijk de
helft van haar is. Eerst moet de oorsprong
van het geld worden vastgesteld; we
nemen zonder meer aan dat het grootste
deel is gebaseerd op stortingen van AOW
en pensioen van de andere rekeninghouders.
Pas als uw vrouw aantoont dat er wel degelijk geld van haar op de rekening staat,
kan zij daarop rechten doen gelden. In
gevallen waarin helemaal niet meer is terug te vinden van wie het geld afkomstig
is, stellen notarissen voor de simpelheid
vaak dat ieder van de rekeninghouders
voor zijn deel eigenaar is van het geld.
Echter in geval van erfgenamen kan dat
HQRUPHFRQÀLFWHQYHURRU]DNHQ
Als de demente oom overlijdt en er is
geen testament dat anders bepaalt, zijn de
wettelijke erfgenamen (hoort uw vrouw
daar ook bij?) de enigen die recht hebben
op verdeling van de nalatenschap. Uw
vrouw valt als mantelverzorger buiten de
boot, tenzij de erfgenamen vinden dat zij
iets van de nalatenschap aan uw vrouw
moeten ‘schenken’.
Wij weten niet hoeveel geld uw vrouw
thans voor de demente oom ‘beheert’,
maar als het veel is, raden we aan om
ELMGHPHQWLHHHQRI¿FLHHOEHZLQGLQWH
stellen. Zie daarvoor de brochure van
Alzheimer Nederland, te bestellen op tel.
030 6596900.
Ervende zus overlijdt
net na haar tante
0LMQ]XVLVRQODQJVRYHUOHGHQHQLNZDV

Als er geen kinderen bij uw zus zijn (de
zogenoemde plaatsvervangers), houdt het
erfrecht op bij het overlijden van uw zus.
Dus u als broer erft niet van een nalatenschap van een tante die aan uw zus is
toebedeeld nadat zij is overleden. Als
uw zus na haar tante was overleden, was
de erfenis nog wel in haar nalatenschap
gekomen. U had alleen in aanmerking
gekomen voor deze nalatenschap als
uw tante u ook had genoemd in haar
testament!
Bij u komt wellicht nu de vraag op naar
wie het voor uw overleden zus toebedeelde geld gaat. Dat wordt verdeeld onder
de andere erfgenamen van uw tante!
En/of-rekening na
overlijdensgeval
0LMQVFKRRQPRHGHULVRQODQJVRYHU
OHGHQ0LMQVFKRRQYDGHUKHHIWPHW]¶Q
GRFKWHUVDPHQHHQHQRIUHNHQLQJ0DDU
HU]LMQPHHUNLQGHUHQ(ULVJHHQUX]LHHQ
DOOHVJDDWLQJRHGHKDUPRQLH0DJ]LMQ
GRFKWHUDOVVFKRRQYDGHURRNRYHUOLMGW
JHOGYDQGHHQRIUHNHQLQJKDOHQ"
Als uw schoonvader komt te overlijden,
treedt het wettelijk erfrecht in werking
voor zover hij geen testament heeft laten
opmaken dat anders bepaalt. Met de
en/of-rekening kan de dochter na zijn
overlijden inderdaad nog betalingen en
transacties verrichten. Echter het overlijden van de ene rekeninghouder moet

Zus in Duitsland wil
nalaten in Nederland
0LMQ]XVOHHIWDOYHOHMDUHQLQ'XLWVODQG
=LMLVDOWLMGRQJHKXZGJHZHHVWPDDU
KHHIWYROJHQVPLMHHQEHKRRUOLMNYHU
PRJHQRSJHERXZG=LMZLOGDWQDODWHQ
DDQGHNLQGHUHQYDQKDDUEURHUGLHLQ
1HGHUODQGZRRQW:HONHUIUHFKWJHOGWDOV
]LMRYHUOLMGW"

Indien uw zus meer dan tien jaar uit Nederland weg is en zij is ingezetene van
Duitsland, dan geldt bij haar het Duitse
erfrecht. Als zij haar nalatenschap wil
doen toekomen aan de kinderen van
haar broer in Nederland, zal zij dat
waarschijnlijk ook in Duitsland in een
testament moeten laten vastleggen.
Laat zij hierover een Duitse notaris
raadplegen.
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Blonkontruimingen is een landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in
het totaal leegruimen en het verkoop of verhuurklaar maken van onroerend goed.
In ons bedrijf hebben we een tweetal specialiteiten.
• Het totaal leegruimen van bedrijfs oftewel boedelontruiming. Ook bij ernstige vervuiling!
• Het verkoop- of verhuurklaar maken van onroerendgoed.

Blonk is marktleider op het gebied van ontruimingen. Dit hebben wij mede te danken door onze
jarenlange ervaring, profesionaliteit en het leveren van kwaliteit voor een reële prijs.
Wat is een boedelontruiming?
Een boedelontruiming kan uit vele factoren bestaan. Een veel voorkomende factor is het
vakkundig verwijderen van div. inboedels.

“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!”

Zie hieronder een aantal situaties:
• Een woning of bedrijfspand ontruimen.
• Een fabriekshal/opslag voorzien o.a. units,stellingen e.d.
• Een kelder dient ontruimt en schoongemaakt te worden.
• Een familielid verhuisd naar bv: een verzorgingstehuis.
• U heeft te maken met een overlijding.
• De woning dient verkoop of verhuurklaar te worden opgeleverd.
• U gaat verhuizen en de woning dient ontruimd te worden.
• U heeft brandschade en de woning dient ontruimt te worden.
• U wilt gaan verhuizen van groot naar klein.
Bij huuropzegging wordt door de desbetreffende huiseigenaar of woningbouwcooperatie de eis gesteld dat de woning leeg en
in de orginele staat wordt opgeleverd. Kortom alle veranderingen die de huurder aan het pand heeft aangebracht moeten weer
ongedaan worden gemaakt. Dit betreft zaken zoals: vloerbedekking,tegels,behang,gordijnrailsen,zonwering,etc,etc. Ook moeten
er allerlei ophangmateriaal verwijderd worden. En de gaten in muren en plafonds afgewerkt zijn.
-

Na goedkeuring wordt op de afgesproken datum en tijd de werkzaamheden gestart. Indien gewenst kunnen wij de werkzaam
heden afstemmen met de volgende verhuurde,bewoner of makelaar zo dat u er geen omkijken meer naar heeft.
Wij komen kosteloos bij u langs, voor een vrijblijfende offerte.
Particulier of zakelijk, om u in alle gevallen van dienst te kunnen zijn bieden wij u een totaalpakket!! Een vrijblijvende offerte en
de ontruiming binnen 1 of 2 dagen voltooid!

ECONOLOGISCH DE BESTE

BLONK ontruimingen
Hoefweg 217
2566 LB Bleiswijk
Tel: 010 218 82 05

®

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

Mob: 06 5117 3426
www.woningontruimingservice.nl
info@woningontruimingservice.nl

www.marcoleer.nl

Venrooy Tandtechniek

Van ontwerp tot realisatie

D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
O
O
O

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

Oudedijk 151
3061 AB Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

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

d!

n
ijve
ijbl 05
r
v
82
ons
Bel 10 218
0

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

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

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

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

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

Gesloten
10.00- 17.00 uur
op afspraak
10.00- 16.00 uur

De koffie staat altijd klaar
- Div. zonwering
- NIEUW!!
- Tapijt en Vinyl
complete
- Smyrna tafelkleden
slaapkamer sets
- Gewatteerde bedspreien
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Mario Been openbaring
als coach en tv-commentator
Als ik Mario Been bezig zie als coach van NEC of als tv-commentator bij andere wedstrijden dwalen mijn gedachten heel vaak af
naar die zomerse dag in 1988, toen ik er in Pisa getuige van was
dat de ex-Feyenoorder door de supporters van zijn nieuwe club
op de schouders werd genomen voordat hij ook maar een bal had
getrapt. Een film van Mario op de Italiaanse tv met de mooiste
doelpunten uit zijn Rotterdamse periode had de Pisani zo enthousiast gemaakt dat ze even het gevoel moeten hebben gehad dat
ze Maradona of Cruijff hadden binnengehaald.

In het weekend dat Mario in Pisa bij
de wedstrijd tegen Torino op bezoek
kwam om aan de plaatselijke tifosi te
worden voorgesteld, was ik toevallig
met vakantie in het nabijgelegen
Lucca. Samen met mijn vriend Jaap
Kouters ging ik naar het Stadio
Garibaldi waar we twee kaarten
kochten voor de staantribune. Tot
onze verbazing vertoefden we daar in
gezelschap van Romeo Anconetani,
de voorzitter en eigenaar van voetbalclub Pisa, die gezorgd had dat Mario
Been naar de stad met de scheve
toren kwam. Hij had er 1,1 miljoen
gulden voor moeten neertellen.
Anconetani maakte er een gewoonte
van zijn zetel op de eretribune zo nu
en dan in te ruilen voor een staanplaats tussen de supporters. Daarmee
wilde hij ze het gevoel geven een van
hen te zijn. Anconetani zag het ietwat
overdreven gedoe met zijn nieuwste

Bridge
Wij zoeken nieuwe leden voor
het bridgeseizoen 2008/2009. De
speelavonden zijn op donderdag en
de aanvangstijd is 19.30 uur. Het
bridgeseizoen loopt van 4 september
2008 tot 28 mei 2009.
Wij bridgen in de :
-DQ0HHUWHQVÀDW
v.Langendonckstraat 51,
3076 SH Rotterdam-Lombardijen
'HFRQWULEXWLHEHGUDDJW¼
per jaar inclusief afdracht aan de
bridgebond, meesterpunten volgens
geldende schaal. De accommodatie in
GH-DQ0HHUWHQVÀDWLV]HHUJHVFKLNW
om te bridgen, met een zeer gezellige
bar waar de prijzen nog betaalbaar
zijn. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij:

Dhr.H.Blom, 0181612622
of
Dhr. W.Vermeer,
0104322109

aanwinst met genoegen aan. Met de
Braziliaan Dunga, de Deen Preben
Larssen en Wim Kieft had hij al
eerder goede aankopen gedaan.
Brutaaltje
Toen Mario Been - een geboren en
getogen Rotterdammer, hij groeide op
in de Bonaventurastraat - Feyenoord
verliet had hij 137 wedstrijden voor
zijn jeugdliefde gespeeld. Aan zijn
voetbalkwaliteiten is nooit getwijfeld.
Hij was getruct, had een prachtige
pass en een goed schot. Toch werd hij
door de ‘kenners’ niet altijd voor vol
aangezien. In mijn archief heb ik een
aantal verhalen over Mario teruggevonden, waarin hij afwisselend als
brutaaltje, lefgozer, losbol, braniemaker, blitser, Pietje Bell en een RotWHUGDPVVFKRI¿HGDWYDQNDWWHNZDDG
houdt, werd afgeschilderd.
Johan Derksen, in de tachtiger jaren

nog een broekie onder de voetbaljournalisten, durfde hem zelfs een
‘speeltuinvoetballer’ te noemen.
Samengevat kwam het er op neer
dat zijn spel te weinig rendement
opleverde, doordat het showelement
overheerste.
(HQFRQÀLFWPHWWUDLQHU5LQXV,VUDHO
heeft zijn vertrek bij Feyenoord
destijds bespoedigd. ‘IJzeren Rinus’
hield helemaal niet van show en dus
was een botsing onvermijdelijk. Toen
Mario op de training weer eens de
lolbroek uithing , maakte Israel hem
duidelijk, dat hij maar beter rondjes
kon gaan lopen. “Doe dat zelf maar”,
was de reactie van Mario en dat
betekende inpakken en wegwezen Bij
Pisa speelde hij 62 wedstrijden tegen
een jaarsalaris van 500.000 gulden...
Glashelder
Waarom ik al deze verhalen aan
de vergetelheid ontruk is, omdat ik
zelden zo’n grote metamorfose bij
een sportman heb geconstateerd als
bij Mario Been. Er zijn in het betaald
voetbal maar weinig trainers die via
de media zo goed overkomen als de
inmiddels 45-jarige Rotterdammer.
Langs de lijn heb ik hem nog zelden
op wangedrag kunnen betrappen.
Zijn analyses zijn glashelder en

als hij wel eens kritiek heeft op de
scheidsrechter, de grensrechter of de
‘vierde man’, verpakt hij dat in een
humoristische opmerking. Dan begint
hij niet te razen of te tieren, maar
voegt hij de betreffende man bij het
afscheid nemen toe: “Ach, scheids,
ik heb ook wel eens een slechte dag”.
Opscheppen over zijn eigen prestaties
is er zelden bij en de coach van de
tegenpartij gunt hij bij een overwinning de lof die hem toekomt. Wat mij
wel opvalt is dat de voormalige Pietje
Bell ontzettend vuil kan kijken als
de wedstrijd niet naar wens verloopt.
Dan hoort God hem brommen.
Onveranderd
Mario ontkent dat hij veel is veranderd. “Mijn vrouw beweert dat ik
nog dezelfde ben als 25 jaar geleden.
Ik hou nog steeds van een beetje
show. Spelers die na een doelpunt
in de hekken klimmen vind ik nog
altijd mooi. Dat zie ik liever dan zo’n
ÀDXZRPKRRJJHVWRNHQKDQGMH=H
moeten wel hun shirt aanhouden.
Doen ze dat niet dan word ik nijdig.
Dat leidt namelijk tot gele kaarten
met alle gevolgen van dien. Bij NEC
is het al twee keer voorgekomen
dat een speler met twee keer geel
het veld werd uitgezonden. Mario

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

- Mario Been, sterk aan de bal -

streek een hand over zijn hart en
bestrafte beide spelers met een lichte
boete. Desondanks ging er afgelopen
donderdag tegen Udinese weer een
speler – Colin John – in de fout, maar
ditmaal zonder gevolgen. Toch zal dit
nieuwe akkevietje Mario niet lekker
zitten.
In de sterren staat geschreven dat het
brutaaltje uit Zuid ooit bij Feyenoord
zal terugkeren. Als trainer wel te
verstaan. Maar voorlopig zal daar
geen sprake van zijn, want na de historische zege op Udinese maakte hij
bekend dat hij zijn contract bij NEC
tot 2012 had verlengd. Daarmee trok
Pietje Bell opnieuw een lange neus
naar zijn oude club, die hem nog niet
zo lang geleden te jong en onervaren
vond...

Dick van

den Polder

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 9 december 2008
Het elftal dat hier is afgebeeld is natuurlijk van Excelsior. De club uit Kralingen is opgericht in 1902
en speelde in het begin op een open vlakte bij Woudestein. Enige tijd later moest het daar vertrekken,
omdat er een paardenrenbaan werd aangelegd. De club voetbalde een tijdje op het Afrikaanderplein
om in 1909 terug te keren op Woudestein. Nog een periode (1921-1939) speelde Excelsior elders,
namelijk aan het Toepad. Daarna is het thuishonk altijd Woudestein gebleven. Een van de bijnamen
van Excelsior is de ‘Heen en Weer’. Dit vanwege het feit dat de club dan weer in de eredivisie en dan
weer in de eerste divisie speelt. Andere bijnamen zijn: ‘De club van Henk Zon’, ‘Oud-papier club’en
‘Satellietclub van Feyenoord’ (Sparta-supporters zingen daarom wel eens ‘Excelsior, de hoer van Rotterdam’). Van dat alles is bij deze foto – die is gemaakt op 2 oktober 1955 – nog geen sprake. Het elftal
kwam dat seizoen uit in de hoofdklasse A en moest
zich zien te plaatsen voor de hoogste klasse van het betaalde voetbal. Dat lukte niet, het werd de eerste divisie
waarin het voorlopig tot 1965 zou uitkomen. Het elftal van 1955 kent vele bekende namen. Staand v.l.n.r.: Rik van
Veldhuizen, Gerrie den Hartog, Dick van den Polder (wie van de lezers kent hem niet), Heimen Lagerwaard, Arie
den Hertog en Jacques Westphal. Zittend v.l.n.r.: Nol Braams, Lo Dörr, Daan Pijper, Wim van Kilsdonk en Lou
Corpeleyn. Goalgetter Nol Braams, aanvoerder Lo Dörr en keeper Arie den Hertog waren op dat moment de drijvende krachten van het elftal. Heimen Lagerwaard was jarenlang steun en toeverlaat en had het in 1953 zelfs tot
het Nederlands Elftal gebracht. Over Van Kilsdonk schrijft Jan van der Sande uit Ridderkerk: “Wim van Kilsdonk
was getrouwd met Rita van der Sande, de zus van mijn vader. Omdat zij geen kinderen hadden, nam Ome Wim mij
dikwijls mee naar de wedstrijden.”
Nieuwe foto
Het Stadion Feijenoord werd vroeger benut voor allerlei sportwedstrijden, zoals hier in 1949.
De foto toont een Nederlandse sporter van internationale klasse. Wie was deze atleet?
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Alles wat u moet weten om te reizen met de RET
Opening
tentoonstelling
Sinds de heropening van de RET Servicewinkel in december 2007 is er elk kwartaal
een wisselende tentoonstelling te zien.
Vrijdag 19 december wordt een nieuwe
tentoonstelling geopend, die alles te
maken heeft met kleding.
Dit keer is de tentoonstelling verzorgd door
propedeusestudenten aan de Willem de Kooning
Akademie in Rotterdam. Hun opdracht was een
RET-uniform te ontwerpen zonder rekening te
houden met de functionaliteiten van de kleding.
Onder leiding van hun docent Charlotte Wooning
zijn de studenten aan de slag gegaan. Zij lieten
zich inspireren door (historische) uniformen die in
publieke functies werden gedragen. Het levert een
bijzonder beeld op, dat zeker de moeite van het
bekijken waard is.
De tentoonstelling wordt geopend door algemeen
directeur Pedro Peters en burgemeester Next Andrea Moreira Santos. B&W Next is een schaduwstadsbestuur van jongeren die ‘dynamic duo’s’
gaan vormen met het college. B&W Next brengt
advies uit over zaken die jongeren aangaan.
Burgemeester Next Andrea Moreira Santos is
sinds juni 2007 in functie.

Ik heb niet
uitgecheckt

Als u niet uitcheckt,
betaalt u het volledig
instaptarief van € 4,voor uw reis. U krijgt altijd het
teveel betaalde bedrag terug als
uitchecken niet mogelijk was. Bent u
vergeten uit te checken dan gaat de RET
hier in de eerste periode coulant mee om.
Teruggave gaat via een formulier dat verkrijgtbaar is op www.ret.nl of bij een RET
Verkoop- & Informatiepunt. Bij
laatstgenoemde wordt indien mogelijk
direct het saldo op uw kaart geladen.

Check de feiten!

RET Servicewinkel
Aan Coolsingel 141 vindt u de RET Servicewinkel.
U kunt hier terecht voor persoonlijk advies over
reizen, vervoerbewijzen, dienstregelingen, de
lijnennetplattegrond, kortom voor alles dat te maken heeft met reizen in Rotterdam en omstreken.

Van strip naar chip
Vanaf 29 januari zijn de papieren vervoerbewijzen afgeschaft in de Rotterdamse
metro. Vanaf dit moment is de OV-chipkaart het enige geldige reis- en betaalmiddel. De toegangspoortjes zijn dan alleen
nog te openen met een OV-chipkaart en/of
een geldig reisproduct (bijvoorbeeld een
abonnement).
Dit betekent dat u een u vanaf 29 januari een
OV-chipkaart nodig heeft om in de metro te
kunnen reizen. Via www.ret.nl, de RET OVchipkaart helpdesk 0900-500 6010 (€0,10 per
minuut) en de RET Verkoop- en Informatiepunten
kunt u advies en informatie krijgen over de
aanschaf, het opladen en het gebruiken van de
OV-chipkaart.
RET adviseert reizigers om zo snel mogelijk een
OV-chipkaart aan te schaffen. Reizigers die met
een persoonlijk product reizen (bijvoorbeeld een
sterabonnement) of recht hebben op reductie,
hebben hiervoor een persoonlijke OV-chipkaart
nodig. Houd rekening met een levertijd van
minimaal 3 weken.

Reizen in heel Nederland
Op dit moment is het ook mogelijk om in Amsterdam bij GVB met de OV-chipkaart te reizen.
Ook in andere delen van Nederland wordt de
OV-chipkaart geïntroduceerd en verdwijnen de
papierenvervoerbewijzen op termijn. Dit gebeurt

stap voor stap. Uiteindelijk kunnen reizigers in
heel Nederland met de OV-chipkaart reizen en
betalen. Meer over de planning van invoering
van de OV-chipkaart kunt u vinden op www.
ov-chipkaart.nl.

Extra servicepunten

RET klaar voor oudejaarsnacht

Met het ingaan van de nieuwe dienstregeling op
14 december biedt de RET aan de reizigers extra
informatievoorzieningen aan. Per 14 december
openen daarom drie extra servicepunten.

De RET is dit jaar heel goed voorbereid om
mogelijke plunderingen tijdens oudejaarsnacht tegen te gaan. Tal van extra
veiligheidsmaatregelen zijn genomen om
te voorkomen dat raddraaiers opnieuw
huishouden op metrostations, zoals vorig
jaar het geval was.

Extra servicepunten
Kralingsezoom 09:00 uur tot 17:00 uur
Station Alexander 09:00 uur tot 17:00 uur
Schiedam Centrum. 09:00 uur tot 17:00 uur
Deze punten zijn geopend van maandag t/m
zaterdag. Bij de servicepunten worden geen
plaatsbewijzen verkocht.

Meer toezichthouders worden ingezet om camerabeelden te bekijken om bij eventuele calamiteiten
direct in te kunnen grijpen. Snoep- en frisdrankautomaten worden leeggehaald en vervolgens
afgesloten, zodat er geen vuurwerk in kan.
Op de automaten staat ook duidelijk aangeplakt
dat er niets te halen valt. In de regio Rotterdam
moesten vorig jaar vooral de metrostations het
ontgelden.

sloopte roltrap, ingetrapteen ingegooide ruiten,
vernielde (nood)verlichting, opgeblazen kasten
voor slagbomen en verbrande kaartautomaten.
Dit leverde een ﬂinke kostenpost op voor ons.
Direct na oud en nieuw gaf de RET aan alle
schade op de vandalen te willen verhalen. Dat
bleek echter niet eenvoudig. De gemeente
Rotterdam, politie, het openbaar ministerie en
de RET hebben nu een plan opgesteld om in het
vervolg te gebruiken bij het tevoren vaststellen
van het schadebedrag. Op basis van camerabeelden werden destijds wel 33 verdachten
aangehouden.
(Bron: De Telegraaf 16-12-2008)

Geen saldo
De oplaadautomaat
De schade bestond uit opgeblazen frisdrankautogeeft aan wanneer
bijgeschreven
maten en toegangsdeuren,
uw oplading is
Handig om
vernielde abri’s, een geafgerond. Verwijdert u de
te weten
kaart vroegtijdig, dan staat
uw saldo nog niet op de OV-chipkaart,
ook al heeft de pinbetaling plaatsgevonden.
Let op: in verband met de feestdagen wijken de openingstijden op sommige dagen af!
U ontvangt in dit geval een claimbon uit
de automaat, hiermee wordt bij een RET
RET Servicewinkel
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag
Verkoop- & Informatiepunt alsnog uw
Coolsingel 141
09:00 - 18:30 (op
09:00 - 17:00 12:00 - 17:00
saldo op uw OV-chipkaart geladen.

Adressen en openingstijden
koopavonden tot 21:00)

Gevonden voorwerpen
Hebt u iets verloren in bus, tram of metro? Alle
gevonden voorwerpen worden bij de RET Servicewinkel aan Coolsingel 141 bewaard. Bent u iets
kwijtgeraakt in het openbaar vervoer, dan kunt u
navragen of het is gevonden via telefoonnummer
010-4476111 (na 14.00 uur ‘s middags). Het
duurt twee tot drie werkdagen voordat de verzamelde gevonden voorwerpen vanuit een van de remises bij de Klantenservice worden bezorgd. Deze
bezorging geschiedt na 14.00 uur ‘s middags. Wij
raden u daarom aan pas twee tot drie dagen na
het verlies contact op te nemen.

Verkoop- & informatiepunten maandag t/m vrijdag

zaterdag

Stationsplein Centraal Station

06:00 - 23:00

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

Metrostation

07:00 - 21:00 (op

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

Beurs/Churchillplein

koopavonden tot 21:30)

Metrostation Zuidplein

06:00 - 23:00

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

Metrostation Spijkenisse Centrum

06:30 - 18:30

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

Metrostation Capelsebrug

07:00 - 18:30

08:00 - 17:30 09:00 - 11:00 en
11:30 - 16:15

zondag

Check de feiten!
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Jons Viruly; vliegenier, auteur, wielrenner
en echtgenoot van Mary Dresselhuys
Vliegenier Adriaan (Jons) Viruly (1904–1986), echtgenoot van actrice Mary Dresselhuys (19072004) heeft een groot aantal boeken en verhalen over de luchtvaart op zijn naam staan. Voordat hij in 1924 aan zijn vliegeniersloopbaan begon, was hij actief in de Praktisch-Idealisten
Associatie en daarnaast een getalenteerd amateur-wielrenner op de baan.
In 1924 begon hij een opleiding tot
waarnemer bij de Luchtvaartafdeling en aanvullend sloot hij ook een
opleiding tot militair vlieger af. Viruly
maakte vele weervluchten voor het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en vloog in de

legendarische formatie ‘Vijf Vingers
aan één Hand’ van kapitein Willem
Versteegh.
In 1931 kwam Viruly bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).
Vanaf dat moment was hij nauw
betrokken bij de stormachtige ontwik-

kelingen in de commerciële luchtvaart,
van de Indië-route van de KLM, de
langste vliegroute ter wereld, tot het
transatlantische vliegen in de Tweede
Wereldoorlog en de jaren daarna.
Zijn carrière bracht hem als Chef
Vliegdienst van de Noord Atlantische
Route tot de hoogste rang binnen
de KLM, die van commodore. Een
ongeval met de Super Constellation
Triton in september 1954 betekent
het einde van zijn actieve vliegloopbaan. Viruly trouwde in 1955 met de
bekende actrice Mary Dresselhuys.
Zijn latere verhalen en boeken blijven
JHWXLJHQYDQ]LMQSDFL¿VWLVFKHNLMNRS
de ontwikkelingen in de luchtvaart en
daarbuiten.
Niet eerder is een boek verschenen

- In juni 1985 werd Jons Viruly in het bijzijn van familie en bekenden bij het Kasteel van Rhoon
benoemd tot Romanticus van het jaar, waarmee hij zichtbaar in zijn schik was
Foto’s Wim Adriaansen/uitgeverij Aprilis -

over deze markante vlieger en schrijver, die letterlijk vleugels heeft gegeven aan het woord. Het is verluchtigd

- In 1925 maakte deze Koolhoven FK33 een geforceerde landing op vliegveld Waalhaven, die
YRRU-RQV9LUXO\JRHGDÀLHS

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (28)

- De achtkoppige bemanning van een KLM-vlucht in januari 1951 bij de DC-4 Skymaster Overloon
naar Auckland in Nieuw-Zeeland. Derde van links Jons Viruly -

met vele foto’s en afbeeldingen van
zijn lange en interessante carrière.
‘Jons Viruly 1905-1986 vlieger en
schrijven – Vleugels aan het woord
gegeven telt 368 pagina’s en ruim
tweehonderd
illustraties.

Auteur: Wim
Adriaansen.
Prijs: 29,95
euro. Verkrijgbaar in de reguliere
boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel, 0418-512-088, info@aprilis.nl of
www.aprilis.nl

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.

Hulpsecretarie

(Ditmaal met de goede foto)

Hoogvliet kent nauwelijks gebouwen van het begin
van de naoorlogse ontwikkeling van de satellietwijk
van Rotterdam. Het op 14 november 1955 door
wethouder A. van der Vlerk geopende recreatiegebouw aan de Oude Wal 55 is er eentje van. Het was
een geschenk van Shell én de gemeente Rotterdam
aan de bevolking van Hoogvliet, waarvoor directeur
J.W. Ernste van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) op 6 maart 1955 de eerste paal
sloeg. Het gebouw is ontworpen door de architecten
C.H. Abtspoel en en J.J.C. Puissant.
Een tweede gebouw uit die periode is de voormalige hulpsecretarie aan de Middenbaan-Noord
41. Op 16 augustus 1955 gaf het gemeentebestuur
van Rotterdam toestemming voor het bouwen van
het markante pand (foto) in het niemandsland van
Hoogvliet, want een straatnaam was er nog niet.
Op 29 april 1957 droeg burgemeester mr. G(errit).
E. van Walsum de hulpsecretarie over aan G.A.
Soeteman, chef van de hulpsecretarieën van Pernis

en Hoogvliet én wijkraadvoorzitter van Hoogvliet.
Trouwen moest men toen nog in Rotterdam, want
toestemming voor huwelijksvoltrekkingen gaf
Rotterdam pas op 10 april 1958. Soeteman maakte
dat net niet mee, want hij overleed op 3 februari
van dat jaar. Zijn opvolger was mr. M.A.B.L. van
Meetelen.
9DQDIPHLZDVKHWRI¿FLsOHSRVWDGUHVYDQ
hulpsecretarie Hoogvliet Gerrit Witsenplein 41, die
naam werd op 25 november 1960 ingetrokken voor
de naam Middenbaan. Op 22 februari 1980 kreeg
de Middenbaan de toevoeging Noord. Aan het pand
is de kast zichtbaar waarin gemeentebode Arie van
Zanten vele jaren de huwelijks- en andere aankondigingen ‘ter openbare lezing’ opgehangen heeft.
Op 21 februari 1987 verhuisde de deelgemeente
onder voorzitter C. Duinkerk naar de nieuwe secretarie aan de Middenbaan Noord 47. Sindsdien is de
oude in gebruik als advocatenkantoor.
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Gezocht:
Directievoerder/toezichthouder voor
bestratingswerkzaamheden

HAVENMAN
14 VAN
TOT KUNSTSCHILDER

In Rotterdam is een kantoorpand gerealiseerd in het
Motorstraatgebied, Inspiratis fase I en er wordt gewerkt aan een vervolg, de ontwikkeling van Inspiratis
fase II. De bestrating rond deze panden wordt opnieuw
ingericht. De uitvoering van deze werkzaamheden
vinden plaats medio januari en zal ca. 6 weken in
beslag nemen.

Daar stond hij dan, de kleine Jan uit de haven, met een buidel
met geld en het verbod 10 jaar zakelijk uit de havens van de
Le Havre-Hamburg range (dus bijna elke belangrijke Europese
zeehaven) weg te blijven......
De teleurgestelde havenondernemer stortte in een diep gat en
was maandenlang niet aanspreekbaar of bereikbaar. Hij kocht
een zeiljacht en vertrok met zijn vrouw voor een grote zeereis.
Ver weg van alles en iedereen... op weg naar een nieuwe
horizon. Toch bracht het bevaren van de wereldzeëen niet die
bevrediging die Rijsdijk zocht. Het bloed van de ondernemer
kroop toch waar het niet gaan kon... Hij wilde weer iets nieuws
beginnen... In 1992 kocht hij het Belgische domein de Markgraaf
voordat het in handen kon vallen van projectontwikkelaars.
Herbouwde het kasteelgedeelte tot een van de mooiste landgoederen van België en renoveerde alle overige aanwezige
gebouwen. De grote manage bouwde hij om tot een indrukwekkende galerie genaamd de Markgraaf Art & Gallery die in
september 2001 voor het eerst haar poorten opende voor het
publiek. Naast het op hoog niveau verbouwen van de Markgraaf
ontplooide Rijsdijk weer allerlei zakelijke activiteiten... Hierover
de volgende keer meer.

1 Het van de grond af opnieuw opgebouwde landhuis
dat deel uitmaakt van landgoed de Markgraaf.

Voor het begeleiden van de werkzaamheden zijn wij op
zoek naar een ervaren directievoerder/toezichthouder.
Onze gedachte gaat uit naar een senior die het
interessant vindt deze klus voor ons te begeleiden.
Informatie: BPA bv dhr. B.E. Maan,
tel: 0180-428652 / 06-47784893
Heeft u interesse dan ontvangen wij uw reactie graag
schriftelijk, uiterlijk maandag 5 januari aanstaande.
B.P.A b.v.
Postbus 107
2980 AC Ridderkerk

zorg voor nu, zorg voor later
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

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

“De Griffioen”

- Angst voor de computer of muis?
- Te veel en te snel informatie
tijdens een groepscursus?
- U wilt alleen leren wat nodig is?
KdH Productions geeft u tijdens privelessen vertrouwen
in de computer en leert u thuis op uw eigen PC alleen
wat u wilt weten, en voor een verrassend lage prijs.

Let op!! Speciale prijs voor senioren

Alle Topmerken
010-404 64 97 / 404 64 59

Bel voor info en vrijblijvende introductieles:
0180 - 430100 of 06-53544902

Oo stzeedijk beneden 155-157, 3061 VR Rotterdam

www.demarkgraaf.be

010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl
Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

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

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel
Alle rouwcentra in de
regio beschikbaar.

OR09

@DBGDN66ALDC:C AUTOBEDRIJF Fa K. de KORVER & ZN.
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City komt tegemoet aan
eisen als comfort,
uitrusting en veiligheid.

IDEAAL VOOR DE STAD

Een elegant en dynamisch
ontwerp met veel binnenruimte
en mooie details..
Roadline: een aanwinst op de weg!

LDC>C<:CE:G9>G:8I7:H8=>@766G

B66@::C
6;HEG66@
KDDG::C
7:O>8=I><>C<

Onvergelijkbare
ruimte en comfort.
Testkampioen
ANWB!

LDC>C<7:O>8=I><:C4
/FFNDPOUBDUPQNFU"UUB.BLFMBBST UFM
,JKLWPPSNFFSJOGPSNBUJFPQlll#YZ\gdiZeg^ch#ca

AUTOBEDRIJF
Fa. K. de KORVER & Zn.
1LHXZ%LMHUODQGƔ
www.autobedrijfdekorver.nl

GDN6A:("!)":C*"@6B:G6EE6GI:B:CI:C
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O  6JU[JDIUPQIFU1SJOTFOQBSLPGEFCJOOFOUVJO
O  1SJK[FOWBODB% UPUDB% WPO
 JODMVTJFGQBSLFFSQMBBUT
O  1FSEJSFDUCFTDIJLCBBS
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NATUURLIJK GRANDEUR
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www.aixam.nl
HET VAN GROOTSE RUIMTE

De

MEGA multitruck

zal u verbazen!
Verkrijgbaar met elektro- of dieselmotor

Het meest ÁH[LEHOH,
]XLQLJH en
PLOLHXYULHQGHOLMNH
bedrijfsvoertuig.

Uitvoeringen met en
zonder autorijbewijs

K:G@DDE>C;DGB6I>:/

TEVENS VERKOOP EN INRUIL VAN OCCASIONS
lll#YZ\gdiZeg^ch#ca
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www.autobedrijfdekorver.nl
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Dick Verdoorn,
één van de voorgangers

Kersthuwelijk
Nu de kerst nadert, wil ik even
stilstaan bij 19 december 1956. Mijn
trouwdag, 52 jaar geleden. Op de
Coolsingel werd voor het eerst de
grote Noorse kerstboom geplaatst. Wat
een chaos was dat op onze trouwdag.
Wij moesten ons een weg banen door
ladders en takken, maar het kwam
goed. Misschien zijn er mensen die
het zich ook nog herinneren en misschien zelfs op diezelfde dag getrouwd
zijn. Wie weet. Mijn man is helaas
alweer enige jaren overleden, maar de
kerstboom is er nog steeds. Misschien
inmiddels mooier dan toen, maar voor
mij blijft het de mooiste herinnering.
Mevr. C.L. Sekker-van Berkel
Nicolaas van Puttenstraat 28
3176 VD Poortugaal - 010-4292796

‘We willen ziel
Crooswijk behouden’
Minister Van der Laan bezocht
maandag 15 december 2008 de Rotterdamse wijken Crooswijk en het
Oude Noorden. Om zoveel mogelijk
van de wijken te zien gebeurde dat met
GH¿HWV2SYHUVFKLOOHQGHORFDWLHVNUHHJ
de minister toelichting op projecten
en initiatieven van bewoners. Een van
de bewonersinitiatieven in Crooswijk
is het oprichten van een Jamin-monument. In Crooswijk stond bijna honderd
jaar de snoep- en ijsfabriek Jamin, toen
de belangrijkste werkgever in de wijk.
De fabriek stopte de productie in 1972
en in 1980 is het pand, dat tussen de
Hugo de Grootstraat en de Generaal
van der Heijdenstraat lag, gesloopt.
Enkele Crooswijkers willen met een
Jamin-monument dit belangrijke aspect
van de geschiedenis van de wijk weer
levend maken.
“Crooswijk verandert momenteel
behoorlijk. Met ons project willen we
de ziel van de wijk laten zien en herinneringen vasthouden. Zowel voor de
oude als voor nieuwe bewoners”, aldus
een van de initiatiefnemers. Behalve
een monument willen ze een tentoonstelling organiseren, een Jaminfabriekwandeling opzetten en in maart een
grote reünie voor oud-werknemers
van de fabriek houden. Het Historisch
Museum wijdt een tentoonstelling aan
Jamin-producten. Minister Van der
Laan is erg positief over dit bewonersinitiatief. “Geschiedenis is een hobby
van me. Er zijn vast heel veel mooie
verhalen te vertellen over de Jamin-fabriek en de wijk. Bovendien is het een
positief onderwerp, want de snoepjesfabriek heeft jarenlang vele kinderen blij
gemaakt.”

Jeff Vermeulen
in Zesdagen
Circus
Jeff Vermeulen maakt vrijdag 2 januari zijn debuut in de 27ste Rotterdamse Zesdaagse. Het talent uit Hoogvliet is pas de negende
thuisrijder die aan een Six in de Maasstad meedoet. Voorgangers
waren Gerrit van de Ruit, André de Korver en Eddy Gieliet, die
aan de eerste editie in 1936 in de oude Nenijto deelnamen. Dick
Verdoorn en Johnny Brouwer debuteerden in 1968 bij de eerste naoorlogse Six in de Energiehal, terwijl in Ahoy’, waar de zesdaagse
nu nog gehouden wordt, Wim Bravenboer, Martin Venix en Martin
Rietveld tot het deelnemersveld behoorden.
Voor Dick Verdoorn was zijn deelname in ’68 een grote verrassing.
De rappe coureur was op de piste
een erkend prijsrijder, in Antwerpen
voerde hij zelfs de lijst aan van amateurs met de meeste eerste plaatsen,
liefst veertig overwinningen. Maar
toen de organisatoren van de eerste
naoorlogse editie, Siem Waardenburg en Charles Ruys, hem vroegen
in de Energiehal te starten, was
Verdoorn al een tijdje gestopt. Hij
had enkele jaren daarvoor besloten
zijn carrière op te geven, omdat
hij tijd en gelegenheid miste zich
volledig aan de sport te wijden. Het
was een mooie loopbaan geweest
met een Nederlandse titel, in 1956
werd hij nationaal kampioen op de
wegsprint over 300 meter. In een
spannende strijd versloeg hij toen
de favorieten, Joop Reijngoud uit
Culemborg en de latere baancoach
Frans Mahn. Ook op het Rotterdamse wielerbaantje aan de Kromme
Zandweg, waar hij veelvuldig samen
met Wil Bravenboer koppelkoersen
reed, reeg hij de successen aaneen.
“Maar de aardigheid ging eraf”, blikt
Verdoorn terug. “Ik had niet zoals

anderen de gelegenheid erg veel
te trainen en dan raak je achterop.
Daarom ben ik nooit uitgezonden
naar een wereldkampioenschap of
Olympische Spelen, hoewel ik jaren
bij de baanselectie zat. Steeds als het
erop aan kwam, nam een ander mijn
plaats in. Jammer, want ik was kandidaat voor de Spelen in Rome en
Tokio. Als je dan merkt dat je jezelf
niet zo kan inzetten als een ander is
het beter te stoppen.”
Breekpunt
Het leek een voortijdig einde van
een wielerloopbaan die eigenlijk
terloops was begonnen. Verdoorn
was enthousiast gemaakt door Cees
de Ruig, een schoolvriendje en
zijn steun en toeverlaat. Thuis bij
Verdoorn was men niet zo te spreken
was over zijn sportkeuze. Vooral
vanwege de zondagrust die hoog
ZHUGJHUHVSHFWHHUG=LMQUDFH¿HWV
die hij had gekocht van het verdiende geld als hulp bij de melkboer,
stond daardoor veelvuldig bij vriend
De Ruig geparkeerd. Als hij ‘s zondags moest koersen, reed hij eerst
langs de kerk aan de Statenweg,

- Huldiging Dick Verdoorn in 1968. Links Charles Ruys en rechts Bertus Bitter -

zodat hij ’s avond aan zijn vader kon
vertellen welke dominee die dag had
gepreekt. Dat veranderde nadat hij
won in Werkendam, de geboorteplaats van zijn ouders. Trots dat zijn
vader was en vanaf die dag was het
zijn trouwste supporter.
Breekpunt in zijn wielerloopbaan
was de militaire dienst. Ondanks een
brief van Feijenoord’s voorzitter Van
de Hoogen aan zijn bataljonscommandant kreeg hij geen extra verlof:
“Zelfs niet al word je wereldkampioen”, had die majoor gezegd.
De schade werd later ingehaald.
Met plaatsgenoot Aad de Graaf,
maar ook met Piet van der Lans uit
Den Haag, werd nog menig succes
geboekt; de grote doorbraak bleef
echter uit, voor hem geen loopbaan
als beroepsrenner.
Clubkleuren
Totdat het duo Waardenburg/Ruys
hem in ’68 polste voor deelname aan
de zesdaagse. Het tweetal had zich
laten inspireren door zakenman Kurt
Vyth van de Activit accu’s, die in de
Amsterdamse RAI, anderhalf jaar
daarvoor een dergelijk evenement

- De huldiging na het NK 300 meter sprint op de weg op 19 mei 1956. Vader Verdoorn (2e v.l.) kijkt trots toe -

had georganiseerd. De baan kwam
uit Londen en de renners reden in
shirts, gebaseerd op de truien van
voetbalclubs. De supporters van
Sparta kwamen het meest aan hun
trekken, het favoriete duo PostSercu reed in hun clubkleuren.
Verdoorn, 31 jaar inmiddels, was
gekoppeld aan de tien jaar jongere
Johnny Brouwer. Dit om een lokaal
duo te creëren, al had Verdoorn
liever met zijn vaste maat Piet
van der Lans gereden. “Johnny
was op de baan een nieuweling”,
motiveerde Verdoorn die voorkeur.
“Hij had nauwelijks ervaring in de
koppelkoers.”
Dat brak het duo op; achter het winnende koppel Post-Sercu eindigden
ze als tiende op 35 ronden achterstand. Doodmoe was Verdoorn na
DÀRRS7RFKZLOGHKLMGHEURPPHU
die hij als premie had verdiend,
mee naar huis nemen. Zeer tegen de
zin van Peter Post, die het vehikel
in de prijzenpot wilde stoppen.
Verdoorn hield voet bij stuk, maar
op weg naar huis viel de brommer
stil, de benzine was op. Moest hij
het laatste stuk naar huis, van de
Henegouwerlaan naar de Kleiweg,
ORSHQGDÀHJJHQPHWGHEURPPHU
DDQ]LMQKDQGHQ]LMQEDDQ¿HWVRS
de rug.
Nog enkele jaren zou Dick Verdoorn als prof rijden, één seizoen
zelfs gesponsord door KRO’s
Brandpunt Buitenspel. Hij trad nog
op tijdens de openingsavond van
Sportpaleis Ahoy’ in de strijd achter
de grote motoren. Later was hij een
van de gangmakers van de Javanti
derny motoren, waarmee hij onder
meer Theo Kortekaas een paar
maal naar de nationale titel leidde.
Sinds enige jaren is hij alleen nog
toeschouwer en geniet als zodanig
dadelijk weer volop van de strijd in
de 27ste Rotterdamse zesdaagse.
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CountyHike
W A N D E L R E I Z E N
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Noordsingel 101a
3035 EM Rotterdam
Telefoon 010-2345235
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PUUR eten
is PUUR genieten

presenteert:

www.restaurant-puur.com
info@restaurant-puur.com
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2e Kerstdag:
Volgeboekt
Zaterdag 27 december:
Gesloten

O

Vrijdag 2 januari:
Jerry Hoeby en band
Zaterdag 3 januari:
Nomi

Restaurant O Bar O Live Muziek O Lunch & Brunch

Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
& recepties
tot
130 pers.
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-- Er op uit! Kalender -Van Sluisjesdijk naar Maastunnelplein

Elke werkdag

Struijsvogelpolitiek (een plaatje met een praatje van Aad van der Struijs)
Elboradio – 16.00-18.00 uur – www.elboradio.nl

25 dec.

Kerstontmoeting (65+)
Trefpunt De Dijk, Susannadijk 153, 11.00-16.00 uur – gratis
Aanmelden 010-7074909

De nieuwe tentoonstelling van de Stichting Historisch Charlois voert u aan de hand mee vanaf de kop Sluisjesdijk, langs de Vlaskade over de Doklaan tot aan het Maastunnelplein. Één ding staat vast: er is onderweg
veel te zien van toen tot nu. Bedrijven van weleer, straat en buurtfoto’s, Dokhaven met gemeentedokken en
AWZI en de Doklaan nog voor de komst van de Maastunnel. De start was zaterdag 6 december en de tentoonstelling duurt drie maanden. De Oudheidkamer van onze stichting is gevestigd aan de Grondherendijk
84 in Rotterdam Oud Charlois (bereikbaar met bus 73). Onze openingstijden zijn zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur, behoudens feestdagen. Telefonisch zijn we bereikbaar op 010-4806618.

26 dec.

Spectaculair nieuwjaarsconcert
Zaterdag 3 januari 2009 wordt in de Boezemkerk in Ridderkerk-Bolnes een spectaculair nieuwjaarsconcert gegeven. Het programma is uiterst divers: klassieke meesterwerken, populaire composities,
een orgelimprovisatie op verzoek en Joodse volksmuziek. Ook is er ruimte voor samenzang. Aan het
FRQFHUWZHUNHQPHHKHW6FKRXZV-HXJGRUNHVWROY0DULHQ6WRXWHQ0DULMNH7HHXZ GZDUVÀXLW HQ
Jan Peter Teeuw (orgel en piano). Het Schouws Jeugdorkest is opgericht in 2002. Marien Stouten
nam begin 2003 de leiding op zich. Met veel inzet en enthousiasme wordt regelmatig gestudeerd in de
muziekkamer van de familie Stouten. Het orkest geeft veelvuldig concerten en werkte mee aan diverse
CD-opname’s. Op het nieuwjaarsconcert zal de nieuwste CD van het orkest, ‘It’s Amazing’, worden
JHSUHVHQWHHUG0DULMNH7HHXZVSHHOWDOYDQDIMRQJHOHHIWLMGGZDUVÀXLW=HNUHHJOHVYDQ'LUNMHYDQGHU
Kooy en Annemarie Rijkée. Marijke speelt mee bij kooruitvoeringen en instrumentale concerten en
treedt op met de Ridderkerkse harmonie ‘Harpe Davids’. Jan Peter Teeuw is kerkorganist in Ridderkerk, Rotterdam en Krimpen aan den IJssel. Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als
als koorbegeleider. Van zijn hand verschenen diverse bundels met koraalbewerkingen voor orgel bij
uitgeverij Cantique en uitgeverij Willemsen. In de zomer van 2007 verscheen zijn eerste orgel-CD, opgenomen in de Boezemkerk. Recent maakte hij een instrumentale CD in Bolsward. Het concert begint
RPXXU'HWRHJDQJLVJUDWLV:HOLVHUELMGHXLWJDQJHHQFROOHFWH,QGHSDX]HLVHUNRI¿HHQWKHH
verkrijgbaar. Voor en na het concert zijn er CD’s te koop van het Schouws Jeugdorkest en Jan Peter,
alsmede diverse bundels bladmuziek van Jan Peter.

Documentaire: Ardennenoffensief
Oorlogsverzetsmuseum – 15.00 uur

26 dec.

Diverse dagtochten
Snelle Vliet touringcars – vanaf € 55,- (incl. koffie, brunch of
diner) – voor boekingen 078-6920110 of www.snellevliet.nl

29&30 dec.

Bloedbruiloft
Theater Maatwerk, Willem Buytewechstr. 42 – 20.30 uur - € 12,50

3 jan.

Nieuwjaarsconcert
Boezemkerk, Ridderkerk-Bolnes – 19.30 uur – Entree gratis

11 jan.

Smartlappenkoor Ridderkerk
Wijktheater Musica, De Lugt 17, Rotterdam – 14.00 uur
Entree € 5,-

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

T H E A T E R P R O G R A M M A
VAN OUDE DINGEN EN MENSEN DIE VOORBIJ KOMEN

DE VROUW IN HET ZWART

Woensdag 8 januari | 14.15 uur

Woensdag 21 januari | 20.00 uur

Duo Jong Belegen brengt een herkenbare ontroerende voorstelling vol nostalgie in Theater Zuidplein

Het Thriller Theater brengt de Londense West End klassieker
naar Theater Zuidplein.

Donderdag 8 januari
presenteert theatergezelschap Jong belegen
de voorstelling Van
oude dingen en mensen die voorbij komen.
De voorstelling gaat
over de zusjes Vera
en Judith, zij helpen
hun enig overgebleven
tante, om te verhuizen
naar een seniorenwoning. Omdat Tante nog
aan het overwinteren is in Spanje, laat ze graag aan haar nichtjes over wat
er met al haar spulletjes moet gebeuren. Aan alles wat door hun handen gaat
kleeft wel een herinnering of anekdote. De serieuze, ontroerende en grappige
liedjes wisselen de gesprekken anekdotes en overpeinzingen van de zusjes
af. Een verhaal met een ﬂinke dosis humor en een raadsel dat het publiek
tenslotte zelf kan oplossen maken dit stuk tot een boeiend en ontspannend
kijken luisterspel, dat zeker de aanleiding zal vormen tot het ophalen van vele
herinneringen. Aanvang: 14.15 uur.
Joyce Turek en Marjan de Wilt vormen het duo ‘Jong Belegen’. Beiden
verdienden hun sporen met het schrijven en componeren voor en regisseren
van anderen (o.a. Rotterdams Wijktheater). Nu spelen ze zelf hun tweede
voorstelling. Kleinkunst met mooie luisterliedjes, grappige anekdotes en een
geheimzinnig plot. Jong Belegen verzorgt een prachtige humorvolle, maar ook
ontroerende voorstelling, waarin nostalgische voorwerpen en herinneringen
een rode draad vormen van het verhaal, waarover nog lang valt na te praten.
Toegangsprijs: € 5,- (inclusief kofﬁe, thee en een versnapering)

Woensdag 21
januari presenteert
Het Thriller theater
de voorstelling De
vrouw in het zwart.
Deze spannende
voorstelling vertelt
het verhaal van
een advocaat die
geobsedeerd is
geraakt door het
idee dat hij en zijn
familie vervloekt
zijn door een spookachtige vrouw in het zwart. In zijn poging het kwaad
te bezweren, neemt hij een sceptische jonge acteur in dienst om samen
met hem zijn ervaringen na te spelen. Maar als het verhaal zich ontvouwt,
begint de grens tussen werkelijkheid en herinnering langzaam te vervagen.
Aanvang: 20.00 uur.
Met in de cast de bekende regisseur en acteur Bruun Kuijt en David Goddyn.
Bruun Kuijt is ondermeer bekend door zijn regie van de musical Nijntje.
Ook was hij te zien in de voorstelling van het theaterduo Echte Mannen,
Het Rookkwartier en de voorstelling Folk. David Goddyn had gastrollen in
series zoals Van Speijk, Gooische vrouwen, Keyzer & de Boer Advocaten,
Rozengeur & Wodka Lime, Ernstige delicten, Spangen en Baantjer.
Regie: door Bruun Kuijt, Stephen Mallatratt, Susan Hill en Lex Passchier.
Al 20 jaar is ‘De vrouw in het zwart’ te zien op het Londense West End.
Meer dan 3 miljoen bezoekers zijn daar al getuige geweest van dit aangrijpende en angstaanjagende theaterevenement.
Toegangsprijzen: € 14,50,- en € 13,- (CJP/Rotterdam Pas/Pas65).

THEATER ZUIDPLEIN | Zuidplein 60 | 3083 CW | Rotterdam |
Kaartverkoop: 24 uur per dag via www.theaterzuidplein.nl
of via kassa Theater Zuidplein: ma t/m vr 12-18 uur en za 15-18 uur via 010-2030203.
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OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
ontvangt 7000ste bezoekster met bloemen
Het gaat goed met het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
(OVMR). Donderdag 11 december kwam de 7000ste bezoeker
van 2008 langs de kassa. Daarmee oversteeg het museum het
oude record van 2006 van ruim 5100 bezoekers. De toename is
vooral toe te schrijven aan de nieuwe locatie onder de Pieter de
Hoochbrug nabij het metrostation Coolhaven. De goede bereikbaarheid en de brede aandacht in onder meer De Oud-Rotterdammer zijn daar debet aan. Maar ook de nieuwe vaste opstelling, het aantrekkelijke educatieve aanbod voor het basis- en
voortgezet onderwijs en het uitgebreide en uitnodigende activiteitenaanbod werpen hun vruchten af.
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is ontstaan vanuit een persoonlijk initiatief rond de particuliere verzameling van Arie Mast. Ruim dertig
jaar geleden kreeg hij het advies
om als therapie voor zijn oorlogssyndroom voorwerpen uit de Tweede
Wereldoorlog te gaan verzamelen.
Tien jaar later werd zijn collectie
onder de naam Bezet-Bevrijd ´40-´45
in Katendrecht tentoongesteld in
een door de gemeente beschikbaar
gesteld pand aan de Rechthuislaan.
In 1997 is de naam veranderd in
Stichting OorlogsVerzetsMuseum
Rotterdam. Het museum heeft
verschillende locaties op Katendrecht
gekend, waarvan de voormalige win-

kel en bakkerij van Arie P. Versluys
aan de Veerlaan 92 de laatste was.
Het museum wil de herinnering levend houden aan én blijvend het verhaal vertellen van onderdrukking en
verzet in en om Rotterdam tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Het museum
is ons geheugen en tegelijkertijd een
waarschuwing en een protest tegen
het onrecht dat nog dagelijks plaatsvindt in de wereld. Het vormt een
herinnering uit dankbaarheid voor de
offers die gebracht zijn, waardoor we
nu ruim zestig jaar later in vrijheid
kunnen leven.
Vanaf 9 januari is de tijdelijke
fototentoonstelling ‘Ingezet in
dienst van de vrede’ opengesteld.

- Directeur Johan van der Hoeven van het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam onthaalt de 7000ste bezoekster op een fraaie ruiker Foto OVMR -

Deze informeert over het werk van
veteranen, de achtergronden van missies, zorgaspecten en de Nederlandse
Veteranendag. Op kernachtige en
informatieve manier wordt ingegaan op de geschiedenis van de
Nederlandse veteraan. De strijd van
militairen in de Tweede Wereldoor-

log en in Nederlands-Indië, maar ook
de inzet in Korea en Nieuw-Guinea
komt aan de orde. Bovendien wordt
ruim aandacht geschonken aan
vredesoperaties, meestal in het kader
van de Verenigde Naties, waaraan door jonge Nederlanders werd
deelgenomen.

Het museum is gevestigd aan de
Coolhaven 375 in Rotterdam en
is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie 010-4849031,
www.ovmrotterdam.nl of
info@ovmrotterdam.nl

De Oude Plantage
Geboren midden dertiger jaren gaan mijn herinneringen naar 1939 toen mijn moeder in het Bethesda ziekenhuis lag vanwege de komst van mijn jongste broer. Het Bethesda lag aan de Oostmaaslaan en keek uit over de Maas. Je kon er komen via de Honingerdijk. Via een verhoogde weg
op een dijkje liep men richting de Maas en dan lag rechts het ziekenhuis. Direct rechts van dat
dijkje lag een apart bosje met lagere begroeiing, dat in de bezettingsjaren het ‘Jodenbosje’ werd
genoemd, het stukje groen waar onze Joodse medeburgers mochten wandelen. Als de vloed in de
Maas wat hoger was dan normaal, liep het onder water.
Hier lag het spoor vanaf het
kopstation aan de Maas, het Maasstation, ongeveer ter hoogte van het
huidige Tropicana. Behalve deze
rails naar Utrecht was er een heel
sporencomplex, evenwijdig aan de
Oostmaaslaan. Het waren er zoveel
naast elkaar dat de sporen grenzend
aan de Maas op palen in het water
lagen. Begin jaren ’40 ging ik met
een klasgenootje, een schipperskind,

mee naar de boot van zijn ouders,
die daar afgemeerd lag. Het was een
avontuur ‘verboden’ spoorgebied te
betreden en over de rails te lopen,
terwijl onder je het klotsende water
van de Maas hoor- en zichtbaar was.
De afdaling van de trap met stalen
sporten, begroeid met wier en de
grote afstand tussen de sporten staat
mij nog levendig voor ogen. Later in
de oorlogsjaren speelde ik veel in de

- Van de glijbaan in de speeltuin van de familie Luneburg -

Oude Plantage en aan de waterkant
YDQGH0DDVZDDUMH]XONH¿MQH
klei om te boetseren en oude stenen
pijpenkoppen vond.

Sloop
,QGHZLQWHUGDJNRQMH¿MQPHWGH
slee vanaf de Nesserdijk de Plantage
in glijden. Ik denk dat dit zo’n beetje
het enige hellinkje was waar dat
kon, want elk stukje gras was toen
nog getooid met bordjes “Verboden
zich op het gras te bevinden”. Ja, de
Oude Plantage was een trekpleister
voor jong en oud. Aan de waterkant was er een uitspanning annex
speeltuin, beheerd door de familie
Luneburg. Verder waren er enkele
grote gebouwen in gebruik door de
roeivereniging, waar de boten waren
opgeslagen. In de winter van 1944
pleegden de burgers een kaalslag
op alle bomen, maar daar bleef het
niet bij. Na Dolle Dinsdag kwam het
botenhuis leeg te staan. Op een dag

- Met de slee van de Nesserdijk naar beneden -

was de deur geforceerd en toen ik
naar binnen ging, zag ik veel mensen
bezig alles mee te nemen dat er aan
hout te slopen was. Deuren, ramen,
vloeren ja op een gegeven ogenblik
zag ik op dezelfde zolderbalk aan
twee kanten mannen bezig met een
zaag. De sloop was grondig, maar
niet deskundig.
Tezelfdertijd spoelde een verdronken
koe aan tegen de betonnen steiger
die voor het botenhuis uitstak in de
Maas. Waarschijnlijk was het beest
bovenstrooms te water geraakt. In de
kortste keren werd het in mootjes gehakt, zelfs een slagersjongen met zijn

PDQG¿HWVHQGHVNXQGLJJHUHHGVFKDS
was van de partij. Het moet een
geweldige delicatesse geweest zijn.
De Oude Plantage is niet meer. Na
de sloop van het Maasstation en
het verleggen van het spoor naar
Utrecht, werd op de oude spoorbaan de Maasboulevard aangelegd,
richting Brienenoordbrug, en verder
naar Krimpen en Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Rob van Linschoten
Stad en Landschap 76
2923 BP Krimpen aan den IJssel
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De oproep van Doris Houthuyse om ervaringen over de Schoneberger mulo op te sturen, leverde nogal
wat reacties op. Van zeer uiteenlopende aard, zoals blijkt uit de onderstaande twee.

Kerstrit RTM
Tweede Kerstdag, 26 december, rijden
de speciale stoomverwarmde RTMKersttrams bij het RTM-museum aan
de Brouwersdam in Ouddorp. De
vertrektijden van de stoomtrams vanaf
de remise richting eindpunt Middelplaat Haven zijn: 12.00 u., 13.30
XHQX9RRURIQDDÀRRSYDQ
de rit kunt u erwtensoep of warme
chocolademelk verkrijgen en in de
remise zorgt een klein draaiorgel
voor sfeervolle muziek. In de remise
staat ook een groot aantal verlichte
tramwagons ter bezichtiging, met elk
een eigen tentoonstelling.
Het museum is uiteraard geopend om
de permanente tentoonstelling over
de geschiedenis van ´s lands mooiste
plattelandsstoomtram te bekijken.
Nadere informatie RTM-remise, tussen 9.00 u en 18.00 u. 06-13473183,
op Tweede Kerstdag 0187-689911 of
bekijk de website
www.rtm-ouddorp.nl
M.M. Grootendorst
0181-28439/06-28645752
H. Gerlings
0187-483352

Computercursussen
bij Knooppunt
Kralingen
Knooppunt Kralingen heeft een breed
aanbod computercursussen. Heeft u
nog nooit met een computer gewerkt,
dan is de cursus Kennismaking met de
Computer (start maandag 19 januari
11.30 uur) de juiste opstap naar het
leren werken met een computer. De
cursussen Windows Vista voor Senioren (start donderdag 15 januari 14.00
uur) en Windows XP voor Senioren
(start woensdag14 januari 9.30 uur)
behandelen de basisbegrippen van het
besturingsprogramma van uw computer. Deze vaardigheden gebruikt
u bij alles dat u op uw computer
doet. U leert op een verantwoorde en
gestructureerde wijze uw computer te
gebruiken en in te richten. De Windowscursus is een goede basis voor
uw verdere computerontwikkeling.
Zoals voor de Internetcursus (start
vrijdag 16 januari 11.30 uur).
Bel voor meer informatie naar 0104126200 (Henny Zeeuw of Arie van
Berkel) of mail naar cursusbureau@
knooppuntkralingen.nl. Bezoekadres;
Waterloostraat 164.

De school probeerde beschaafde
vrouwen van ons te maken
Ook ik was leerling van de
enige Gem. Meisjes Mulo
aan de Schonebergerweg,
van ‘61 tot ‘66. En ja mejuffrouw Van der Graaf was
een zeer consequente lerares. Zij zwaaide de scepter
over haar bijna volledig
vrouwelijke docentencorps.
Daaronder waren markante
dames.
Zoals mejuffrouw Poulusse, die ‘s
middags in de klas thee zette voor
haar collega’s en de porseleinen
kopjes, met schoteltje en lepeltje
door de leerlingen liet rondbrengen.
De theepot werd voorgewarmd door
deze, met kokend water erin, rond en
rond te draaien, terwijl ze de zinnen
voor een te vertalen tekst reciteerde.
De bloempotten stonden op gehaakte
lapjes in de vensterbank om de verf te
beschermen tegen krassen.
Juffrouw Reiding, die op een maandagochtend waarop het stortregende
ons sommeerde onze natte schoenen
uit te trekken en onze kousenvoeten
op onze leren (!) schooltas te zetten,
waarop ze de voetjes persoonlijk
kwam instoppen met droge handdoeken (Legerpukkels waren verboden,
want daarin zouden de boeken
beschadigen).
Mejuffrouw Joosten, die wanhopig
probeerde ons de indeling van het
dieren- en plantenrijk bij te brengen,
terwijl ze voortdurend door ons werd
gestoord, door een wekker die in de
kast afging of andere ongein.
Mevrouw Kleywegt (één van de
weinige gehuwden), die het helemaal
prima vond om in het andere gebouw
op de binnenplaats haar tekenlokaal te
hebben en onuitgesproken anders was
en waar we ons volledig geaccepteerd
voelden, hoe we waren in die jaren:
pubers in de jaren 60.
De school probeerde nadrukkelijk
beschaafde vrouwen van ons te
maken. Zo was er veel verboden:
gearmd lopen, met twee treden tegelijk de trap op, lange broeken dragen
(de eerste jaren, later werd dat wel
toegestaan op aandrang van ouders)
en vooral: jongens waren taboe. Bij
het uitgaan van de school gingen er
meerdere leraressen vooruit om de
Schonebergerweg af te kijken wie er
door een jongen opgehaald werd! En
ja, ze stonden er vaak in bosjes: de
langharigen (de Beatles en de Stones
waren ín in die tijd) op hun zwart met
rode Puchs en lange sjaals.

- Hier sta ik met een kluit meiden uit mijn klas bij de toegangspoort van de school te geinen. Op de foto te zien: bovenste rij v.l.n.r.: Isa Tas, Ina Kok,
Francien Lankhorst, Ineke Middelburg, Eveline Vrind. 2e rij: Greetje Zoon, Marianne Brouwer, Annelies van Leest, Anja Bos, Yvonne Conradi,?,
Barbara van Veen, Els Middelburg, Connie ?, 3e rij: ?, Anja Smaal, ?, ? van der Steen. -

Stijve school
Maar: ‘De Schooneberg’ was vooral
heel goed in het ons bijbrengen van
zaken waar ík in ieder geval m’n hele
leven héél veel plezier van heb gehad.
Het talenonderwijs was subliem.
Naast vocabulaire en grammatica
werd ook je taalgevoel ontwikkeld.
Zo was het heel gewoon om tijdens
een mondelinge overhoring Frans,
voor de klas de vraag te krijgen: “En
hoe zeg je dat nu in het Duits, of
Engels?” Ook de literatuur door juffrouw Reiding, de Camera Obscura,
en alle gedichten neem ik m’n hele
leven nu al mee.... Geschiedenis door
juffrouw Van der Graaf, zo betrokken
en bevlogen!
Haar zanglessen waren technisch gezien geweldig! Stemvorming van de
bovenste plank! Er werd staand tegen
de wanden van haar lokaal gezongen
voor een betere ademhaling.
Pas later besef je deze dingen. Ja, het
was een ‘stijve’ school, maar kwaliteit van de bovenste plank! En als
het nodig was, wáren deze dames er
voor je. Ik ken veel gevallen waarin
ze voor de individuele leerlingen in
de bres sprongen en hen opvingen bij
verdriet en leed.
Omdat het een meisjesschool was,
waren we vrij van competitie en
neerbuigende bejegening met en van
jongens, iets wat ons gevoel van eigenwaarde, zeker in die jaren erg ten
goede kwam. Door ontwikkelingspsychologen wordt tegenwoordig voor

dit model gepleit.
Het enige dat ik erg jammer van deze
school vond, was dat het een mulo-A
was. Alleen talen en handelsvakken. Dit bleek een gang naar de
kweekschool in de weg te staan,
met als gevolg dat een verdere gang
naar middelbaar en hoger onderwijs
geblokkeerd was. Maar ja, wat móet
een meisje daar ook....
Annelies van Leest
Wageningen
annelies.v.l@hotmail.com

Beste redactie,
Hierbij mijn reactie op de oproep van
11 november door Doris.
De ervaringen van Doris en Wil op
de Schoneberger-meisjesmulo zijn
van langer geleden dan de mijne. Ik
ging er samen met mijn vriendin Lia
in 1958 naar de eerste klas en het
was de grootste fout van mijn leven.
Hoe we ook ons best deden, o.a. door
vanaf de Pieter de Hoochstraat tot aan
school de Engelse lessen uit het hoofd
op te dreunen (The Greengrocer
- Every morning at half past eight ....
) de Duitse bei, seit, von, zu, zuwider
... van voor naar achter en van
achteren naar voren te kennen, het
was nooit goed. Schoolhoofd Van de
Graaf was een kreng. De heer Matson
was de leuke vent. Daar was dan
ook de helft van de meisjes verliefd
op. Behalve de heer De Bruin was

de enige andere man die ik er ooit te
zien kreeg de mooie glazenwasser die
maandelijks de ramen kwam zemen.
Toen eens de 34 meisjeshoofden
richting raam draaiden, waar de stoot
stond te capriolen op zijn ladder,
werden de gordijnen dichtgetrokken zodat we met lichten aan les
kregen. Juf Paulissen gaf ons een keer
voorlichting: “Ik zie dat enkelen hier
bustehouders dragen, daarvan krijg je
borstkanker.” Zenuwen alom. Ja, voor
de DD’s gold een uitzondering, maar
dan moest de BH wel gehaakt zijn.
De vals pianospelende juffrouw Joosten begeleidde het sinistere ‘Er waren
eens zeven wi.. hilgen.. .’ Het was
een angstige tijd. Na een jaar moest
Lia ‘de haard van het kwaad en het
vuur van het verzet’ (Van de Graaf’s
bewoording) van school en ging naar
de vrolijke Middelland-Ulo. Ik werd
drie maanden later met mijn vader
opgeroepen en als ‘recalcitrant en
onhoudbaar in de klas’ van de school
getrapt. Mijn vader meldde juffrouw
Van de Graaf dat hij trots was op zijn
dochter en ik kwam godzijdank op
de Herman Heijermans-Mulo terecht,
op de dependance Potgieterstraat
in Spangen bij meester Touw en
heel veel jongetjes. Van de hel in de
hemel.
Nancy Boersma-Segers
Zestienhovensekade 263
3043 KN Rotterdam
nancyboersma@hotmail.com
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Opkomst en neergang motorenfabriek Kromhout

‘Kuilen in de golven’
Kromhout heeft een belangrijke hand gehad in de ontwikkeling van de dieselmotor. Het werd de belangrijkste voortstuwing van (vracht)wagens en schepen. Jacques Harten
schreef er onder de titel ‘Kuilen in de golven’ een boeiend
boek over.
Het is niet alleen een verhaal over de
laatste Texelse zeeblazer TX33, die
waarschijnlijk voor het nageslacht
bewaard is gebleven, omdat deze als
één van de eerste kleinschalige zeilende vissersschepen werd voorzien

van een heuse scheepsmotor. Het
verhaal zou zich ook kunnen afspelen
in Pernis, Vlaardingen, Rotterdam
of Maassluis. Het is de geschiedenis
van bemanningen, die in de beginjaren van 1900 voeren met de modern

- Een van de Kromhoutmotoren zoals die generaties lang is gebruikt als voorstuwing van schepen en auto’s -

  

gemotoriseerde blazer in een tijd
waarin alles veranderde. Moeizaam
maar succesvol verdienden ze een
boterham met vissen op de gevaarlijke Noordzee en de zo onberekenbare Zuiderzee (na indammen het
IJsselmeer). Het was een tijd waarin
het onmogelijke mogelijk werd en
mensen moeizaam moesten leren
omgaan met nieuwe uitvindingen en
technieken.
‘Kuilen in de golven’ verhaalt de
geschiedenis van de opkomst en
neergang van de Kromhout MotoUHQ)DEULHN'DWGH¿QDOHYDQKHW
Nederlandse bedrijf er één is in
mineur, doet niets af aan de enorme
inspanningen waarmee de dieselmotor uiteindelijk tot een betrouwbare
voortstuwer werd gemaakt.
Auteur Jacques van Harten neemt
de lezer op historisch verantwoorde
wijze mee in die roerige tijd. In een
vlot geschreven verhaal, waarbij
¿FWLHHQQRQ¿FWLHQDDGORRVLQHONDDU
overgaan beleeft men de visserij op
de Noord- en Zuiderzee mee. Bijna
vanuit de directiekamer van de Werf
’t Kromhout wordt de ontwikkeling
gevolgd van de beroemd geworden

- Niet alleen schepen kregen een Kromhoutdiesel, ook vrachtwagens kregen deze, zoals deze van Van Gelder om
rollen papier voor het drukken van De Telegraaf te vervoeren Foto’s Jacques van Harten/Aprilis -

Kromhoutdieselmotoren. Een kijkje
in een bijzondere keuken voor vele
senioren die te maken hebben gehad
met dit bijzondere motormerk.
Bijzondere foto’s uit die tijd vertellen
daarbij hun eigen verhaal.
’Kuilen in de golven - Over de
overgang van zeil naar motor in de
visserij en de rol die Kromhout daarin
speelde’ bevat 176 pagina’s en 155
foto’s in zwart-wit. Auteur: Jacques

van Harten. ISBN 978.90.5994.186.1.
Prijs 24,50 euro.
Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel,
0418-512088, e-mail info@aprilis.nl
of www.aprilis.nl
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Altijd dichtbij in de regio Haaglanden en Rijmond.

www.duidelijkdavo.nl
j
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Elke veertien dagen vindt u op de
achterpagina van De Oud-Rotterdammer berichten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben we
zó veel te melden dat we ook het hart van dit blad nodig hebben.
We kunnen dan wat dieper op sommige zaken ingaan. Als u dat wilt
kunt u de pagina’s uit dit blad halen om alles later nog eens op uw
gemak door te lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze extra
pagina’s zetten we o.a. onze terugblik op de historie van Humanitas
voort en gaan we nader in op de Humanitasfusie in Rotterdam.
Boeken over?
Humanitas-Akropolis start
binnenkort een locatiebibliotheek. Heeft u boeken over
dan zijn die bij ons van harte
welkom! Ze kunnen ook opgehaald worden. Informatie:
010 - 461 53 47

Maak kennis met de wereld van Humanitas
€ 24,95

Zij bou

25 jaar

wen hun

De Steen
1981 - 20 plaat
06

eigen
bejaar
denhui

Zij bouw
en hu
bejaarde n eigen
nhuis

s - De
Steenp
laat 198
1

€ 8,00

-FWFOTLVOTUPQMFFGUJKE
Geluk bevorderende zorg in een
vergrijzende wereld
Rijk geïllustreerd boek (8e druk) over de
Humanitasfilosfie van de voorzitter van de
Raad van Bestuur van Stichting Humanitas,
prof.dr. Hans Becker.

Kijk, dàt is nou Humanitas!
4UJDIUJOH)VNBOJUBTt1PTUCVTt-$3PUUFSEBN
5FMt&NBJMJOGP!TUJDIUJOHIVNBOJUBTOMt8FCXXXIVNBOJUBTOV

Humanitas al 50 jaar in de voorhoede (9)
De Stichting Humanitas werd opgericht in 1959 en begint in 1962
met het Jan Meertenshuis in Lombardijen. Daarna volgden openingen van het Johan Brautigamhuis in Schiebroek in 1966, het
Gerrit Spronkershuis in Honderd en Tien Morgen in 1967 en het
Gerard Goosenhuis in Ommoord in 1972. Het eerste verpleeghuis, de Humanitaskliniek, opende in hetzelfde jaar zijn deuren,
in 1975 gevolgd door een nieuw ‘bejaardencentrum’ in Hoek van
Holland: het Herman Visserhuis. Drie jaar later werd De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade in gebruik genomen. Over de
historie van deze vestigingen heeft u al eerder kunnen lezen. In
de vorige aflevering vertelden wij u over het Bertus Bliekhuis in
Hoek van Holland en nu zijn we aanbeland in 1985.

Een tropische verrassing in een Hollandse wijk: De Evenaar
Dwars door de Rotterdamse wijk
Oosterflank loopt de straat met
de naam Evenaar. De Humanitasvestiging met die naam, die
in januari 1985 werd opgeleverd,
staat echter niet aan die straat
maar aan het Vaasahof. Het

De Evenaar in aanbouw in 1984

complex bestaat uit een verzorgingshuis en bijbehorende flats
met vier woonlagen. Aanvankelijk had het verzorgingshuis 123
plaatsen. Het aantal naastgelegen servicewoningen was 75 en
12 zogenaamde HVAT-woningen
Steenslag
(Huisvesting voor AlleenstaanVijftig prachtige, gevoelige gedichten van den en Tweepersoons huishouLeo Stilma over ouderdom en afscheid. De- dens; een mondvol), ook wel aanze bundel dwingt niet alleen tot nadenken, geduid als ‘Van Dam-eenheden’.
maar reikt ook bouwstenen aan om verder
te kunnen.
Zorg-op-maat

€ 7,95

€ 9,95

€ 18,95

in de aarde. De servicewoningen
werden zo gebouwd dat bewoners er konden blijven wonen als
ze ‘afhankelijk’ werden. Nog iets
dat voor die tijd een unicum was,
maar bij Humanitas inmiddels
gemeengoed.

Kwaliteit van welzijn
In de loop der jaren is er aan
het gebouw natuurlijk veel
veranderd en aangepast. Het
hoogtepunt was de bouw van
een prachtige serre in 1999.
Ook het restaurant, oorspron-

Zij bouwen hun eigen bejaardenhuis
Frans Nijman over de geschiedenis van de
ouderenzorg in het algemeen en De Steenplaat in het bijzonder ter gelegenheid van
het zilveren jubileum van De Steenplaat in
Feijenoord.
Open de luiken van uw geheugen
Uitgegeven bij de opening van het eerste
Humanitas Herinneringsmuseum. Geschreven door de bekende Rotterdamse journalist/publicist Herman Moskoviter en bevat
meer dan 150 afbeeldingen en veel verhalen met herinneringen uit vervlogen jaren.

€ 9,95
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De Evenaar, een huis waar het goed toeven is

Opening
Op 19 juni 1985 werd het huis
officieel geopend door de eerste bewoonster, mevrouw E. Van
Loon-de Milde met hulp van de
toenmalige wethouder van Sociale Zaken en Volksgezondheid
W.J. van der Have, de deelraadsvoorzitter van Prins Alexander D. Klaassen en de heer J.J.
Braskamp, voorzitter van het
algemeen bestuur van Humanitas. Op de opening volgde een
feestweek, want feesten bij Humanitas is niet iets van de laatste
tijd.
Voor zijn tijd was De Evenaar een
luxe gebouw, met een bewoners- en een personeelsrestaurant, ‘verjaardagskamers’ op elke
etage, een gymnastiekzaal en
een eigen aula met mortuarium.
Er was zelfs een herengarderobe
met drie douches. Dat zal wel
dringen zijn geweest bij de douches want we hadden toen maar
liefst vier mannen in dienst!

Bij de opzet van De Evenaar werd
ervan uitgegaan ‘zorg-op-maat’
toe te passen. Voor elke bewoner
werd een persoonlijk zorgplan
opgesteld, waarbij het uitgangspunt was dat elke bewoner zoveel mogelijk bleef doen wat hij
zelf nog kon. Toen een nieuw
gegeven, nu de gewoonste zaak
van de wereld bij Humanitas. Dit
Verboden af te blijven!
alles gekoppeld aan een platte
Nog maar een maand uit en nu al een best- personeelsorganisatie waarbij er
seller! Geschreven als een leidraad bij het o.a. geen afdelingshoofden meer
opzetten van herinneringsmusea biedt dit waren. Dat had heel wat voeten
boek met meer dan 350 illustraties inmidDe Evenaar, met op de voorgrond de drie gebouwen met serviceflats
dels een veel breder publiek leesplezier. Voor
elke lezer van tussen de 40 en 100 jaar een
feest van herkenning. Inclusief dvd met een
visuele samenvatting van dit 240 bladzijden
tellende, bijzondere boek.
De ja-cultuur als instrument voor de
humanisering van de zorg
Met de nadruk op dingen die wél mogelijk
zijn, reikt prof. Beckers visie op zorg een oplossing voor de problemen bij de organisatie
van de gezondheidszorg. Ouderen, partners
en familie worden in een vrolijke omgeving
op een speelse manier zélf actief.

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De uitgaven
zijn te bestellen of af te halen bij het hoofdkantoor van HumaOJUBT "DIJMMFTTUSBBU 3PUUFSEBN0GCFMWPPSJOGPSNBUJF
CFTUFMMJOH

kelijk ‘Het Korenveld’ genoemd,
werd verbouwd, in 2001. Vandaag de dag is De Evenaar nog
steeds een huis waar het goed
toeven is en waar kwaliteit van
welzijn en zorg waar nodig de
hoogste prioriteit heeft.
De Stichting Vrienden van
Humanitas is in het leven
geroepen om voor bewoners en personeel af en toe
die dingen te kunnen doen,
die anders niet mogelijk
zijn omdat er in budget
of subsidievoorwaarden
geen plaats voor is. Het
gaat dan vaak om sfeer- en
motivatiebevorderende
activiteiten. U begrijpt
dat dit voor bewoners en
personeel heel belangrijk is.
U kunt deze stichting
helpen door schenkingen,
erfenissen of legaten.
Stichting Vrienden van
Humanitas
#BOLSFLFOJOH
ING Rotterdam

Humanitas heeft
altijd plaats voor:
Vrijwilligers: 010 - 461 52 48
Student-medewerkers voor
onze restaurants:
010 - 461 53 47
Oproepverzorgenden
(af en toe invallen) en
Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51

Putselaan

Aveling

Humanitas aan Zee

Marthalaan

De Wetering

De Oosterwiek

Kantoren Pieter de Hoochweg
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Schiebroekse Parkflat

Wat zijn de voordelen voor de thuiszorgcliënt?
Het bijzondere van die ‘Humanitaszorg
dicht in de buurt’ is dan ook dat je dezelfde medewerkers blijft tegenkomen:
zowel thuis als in de wooncomplexen
werken dezelfde teams; zij zullen de clienten beter en langduriger kennen. Het
zou zelfs mogelijk moeten zijn je eigen
zorgverleenster te behouden als je naar
een verzorgings- of verpleeghuis gaat!

Wat zijn de voordelen van de fusie voor Humanitas Thuiszorg en
Maatschappelijke
Dienstverlening?
Al enkele jaren werken wij met Humanitas Ouderenzorg samen om allerhande
initiatieven van de grond te krijgen; al
lange tijd waren we ervan overtuigd dat
we samen meer konden betekenen voor
de Rotterdammers dan ieder afzonderlijk. Een meer buurtgerichte zorg vanuit
de 32 vestigingen van Humanitas Ouderenzorg biedt een uitgelezen mogelijkheid om de medewerkers en cliënten
dichter in elkaars buurt te laten werken.
Er is dan voor de cliënt een zichtbare locatie, dichtbij huis, waar hij of zij te allen
tijde ook fysiek terecht kan, gebruik kan
maken van de vele faciliteiten van dat levensloopbestendig complex/ verzorgingshuis in de buurt.

Goed voor iedereen dus?
Inderdaad, want alle zorg- en dienstverlening vanuit één hand, de Humanitashand.
Efficiënter en effectiever kan haast niet. Die
kracht van de fusie zal iedere cliënt en elke
medewerker gaan voelen.

Allemaal non-profit?
Bijna allemaal, maar de maatschappelijke
dienstverlening kent ook een commerciële
tak: het bedrijfsmaatschappelijk werk biedt
ondersteuning aan werknemers die in hun
werk belemmerd worden door privéproblemen. Wat met die bedrijvigheid wordt
verdiend, geeft (financiële) mogelijkheden
om de vele vormen van vrijwilligerswerk uit
te voeren.

De Steenplaat

De Evenaar

Het Bourgondische Hof

Iedereen zal snappen dat er belangrijke
voordelen aan schaalvergroting zitten,
maar wat zijn nou de voordelen voor de
cliënt, voor de zorg?
Allereerst gaat het niet alleen om ‘zorg’,
maar even belangrijk is ‘welzijn’. Je ergens
thuis voelen is ‘welzijn’, je veilig voelen is
‘welzijn’, je eigen boodschappen kunnen
doen, kunnen internetten, naar de beautysalon kunnen, fitness en zelfs het herinneringsmuseum, het is allemaal ‘welzijn’.
Wat verandert er dan qua zorg?
Wat betreft de zorg verandert er weinig. Er
zijn nu al wel schuldhulpverlening en nog
wat meer maatschappelijk werk-achtige
functies. Door de omvang van de nieuwe
instelling is het wel mogelijk dat cliënten

Moet dat nu echt
zo’n fusie? Wordt
het weer zo’n grote onpersoonlijke
organisatie?
De Stichting Humanitas
wordt
inderdaad groter.
Het leuke voor de klanten is echter dat
voor hen de organisatie juist kleiner en
meer aanspreekbaar wordt. Humanitas
gaat haar organisatie namelijk verdelen
naar deelgemeenten en daarbinnen liggen als centrale punten onze vestigingen.
Daar kunnen nu ook de mensen die in de
wijk wonen naar toe, voor hun sociale contacten, een kopje koffie of wat eten in het
restaurant. Daar zijn ook de zorgconsulenten, waar ze een afspraak mee kunnen
maken. Dus hoe gek het misschien ook
klinkt, door de fusie komen we dichterbij.

De Prinsenwiek

langer de vertrouwde hulp houden waar ze
aan gewend zijn. Ook zal de planning door
de verbeterde systemen meer op tijd kunnen gebeuren.
Hoe kan dat dan?
Natuurlijk hebben wij ook te maken met
En qua welzijn?
de dalende tarieven in de thuiszorg en
Op welzijnsgebied wordt meer mogelijk de bezuinigingen van de overheid. Zo zal
door de schaalgrootte en de besparingen in de loop van 2009 de Ondersteunende
op overhead en andere dan zorg- en wel- Begeleiding gaan verdwijnen, waardoor
zijnfuncties. De beautysalons, herenka- wij gedwongen worden die ondersteumers, bubbelbaden, fitnesscentra, volières, ning aan mensen te gaan beëindigen. Wij
dierenservice enz. komen overal in zicht.
hebben het bij Humanitas echter goed
georganiseerd, met weinig staf en een
Gaan de cliënten dat meteen merken?
platte organisatie, we hebben niet overal
Op 1 januari aanstaande gaan we fuseren, coördinatoren en leidinggevenden voor in
daar merken onze klanten niks van. Op 2 dienst. Daardoor draaien we nog positief,
januari krijgt iedereen gewoon de zorg die maar we houden minder over dan vroeger
hij nodig heeft. We gaan dus niet zoals vaak en dat is jammer want we investeren onze
gebruikelijk is bij fusies, eerst een jaar met winst graag in de zorg, restaurants, musea
elkaar op de hei in een conferentieoord zit- en gebouwen.
ten. In de loop van 2009 gaan ze er wel wat
van merken. We gaan proberen de plan- Iedereen tevreden?
ning nog meer te verbeteren en klanten Natuurlijk kunnen ook wij altijd beter en
vaker door dezelfde medewerker te laten daar streven we ook naar. Daar doet iederhelpen. Mensen die in de wijk wonen kun- een iedere dag hard zijn best voor. De
nen bij ons een restaurantpas krijgen om in mensen in de zorg werken echt heel hard
onze restaurants te komen eten. Ze kunnen en daar krijgen ze niet altijd de waardeonze vestigingen gebruiken om te komen ring voor die ze verdienen.
kaarten of een feestje te houden. Kortom,
niet alleen onze bewoners maar ook de Hoe bedoel je dat precies?
mensen in de wijk kunnen van onze voor- We houden ons aan de afspraken die we
zieningen gebruik gaan maken.
met onze klanten maken, maar het komt
soms voor dat een medewerker ineens
En hoe zit het nou met die befaamde
naar iemand in nood toe moet. Dan is ze
Humanitasfilosofie?
natuurlijk te laat voor haar afspraak en
Die blijft natuurlijk overeind, met de kern- krijgt dan soms de wind van voren. Er mag
waarden: eigen regie, eigen activiteit, het wel wat meer begrip zijn voor zo’n situafamiliegevoel en de ja-cultuur. Je kunt je tie. De klant is koning en we hebben een
Humanitas toch echt niet meer zónder ja-cultuur, maar ook de koningin moet
voorstellen?
weleens wachten.

IJsselburgh

Müllerpier

Jan van der Ploeghuis

Humanitas heeft haar eigen centrale
voor persoonsalarmering. Kunnen
mensen die in de wijk wonen daar ook
een abonnement op nemen?
Het abonnement op de persoonsalarmering is als het ware een verzekering. Je
hebt eigenlijk nog geen zorg nodig, maar
je weet maar nooit. Met zo’n abonnement
kan je dag en nacht hulp inroepen. Als
je dat wil belt Humanitas dan familie of
vrienden, maar je kan ons ook vragen een
verzorgende langs te sturen. Wij bieden
die service ook voor mensen die in de wijk
wonen.
Als mensen informatie willen kunnen ze
even bellen naar 010 - 890 30 31 of mailen:
hsc@stichtinghumanitas.nl.

Fuseert jullie woningcorporatie ook mee?
De woningcorporatie Humanitas Huisvesting is een aparte stichting, die blijft gewoon bestaan naast de zorgstichting. Er
zijn concrete plannen om in de nabije toekomst nieuwe projecten te gaan bouwen.
Zo wordt er momenteel gebouwd aan een
kleinschalige woonvoorziening in Noord
en staat er een kleinschalige woonvoorziening in Schiebroek op stapel. Ook zijn
er plannen in Hoek van Holland en bij de
Veranda.

Wat houdt die ‘Maatschappelijke
dienstverlening’ eigenlijk in?
Dat is een heel breed terrein van kinderopvang tot schuldhulpverlening. We leveren
bedrijfsmaatschappelijk werk aan allerhande bedrijven en instellingen in geheel
Nederland. Maar we hebben ook een project waarbij we kinderen in achterstandsituaties op vakantie laten gaan. Kortom,
ook dat is Humanitas.

Gaat Humanitas meedoen aan
de nieuwe aanbesteding voor de
huishoudelijke zorg in Rotterdam?
Natuurlijk. We hebben de vorige aanbesteding gewonnen en hebben de afgelopen jaren naar ieders tevredenheid huishoudelijke hulp gegeven aan een steeds
groeiende groep klanten. Daar gaan we
ook de komende jaren mee door. Voor
ons is huishoudelijke hulp net iets meer
dan alleen poetsen en ramen zemen. Wij
verwachten van onze medewerkers ook
dat ze betrokken zijn bij het wel en wee
van de bewoner. Gaat het goed, moet er
ook nog hulp op andere gebieden worden ingeschakeld? Dat soort dingen.

Rob van Damme, lid van de Raad van Bestuur van de
Stichting Humanitas, aandachtsgebied financiën

Gerard Goosenflat

Dinsdag 23 december 2008

Gaat het financieel wel goed?
Ik hoor van
die vreemde
berichten over
verliezen in de
thuiszorg?
De financiële vooruitzichten voor beide stichtingen zijn goed
en als we gefuseerd zijn verwachten we
het nog beter te gaan doen. Overigens zijn
wij niet een organisatie die de ‘winst’ gaat
oppotten. Integendeel! Kom maar eens
kijken in onze vestigingen, daar zie je dat
er voortdurend wordt gewerkt aan een
verbetering en verfraaiing. We zijn nu op
veel plaatsen in Rotterdam musea aan het
maken, waar iedereen zonder dat men toegang hoeft te betalen kan komen kijken
naar spullen van vroeger.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Hans Becker, voorzitter van de Raad van Bestuur van de
Stichting Humanitas

Gaat de fusie om méér dan thuiszorg?
Jazeker, naast de extra- en intramurale zorg
is de maatschappelijke dienstverlening
een sterke derde poot van de gefuseerde
organisaties. Zij biedt zorg (praktische ondesteuning) aan gezinnen, de zogenaamde gespecialiseerde gezinszorg; zij speurt
met vrijwilligers naar geïsoleerde ouderen
en probeert hen uit hun isolement te halen
met bijeenkomsten en bezoekjes. Er zijn
groepsbijeenkomsten, ook voor jeugdigen,
om verlies en rouw gezamenlijk te verwerken enz. De afdeling maatschappelijk werk
biedt ook financiële hulpdiensten: inkomensbeheer en onderbewindstellingen
kunnen door ouderen in dezelfde gefuseerde instelling worden afgenomen.

Hoe zit het eigenlijk met die thuiszorg?
Thuiszorg kreeg met de invoering van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) het karakter van een lokaal
zorgaanbod. Het is onderdeel geworden
van datgene wat de gemeente haar burgers aan ondersteunende zorg te bieden
heeft. Met de overgang van de huishoudelijke zorg van het rijk naar de gemeente
heeft elke gemeente in Nederland de mogelijkheid haar eigen beleid te voeren; de
Gemeente Rotterdam wil dat thuiszorgorganisaties meer te bieden hebben dan het
slechts leveren van huishoudelijke zorg;
zorgorganisaties moeten de Rotterdamse
samenleving kennen en onderdeel zijn
van het netwerk waar ouderen beroep
op zouden willen doen; zij moeten zich
in de brede zin van het woord willen bekommeren om degenen aan wie zij zorg
verlenen.

En wat merken de thuiszorgmedewerkers?
Voor de medewerkers ontstaan veel meer
carrière- en beroepsmogelijkheden in
een vergrote, gefuseerde organisatie.
Vele beroepsgroepen, zowel extra- als
intramuraal, zijn vertegenwoordigd in de
nieuwe organisatie. En dat biedt perspectief. Daarnaast zijn er vele andersoortige
functies in de maatschappelijke dienstverleningspoot. Te denken valt hierbij
aan functies in de kinderdagopvang, het
vrijwilligerswerk, het jongerenwerk en de
financiële hulpverlening.

Gijs Kempen, algemeen directeur van de Stichting
Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening en toekomstig lid van de Raad van Bestuur

Per 1 januari 2009 fuseren de ouderenzorginstelling Stichting
Humanitas en de Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Beide zijn sinds jaar en dag als ‘familie’
nauw met elkaar verbonden. Dat ze allebei de naam Stichting
Humanitas voerden, leidde nogal eens tot verwarring. Dat ze
ieder een eigen vorm van thuishulp boden, verkleinde die verwarring niet. Het kwam nooit tot problemen, maar handig was
het natuurlijk niet. Ziedaar één reden om te kijken naar een
mogelijkheid van samengaan.
Maar er is natuurlijk méér. In plaats van twee instellingen met respectievelijk
2.500 en 1.000 medewerkers en ieder 1.000 vrijwilligers, ontstaat een organisatie
met 3.500 en 2.000 vrijwilligers. Dat biedt, naast de normale financiële voordelen van schaalvergroting als efficiëntieverbetering en betere arbeidsomstandigheden en carrièremogelijkheden, ook grote voordelen qua concurrentiepositie
en een aanzienlijk betere onderhandelingspositie naar subsidiënten en overheden. Met drie smaakmakers bij Humanitas gaan we wat dieper in op de gevolgen
van deze nieuwe ontwikkeling in het Rotterdamse zorglandschap.

Fusie leidt tot krachtige, innoverende
organisatie voor jong en oud

Vanaf 1 januari nog één Humanitas in Rotterdam!

Speciaal voor de lezers van

Kijk, dàt is nou Humanitas!
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Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Nancy Zeelenbergflat

Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

Het Bergse Park

Jan Meertensflat

De Kristal
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Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Join the family

Bij Humanitas voelen wij ons als één ‘uitgebreide familie’.
Bij ons vervagen de grenzen tussen cliënten, familie,
kennissen, medewerkers en vrijwilligers. Dat is niet alleen
prettig wonen, maar ook prettig werken!
Humanitas zoekt regelmatig klantvriendelijke, zelfstandige medewerkers in allerlei functies, die graag
werken in de voorhoede van de zorgvernieuwing.

Blijf op de hoogte van onze vacatures:
www.werkenbijhumanitas.nl

Voor onze vestigingen door heel Rotterdam zoeken wij:

Verzorgenden IG (parttime of fulltime)
Voor ons verpleeghuis Hannie Dekhuijzen (Charlois):

Verzorgenden IG (parttime of fulltime)
Senior-verzorgenden

en

Voor Humanitas-Alexander:

Teamleiders (fulltime)
en het hele jaar door:

Leerling-verzorgenden (20-32 uur)

010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl www.humanitas.nu
Humanistisch Café over: dat in de praktijk brengt, ver- Het Humanistisch Café is een ge-

Zin in werk
Op donderdag 29 januari
2009 gaat het maandelijkse
Humanistisch Café weer van
start! Het thema is dan ‘Zin
in werk’. Marjo van Bergen
houdt een inleiding.

Marjo van Bergen
Mensen willen het gevoel hebben dat het werk dat ze doen
zinnig is, of dat nu betaald
werk is of vrijwilligerswerk.
Wat zinvol werk is en hoe je

schilt per persoon en brengt een
zoektocht met zich mee. Marjo
van Bergen bespreekt waar mensen tegenaan kunnen lopen in
die zoektocht: lastige managers,
fusies, reorganisaties etc. Wat is
een humanistisch perspectief op
zinvol werk?
Marjo heeft zich in de afgelopen

jaren vanuit verschillende invalshoeken beziggehouden met
vraagstukken op het snijvlak van
werk en zingeving. Zij werkt momenteel als humanistisch raadsvrouw in de vreemdelingenbewaring en is mede-auteur van
het recent verschenen boek
‘Werken aan zin in werk’, een
denk- en werkboek voor de begeleiding van professionals.

zellig praatcafé, waar gediscussieerd wordt rondom een thema.
Het is bedoeld voor iedereen,
maar vooral voor mensen die
het leuk en belangrijk vinden
om anderen te ontmoeten door
over de grenzen van de eigen
leefomgeving heen te kijken.
Omdat samen eten uitnodigt tot
een gesprek met de ander, serveren we voor € 7,50 (inclusief
drankje) een maaltijd. Vanaf
18.00 uur is de bar open. De
maaltijd is om 18.30 uur en de
inleiding begint om 19.15 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Het Humanistisch Café is een initiatief van verschillende Rotterdamse Humanistische organisaties. Elke laatste donderdag van
de maand wordt er een Humanistisch Café gehouden, elke
keer met een ander thema en
een andere spreker: een filosoof,
een kunstenaar, een artiest, musicus of een wetenschapper.
Datum: donderdag 29 januari
2009. Locatie: De Zingende Zeeleeuw, Sint-Jobskade 10 (Müllerpier), 3024 EN Rotterdam, bereikbaar met tramlijn 8.

Herinnert u zich déze nog...?! (11)
In De Oud-Rotterdammer van 11
november jl. liet Priscilla Gonçalves u weer een bijzonder voorwerp zien. Ook dit keer kwamen
er weer erg veel inzending per
post en email binnen! Het ging
deze keer om een morse- of
seinseutel. Met een beetje goede wil kun je het de voorloper

van van het internetmailen noemen. De seinsleutel bedient een
elektrisch contact zodra de sleutel naar beneden wordt gedrukt.
In het ritme van het bedienen
van de seinsleutel worden korte
en lange elektrische pulsen gemaakt. De morsesleutel werd
doorgaans bediend door een telegrafist, die speciaal was opgeleid om snel morsecode te zenden en ontcijferen. Na het verdwijnen van de telegrafie via
morse, is de seinsleutel ook een
zeldzame verschijning. Uit de inzendingen zijn de volgende
prijswinnaars geloot:
W.J. Molenaar-Christian, T. Smit
en C.J. van Elderen alle drie uit
Rotterdam, A. Lagendijk uit Ridderkerk en H. van Dorst uit Hoogvliet. Van harte gefeliciteerd! U
krijgt binnenkort uw prijs thuisgestuurd: het prachtige boek
‘Open de luiken van uw geheugen’ en dinerbonnen ter waarde
van € 30, te gebruiken in één van
de vijftien Humanitas seniorenrestaurants.

Priscilla Gonçalves toont u
deze keer een voorwerp waar
de heren onder u mogelijk
licht in het voordeel zijn.
Weet u waar het hier om gaat
en waar het voor gebruikt
werd? Stuur uw oplossing
vóór 9 februari 2009 naar
Stichting Humanitas, Afdeling Voorlichting en Publiciteit, Postbus 37137, 3005 LC
Rotterdam of mail naar info@
stichtinghumanitas.nl (onderwerp: prijsvraag - vergeet niet
uw adres te vermelden) en u
maakt kans op één van de vijf
prachtige boeken ‘Open de
luiken van uw geheugen’ met
dinerbonnen ter waarde van
€ 30, te gebruiken in één van
de vijftien Humanitas seniorenrestaurants. De uitslag van
deze prijsvraag kunt u lezen
in De Oud-Rotterdammer van
17 februari 2009.
Medewerkers van Humanitas zijn
van deelneming uitgesloten. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Bezoek het Humanitas Herinneringsmuseum
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur
Gratis entree!
Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
(Hillegersberg/
Honderd en Tien Morgen)

Waar het verleden toekomst heeft
Humanitas wint Daad&drang Award
Op 1 december jl. ontving het hoofd van de
afdeling Personeel &
Organisatie van Humanitas, Simon Koning,
de Daad&drang Award.
Deze prijs is bedoeld
voor die werkgever die
zichzelf heeft onderscheiden van andere
werkgevers in het Rijnmondgebied bij het
kansen bieden aan
moeilijk
plaatsbare
werkzoekenden. Humanitas staat bekend
om haar betrokkenheid bij deze groep.
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Filialis Kreekhuizen in één jaar
vertrouwd steunpunt voor senioren
- Paul Clifton en Tony Raymonti -

Een kerstfeest om
nooit te vergeten
in de Prinsenwiek
Donderdag 11 december 2008 werd als
vanouds een kerstfeest georganiseerd
voor de bewoners van de Prinsenwiek
aan de Prinsenlaan 101 in Rotterdam
$OH[DQGHUSROGHU'H3ULQVHQZLHNKRXGW
iedere maand een gezellige avond voor
de bewoners.
Ook dit jaar waren zanger-entertainer
Tony Raymonti en zijn collega Paul Clifton weer van de partij op het kerstfeest.
Zij zongen zeer aangename en gepaste
kerstliederen, die tot hun recht kwamen
in een ambiance van kerstversiering en
kerstbomen, die de medewerkers van de
Prinsenwiek hadden verzorgd, petje af.
Niemand wist dat zanger Tony Raymonti
juist deze avond zijn carrière beëindigde.
=RDOV7RQ\]HJW³(ULVHHQWLMGYDQ
komen en er is een tijd van gaan en de
tijd van gaan is nu gekomen”
Tony zingt reeds vanaf zijn 17e jaar en
heeft een leuke carrière achter de rug. Na
het doorlopen van het Rotterdams Conservatorium werd Tony beroeps, zoals
dat in de volksmond wordt genoemd. Hij
trad veel op als solo-artiest bij diverse
grote operakoren en was jarenlang een
graag geziene artiest in Duitsland.
Tony Raymonti werkte 35 jaar samen
met Paul Clifton, die op zijn beurt zijn
hele leven muziek maakt als leider van
het Trio Paul Clifton en als zanger-pianist/entertainer. Voor hem zal het in het
begin wel moeilijk worden zonder zijn
maatje verder te gaan, maar Paul Clifton
is nog niet van plan te stoppen.
Het werd een goed verzorgd kerstfeest,
met leuke mensen en medewerkers, die
zoals altijd alles doen om het de bewoners naar hun zin te maken.

Spidoboek besteld?
Heeft u de afgelopen weken zo’n
prachtig Spidoboek besteld en
het nog niet ontvangen? Dan kan
het zijn dat uw adresgegevens
niet bekend zijn bij
De Oud-Rotterdammer of uw beWDOLQJQRJQLHWLVRQWYDQJHQ$OOH
bestelde boeken zijn namelijk
reeds verzonden, dus iedereen
die heeft betaald moet
het boek al in bezit hebben. Is
dat niet zo, dan verzoeken wij
u contact op te nemen met De
Oud-Rotterdammer, telefoon
0180-322575.

Filialis is de nieuwe naam van Zorgwacht in Rotterdam-Kreekhuizen. Onder grote belangstelling is het naambord donderdag 11
december onthuld in het eigen honk aan de Smeetslandseweg
122b in de deelgemeente IJsselmonde. Sinds één jaar werken jong
en oud er samen in de ‘pantoffelzorg’, een betrouwbare laagdrempelige basisgezondheidszorg voor iedereen. Filialis ondersteunt
kleine en grotere problemen onder het motto ‘Kwaliteit en efficiëntie zorgen voor gezond rendement’.
lijkheden met elkaar in contact te komen.
Daartoe hebben Filialis, wooncorporatie
Zo’n zestig stagiaires van het Wartburg-,
Woonbron, Nieuwe Zorgbeheer, zorginWellant- en Calvijn College verleenden
stelling De Stromen en de hogeschool
in het eerste jaar van het bestaan van
INHolland de krachten gebundeld in het
‘Ont-moeten’ assistentie bij het leggen
project ‘Ont-moeten’ voor het bevordevan contacten, het leren computeren aan
ren van zelfredzaamheid, zorg en welzijn
senioren en het invullen van onder meer
van senioren. Niet betuttelend, maar
belastingformulieren. Zestig mensen zijn
samen met betrokkenen.
de computer ondertussen de baas en dat
Kreekhuizen kende lange tijd een vrij
is maar een klein deel van de duizend
homogeen bewonersbestand. De laatste
wijkbewoners die in het eerste bestaansjaren is de wijk echter diverser geworden
jaar de drempel gepasseerd zijn.
wat betreft leeftijd en culturele achter“Filialis heeft zich in die korte tijd een
grond. Veel bewoners ervaren daardoor
plaats verworven in Kreekhuizen”,
een gebrek aan verbintenis. Het project
stelde Heleen de Haan, met Jan van
‘Ont-moeten’ wil daar verandering in
Galen grondlegger van het vrijwilligersbrengen door het realiseren van moge-

- Bestuurder Bram van Hemmen (rechts) van de deelgemeente IJsselmonde heeft het
diploma AED en hij legt aan Heleen de Haan en Jan van Galen de werking van het
apparaat uit. (Foto De Oud-Rotterdammer) -

initiatief. Naast het onthullen van de
nieuwe naam, werd ook een geschenk
overhandigd in de vorm van een
DXWRPDWLVFKH[WHUQHGH¿EULOODWRU $(' 
voor directe hulp bij een hartstilstand.
Heleen de Haan was er bijzonder blij
mee en zij hoopt met anderen dat het
bijzondere apparaat nimmer gebruikt zal

worden. Ze kreeg het aangeboden door
dagelijks bestuurder Bram van Hemmen
SRUWHIHXLOOHKRXGHUPDDWVFKDSSHOLMNH
GLHQVWYHUOHQLQJ YDQGHGHHOJHPHHQWH
IJsselmonde. Hij sprak van een voortreffelijk initiatief dat navolging verdient in
alle Rotterdamse deelgemeenten.

Bomen slepen voor een ‘lekker fikkie’
Uit de De Oud-Rotterdammer blijkt, evenals bijvoorbeeld uit het
blad Oud Rotterdam, dat Rotterdam Zuid en het Oude Noorden (de
arbeidersbuurten….?) een hechtere Rotterdamse gemeenschap
vormden dan de meeste andere delen van de stad, zoals het Oude
en Nieuwe westen, Mathenesse, Kralingen en Spangen. De meeste
bijdragen van lezers/oud- en oude bewoners komen daar vandaan
en in aanzienlijk mindere mate uit andere delen van de stad.
$OV5RWWHUGDPPHU  JHERUHQ
en opgegroeid in het Nieuwe Westen
UXZZHJWXVVHQµV*UDYHQGLMNZDO+HQHJRXZHUODDQHQGH$OEUHFKWVNDGH 
wil ik laten weten dat het ook daar erg
Rotterdams was, zij het misschien met
HHQLHWVJHYDULHHUGHUSRSXODWLH(YHQDOV
in de rest van de stad was er in de
naoorlogse jaren natuurlijk een totaal
gebrek aan speelmogelijkheden voor
kinderen en jongeren, dus zwierven ook
ZLM±GHMRQJHQVRSHONHYULMH PLG GDJ
YDQ9LHUKDYHQVWUDDW FDUELGSLNNHQELMGH
16HURSSODVVHQHQODWHQRQWSORIIHQ WRW
KHW&HQWUXPYDQGHVWDG ¿NNLHVWRNHQLQ
de bouwputten van Groothandelsgebouw
HQ/LMQEDDQ HQRYHUGHEUXJJHQQDDU
=XLG$OOHVORSHQGQDWXXUOLMN
Op zondag ging je als jonge jongens naar
&OXEKXLV'H$KUHQGDDQGH6FKLHNDGH
OHNNHULQGHEXXUWPDDUQLHWKHXVPDDU
ZHOKHWHQLJHFOXEKXLV RI±DOVMHKHW
NRQEHWDOHQQDDUHHQFRZER\¿OPYDQ
Roy Rogers in Rex, de bioscoop aan de
Middellandstraat. Was je wat ouder dan
ging je naar De Lantaren aan de van
6SHLMNVWUDDW)UDQVHHQ'XLWVH¿OPVPHW
Yves Montand of Hildegard Kneff kijken
]HHUJHZDDJG« 

Jacht
Dit alles deed je natuurlijk niet op de
dagen tussen kerst en oud-en-nieuw, als

elke zichzelf respecterende buurt/straat,
liefst middenin in die straat of op het
kruispunt van meerdere straten, een eiJHQNHUVWERPHQYXXURUJDQLVHHUGH PRHW
MHQXHHQVPHHNRPHQ 'DWEHWHNHQGH
Kerstbomenjacht ook in het Nieuwe
Westen!
Dat was een soort oorlog tussen wijken
en buurten om de –gewoon op straat,
niks grofvuil- weggegooide kerstbomen
te verzamelen. Wie de meeste bomen
verzamelde, had uiteraard het grootste
vuur met de jaarwisseling. Wie het hart
had buiten zijn wijk/buurt kerstbomen
te verzamelen liep een groot risico op
een pak slaag of tenminste een pittige
vechtpartij met de ‘autochtone’ jongens
van de betrokken wijk! Zo was het
uitgesloten dat wij, jongens uit de buurt
YDQGH%HXNHOVGLMNDOORFKWRQHQGXV  
bomen konden verzamelen in Spangen,
of erger nog, Het Witte Dorp. Met zo’n
boom kwam je niet ver, al was het maar
doordat je benen het misschien niet zo
goed meer deden!

Hulde
Niettemin leverde enkele dagen schooieren in de kerstvakantie vaak een fors
aantal bomen op. Die moest je dan veilig
opbergen, want anders was je ze de
volgende dag zomaar weer kwijt! Nou
mochten wij in die tijd echt niet zoveel

YDQRQ]HRXGHUVHQPRHVWMHRRNÀLQN
meehelpen thuis met van alles en nog
wat, maar waarschijnlijk vanuit de nog
zeer vers in het geheugen liggende kerstJHGDFKWHVWRQGPLMQPRHGHU GHEDDV
YDQKHWKXLV WRHGDWDOGLHERPHQGLHRS
KHW9LUXO\SOHLQLQGH¿N]RXGHQZRUGHQ
gestoken, in onze achtertuin konden
ZRUGHQEHZDDUG«:LMZRRQGHQLQHHQ
]JQVRXWHUUDLQEHOHWDJHZRQLQJ PHW
]HYHQNDPHUVHQHYHQYHHONRVWJDQJHUV 
hetgeen betekende dat alle bomen via het
portaal, dwars door de gang en keuken,
naar de tuin werden gesleept. Onnodig te
zeggen wat een bende dat in huis gaf, om
maar niet te spreken van de terugtocht op
oudejaarsavond als de bomen inmiddels
DOÀLQNXLWYLHOHQ3RVWXPHKXOGHDDQ
mijn moeder.

Verbrand
Het jaarlijkse kerstbomenvuur was een
van de weinige echt bijzondere gebeurtenissen in die jaren zonder computer, TV
of welk elektronisch/mechanisch vertier
dan ook. Daar moest je gewoon bij

betrokken en zeker bij aanwezig zijn! In
JLQJGLWJURWHJHEHXUHQKDDVWDDQ
mij persoonlijk voorbij. In september
van dat jaar werd ik namelijk, overdekt
met 3e graads brandwonden, naar het
Coolsingel ziekenhuis vervoerd, waaruit
ik, voor het leven gehavend, pas begin
december van dat jaar weer werd ontVODJHQ(QKRHZHOYHU]ZDNWHQQLHWLQ
staat zelf bomen te slepen, deed ik volop
mee. De bomen lagen weer bij ons in de
DFKWHUWXLQHQWRHQGH¿NHULQJLQJRP
klokke 00.00 uur, stond ik als gebruikelijk vooraan bij de vlammenzee, met
mijn moeder schreeuwend achter mij, of
LNQRJQLHWJHQRHJYHUEUDQGZDV«
.HUVWERPHQYXXUHHQZDUPH¿MQHKHULQnering aan een tijd dat er haast niets was
en weinig kon, maar wel vriendschap
en gemeenschapszin, ook in het Nieuwe
Westen!
Ben Gravendijk
Berlageplan 3, Zoetermeer
(PDLOEJUDYHQGLMN#]LJJRQO

2SKHWNUXLVSXQWLQGH&ODHVGH9ULHVODDQZHUGPHW1LHXZMDDUHHQOHNNHU¿NNLHJHVWRRNW

pagina 24

Dinsdag 25 november 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

- The Tremble Tones. Met van links naar
recht Hans Calpa, Arnold Streng, Ludwig
Smit, Ed Boender, Martin Steenhoven en
(zittend) Gerrit van de Most -

deel 44

The Tremble Tones
De groep, met muzikanten uit Vlaardingen en Schiedam, was in het prille begin van de zestiger jaren tamelijk populair in de regio. De band speelde hoofdzakelijk covers van The Shadows en The Everly Brothers. Toen Ed Boender de
groep wegens dienstplicht moest verlaten, werd Rotterdammer Ludwig Smit de nieuwe sologitarist van de band: The
Tremble Tones.
“The Tremble Tones speelden
werkelijk overal in de regio en ver
daarbuiten”, meldt Karel Smit, namens zijn broer Ludwig. De groep
bestond verder uit Arnold Streng
(basgitaar), Martin Steenhoven
(slaggitaar) en Gerrit van de Most
(drums). “Rock and Roll was in die
tijd onwijs populair. Er werd dan
RRNÀLQNJHGDQVWLQGH]DOHQZDDU
de band optrad”, weet Smit. Na
zijn diensttijd keerde Ed Boender
terug in de groep. Bovendien werd
organist Hans Calpa aangetrokken, zodat The Tremble Tones als
zesmansformatie en met twee sologitaristen verder ging. In 1965, toen
de beatmuziek hoogtij vierde, kwam
er ook vernieuwingsdrang bij enkele
muzikanten in de groep, dat leidde

tot het opheffen van de band.
Single
Ed Boender, Ludwig Smit en Hans
Calpa formeerden vervolgens de
groep Just Us, met daarin verder
basgitarist Ruud Hansen en drummer Arthur Scova. Just Us had
voornamelijk rhythm-and-bluesmuziek op het repertoire staan. “Ook
deze groep had veel succes”, zegt
Smit. “Totdat in 1969 ook binnen
de gelederen van Just Us muzikale
meningsverschillen ontstonden en
ook die band werd opgeheven.”
Daarna speelde Smit, Boender en
Scova nog een jaar met pianist
Karel Kellenbach in de bluesformatie Midnight Packet, waarna het
tweetal besloot een andere muzikale

richting in te slaan. Het duo sloeg
aan het componeren. Er werden
tientallen opnamen gemaakt, die op
demo’s werden gezet en contacten
gelegd met platenmaatschappijen.
Het RCA-label liet Boender en
Smit weten geïnteresseerd te zijn.
Dat resulteerde in het opnemen
van een single, in de Sound Push
Studio in Blaricum. Onder leiding
van soundengineer John Sonneveld
en de Rotterdamse producer Cees
Stolk (ex-Mega’s) werd het plaatje
opgenomen. “De naam van de
groep werd Justice, Vlaardinger
Henk Hemmes de drummer. En Ed
Boender noemde zich voortaan Ed
van den Bend. Dat klonk volgens
de platenmaatschappij veel beter”,
aldus Smit.

White plains
De single van Justice, ‘Shoot Shoot’
werd redelijk ontvangen, maar
het was vooral de B-kant, ‘You
Came To See Me’, die veel op de
radiostations Noordzee, Hilversum
3 en Veronica te horen was. Het trio
kreeg volop media-aandacht en was
te zien in het tv-muziekprogramma
Eddy Ready Go en te horen in een
programma van diskjockey Joost
den Draaier op Radio Veronica.
Maar een echte hit werd het plaatje
van Justice niet. Toen bovendien
de aanvankelijk geplande productie
van een langspeelplaat werd afgeblazen, hield het trio ’t voor gezien
en bestond de band niet meer.
“Dat kwam ook”, legt Smit uit,
“doordat Boender besloot naar

Engeland te gaan. Hij kwam daar
terecht in de groep The White
Plains, die in 1971 een grote
internationale hit scoorden met
When You Are A King.”
Ludwig Smit stopte vanwege
gezondheidsproblemen met het
maken van muziek. Henk Hemmes
ging terug het onderwijs in. “Zo
kwam er voor Ed Boender en Ludwig Smit een eind aan een elf jaar
durende muzikale samenwerking.
Van muziek maken aan de Maas”,
besluit Karel Smit.
Heeft u een bijdrage voor deze
rubriek, of wilt u reageren? Het
e-mailadres is: ed.vanhelten@
hotmail.com.

De nieuwe wandelfolder 2009 met het programma voor het hele jaar is uit!
Verkrijgbaar bij o.a.: Gilde, bibliotheken, deelgemeenten kantoren wijkcentra en
buurthuizen.

wer-

Rondleidingen met Gilde Rotterdam

Wo
Ma
Vr
Wo
Ma
Za

07-01
12-01
16-01
21-01
26-01
31-01

14.00
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00

Middelland route
Kop van Zuid
Delfshaven
Spangen
Charlois (nieuw)
Kralingen

GILDE Rotterdam
Glashaven 42-50
Postbus 208
3000 AE Rotterdam

Do
Di
Zo
Vr
Di
Do

05-02
10-02
15-02
20-02
24-02
26-02

14.00
10.00
10.00
14.00
10.00
10.00
10.30

Scheepvaartkwartier
Stadhuis
Centrum Architectuur
DWL terrein
Maritiem Waterstad
Kathedrale Kerk

'HHOQDPHZDQGHOLQJHQ¼SSNLQGHUHQWPMU¼
Gilde is deelnemer aan de Rotterdampas.
Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden : 010-4362844 of via
www.gilderotterdam.nl .
2SHQLQJVWLMGHQPDYDQHQGLWPYUYDQXXU
In de kerstvakantie zijn wij van 22-12 t/m 4-1 gesloten.

(FNPFEFMJKLFTGFFSFOHF[FMMJHWFSXBSNEUFSSBT
Iedere dag 5 verschillende menu's
YDQ¼¼
Op werkdagen kunt u belegde
broodjes en (overwerk)maaltijden
bestellen. Bij grote bestellingen
kunt u gebruik maken van
onze bezorgdienst.
Open van maandag t/m
YULMGDJXXU

&&5$"'&1&5*53&45"63"/5

Zaterdag’s is het eetcafé alleen
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email: aphap2@xs4all.nl
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Eerste ei voor
‘Keerzijde van
de prentbriefkaart’ gelegd
Hoogvliet heeft de eerste ‘Keerzijde
van de prentbriefkaart’ in boekvorm.
Het ei van Leen Hordijk en Freek
Voskamp is daarmee gelegd. Een
fraai historisch document. Wellicht
komen er meer, maar dan van een
andere kip. Dat er een in Pernis
gelegd kan worden, is al overwogen
en dat geldt ook voor Overschie,
net als Hoogvliet ooit zelfstandige
gemeenten.
Vrijdag 12 december zag het
prachtige werkstuk van Hordijk en
Voskamp het levenslicht in de trouwzaal van de deelgemeente Hoogvliet.
De al ruim vijftig jaar in Hoogvliet
actieve boek- en kantoorboekhandel
Voskamp nam het initiatief voor
de productie van het kloeke (236
prentbriefkaarten op 302 pagina’s) en
fraai gestileerde boek. De prentbriefkaarten zijn tussen 1903 en 1960
verzonden en bevatten allemaal ‘een
bericht uit de samenleving’, die Leen
Hordijk boeiend heeft omschreven.
Niet alleen de herkomst van de
kaart is door hem tot op de bodem
uitgepluisd, maar ook door wie die
verzonden is en de bijbehorende
antecedenten. “Er ontbreekt niet één
kaart van die periode. Wie mij er
toch een kan aanbieden, krijgt het
boek gratis mee naar huis”, bezwoer
hij. Juist door de compleetheid is
het boek een historisch document
geworden.
Leen Hordijk steunde bij het samenstellen op de sterke rug van Freek
Voskamp. Irene Voskamp, die met
haar man de zaak van haar gepensioneerde vader voortzet, overhandigde
het eerste exemplaar aan gastheer
Kees van Pelt, voorzitter van de
deelgemeente Hoogvliet. Hij sprak
van ‘een prachtig standaardwerk’
en van een boek dat ‘in geen enkele
boekenkast mag ontbreken’. Het
kost 49 euro en de koper ontvangt
er een prachtige op naam gestelde
boekenlegger bij.
Info: 010-4160933
of e-mail:
info@boekhandelvoskamp.nl

- Kees van Pelt van Hoogvliet en Irene
Voskamp bladeren samen door het eerste
exemplaar (Foto De Oud-Rotterdammer )-

%XUJHPHHVWHU,YR2SVWHOHQHQ]LMQYURXZ0DULsWWHYHUZHONRPHQGHPRHGHUYDQPLQLVWHUSUHVLGHQW-DQ3HWHU7KRQD%DONHQHQGH6DQGHH+HWZDVHHQYDQKXQODDWVWHRI¿FLsOHKDQGHOLQJHQ)RWR5HLQ:ROWHUV

Ivo Opstelten bezig aan
zijn laatste dagen als burgemeester
“Ik blijf doorgaan tot de laatste seconde, want dat is wat
deze stad nodig heeft”, sprak burgemeester mr. Ivo Willem
Opstelten maandagavond 8 december in de Burgerzaal van
het Rotterdamse stadhuis bij de uitreiking van de Gerrit
den Braber Muzeprijs. Nog acht dagen en hij gaat, precies
één maand voordat hij 65 jaar wordt, met pensioen. Op 16
februari 1999 aanvaardde Opstelten zijn benoeming als
opvolger van dr. Bram Peper, die op 3 augustus 1998 in
Den Haag aan de slag ging als minister van Binnenlandse
Zaken.
Opstelten en zijn vrouw Mariëtte
maken een drukke afscheidsmaand
door. Het gastheerschap van de bur-

gemeester voor de Gerrit den Braber
Muzeprijs zit er ook op. Als laatste
ontvingen Opstelten en zijn vrouw de

familie Balkenende. De moeder van
de minister-president was laureaat
voor de Gerrit den Braber Muzeprijs
voor haar indrukwekkende vrijwillige
inzet voor tal van organisaties. De
bronzen sculptuur én bijbehorende
gouden draagspeld kreeg de in Capelle aan den IJssel wonende Thona
(Toos) Balkenende-Sandee uitgereikt
door haar zoon voor een front van tal
van bekende Nederlanders. Ze was
zichtbaar onder de indruk en ook
emotioneel, doordat ze de huldiging
onderging zonder haar kortelings

overleden man Jan.
Dat Opstelten een fan is van De OudRotterdammer (DOR) heeft hij nooit
onder stoelen of banken gestoken.
Regelmatig was hij in de kolommen
aanwezig en lijfelijk op het DORdraaiorgelfestival in het Kralingsebos
op 7 mei van dit jaar. Met zwier en
plezier draaide hij aan het draaiorgelrad van de Grote Cap.

De Oud
bedankt alle medewerkers voor hun inzet in 2008
en
wenst hen en alle lezers

prettige kerstdagen
en
een voorspoedig Nieuwjaar

Pagina 26

Dinsdag 23 december 2008

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

 -"..&34WBO0044"/&/
  800/%&$03

36*.501
Klik
ODPLQDDW

Kapok
hoofdkussens
9DQ¼
Voor

¼

p/stuk

Matrassen
korting
RSGHJHKHOHFROOHFWLH

Tafelkleden
uit voorraad
nu vanaf

¼ 

p/Ptr

Gratis gelegd
(M.u.v trappen)

¼

p/PWUñ

Gordijnstof en
vitrage
vanaf

Blank eiken
HHWNDPHUWDIHO
HQVWRHOHQ

¼

Nu

korting

Gratis gePaakt
Gratis Paat nePen

Tapijt en Vinyl
%UHHGFP
Vanaf

Rustiek Op=op
HLNHQGHFRU

NU

¼

¼

op
SPWU

Relax
fauteuils
Pet
opstahulp
vanaf

¼

ledikanten

(Niet op aanbiedingen)

Karpetten
FD[ cm
Diverse kleuren en uitvoeringen

v.a.

¼ p/stuk

4-*/(& UP;PSHDFOUSVN+PBDIJN"OOB 3055&3%".;6*%8*+, 5FMFGPPO
0QFOJOHTUJKEFO%JUNWSVVS ;BVVS JOUFSOFUXXXMBNNFSTFOWBOPPTTBOFOOM

NEGENTIG JAAR SPIDO
I N V O G E LV L U C H T
De vriendelijke reisorganisatie
Al meer dan 25 jaar aantrekkelijk geprijsde vakanties per bus, vliegtuig en eigen auto naar de zon
en de sneeuw! Onze busreizen worden uitgevoerd met luxe royal class touringcars van gerenommeerde touringcarbedrijven, onze vliegreizen worden uitgevoerd door Transavia en Air Berlin.
Kijk op: www.rekro.nl of bel 010-414 22 33 voor het aanvragen van een gratis brochure.

199

WINTERZON IN BENIDORM

SNEEUWVAKANTIES

De hele winter door genieten in Benidorm!
Vertrek elke vrijdag per luxe touringcar van het
type Luxury Liner en elke zaterdag per vliegtuig
vanaf Rotterdam, Amsterdam of Düsseldorf.
Rekro Reizen heeft een groot aanbod hotels
en appartementen. En … aantrekkelijke reissommen! Uiteraard bieden wij ook langere
verblijven aan! Misschien wilt u wel 4 weken
of 3 maanden in Benidorm in een appartement
verblijven. Het is allemaal mogelijk, wij rekenen de reissom graag voor u uit.

Wij bieden wintervakanties naar Oostenrijk
en Formigal in de Spaanse Pyreneeën
per bus en eigen auto aan. In Oostenrijk
bieden wij gevarieerde bestemmingen voor
zowel skiërs, langlaufers als wandelaars.
Ook is er op een aantal bestemmingen een
all-inclusive pakket waar skipas, skiles en
skihuur bij de reissom zijn inbegrepen.

Prijsvoorbeeld:
10-daagse busreis
met verblijf o.b.v.
volpension in hotel
Fiesta Park*** met
zijn vele faciliteiten.

Prijsvoorbeeld:
10-daagse busreis naar Kirchdorf
bij St. Johann in
Tirol. Verblijf in
Gasthof Neuwirt***
o.b.v. halfpension.

Vertrek: 2 - 9 - 16 - 23
en 30 januari

Vertrek:elke vrijdag vanaf 2 januari
t/m 20 maart.

Slechts

Al vanaf ….

277

288

Genoemde prijzen zijn per persoon (min. 2 personen).

www.rekro.nl of bel 010- 4142233

90 JAAR SPIDO IN EEN PRACHTIG,
MET HISTORISCHE FOTO’S
GEÏLLUSTREERD BOEK,
D AT I N G E E N
ROTTERDAMSE
BOEKENKAST
MAG ONTBREKEN.

14,50
+  2,50 VERZENDKOSTEN

Wie belangstelling heeft, kan het boek bestellen bij De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of per email op info@deoudrotterdammer.nl.
U krijgt het boek thuis gestuurd na overmaking van ` 17,00 op giro 4220893
t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. uw naam en adres.

Het leukste cadeau dat u een
vijftigplusser kunt geven:

Cadeauabonnement
op De Oud-Rotterdammer
GG
2X
'H
2X
'H

Doe een ander een groot plezier met de leukste Rotterdamse cadeaubon:
Een postjaarabonnement voor 26 uitgaven!
De ingangsdatum kunt u zelf aangeven,
dus ook voor de komende feestdagen of
toekomstige verjaardagen kunt u nu
al een cadeaubon aanschaffen.

90
49,

%XLWHQ1HGHUODQG/DQGHQELQQHQ(XURSD¼EXLWHQ(XURSD¼
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Gaat u met de drie
Koningen mee op
weg naar de stal?
0HWKHW1LHXZMDDUVIHHVWLVGH
NHUVWERRPPHHVWDORSJHUXLPG7RFK
LVGH.HUVWWLMGQRJQLHWDIJHORSHQ2S
MDQXDULLVKHWIHHVWYDQ'ULHNR
QLQJHQ9URHJHUJLQJHQGHNLQGHUHQ
YHUNOHHGODQJVGHGHXUHQ]RQJHQ
HHQOLHGMH+XQEHORQLQJZDVVQRHS
RIZDWVWXLYHUV'ULHNRQLQJHQLVHHQ
NDWKROLHNHIHHVWGDJ+HWLVHHQIHHVW
GDWWRWLHGHUVYHUEHHOGLQJVSUHHNW
'ULH.RQLQJHQ±RRNZHO:LM]HQ
JHQRHPG±GLHGHVWHUYROJHQQDDUGH
VWDOYDQKHWSDVJHERUHQ.HUVWNLQG
,QGHVIHHUYDQGLWIHHVWZRUGW]RQ
GDJMDQXDULRPKDOILQGH
.UXLVYLQGLQJNHUNDDQGH%HXNHQGDDO
WH5RWWHUGDP=XLGHHQ9HVSHUGLHQVW
JHKRXGHQ'RRUDOOHUHOLJLHVKHHQLV
HUHHQJURHLHQGYHUODQJHQWUDGLWLRQH
OHJHEHGVGLHQVWHQLQHUHWHKHUVWHOOHQ
:LM]LMQEOLMGDWGH,QWHUNHUNHOLMNH
6FKROD&DQWRUXP'RUGUHFKWHQ2P
VWUHNHQGH]H9HVSHUGLHQVWPHWJUHJR
ULDDQVHJH]DQJHQ]DORSOXLVWHUHQ
'H6WLFKWLQJ9ULHQGHQYDQGH.UXLV
YLQGLQJNHUNQRGLJWXJUDDJXLWVDPHQ
RSZHJWHJDDQQDDUGHVWDO,HGHUHHQ
LVZHONRP'HWRHJDQJLVYULM'H
GLHQVWGXXUWFLUFDHHQXXU'H.UXLV
YLQGLQJNHUNLVPHWRSHQEDDUYHUYRHU
WHEHUHLNHQPHWWUDPOLMQHQ
KDOWH%UHHSOHLQ (ULVYROGRHQGH
SDUNHHUJHOHJHQKHLGDDQZH]LJ

Senioren Big Band
Rotterdam in
Laurens Antonius
'H6HQLRUHQ%LJ%DQG5RWWHUGDP
VOXLWKXQHHUVWHMDDUIHHVWHOLMNDIRS
GHFHPEHUPHWHHQFRQFHUWLQKHW
$QWRQLXV%LQQHQZHJLQ5RW
WHUGDP&HQWUXP
+HWRSWUHGHQEHJLQWRPXXU
HQGXXUWWRW/LHIKHEEHUVYDQ
%LJ%DQGPX]LHNZRUGHQYDQKDUWH
XLWJHQRGLJGKHWFRQFHUWELMWHZRQHQ
'HHQWUHHEHGUDDJW¼ LQFOXVLHI
FRQVXPSWLH 
'H6HQLRUHQ%LJ%DQG5RWWHUGDPLV
EHJLQGLWMDDURSJHULFKWHQEHVFKLNW
RYHUHHQXLWJHEUHLGUHSHUWRLUHYDQ
MD]]PX]LHNXLWGHMDUHQHQ
YDQGHYRULJHHHXZ2Q]HEDQGOHLGHU
'RPDJR\5DODVLFLVHHQEHYORJHQ
WHQRUVD[RIRQLVWGLHLVRSJHWUHGHQ
RSJURWHMD]]IHVWLYDOVPHWEHURHPGH
MD]]PX]LNDQWHQ0HGHGRRU]LMQ
LQ]HWHQGHDDQZH]LJKHLGYDQHQNHOH
YRRUPDOLJHEHURHSVPXVLFLKHHIWGH
EDQGHHQVHPLSURIHVVLRQHHOQLYHDX
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Hellevoetsluis vier jaar
in ban Eerste Wereldoorlog
Nederland raakte niet
betrokken bij de Eerste
Wereldoorlog (28 juli 1914
- 11 november 1918), maar
het leger bleef gedurende
vier jaar gemobiliseerd.
Ook in de ‘Stelling van de
Monden der Maas en het
Haringvliet’, waar Hellevoetsluis op Voorne-Putten
toe behoorde, lagen duizenden militairen gelegerd.
Over hun belevingen en de
gevolgen die het had voor
de bevolking, schreef Bob
Benschap het boek ‘Kanongebulder in de verte’.

Aan de hand van lokale kranten,
GDJERHNHQYDQEXUJHUVHQRI¿FLHUHQ
HQGLYHUVHDUFKLHYHQVFKHWVWGHDXWHXU
HHQEHHOGYDQGHPRELOLVDWLHMDUHQLQ
+HOOHYRHWVOXLVHQRS9RRUQH3XWWHQ
2SWKHPDWLVFKHHQWHJHOLMNOHHVEDUH
ZLM]HJHHIWKLMHHQRYHU]LFKWYDQGH
JHYROJHQYDQGHPRELOLVDWLH+HWEH

- Kanonnen van het kaliber 24 centimeter stonden ook in de vesting Hellevoetsluis-

WUHIW]DNHQDOVGHPDVVDOHLQNZDUWLH
ULQJLQDXJXVWXVGHDDQOHJYDQ

- De (oude) Spijkenissebrug werd van 1914 en 1918 goed bewaakt. Tussen de soldaten in
de rails van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM)-

WDOOR]HORRSJUDYHQHQEDWWHULMHQODQJV
GH5LMNVVWUDDWZHJGHRUJDQLVDWLH
YDQVSRUWHYHQHPHQWHQHQPX]LHNHQ
WRQHHODYRQGHQRPYHUYHOLQJRQGHU
PLOLWDLUHQWHYRRUNRPHQ0DDUHULV
RRNDDQGDFKWYRRUGHHUQVWLJHWHNRU
WHQDDQOHYHQVPLGGHOHQHQEUDQGVWRI
IHQGHJHYDUHQYDQGHDDQJHVSRHOGH
]HHPLMQHQGHDQJVWYRRUGHLQXQGDWLH
YDQGHSROGHUVGHNRPVWYDQGH%HO
JLVFKHYOXFKWHOLQJHQHQGHYHUSOHJLQJ
YDQ]LHNHQHQJHZRQGHQ(QGDWJHOGW
RRNYRRUGHDDQOHJYDQHHQPLOLWDLU
YOLHJYHOGHQWHQVORWWHKHWRRUGHHOGDW
+HOOHYRHWVOXLVLQGHPRGHUQHRRUORJV
YRHULQJJHHQHQNHOHUROYDQEHWHNHQLV
PHHUVSHHOGH
µ.DQRQJHEXOGHULQGHYHUWH+HO
OHYRHWVOXLVHQRPJHYLQJWLMGHQVGH

PRELOLVDWLH±¶WHOWSD
JLQD¶VHQLVULMNJHwOOXVWUHHUG$XWHXU
'UV%RE%HQVFKRS3ULMVHXUR
,6%19HUNULMJ
EDDULQGHUHJXOLHUHERHNKDQGHORIELM
XLWJHYHULM$SULOLV0DUNW$/
=DOWERPPHOLQIR#
DSULOLVQORIZZZDSULOLVQO

- Omslag van het boek -

Laatbloeier Trudy komt met volwaardig cd-album

‘Comme d’Habitude’
De Rotterdamse zangeres Trudy van den Oever is een laatbloeier. Sinds kort beklimt de 47-jarige
inwoonster van Zevenkamp pas echt de artiestenladder. Haar familie stimuleerde de medewerkster van een verzorgingscentrum meer werk van haar stem te maken. Frêle Trudy ging deelnemen aan talentenjachten en bekende competities als het Charlois’ en Rotterdams Songfestival
en sloot beide evenementen af met een hoge klassering.

2UJDQLVDWRUSURGXFHUHQWHUWDLQHU$GUL
7URRVWXLW%HUJVFKHQKRHNQDP7UXG\
RQGHU]LMQYOHXJHOVHQOLHWKDDULQ]LMQ
JHOXLGVVWXGLRHHQDOEXPLQ]LQJHQPHW
'DWLVJHZDDJGZHUNRSIHVWLYDOVZDDUGH 1HGHUODQGVH)UDQVHHQ(QJHOVWDOLJH
PHHVWHNDQGLGDWHQYRRUNHXUHWDOHUHQYRRU VWXNNHQ'HWZHHKHEEHQHUZHNHQDDQ
JHPDNNHOLMNHUZHUN2YHULJHQVVFKXZW
JHZHUNW%LM]RQGHULVGH)UDQVHYHUVLH
7UXG\1HGHUODQGVHHQ(QJHOVHVRQJV
YDQµ0\:D\¶HQ7UXG\¶VYHUWRONLQJYDQ
QLHW7LMGHQVHHQJURRWIHVWLYDOLQ%ULHOOH
KHWRQVWHUIHOLMNHµ1RQMHQHUHJUHWWHULHQ¶
HLQGLJGH]HGDDUPHHRSGHGHUGHSODDWV
7UXG\KHHIWKHWDOEXPLQHLJHQEHKHHU
)UDQVHVRQJVHQFKDQVRQVYRUPHQ7UX
G\¶VIDYRULHWHUHSHUWRLUHHQ(GLWK3LDILV
KDDUJURWHYRRUEHHOG

JHPDDNWHQYHUNRRSW]H]HOI
+HWLVHHQYROZDDUGLJSURGXFWZD
DURS$GULHQ7UXG\HUJWURWV]LMQ7UXG\
van den Oever treedt vaak belangeloos
RSLQVHQLRUHQFHQWUDLQ5RWWHUGDPHQ
RPJHYLQJ³+HWLVOHXNYRRURXGHUHQWH
]LQJHQHQLNGRHKHWJUDDJ´YHUWHOW]H
HQWKRXVLDVW:LH7UXG\ZLOODWHQRSWUHGHQ
NDQPHWKDDUFRQWDFWRSQHPHQYLDHPDLO
WRHYHU#FKHOORQORIWHO

- Trudy bracht op het Charlois’ Songfestival
in vervoering haar vertolking ‘Non je ne
grette rien’ van Edith Piaf
Foto De Oud-Rotterdammer -
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Werken aan je
zelf bij Knooppunt
Kralingen
In de winter hebben we de volgende
cursussen in de planning staan:
- Kiezen voor een HBO-studie & Leren
Studeren op HBO niveau. Deze cursus
is geschikt voor mensen die (op latere
leeftijd) willen beginnen aan een HBOopleiding, of voor VMB-studenten die
goed onderbouwd hun vervolgstudie
willen voorbereiden. Start donderdag 29
januari 2009.
- NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) NLP is een gereedschapskist met
oplossinggerichte technieken voor alle
mensen die iets willen veranderen of
verbeteren op persoonlijk/professioneel
vlak. NLP als veranderingsmodel leert
ons aan de slag te gaan met onze vijf
zintuigen, onze gedachten en gevoelens.
Hierdoor ga je structureel anders tegen
dingen aankijken, ga je anders luisteren
en ook anders communiceren. De totale
training is gesplitst in twee delen van
vier lessen die ook los te volgen zijn.
Deel A van deze betaalbare cursus start
vrijdag 30 januari 2009.
- Effectief communiceren. Hoe communiceer ik met mezelf en met de ander?
Hoe verhoud ik me tot mijn omgeving?
De workshop Effectief Communiceren
laat ervaren - op fysiek, emotioneel en
mentaal niveau - dat de kwaliteit van
communicatie van jezelf afhangt. Je
krijgt de instrumenten aangereikt om
grip te krijgen op jouw communicatie. In
de workshop krijg je inzicht in je eigen
gedrag en meer zelfvertrouwen! Je wordt
uitgedaagd je eigen mogelijkheden te
verkennen en persoonlijke kwaliteiten
aan te spreken. Start dinsdag 20 januari
2009
- Koken voor mannen. Als man zou je
het soms wel willen, maar je zou echt
niet weten hoe. En toch is het mogelijk
zelf te koken. In vier lessen word je
door een professionele kok de basis
van het koken bijgebracht. Iedere les
wordt afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd. Dus leerzaam, leuk en lekker!!
Start vrijdag 30 januari.

Dinsdag 23 december 2008
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Indrukwekkend boek Klaas Bos
over Volvo-bedrijfswagens
Niet toevallig werd woensdag
3 december in Rozenburg het
eerste exemplaar van ’50 jaar
Volvo bedrijfswagens overhandigd aan Jack den Hartogh.
De directeur van Den Hartogh
Logistics kreeg voor zijn
wagenpark tegelijkertijd de
sleutels van het 250ste exemplaar van de trekker Volvo FH
modeljaar 2009.
De presentatie was in de vrachtwagen oldtimerloods van het bedrijf,
die propvol staat met prachtig
gerenoveerde historische vrachtwagens. De directeur van het bedrijf
met zeventien vestigingen in Europa,
duizend personeelsleden en 523
trekkers op de weg (35 procent van
Volvo) was zichtbaar verguld en gaf
lucht aan zijn blijdschap door aan het
grote gezelschap van Volvo-directie,
(ex-)personeelsleden en andere genodigden op leuke wijze een brokje
geschiedenis van het familiebedrijf te
openbaren.
Paard en wagen
Grondleggers waren zijn grootouders, die in Hillegom een kruidenierszaak hadden. Opa Den Hartogh
begon daarnaast in 1920 met paard
en wagen een bode- en besteldienst
op Leiden. Ook werd een beurtvaarder gekocht en ingezet tussen Leiden
en de Zaanstreek. De vader van Jack
en diens broer Piet kwamen in 1932
LQGH]DDNZDDUQDDÀRRSYDQGH
Tweede Wereldoorlog weinig meer
van over was. Drie vrachtwagens
KDGGHQGHRRVWHUEXUHQJHFRQ¿VFHHUG
en een vierde, die uit voorzorg was
ingegraven, bleek na de oorlogsjaren
niet meer bruikbaar.
In 1969 kwam Den Hartogh naar
Rozenburg en reisde daarmee de

- Jack den Hartogh (rechts) in afwachting van het eerste exemplaar dat hij krijgt van Klaas Bos (links). Midden directeur Thijs Uijthoven van uitgeverij
Aprilis die er een prachtig boek van heeft gemaakt. Foto De Oud-Rotterdammer -

klant achterna voor het verzorgen
van internationaal transport van
vloeistof en gas. Sindsdien is het
bedrijf een chemische dienstverlener
zonder beperkingen.
Zoals bij veel merken het geval was,
werd Volvo opgericht met het doel
personenwagens te fabriceren die
beter tegen de Zweedse omstandigheden waren opgewassen dan veel
Amerikaanse producten. Rekening
houdend met de zéér koude winterse
omstandigheden met veel sneeuw
en ijs en ’s zomers het veelvuldig
rijden over grintwegen. Scania-Vabis en Saab hadden hetzelfde doel.
Betrouwbaarheid en kwaliteit werden
daardoor vanaf het begin de belangrijkste kenmerken van Volvo-auto’s.
De eerste Volvo-personenwagens van

1927 waren zeer robuust gebouwd
en konden tegen een stootje. Vooral
ondernemers kochten deze saaie auto
met het geringe motorvermogen van
28 pk voor transport van goederen.
Daardoor dreef Volvo vanaf het
begin op de verkoop van vrachtwagens, tot na de Tweede Wereldoorlog
het bekende PV 444-model ineens
aansloeg.
Historie
In ’50 jaar Volvo bedrijfswagens
– Aan de andere kant van het stuur’
beschrijft de in Groningen geboren
en getogen en in België wonende
Klaas Bos zijn persoonlijke belevenissen en ervaringen in het wegtransport. De auteur belicht onder
meer economische, wegvervoer- en

Met een Rotterdampas, krijgt u een
korting van 35% op de cursusprijs! Bel
voor meer informatie of als u ons programma-overzicht wilt ontvangen, naar
010-4126200 (Henny Zeeuw of Arie van
Berkel) of mail naar
cursusbureau@knooppuntkralingen.nl.
Bezoekadres; Waterloostraat 164.

- De eerste Volvo LV75 met frontbesturing die Van Gend&Loos in bedrijf nam. Foto Klaas Bos -

voertuigtechnische onderwerpen,
maar ook de ontwikkeling, fabricage
en afzet van vrachtwagens, alsmede
de wensen van de transportbranche, organisatorische en personele
perikelen, de eigenaardige manier
van zakendoen en de ambtenarij in
bepaalde landen.
Het zijn stuk voor stuk opsommingen van gebeurtenissen die werkelijk
hebben plaatsgevonden. Daarbij
is het boek in een leesbare stijl
geschreven en voorzien van tal van
anekdotes met veel emotie en humor.
Het is de geschiedschrijving van een
van de meest turbulente periodes
in het Europees wegtransport in de
tweede helft van de vorige eeuw.
’50 jaar Volvo bedrijfswagens – Aan
de andere kant van het stuur’ met
336 pagina’s en ruim vierhonderd
foto’s en illustraties in kleur en
zwart-wit kost 45 euro. ISBN:
978.90.5994.199.1. Verkrijgbaar in
de reguliere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Aprilis, Markt 9,
5301 AL Zaltbommel,
010-418-512088, info@aprilis.nl of
www.aprilis.nl

- De omslag van het dikke boek. Illustratie
uitgeverij Aprilis -
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Onontdekte voorwerpen
in OorlogsVerzetsMuseum
Wie nader wil kennismaken met het werk ‘achter de schermen’ van het OorlogsVerzetsMuseum (OVM) Rotterdam, kan een bezoek brengen aan de afdeling Open Depot. In uw aanwezigheid pakken registrator Aad Dulfer en fotograaf Pieter de Kruijff onontdekte voorwerpen uit die zich bevonden op de zolder van het oude museum. Bij de verhuizing van Katendrecht naar het nieuwe museum aan de Coolhaven werden deze ontdekt.
Een half jaar na de heropening van
het museum is er tijd en ruimte om
deze voorwerpen uit te pakken en
te registreren. Voor dit project is het

Open Depot gebouwd. De bezoekers
kunnen ‘life’ zien wat er uitgepakt
wordt en vanuit eigen kennis achtergrondinformatie verstrekken.

- Pieter de Kruiff fotografeert de voorwerpen tot in detail voordat ze in het Open Depot
tentoongesteld worden -

Met een onlangs toegekende subsidie
van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
is het mogelijk de collectie van het
OorlogsVerzetsMuseum weer op
WHQHPHQHQWHYHU¿MQHQ2EMHFWHQ
worden genummerd, stofvrij gemaakt,
gemeten en op de foto gezet. Alle gegevens komen samen in de database
van het museum.
Doordat bezoekers over de schouders
van de medewerkers kunnen meekijken, is het museumwerk ineens heel
tastbaar geworden. Wat normaliter
achter gesloten deuren gebeurt, is
nu voor iedereen te aanschouwen.
Vanwege deze wisselwerking tussen
publiek en museum is de opzet van
het Open Depot nu al een succes.
De afgelopen weken zijn diverse
interessante vondsten gedaan; een
jasje uit een concentratiekamp, een

- Meekijken over de schouders van Aad Dulfer bij het opmeten en registreren van spullen
die van de museumzolder gekomen zijn. Foto’s OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam-

bevrijdingsjurk en een Duits Mausergeweer uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze herontdekte collectie komt
prachtig tot zijn recht in het open depot – in tegenstelling tot de gebruikelijke depots - voor iedereen zichtbaar
en toegankelijk.
Het museum is gevestigd aan de
Coolhaven 375 (onder de Pieter de
Hoochbrug) naast het metrostation
en is geopend van dinsdag tot en met

vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en
op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree drie euro, kinderen t/m 12 jaar
1,50 euro.
Voor informatie 010-4848931,
e-mail: info@ovmrotterdam.nl of
www.ovmrotterdam.nl

Benauwd
Om over te steken naar de thuishaven waaide het echter veel te hard.
Op de Maas liepen golven van twee
meter, we zochten daarom de luwte
op langszij een in de mond van de
Waalhaven tot zinken gebrachte
Franse tanker, de “SALOME”, daar
hebben we het slechte weer afgewacht. Dat schip is later gelicht en
in de Waalhaven tussen pier I en de
Noordzijde gerepareerd, gelijk met
het herstel van de kademuren die in
december 1944 door de Duitsers waren vernield. Ik moet eerlijk bekennen
dat ik hem toch wel geknepen heb die

dag en later hoorde ik van mijn neefje
dat hij het ook niet zo goed naar zijn
zin had gehad. Gelukkig hield het na
verloop van een half uurtje op, maar
op de Nieuwe Maas liepen nog steeds
hoge golven. Inmiddels was het toch
avond geworden en na nog een half
uurtje uitkijken zijn we terug gevaren
naar de Koushaven. Het was een
benauwd middagje geweest.

Voorjaarsstorm in 1945
Het was die hele dag schitterend weer geweest, we waren
‘s morgens naar de Shell geweest om daar een tanker te
voorzien van drinkwater. Op de terugtocht naar Rotterdam
nog even vastgemaakt in de Pernissehaven om te bellen
met het kantoor en we kregen opdracht naar de Koushaven te komen om bij te laden.
Op naar de Koushaven dus. Daar
aangekomen werd de laadslang
aangekoppeld en de hoofdkraan van
de waltank opengedraaid. Het laden
nam meestal niet meer dan twintig
minuten in beslag en doordat we niet
helemaal leeg waren duurde dit nu
nog korter. We waren met z’n drieën
aan boord, te weten de schipper (mijn
vader), de machinist Tinus Westerdijk
en ik als dekknecht. In de tijd dat we
lagen te laden, kwam de kleinzoon
van de schipper, dus mijn neefje, op
]LMQ¿HWVDDQVFKHXUHQ'HVFKRROZDV
afgelopen en als het enigszins kon,
kwam hij naar de Koushaven om mee
te varen. Er was weinig te doen op dat
moment, maar omdat het nog redelijk
vroeg was gingen we de Waalhaven
in om te kijken of nieuw aangekomen
Libertyschepen nog om drinkwater
verlegen waren. Er lag er inderdaad
een op de kolenboeien, vlakbij de pier
van de SHV waar al enkele kolenkranen langszij getrokken waren. We
maakten langszij vast en mijn vader

ging naar boven om bij de machinist
of de kapitein van de zeeboot te informeren of er nog water nodig was.
Storm
Het was prachtig weer, maar opeens
veranderde dat. Het begon steeds harder te waaien en in een paar minuten
blies ons een hevige storm om de
oren. Het stormde zó hard dat de Liberty aan zijn trossen begon te rukken
en los sloeg. De kolenkranen langszij,
hadden hun ankers gepresenteerd en
lagen muurvast op hun plaats. De
staaldraden waarmee ze vast gemeerd
waren aan de Liberty hielden het
echter niet en met daverende klappen
braken ze los. Onmiddellijk ging de
Liberty aan de haal. Op dat moment
kwam mijn vader langs een touw naar
beneden zwieren, (hij was toen toch
al bijna zestig), stormde de stuurhut
in en beval een kapot getrokken
staaldraad die van de Liberty naar
beneden hing op de voorbolder te beleggen, zodat hij het schip van achter

kon afdraaien om weg te varen. Op
het moment dat hij vrij van de Liberty
was en achteruit begon te draaien,
kwam een van de boeien waaraan de
Liberty gemeerd had gelegen onder
dat zeeschip door en sprong zeker een
meter uit het water. Als we maar even
later waren geweest had die boei een
groot gat in de bodem van ons schip
geslagen. Een tankboot zinkt niet zo
snel, als het gat in de ladingtanks komt
kan alleen de tank vollopen, een gat in
de machinekamer was natuurlijk niet
zo mooi geweest. Heel voorzichtig
zijn we in die barre storm naar de
ingang van de Waalhaven gevaren.

Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl
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Steun bij rouw
Bij Humanitas Voorne-Putten Rozenburg
werken veel vrijwilligers. Eén van die
activiteiten is Steun bij Rouw. Vrijwilligers,
veelal zelf ervaringsdeskundigen, gaan op
bezoek bij mensen die een verlies hebben
te verwerken. De bezoeken worden door de
mensen zelf aangevraagd bij de coördinator
van Steun bij Rouw. Dit vrijwilligerswerk
geeft ontzettend veel voldoening, vooral als
je ziet dat de mensen die bezocht worden
vanuit een diep dal weer opklimmen en
weer gaan deelnemen aan het leven om hen
heen. Voelt u iets voor dit mooie en dankbare vrijwilligerswerk? Schroom niet, maar
neem contact op met onze coördinator op
telefoonnummer 06-20208751.

Vrijwilligers gezocht
De Unie van Vrijwilligers (UVV) is op
zoek naar: chauffeurs voor vervoer van verstandelijk gehandicapten, gastvrouwen/-heren en assistenten bij diverse activiteiten in
zorgcentra en voor een divisie ouderenpsychiatrie, creatieve assistent voor activiteiten
in een wijkcentrum, baliemedewerkers in
een bezoekerscentrum van een botanische
tuin of oogziekenhuis, moedermaatjes,
rolstoelrijders voor thuiswonenden en
bezoekvrijwilligers voor mensen met een
lichamelijke handicap of niet aangeboren
hersenletsel. Er is een inwerkperiode,
goede begeleiding, prettige werksfeer,
reiskostenvergoeding en werktijden zijn in
overleg. Wilt u zich inzetten voor mensen
die uw hulp goed kunnen gebruiken belt
u dan voor meer informatie over deze en
andere vacatures met 010-4130877 of
info@uvvrotterdam.nl.

Officiële uitreiking
CD-luisterboek 25
jaar Radio Rijnmond
De Unie van Vrijwilligers (UVV) is op
Zondag 21 december om 15.00 uur nam
Rob Wiegman, directeur Luxor Theater
Rotterdam én voorzitter van de ProgramPDUDDGYDQ5795LMQPRQGRI¿FLHHOKHW
eerste exemplaar in ontvangst van het
CD-luisterboek dat is gemaakt ter ere van
het 25-jarig bestaan van Radio Rijnmond.
De overhandiging was in het pand van
RTV Rijnmond aan de Lloydstraat 23 in
Rotterdam. De CD met de titel ‘Kan dat
gepraat niet wat minder’ bevat 145 minuten
aan opmerkelijke, mooie, grappige en ontroerende radiofragmenten uit de afgelopen
25 jaar. Radio Rijnmondpresentator Roland
Vonk maakte de selectie van radiofragmenten. Met en over Nico Haasbroek, Bep van
Klaveren, Jules Deelder, Mike Boddé, A.
Moonen, Pim Fortuyn, Bram Peper, Bill
Clinton, Willem van Hanegem, Wilfried
de Jong, Bob den Uyl, Willie Batenburg,
Ivo Opstelten, Lee Towers, en natuurlijk
Feyenoord, de Erasmusbrug, Leefbaar Rotterdam, de Kuip en Bokito.
Het CD-luisterboek wordt uitgegeven door
uitgeverij Rubinstein en is te verkrijgen in
de betere cd-handel.
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De kano
Het was, denk ik, een
verjaardagscadeau. De
tweedehands kano lag
in Hillegersberg en ik
peddelde ermee naar de
stalling in Overschie. Dicht
bij het Vroesenpark, dus
niet te ver op de fiets.
Neef Wim hielp me met het
breeuwen van de naden en
we voorzagen de boot van
een nieuwe laag verf. Ook
gaven we hem een andere
naam. Dat werd, heel origineel; WIKO
Over de Schie lag een ophaalbrug.
Die is nu vervangen door een vaste
verbinding die deel uit maakt van het
Kleinpolderplein.
Als we gingen kanoën, voeren we
meestal onder die brug door in de
richting van Delft of naar de Van
Nelle-fabriek.Met een vriendje,
wiens naam ik helaas vergeten ben,
ging ik op een middag het water op.
Wij maakten er vaak een dolle boel
van, waarbij omslaan nogal eens
voorkwam.
Daarom besloten we zoveel mogelijk
kleding uit te doen en ergens aan de
wal op te slaan. Maar waar? Tussen
de balken van de brug. Dat was een
puike plek. Daar zou niemand ze
ontdekken. Zo gezegd, zo gedaan.

- De ophaalbrug waar Koen en zijn vriendje hun kleding tussen de balken verstopten. Hier is nu het Kleinpolderplein (foto Voet) -

Afgesloten
:HKDGGHQHHQHLQGHORRV¿MQHPLG
dag en besloten om ongeveer vijf uur
richting Blijdorp te varen. Al 100
meter voor de brug zagen we dat er
iets aan de hand was. Een viertal politieagenten stonden daar met touwen
en “ankers”(?) naar iets te vissen.
Toen wij onder de openstaande brug
doorvoeren stopten ze even, maar
wij zagen dat onze kleren verdwenen
waren. Nou, het was wel duidelijk.
Een eindje verder legden we aan en
ik liep in mijn onderbroek naar het
wegdek. Daar lagen twee stapeltjes
natte kleding. Ik herkende mijn

shirtje en zei tegen de dichtstbijzijnde agent: “Mag ik mijn kleren
meenemen?” “Jouw kleren? Weet
je dat zeker?” “Jawel meneer en die
andere zijn van mijn vriend, daar in
de kano.”
Er kwamen wel zes agenten om me
heen staan en ik voelde me toen wel
erg klein. Ze klonken niet vriendelijk. Of ik wel wist dat dit de enige
weg tussen Rotterdam en Den Haag
was en dat die nu al twee uren door
mijn schuld afgesloten was? Nou
nee, ik deed dat toch niet expres?
Mijn naam werd genoteerd en mijn
ouders zouden er nog wel van horen.

Thuisgekomen wist ik met een
verhaaltje mijn moeder te overtuigen dat we in het water gevallen
waren. Dat mijn schoenen ook weg
waren heeft ze, geloof ik, nooit
gemerkt. Maandenlang wachtten
we tevergeefs op reacties van onze
wederzijdse ouders, daarna sleet de
angst wat weg. Mijn ouders hoorden
dit verhaal pas toen ik al een vol jaar
zeeman was. Zo’n zeven jaar later.
Koen Lecker
Koetlaan 7
2625 KR Delft

Jan Roovers fotografeerde Schiedam
bij voorkeur op zondagmorgen
Foto’s om van te likkebaarden van Jan Roovers zijn opgenomen in deel 3 van ‘Roovers in Schiedam’. Dit keer
samengesteld door Laurens Priester en Henk Slechte. Het
duo neemt de lezer en kijker mee op een wandeling door
De Gorzen, een van de oudere wijken van de jeneverstad.
Johan Franciscus Henricus Roovers
(1912-2000) was een Rotterdamse fotograaf die de wederopbouw in beeld
bracht. In opdracht van gemeenten,
bedrijven of gewoon op eigen houtje
legde hij jaar na jaar vast hoe de
steden groeiden en veranderden.
Ook in Schiedam was hij actief en
hij werkte vaak in opdracht van het

- De omslag van het derde fotoboek over
Schiedam Foto’s Jan Roovers/Arnoud Voet -

Schiedamse gemeentearchief. Zijn
jarenlange werk in die gemeente resulteerde in 4485 bijzondere foto’s, die
nu eigendom zijn van uitgever Arnoud
Voet in Capelle aan den IJssel.
Gemeentewerken van Schiedam
leverde Roovers destijds lijsten met
namen van straten en wijken die
vastgelegd moesten worden. Aart
Voogd van der Straaten, die toen bij
het archief werkte, ging met hem mee
op pad om te helpen met de apparatuur, maar ook om te overleggen over
keuzes of standpunten. Het archief
was gecharmeerd van documentaire
foto’s van gevelwanden. Om te zorgen
dat die niet al te zeer verstoord werden
door verkeer of spelende kinderen
gingen de twee bij voorkeur op zondagochtend fotograferen.
Roovers maakte echter ook foto’s van

- De Groenelaan bij het Wilhelminaplein in 1958 -

boeiende straattaferelen met bakkers,
melk- en schillenboeren. Het boek
heeft er een fraai mix van. De kwaliteit van de 101 afgedrukte foto’s in dit
door Voet uitgegeven boek is hoog,
zoals in al zijn boeken.
Eerder verschenen in deze serie
‘De verstilde brandersstad’ en ‘De
modernisering van de binnenstad’.
µ5RRYHUVLQ6FKLHGDP¶NRVW¼
Te koop in de reguliere boekhandel of

te bestellen bij Voet, Dorpsstraat 158,
2903 LB Capelle aan den IJssel, email: arnoudvoet@orange.nl of www.
uitgeverijvoet.nl.
Bekijk ook twintigduizend andere
foto’s op een andere site van Voet:
www.fotovanrotterdam.nl
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:
NU ALLE SOORTEN LAMINAAT
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Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel
volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

GRATIS GELEGD!

Wat doen wij zoal:

vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

€ 74,-

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

1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering
3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

7. Verhuizingen transport e.d.
8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.
5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

c.q. te verrekenen met de ontruiming

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

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

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam •

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel Nederland

Interﬂoor Celebrate
400 br van € 108,- voor

€

88,50 p.m.



Woninginrichting Verschoor het juiste adres voor:

' 
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De schoenmaker
heeft meer in huis
dan u denkt!



Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

+

 ! "

Tapijt - Bedden - Gordijnen - Laminaat - Vinyl
Houten vloeren - Zonwering - Behang

  
  
   

  ! "

TAPIJT - BEDDEN - GORDIJNEN
LAMINAAT - ZONWERING

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P



#$%% &   

Industrieweg 19 - Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890 - fax 0180 - 594499
www.woninginrichtingverschoor.nl
Showroom open:
dinsdag
10.00-17.00
woensdag 10.00-17.00

Tel.: 0651338998

KvK Rotterdam nr: 24313480 • www.dewoningontruimer.nl

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese
Voetonderzoek alleen volgens afspraak

 * ,  &
-  "
! - .
 

  ! "

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





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

#$%%   & &

www.schoenmakerijagterberg.nl

      

Dominicus
!#$$#

Reeds ruim 40 jaar
Meestergoudsmid

QDWXXUVWHHQEURQVUYVRIJODV
YRRULHGHUEXGJHWHQYDQNODVVLHNWRWPRGHUQ
%H]RHNRQ]HVKRZURRPLQGHUHJLR
0DGDPH&XULHVWUDDW%XUJYDQ:DOVXPZHJ
*1'RUGUHFKW0=5RWWHUGDP
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Wij werken al uw ideeën uit
naar de door u gewenste sieraden.
Wij kunnen ook uw oude
trouwringen omwerken naar
prachtige draagbare sieraden,
eventueel voorzien van
een of meerdere diamantjes.
Wij geven de beste prijs
voor uw oud goud.
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- Han van den Broeke
zoekt zijn voormalige
collega, vermoedelijk
een latere wijkagent in
IJsselmonde, hier aan
het werk op de torenspits
van Heilig Hartkerk in
Schiedam Privéfoto’s Han
van den Broeke -

- Een stukje van de Beijerlandselaan in de decembermaand van 1983, zoals velen het zich met Jan
Maters zullen herinneren
Foto collectie Rein Wolters -

Zuurkool uit het
vat bij Simon de Wit
Met veel interesse heb ik RW’s
mijmerZUIDhoekje gelezen in De
Oud-Rotterdammer van 11 november
over de Beijerlandselaan. Ik ben Jan
Maters, zoon van slager C.J. Maters.
Onze winkel was op het korte stukje
van de Beijerlandselaan 43b (tussen Slaghekstraat en 2de Rosestraat)
naast de brood- en banketbakkerij van
Ewald Behle op 45. Dat was in de jaren
vijftig en zestig. Mijn moeder heeft
na het overlijden van mijn vader de
zaak een aantal jaren voortgezet, maar
door goedgelovigheid in de mens is de
winkel helaas failliet gegaan.
Ik werk in de Rotterdamse haven en
woon in het Brabantse Rijsbergen.
Dagelijks pendel ik heen en weer.
Gelukkig neemt een collega altijd De
Oud-Rotterdammer voor mij mee.
Vaak met voor mij herkenbare stukjes
nostalgie, zoals van de Beijerlandselaan. Al lezend komen de beelden dan
voorbij. Het is natuurlijk onmogelijk
alles op te noemen, maar als zoontje
van een middenstander kwam ik nogal
eens binnenvallen bij alle genoemde
winkeliers. Al was het maar voor de
snoep of zuurkool uit het vat bij het
¿OLDDOYDQNUXLGHQLHU6LPRQGH:LWRS
35, waar de vader van Jopie Pot chef
was. Verder bij de muziekhandel van
Simonis en bij drogisterij en parfumerie Van Pelt op 17 om mijn haar te
laten knippen. Dikwijls huilend, want
toen al wilde ik een kuif, wat mijn vader niet tolereerde. Ook bij de familie
L. Nolte, van juwelier en horlogerie
De Klokkenhal op 23, kwam ik soms
binnen om kinderpostzegels aan de
man te brengen. Het artikel bracht mij
heel veel memories, waar ik de auteur
dankbaar voor ben.
jan.maters@gmail.com

Han van den Broeke
monteerde neonkruis
op torenspits Kruisvindingkerk
Soms openbaren zich herinneringen met een wederzijds
raakvlak. Zoals die van de op 17 december 65 jaar geworden Han van den Broeke (hanvandenbroeke@planet.
nl) en mij. Een uitgebreide e-mail van hem bracht boven
water dat we lid waren van dezelfde scoutinggroep Sint
Franciscus in de Afrikaanderwijk. Zijn vader was daar
een van de oprichters. Gedwongen door drukke werkzaamheden moest pa Van den Broeke zijn functie als
hoofdleider op 20 oktober 1948 overdragen. Nog vele
jaren daarna was de Franciscusgroep succesvol actief.
Toch hebben Han en ik elkaar niet
daadwerkelijk gekend, want ik ben
drie jaar jonger dan hij. Han was al
lid van de verkenners, toen ik bij
de welpen kwam. Samen herinneren we het gezamenlijk jaarkamp
1954 van welpen en verkenners in
de bossen bij Rijsbergen. Wij in
een boerenschuur op strozakken
en de verkenners in afgedankte
legertenten.
Han van de Broeke ging naar de
Maria kleuterschool op de Lange
Hilleweg, de lagere de St. Louisschool aan de Putselaan en de technische Don Bosco. Zijn oom Joop
van Velzen en neven en nichtjes
woonden in de Johannes Brandstraat 16, onder wie mijn klas- en
leeftijdgenoot Tonnie. Ans, de zus
van Han, was bevriend met Bep
van Hulst van de Klosstraat. Bep
was onze akela bij de welpen. Haar
broer, sleepbootkapitein Arthur,
was vaandrig bij de verkenners
onder verenigingsleider én hopman
Theo Arnz uit de Joubertstraat en
oubaas Jan Baijens, scheepssmid in
de Anjerstraat. Daarbij was Arnz in

- Han van den Broeke bezig met onderhoud aan het groene neonkruis op de spits
van de Kruisvindingkerk. De straat beneden
is de Beukendaal -

hart en nieren politieman.
Koekkruimels
Han van den Broeke is lang met
Piet van Hulst bevriend geweest
en ik enige tijd met zijn (al vroeg
overleden) jongere broer en
klasgenoot Frans. Geruime tijd
was Han leider van de Hertenpatrouille, samen met oud-welpen als
Gerard Hardeman (Hillelaan), Don
Huisman, Ton Flobbe (Steinwegstraat), Leo en Willie Vrauwdeunt
(Maliestraat), Joop Clarijs en Kees
Haze (Johannes Brandstraat).
Op zijn 17de begonnen Han, Arthur
van Hulst en Guus Patings (Oranjeboomstraat) de zeeverkennersgroep
Admiraal de Ruyter in IJsselmonde
en daar is het trio acht jaar actief
mee geweest. Akela Bep van
Hulst was ook bevriend met Bep
Scheffers, dochter van de bekende
banketbakker van de Polderlaan.
Elk kind van Zuid heeft in die jaren
aan de achterdeur in de Noordpolderstraat wel eens aangeklopt met
een stuiver in de hand voor een
puntzak koekkruimels.
Net als ik hielp Han van den
Broeke bezorgers van brood- en
banketbakkerij Van der Meer &
Schoep aan de Polderlaan, waar hij
woonde op nummer 78. Hij reed
ook mee met de vrachtwagens van
het bedrijf voor het overal in de
VWDGEHYRRUUDGHQYDQZLQNHO¿OL
alen.
Torenspits
Vader Van den Broeke is geboren
in de Oranjeboomstraat en had
daar, op nummer 281, met een paar
broers elektrotechnisch bureau

- Vanaf de toren van de Kruisvindingkerk maakte Han van den Broeke in de jaren
zestig deze foto van het Breeplein en de overliggende Breepleinkerk -

Electro-Motor. In 1957 begon hij
op de Kleiweg 44 voor zichzelf
onder de naam Frans van den
Broeke. Zeven jaar daarna kwam
Han in het bedrijf en hij bleef het
39 jaar trouw tot zijn afscheid
van de besloten vennootschap in
december 2003.
Vader Van den Broeke had de
bezieling om torenspitsen van
kerken te voorzien van een kruis
van groen neonlicht. In het land
installeerde hij er zes, waaronder
op de St. Vituskerk van 95 meter in
Hilversum en de Heilig Hartkerk
in de Gorzenwijk van Schiedam.
Als kleine jongen mocht Han mee
de toren in. Het enige torenkruis
dat hij in onderhoud van zijn vader
overnam is dat van de Heilige
Kruisvindingkerk bij het Breeplein.
Baken
Van in de houten dakspanten
gekerfde teksten weet hij dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog

in de toren een paar geestelijken
ondergedoken zaten. Voor onderhoud van het bijzondere kruis is
Han nogal eens via de trappen naar
de torenspits geklommen. Als hij
daar op zijn griezelige en eenzame
positie aan het werk was, kon hij
zich steevast verheugen op in zijn
richting wijzende mensen. Vanaf
de hoge plek legde Han meer dan
HHQVIRWRJUD¿VFKGHYHUDQGHULQJLQ
de omgeving vast. Bij het bedrijf
van zijn vader werkte een monteur
(Jan Kooi(j)man??) die onder meer
hielp bij het plaatsen van het kruis
op de spits van de Heilig Hartkerk,
een baken voor schepen die op
de Nieuwe Maas aan Schiedam
voorbij voeren. Han weet dat die
collega in de Meerdervoortstraat
woonde, naderhand bij de politie
is gaan werken en waarschijnlijk
in IJsselmonde wijkagent geweest
is. Hij is nieuwsgierig hoe het hem
vergaan is.
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***ONTWERP***
***AANLEG***
***ONDERHOUD***
***SCHUTTINGEN***
***RENOVATIE***
***BLOKHUTTEN***

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten!
7SJKCMJKWFOEQFSTPPOMJKLBEWJFT
,VOTUHFCJUUFO GSBNFT QMBBUKFT
,MJLHFCJUPQJNQMBOUBUFO
,SPOFOCSVHHFOPQJNQMBOUBUFO
$PNQVUFSHFTUVVSEJNQMBOUFSFO OJFVX 
&ÊOEBHTSFQBSBUJFTFSWJDF
/B[PSHFODPOUSPMF

4NJMFDMJOJDTUBBU
WPPS
DPNQMFUF
EJFOTU
WFSMFOJOH

Nieuw bleken
van tanden,
in 1 uur langdurig
resultaat
introductieprijs

F 395,-

8JOLFMDFOUSVN#JOOFOIPG
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www.smileclinic.nl
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VLOERVERWARMING
COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende
vloeren

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex
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WIJ WERKEN
MET VASTE
PRIJZEN !!!

Een begrip in vloertegels sinds 1987
3

r

*** VOORNE-PUTTEN *** HOOGVLIET *** ROTTERDAM***
***SCHIEDAM/VLAARDINGEN *** ALBRANDSWAARD***
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VAN KLEIN KLUSJE TOT COMPLETE AANLEG !!!
GARANTIE OP ALLE
WERKZAAMHEDEN
EN MATERIALEN
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TELEFOON: 010 - 4373770 // 0181 - 326774
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Gezegende Kerstdagen en
een Voorspoedig Nieuwjaar
Dat was de tekst op de tientallen prentbriefkaarten, die in de dagen voor Kerstmis
in Huize Van der Struijs de deur uitgingen. ’t Was in de tijd, dat op een Kerstkaart
nog een postzegel van twee guldencent geplakt kon worden, dat staat nu gelijk aan
minder dan 1 eurocent! De laatste twee dagen voor Kerstmis waren voor mijn vader
een hectische toestand. Op de 23e december verliet hij ’s morgens rond 5 uur ons
huis, om daar op Kerstavond rond 9 uur terug te keren. De tussenliggende uren was
hij in zijn slagerij actief geweest, had alle (rollade)bestellingen tot een goed einde
gebracht en vele tientallen klanten een goed-, gelukkig-, gezegend- of zalig Kerstfeest
gewenst. Bij zijn wensen hield hij altijd rekening met ‘het houtje’ van zijn klanten!
Als de laatste klant 24 december
rond 18.30 uur de winkel had verlaten, brak voor vader, winkeljuffrouw
Tante Suus en mij het moment aan,
dat de zaak nog even moest worden
schoongemaakt. Voorbijgangers
zouden tijdens de Kerstdagen niet
kunnen zien, wat voor ‘troep’ de
voorgaande dagen te weeg hadden
gebracht.
Rond 20-21 uur stapte pa op z’n
0RVTXLWREURP¿HWVHQLNSUREHHUGH
RSP¶Q¿HWVKHPELMWHKRXGHQ+HW
ritje Zwaanshals – Schans werd zo
in een klein kwartiertje afgelegd.
Thuis wachtte in ieder geval een kop
warme cacaomelk; niet elk jaar was
er een Kerstboom met kaarsjes. Na
de chocolademelk moest het bezwete
lichaam gewassen worden. Daar
onze woning niet over een douche
beschikte (normaal ging ik naar
het badhuis in de Bruynstraat), was
ik aangewezen op de keuken. Wij
beschikten destijds al over een gasgeiser (door mijn jongste zusje een
keizer genoemd), dus warm water
was voor het poedelen voorradig.
Rond 10 uur stortte ik doodmoe in
bed.

- Leger des Heils anno 2008 -

Eerste Kerstdag werd ik rond 4.30
uur gewekt. Mijn ouders gingen,
+HLOVVROGDDW]LMQGHQDDUKHW/HJHU
GHV+HLOVJHERXZLQGH6SDQMDDUGstraat. Ik kreeg de nodige ‘opdrachten’ waar rond 8 uur aan voldoen
moest zijn.
Mijn vader, muzikant, en mijn
moeder, zangbrigadelid, vertrokken
voor een nachtelijke ‘straatzang’. Dit
hield in, dat men in een straal van
PHWHUURQGKHW/G+JHERXZ
op diverse straathoeken muzikaal
liet horen, dat het Christuskind was
geboren.
Om 6.30 uur begon de eerste Kerstsamenkomst van het Delfshavense
/HJHUGHV+HLOV7HJHQDFKWXXU
kwamen mijn ouders, wel dan niet
vergezeld van vrienden, weer thuis.
Zij schoven aan aan het Kerstontbijt,
dat ik volgens hun eerdere wens in

orde had gemaakt. En zo begonnen
de Kerstdagen!

,NKHEJHHQ¿MQHKHULQQHULQJHQ
aan deze Kerstvieringen. Tegen 10
uur vertrokken mijn ouders weer
voor een Kerstsamenkomst in het
/HJHU2PXXUZHUGGDDUGH
Zondagschoolkerstviering gehouden
en tegen 14.00 uur waren m’n ouders
weer thuis. Zij verwachtten dan een
NRSNRI¿H2RNPRHVWKHWYOHHVQLHW
altijd een rollade, bruin, gebraden en
gaar in de juspan liggen.
‘s Middags bekeek pa de binnenkant
van zijn ogen (Vind je dit gek? De
man liep op z’n tandvlees!), maar
vertrok met ma om 16.30 uur weer
naar de Spanjaardstraat. Bij het
/HJHUZHUGGH.LQGHUVDPHQNRPVW
gehouden! Aansluitend was de
Straatzang op de hoek Spanjaardstraat/Schiedamseweg. Bij slager
Bolraap probeerde men het geluid
van de kerkklokken van de RK-kerk
te overstemmen, maar daar deze
kerk op 75 meter afstand stond, lukte
dat slecht. Direct ná de Straatzang
was de avond Kerstsamenkomst,
deze duurde tot 21 – 21.30 uur. Ook
nu kwamen vaak mijn ouders niet
met z’n tweeën thuis, dat er bezoek
meekwam was meer regel dan
uitzondering.

Oudejaar
Al eerder schreef ik in het Spionnetje over de Oudejaarsavondviering
(driemaal woordwaarde). Mijn
herinneringen zijn niet echt positief:
bijbellezing en gebed op zo’n avond
zag deze 13- tot 19-jarige niet zitten.
7HUZLMOGHHHUVWHVFKHHSVÀXLWHQORHLden, gingen mijn vader en moeder op
de knieën. Mijn vriend Joop van der
Ven wilde dat ik op straat kwam en
hing aan de trekbel (viermaal bellen
was voor ons). Maar vader, hardop in
gebed zijnde, negeerde de bel.
Nu, in 2008, kan ik nog steeds niet
aan de decemberfeestdagen thuis
denken, als iets wat je meegemaakt
moet hebben. Mijn ouders stonden
DOV+HLOVVROGDDWRSHQYRRUGHµHOOHQde’ van anderen, maar wat er binnen
hun gezin met hun eigen kinderen
gebeurde, had – zo is mijn ervaring
– niet hun voornaamste belangstelling. Maak ik hiermee mijn ouders
zwart? Sleep ik ze door het slijk? Ik
denk het niet, want het is mijn opzet
niet! Dit was hun leven. Ik laat alleen
weten, hoe ik in 2008 terugkijk op
de gebeurtenissen, die ruim 50 jaar
eerder in mijn leven plaatsvonden.
Alleen het feit al, dat ik nu in deze
krant aandacht aan mijn ‘toen’
besteed, geeft aan welke indrukken
die feestdagen van destijds tot nu toe
op me hebben gemaakt. Toen viel er
niet over te praten, nu is daarin nog
niet veel veranderd.
Ik denk dat er anderen zijn, die in
hun leven vergelijkbare situaties hebben meegemaakt. En zo niet: ik zag
toch mijn verhaal in mijn Spionnetje!
Heen en Weer
+HWµYHUVFKLOYDQPHQLQJ¶GDWLN
oktober 2008 had met Nel Koster,
een passagiere tijdens de DOR/
Spido-rondvaart, levert tot op de
dag van vandaag veel reacties op.
Brieven worden volgeschreven over

door Aad van der Struijs

GHURXWHVGLHGH+HHQHQ:HHUERRWjes destijds voeren. Bijna iedereen
gaat voorbij aan de basis van het
‘geschil’.
,NOLHWGH+HHQHQ:HHUWLMGHQVP¶Q
explicatie varen tussen Willemskade
– Katendrecht – Wilhelminahoofd.
Nel Koster zag dit Wilhelminahoofd
graag veranderd in Prinsehoofd
(Noordereiland). Diverse lezers lieten
PHZHWHQGDWKHW+HHQHQ:HHUWMH
het Prinsehoofd aandeed vanaf het
Willemsplein door een tussenstop op
weg naar de Parallelweg. Duidelijk
ZDVGDWGH]H+HHQHQ:HHUQLHWVWH
maken had met de Katendrechtse
veerverbinding. So far so good.
Maar nu komen er ineens lezers,
die zeggen dat ik niet volledig ben
PHWGH+HHQHQ:HHUWMHV=LMZLM]HQ
PLMRSGH+HHQHQ:HHUWXVVHQ
Maasstation en Antwerpsehoofd
(Noordereiland) en de verbinding
6FKLHPRQG±+HLMSODDW±6OXLVMHVGLMN
/RVYDQKHWIHLWGDWGH]H+HHQHQ
Weerverbindingen niet ter discussie
stonden, wil ik wel zeggen dat ik
QRRLWYDQHHQJHPHHQWHOLMNH+HHQHQ
Weer tussen het Maasstation en het
1RRUGHUHLODQGKHEJHKRRUG'H+HHQ
en Weer vanaf Schiemond kende ik
maar al te goed: het bootje bracht me
naar het strandje vlakbij de RDM of,
na zo’n 800-1000 meter lopen, bij het
strandje van Pier 7.
De schepen bestaan nog steeds. Van
GHKHHU&-6SDQMHUXLW+HOOHYRHWsluis kreeg ik de mededeling, dat
YHHUERRW+HHQHQ:HHU,RIZHOOLFKW
II nog altijd in gebruik is bij de
scoutinggroep Fridtjof Nansen in
Barendrecht. Daar vaart hij onder de
naam ms Fram. We stoppen nu met
GH+HHQHQ:HHU,NNULMJKHWHU+HHQ
en Weer van!
Oproepen
Deze krant staat op de laatste
pagina’s vol oproepen naar mensen
YDQWRHQ+HEEHQGLHRSURHSHQQX
HQLJHIIHFW"-+-:YDQGHU6FKDDI
uit Krommenie liet mij het volgende
succes weten: “Naar aanleiding van
een fotootje uit 1941, waar we met
zestien kinderen op staan, kwamen
we op de gedachte een oproep in
DOR te plaatsen om de anderen terug
te vinden. Woensdag 27 december
2006 plaatste de redactie op verzoek
van mijn klasgenote een oproep,

we konden toen nog niet digitaal
over dat fotootje beschikken. Die
oproep leverde een aantal reacties
op, variërend van nog levende klasgenoten tot meldingen van familie
of kennissen van verschillende
overleden klasgenoten. Een aantal
bleef onvindbaar. Dit voorjaar had
ik wel een digitale foto.
Op 1 april 2008 werd de oproep met
foto en een lijstje met namen van degenen die wij nog zochten geplaatst,
dat leverde weer reacties op van familie van overledenen en enkele nog
in leven zijnde klasgenoten. Intussen
is een klasgenoot die zich twee jaar
geleden meldde helaas overleden.
Van de kinderen op de foto, die in
1929 of vóór 1 maart 1930 geboren
zijn en tussen 1936-1942 op de Vredenoordschool zaten, zijn er nu nog
vijf in leven terug gevonden. Van
vijf is bekend dat zij zijn overleden
en over de overige zes is niets met
zekerheid bekend. Drie wonen nog in
5RWMHNQRUpHQLQ¶V+HUWRJHQERVFK
en ikzelf in Krommenie.
Aan de overledenen kan ik niet meer
vragen op dit artikel te reageren.
Maar misschien zegt dit bericht van
de heer Van der Schaaf u iets. Schrijf
dan naar de Teresjkowastraat 8,1562
BW Krommenie of bel tel. 0756286171. Emailen kan ook, het adres
is J.v.d.Schaaf3@kpnplanet.nl.
Dit is leuk
Bijgaand emailtje maakte indruk op
de redactie: “Bij deze mijn hartelijke dank voor de gisteren per post
ontvangen attentie als waardering
voor het ingezonden verhaaltje over
de “Waar was dat nou foto, No. 77”.
Toevallig komt mijn leeftijd (77)
overeen met het serienummer van de
foto. Ik kijk iedere keer weer uit naar
de volgende editie van uw krant op
Internet. Nogmaals mijn hartelijke
dank. Rien Stam, 99/593 Sansai Noi
6DQVDL&KLDQJ0DL7+$,/$1' 'XVQLHW9LHWQDP ´
Tot slot: ik volg het voetspoor van
mijn vader en wens u, rekening
houdend met uw houtje, goede-,
prettige-, gelukkige-, gezegende
of zalige Kerstdagen en een zeer
Voorspoedig Nieuwjaar.
Spionneur
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Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

DAT IS PAS THUISKOMEN!
RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.

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

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel!

www.dmddesign.nl

RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.

Boekhouding vanaf
50 euro per maand
Alle belastingzaken

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

www.ADMINAUT.nl
Bel voor een
Gratis Offerte !
010-89 20 450
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 495,-

Sovaat Medical
De RT 220 van Sovaat Medical wordt
gebruikt bij problemen met diabetes
of vaatziekten. Pijnloze geluidsgolven
helpen meestal vaatvernauwingen en
pijn te verminderen.

VOER!
G R AT IS V E R
!

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

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

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)
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0181 - 452 32

www.relaxcomfor t.nl

Thuisbehandeling is mogelijk.

Nu ƟũĚelijk van Φ 800
voor Φ 600 per maand.
(Alleen in Hoogvliet:
10 behandelingen voor Φ 300)
Info: 010-4167177 of 06-23593980
www.sovaatmedical.nl

LG 40” LCD (106cm)
- HD Ready resolutie
- 15.000:1 Dynamische
contrast ratio
- 8ms reactiesnelheid
- 3x HDMI versie 1.3
- Invisiible speakers
- Moving LED
Normaal 1199,nu decembermaand

Prettige Kerstdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

D 699,-

Voor meer informatie www.monuta.nl
Schiedamseweg 31
Tel.: 010 - 477 92 10

Lage prijzen - beste ser vice

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22
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Voorganger stoomschip Rotterdam
Met veel belangstelling lezen wij regelmatig uw blad, met zijn vele interessante
wetenswaardigheden uit vroeger jaren. Als geboren Rotterdammer is dat altijd
leuk. Zo ook de terugkeer van het stoomschip Rotterdam op 4 augustus. In uw blad
stonden daarover foto’s met omschrijving van de geschiedenis van de Rotterdam.
Wij bezitten een originele foto van de voorganger van dit schip. De opa van mijn
vrouw, Maarten Noordhoek, leefde van 1861 tot 1937. Hij werkte altijd bij het
loodswezen. Vroeger zat dat in Hellevoetsluis en later, bij het gereedkomen van de
Nieuwe Waterweg, in Maassluis. Maarten Noordhoek kwam als ervaren loods in
dienst bij de Holland Amerika Lijn. Hij was klein van stuk, maar stond bekend als
doortastend en kordaat. Onderaan op bijgaande foto staat: ‘S.S. Rotterdam – loods
– M. Noordhoek 27-9-1919’ en op de achterkant: ‘S.S. Rotterdam stoomde onder
mijn aanwijzing naar binnen in de Nieuwe Waterweg – passeerde Hoek vanHolland’. Hieruit blijkt dat hij trots was dit schip naar binnen te mogen loodsen, naar
zijn ligplaats bij de Holland Amerika Lijn. Waar en wanneer de Rotterdam van de
foto is gebouwd weten wij niet, evenmin waar hij gesloopt is. Als iemand van uw
lezers daarmee bekend is, zouden we dat graag vernemen. Dat maakt de geschiedenis dan compleet.
Kronemeijer.j@12move.nl, 0348-418185
Vergissing
In DOR 24 stond een verhaal van
voetbaljournalist Dick van den
Polder over ‘De vergissing van Karel
Lotsy’. Publicaties over de voetbalhistorie lees ik altijd met veel plezier,
maar met dit verhaal was ik minder
blij. Dick schrijft over de invoering
van het betaald voetbal in Nederland
en meldt dat er op de eerste speeldag
bij de herstart van de competitie op
28 november 1954 drie Rotterdamse
clubs present waren, Feijenoord,
Sparta en Excelsior. Maar er was
nog een vierde club uit Rotterdam
op deze eerste speeldag, Xerxes. Dat
hij Xerxes, al dan niet bewust, niet
vermeldt, is een pijnlijke vergissing.
Xerxes speelde op 28 november thuis
tegen het Dordtse DFC voor 7000
toeschouwers met 1-1 gelijk en de
17-jarige Coen Moulijn scoorde aan
de Xerxesweg voor Xerxes. Voor
de volledigheid zij vermeld dat het
elftal verder bestond uit keeper Freek
Vermeer, Pim Visser, Freek van der
Lee, John Lebbink, Gerard van der
Valk, Jan Middeldorp, Jaap Kanters,
Joop Brand, Dick Vollebregt en Jan
Engelman.
Bram Bos
Archivaris Xerxes
06-48630346
---------------------------------------Ballorige jongens stopten
zakje blauw in wijwatervat
Het verhaal over de St. Theresiakerk
vonden we leuk, maar beknopt. Mijn
man, Kees van Dijk, ‘hoorde’ aan
deze kerk. Zijn beide broers, Aad en
Piet van Dijk, een tweeling, zongen
in het jongenskoor van deze kerk.
Aad en Piet waren heel muzikaal en
bespeelden vaak met jongens diverse
soorten mondharmonica’s in het
bushokje van lijn 9. Er was altijd een
JURRWJHKRRU'HMHXJGJLQJÀDQHUHQ
over de Hilleweg, maar mocht niet
in groepjes blijven staan. Mijn man
heeft diverse keren een tik met de
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stok gekregen als ze op het bevel
niet snel genoeg doorliepen. U ziet,
bij het lezen van uw krant komen de
herinneringen boven. Ik ben geboren
Rotterdamse, maar heb nooit van
de stad gehouden. Toch, nu je er
niet meer woont is het heerlijk zo’n
krantje te lezen. Maar ik heb geen
heimwee hoor!
Joke van Dijk
---------------------------------------Haspelstraat
Na vele jaren ging ik naar mijn oude
woonadres. Mijn huis was er niet
meer, maar herinneringen des te
meer. Ons huis was in de Haspelstraat 29a Delfshaven. Wie kan het
danszaaltje nog voor zich halen van
West End, in de Schipperstraat; daar
woonden wij boven. Wij gingen met
een heel stel uit de straat naar dansles
op zondagmorgen en ’s avonds vrij
dansen. Als het slotnummer speelde,
ging bij ons het raam open om te
kijken of ik gelijk naar huis kwam.
Mijn danspartner was Frans de
Nooijer. Hij werd later mijn vriendje,
maar dit heeft niet zo lang geduurd,
doordat het leeftijdsverschil zo groot
was. Ik was de jongste van het stel.
Je had nog Nettie v.d. Noort en zus
Jopie, Lina Overwater plus partners.
De heerlijke bals met Sint Nicolaas
en Kerstmis waren geweldig. Dan
werden er lootjes getrokken en moest
je pakjes voor elkaar maken. Misschien zijn er nog mensen die willen
reageren. Dat zou geweldig zijn. Wij
zijn trouwe lezers van de krant. Ga
zo door.
Nettie de Bruin
Prikkorf 220, 3192 ZO Hoogvliet
---------------------------------------Beijerlandselaan
Als kind vond ik de Beijerlandselaan
heel indrukwekkend. Eerst winkelde
je er met je ouders, later ging je
erheen om een vriendje te zoeken.
Dat was een leuke tijd. Toen trouwde
ik en we kregen een huis in de Slag-

hekstraat. Als de kinderen sliepen,
pikten we gauw een laantje op
dijkkie. Heerlijk jezelf verlekkeren
op de mooie etalages en fantaseren
wat je zou kopen als er geld voor
was. Ook de mooie feestverlichting
van Mourik was prachtig. Ik wil
niet ondankbaar zijn hoor, maar nu
hangt er vaak ieder jaar hetzelfde. Ik
herinner me ook nog de vitrinekasten
in de portieken. Niemand die eraan
dacht iets te stelen of te slopen. Waar
is dit alles gebleven? Ik heb soms
best heimwee naar de oude laan. Wij
wonen nu bijna 25 jaar in de Korte
Beijerlandselaan. ’s Avonds ga ik niet
meer naar buiten. Het lijkt wel een
getto met al die luiken.
Loes Pfundt
Beijerlandselaan 35a
010-4847491
l.pfundt@hotmail.com
---------------------------------------Firma De Hoop
Bij het doorspitten van DOR las
ik het stukje van Piet Aarse over
Sjaan de Hoop. Dat verhaal bracht
mij een kleine 60 jaar terug, naar de
WLMGGDWGH¿UPD'H+RRSVXLNHUHQ
chocoladewerken verhuisd was naar
de Noorderkanaalweg. Op de plaats
waar in de oorlog en kort daarna het
houten nooddorp stond. Daar heb
ik als 15-jarige gewerkt. Hoewel ik
veel verschillende betrekkingen heb
gehad, heb ik de leukste herinneringen aan dat familiebedrijfje. Het was
klein en nogal primitief. Lekker knus,
met ongeveer vijftien man/vrouw.
Allemaal jong. Pa de Hoop, als oude
brombeer en twee zonen. Vooral aan
het einde van het jaar was het erg
druk. Elke avond moest je overwerken. Dan kwamen je broertjes
en zusjes eten brengen en moest je
vlug verder met de suikerbeesten en
fondants, chocoladeletters en poppen.
Ik heb ook nog leuke herinneringen
aan mijn collega’s; Annie Muller, Bas
Burggraaf, Ditte de Vries, Arie de
boer, Dien Mes, Sjaan Hol en Jenny
van Triet. Zo zie je maar wat een paar
regels in DOR teweeg brengen.
Wim Bekker
Engelsestraat 108
3028 CJ Rotterdam
---------------------------------------Café Albireo (1)
Ik reageer op De Oud-Rotterdammer
van 9 december over café Albireo.
Mijn zwager is daar kelner geweest
en mijn zus hielp soms in de keuken
toen Sjaak de baas was. Helaas zijn
mijn zwager en zus overleden. Ze
hadden toen een voetbalvereniging
waarvoor ik al het voetbalgoed
waste. Ik geloof dat Sjaak hen nog
eens heeft opgezocht toen mijn zus in
Roosendaal woonde. De namen van
mijn zus en zwager zijn Nel en Frits

Blijdorp mulo
Enige tijd geleden vroeg
een dame die in Blijdorp
op de Gaspard de Collignyschool gezeten had
om de woorden van het
Spaarbanklied. Zowel mijn
zus als ik wisten meteen
waarover het ging. Het
liedje kenden wij nog voor
een groot gedeelte uit ons
hoofd. Ik kwam op die school in Blijdorp, doordat ik op Kralingen gebombardeerd was en nu ‘aan het eind van de Schieweg’ woonde. Dat daar het
Utrechtse en Gelderse Dorp lagen, wisten de meeste mensen niet eens, dus
de omschrijving was een goede plaatsbepaling.
Op die school was de heer Weiss het hoofd. Een man met een bos grijs/
blond haar en een grote snor. Hij was een kei in muziek en er werd op die
school veel gezongen en we leerden ook noten lezen. Ik heb zes jaar op
deze lagere school gezeten. Als ik in mijn rapportboekje kijk, zie ik dat
ik van klas 1 tot en met 3 juffrouw W.A. ten Cate heb gehad. Ze had het
haar in een knotje en droeg een brilletje. Met deze juffrouw had ik een
soort haat/liefde verhouding. Dat kwam, doordat ze je, als je niet oplette
- en dat kwam bij mij nogal eens voor – je ‘opwreef’. Ze nam je hoofd
ter hoogte van je oren tussen haar handen en maakte dan een wrijvende
beweging. Dat deed echt zeer en je oren gloeiden. Een vierde klas wordt
niet vermeld in het boekje, dat was in ‘44/’45, dus ik denk dat er toen
weinig les gegeven is. Ik zit wel ineens in de vijfde klas en daar had ik de
heer Renes en in de zesde de heer Overbeeke, die als vaste uitdrukking
had: “Justement de platteborsten gele peen”. Wat dat moest betekenen,
wisten we niet, maar we hebben het wel onthouden. Na de lagere school
ging ik naar de Blijdorpmulo, die later de naam Ds.A.R. Rutgersschool
kreeg. Daar was de heer Hootsen het hoofd. Ik herinner me namen van
leerkrachten als de heren Rienks, Van de Bos en Lenselink. Ver behoefde
ik niet weg voor die school, want dat was een houten noodschool vlakbij
de lagere school. Men had zelfs een gezamenlijke binnenplaats. Veel leerlingen van de lagere school gingen naar die mulo, zodoende ging je zeker
tien jaar met elkaar om. Daardoor kan ik van de schoolfoto’s van zowel
de lagere school als het voortgezet onderwijs, vrijwel alle namen van mijn
klasgenoten nog opnoemen. Daar ik later verhuisd ben naar Hoogvliet en
daarna naar Spijkenisse, ben ik mijn klasgenoten uit het oog verloren. Je
bent natuurlijk geïnteresseerd in hen allemaal, maar in het bijzonder naar
de tweeling Wim en Marius Tolenaar, Bob de Wit Leo Groeneweg, en
John Bravenboer, waarvan ik graag zou willen weten hoe het hen vergaan
is. Wellicht is er nog eens een reünie te houden, volgens mij is die er nooit
geweest. Ik ben benieuwd.
Jacob Kok, j.a.j.kok@planet.nl

Verboort. Mijn man Foek Weeda en
Jan Mastwijk (helaas allebei overleden) voetbalden in dat elftal. Wij gingen op zaterdagavond altijd met z’n
vieren naar Albireo voor een drankje
en een hapje en de gezelligheid.
Mevr. G. van der Vorm
06-18261057
---------------------------------------Café Albireo (2)
Wat leuk, café Albireo op de
voorpagina; met Jan de Korte, niet
Rinus de Korte. Ik heb 20 jaar bij
Albireo gewerkt. Een feest was het.
$OWLMGJH]HOOLJHQHHQKHOH¿MQHVIHHU
*HZRRQHHQ¿MQHNURHJPHWDOOHUOHL
types. Tante An en Ome Arie in de
hoek, vaste plek in het weekend en
Ome Jan en tante Cor voor de tap die
elkaar belazerden door steeds een
extra borrel te bestellen als de ander
naar het toilet ging. De heerlijke

Waalse kerk
Als vijftienjarig meisje was ik leerling van de Chr. hbs Henegouwerplein. Op
advies van de leraar Frans ging ik op zondagochtend naar de franse kerkdienst
in de Waalse kerk. Ook ben ik daar nog twee jaar op catechisatie geweest bij dominee Roijss. Van hem heb ik in 1946 een ansichtkaart gekregen van de Waalse
kerk aan het water. De Schiedamse Vest was voor de oorlog nog niet gedempt.
Mogelijk vindt die meneer van het stuk in de krant op 11 november deze kaart
ook interessant.
,NZHQVX¿MQHIHHVWGDJHQ
Lucie Ploeg
Prinsenlaan 397
3067 TX Rotterdam

avonden, zoals spaarkas delen met
Kerst en Pasen, de mosselavonden,
de zaterdagochtenden met wel zeven
Jannen in de zaak. Ik kan wel een De
Oud-Rotterdammer vullen met alle
verhalen van Albireo. Rinus, mijn
baas, en Martha waren harde werkers
met heel veel hart voor de zaak en
personeel. Rinus kon heel veel sfeer
maken in de zaak, zoals met Kerst.
Elk slingertje werd met zorg opgehangen. Albireo was een café met
sociaal gevoel. Drinken oké, maar de
huur moest wel betaald zijn. Beckie
en Jan waren soms zorgklanten, maar
wel heerlijke en eerlijke mensen. Ik
stop maar, want er komen zoveel herinneringen boven. Bedankt Albireo
voor de heerlijke tijd!
C. Berendsen
Museumstraat 12
3015 BT Rotterdam
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Oproep

Tijdens het ordenen van de foto’s van
mijn ouders kwam ik deze foto tegen.
Mijn vader (J. de Regt, geb. 09 april
1912) staat op de voorplecht te zwaaien
naar de fotograaf. Er zijn altijd vragen
bij mij geweest als; Wanneer is hij
genomen? Waar is hij genomen? Ter
gelegenheid waarvan? Kwamen al deze
mensen uit Duitsland terug na de Tweede
Wereldoorlog? Wie weet hier iets meer
van?
J. de Regt
010-4562024 - j.regt6@chello.nl
Hoge Bomenschool

Voor een reünie van klas 4/5 van de
Hoge Bomenschool aan de Barkasstraat zoeken wij enkele oudklasgenoten. Van deze klassenfoto zijn
26 leerlingen teruggevonden, maar
het zoeken naar de overige zeven
kost meer moeite dan gedacht. Wij
missen nog : Ellie Paans, Marleen
Benschop, Martin Mostert, Piet
Nieuwenhuizen, Ellen Potters, Aad
de Koning, en Ineke van de Draai.
Wij kijken uit naar de reacties! Een
emailtje is altijd welkom!

Marianne van Holstein-Strijaards
Grieksestraat 52 A
3028-CM Rotterdam
marianne-55@hotmail.com
of edjevandillen@hotmail.com
---------------------------------------Ria Dijt

Graag zou ik mijn jeugdvriendin
en buurmeisje Ria Dijt weer eens
ontmoeten. Zij woonde op Charlois
in de Korhaanstraat.
W. Sintemaartensdijk
Verdouwenhoeck 28
Heenvliet
---------------------------------------Droeve Poedel in Delfshaven

Wie kan mij, tegen betaling, helpen
aan deel 1 van ‘Droeve Poedel in
Delfshaven’. Het is geschreven
door Cor Docter en uitgegeven rond
1970. Het is een deel uit de serie
‘Misdaad aan de Maas’. De portokosten wil ik ook vergoeden. Ik heb
deel twee en drie al. Weet iemand of
er nog meer delen bestaan?
Trix Karstens
Bergselaan 212d
3037 CL Rotterdam
010-4676526
---------------------------------------Mannen in uniform

In de jaren 1930-1937 zagen wij
(schooljongens) altijd rond half
negen in de Bospolderstraat, hoek
Catarine Beersmanstraat een

groep mannen in uniform op de
¿HWVVWDSSHQHQQDHHQFRPPDQGR
geformeerd wegrijden. Deze groep
was gevestigd in een paar benedenwoningen. Wie kan mij vertellen
wat dit voor groep was? Navraag
bij politie en marechaussee leverde
niets op.
D. de Voogt - 010-4343525
--------------------------------------Wako

In 1947 - ‘48 werkte ik samen
met Bram voor de Firma Wako uit
Schiedam. Bram zijn achternaam
ken ik niet meer, hij woonde aan het
Zwaanshals. Het meerijden achter
op zijn motor vergeet ik nooit. Ik
zou best na al die jaren nog eens wat
van hem willen horen.
Piet - 010-4211433
--------------------------------------Calvijnschool

Ik ben in 1922 geboren in Spangen
HQKHE¿MQHKHULQQHULQJHQDDQGH
tijd. Ik zat op school in de Toussainstraat, de Calvijnschool van
1928-1934. Er zijn twee klassenfoto’s gemaakt, maar helaas ben ik
die kwijtgeraakt. Een paar namen
weet ik nog, zoals Nelly van Bracht,
Geertje van Loon, Arendje Vreugdenhil, Marie de Jager, en Piet Hordijk. Ik hoop dat iemand die foto
nog heeft. Ik zou daar heel blij mee
zijn. Wij hadden ook een groepje
ZDDUPHHZHQDDUVFKRRO¿HWVWHQ
Theo Eerdmans, Teun de Vos, Pieter
van Baarlen, Kees Heemskerk, Nel
Iedema en Nel Hoogendoorn. De
laatsten zijn er helaas niet meer. Met
de anderen hoop ik contact te krijgen. Tevens wil ik vragen of iemand
weet wat er met drukkerij Moret
is gebeurd. Daar heeft mijn vader
meer dan 40 jaar gewerkt. Er hing
van hem een groot schilderij. Zelf
woonde ik in de Brederodestraat.
Wij stonden bekend om onze rode
haren. Ik wens dat de krant nog heel
lang mag bestaan, want ik geniet er
iedere twee weken enorm van.
E.P. Kemp
Oostelijk Bolwerk 656
4531 GW Terneuzen
--------------------------------------Gezinshulp
in de Mauritsstraat

Enige tijd geleden stond er een foto
in de krant van een klas in de Mauritsstraat. Tot mijn grote verrassing
moet ik zeggen, want de persoon uiterst links ben ik. Dit was een groep
meisjes, die de cursus Gezinshulp
volgde in de school in de Mauritsstraat. Ik ben nu 72 en zou het leuk
vinden die klas weer bij elkaar te
krijgen. De directrice heette mejuffrouw Kneppers. Zanglerares was
mevrouw Maas en conciërge mijnheer Winkel. Op de foto stonden
Willy Roessen, zij woonde aan de
Uitweg (Hillegersberg-Schiebroek),
Maria Flameling, Mary van Deelen
en Jeanne Klaassen. Willen mensen
die één van hen menen te herkennen
reageren?
Joke van Dijk-Rommelse
Geuzenhof 18
4664 BZ Lepelstraat
---------------------------------------Herman Houtzager
en Henk van Veen

In 1952 heb ik mijn opleiding op
de bedrijfsschool van Wilton-Feijenoord in Schiedam afgerond.
Mijn diploma kreeg ik uit handen
van directeur Bart Wilton. Gelijktijdig met Herman Houtzager en
Henk van Veen. We waren destijds
ook lid van Ons Huis in Rotterdam,
in de groep van Koos Apon. Na de
militaire dienst zijn we elkaar uit het
oog verloren. Ik zoek nu contact.
Cor de Wilt
026-3792394
---------------------------------------Familie Troost

Goppel, Corry van Eijnsbergen,
Gerda van Schie, Francien Robijn,
Cokkie Terlaak, Nel van Gestel,
Rinus Speksnijder, Hans Weenink,
Sjaak Hulsker, Wim Vermeulen,
Bas van Wijk, Karel Bel en Keessie
Ruig. Andere namen weet ik niet
meer. De naam van de onderwijzer
was heer Wijlre, zijn zoon zat bij
ons in de klas. Zelf woonde ik in de
Robijnstraat. Herkent iemand zich
op de foto? Ik zou het ontzettend
leuk vinden iets van jullie te horen.

Nel Ottevanger
Debijeweg 272
3069 VG Rotterdam
581380@tiscali.nl
010-2205268
---------------------------------------Maria Thijssen

Ik zoek Maria Thijssen. Zij zat bij
mijn zus, Anneke Rommelse, in de
klas op de Gerardus Majellaschool
aan de Larixlaan, (voorheen Eikenlaan). Dit was een parochieschool
die nauw verbonden was met de
St. Pauluskerk. Maria had een zus,
Trees, en een broer, Joep. Maria
woonde aan de Larixlaan.
Joke van Dijk-Rommelse
Geuzenhof 18
4664 BZ Lepelstraat
----------------------------------------

Jacques Verschragen

Johannes Brandtstraat

Gaarne zou ik in contact willen
komen met Jacques Verschragen.
Hij zat in 1954 samen met mij bij
de Veldartillerie Prins Maurits in
$VVHQDOVUDGLRWHOHJUD¿VW,QGHUWLMG
woonde hij aan de Raapopseweg in
Arnhem, waar ik hem eenmaal heb
opgezocht. Als hij, of iemand die
hem kent, dit oproepje leest zou ik
graag van zijn adres op de hoogte
gesteld worden.
A.J. Boetje
Etienne de Bouterstraat 25
3067 AR Rotterdam
010-4211426

Ik woonde in de Johannes Brandtstraat van 1940-1955. Deze foto is
daar genomen. Ik ben het langste
meisje rechts. Wie herkent zich
hierop?
Loortje Willmes (toen)
Loes Sederel-Willmes (nu)
Simon Vestdijkstraat 95
3842 LK Harderwijk
smitsederel@planet.nl
----------------------------------------

Koraalstraat

Dit is een foto van de vierde klas
van de openbare lagere school
Koraalstraat Schiebroek. Hij is
gemaakt in 1944. Veel namen zijn
mij bijgebleven: Rina Keyzer, Gusta

Ik bezit 28 boekjes ‘Wie, wat,
waar’, destijds in Rotterdam uitgegeven. Ik heb de uitgaven vanaf
1939 tot 1984, maar het is niet
compleet. Ik wil ze kwijt. Welke
liefhebber biedt?
Jan Kamerbeek
Narcisveld 17
2914 PE Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-321107
---------------------------------------Annie en Willy Brinkman

Ik zoek de familie Troost, Floor,
Ans en Marco. Zij woonden in 1959
op Steenvoorde in Zuidwijk, maar
zijn verhuisd naar Dubai. Ik zou
graag met ze in contact komen.
R. Hartveld-Schelling
0180-420624
----------------------------------------

----------------------------------------

Wie, wat, waar?

Zangers gezocht

Wij, zeven man, vijf zangers en
twee accordeonisten, Oud Rotterdammers,
hebben een koortje, waarmee we
Rotterdamse liedjes zingen. We
willen graag drie zangers toevoegen
aan ons gezelschap. Enthousiaste
kerels tussen de 50 en 65 jaar die er
echt voor gaan.
Aad Rijfkogel
arijfkogel@kpnplanet.nl

Ik zoek mijn nichtjes Annie en
Willy Brinkman. Onze tante Trein
wordt in februari 104 jaar. Ik kom
regelmatig bij haar en dan hebben
we het wel eens over jullie, want
jullie waren vroeger veel bij haar.
Jullie vader was haar tweelingbroer
Treek Brinkman. Ik heb Annie
Brinkman het laatst gezien. Ze
woonde in de Wilgenstraat in het
Oude Noorden. Ik ben zelf ook 90
jaar. Mijn vader, Willem, was de
broer van jullie vader en we woonden in een steeg (Breedeplaats) in
de Oppert. Ik hoop dat ze mij willen
opbellen. Dat zouden tante Trein en
Dries (haar zoon) geweldig vinden.
Annie van Geenen-Brinkman
Charley Tooropsingel 82
Rotterdam
010-2200659
---------------------------------------Zwemsters

Ik wil reageren op dit fotootje. Deze
meisjes zaten met mijn zus in een
poloploeg van Ma Braun in het
Oostelijk zwembad. Het meisje dat
naar de bus kijkt is Nel Gastrich.
Zij woonde in de Schinkelstraat in
Kralingen. Ik woonde in de straat
ernaast, de Vlietkade. Ik weet nog
dat Nel terug kwam uit Helsinki en
voor een dichte deur stond. Haar
moeder was er niet. Ik heb toen
heel lang met haar staan praten. Het
andere meisje heet Hanny Termeulen. Dat is het meisje in de deur.
Zij is na haar zwemmen vertrokken
naar Canada. Ook liet mijn zus de
naam vallen van Nel van Vliet. Ik
weet niet of zij is meegegaan naar
Finland.
A. v.d. Weert
Goudseplein 85
Rotterdam
---------------------------------------Frans Appels

Mijn vader zoekt oud-collega Frans
Appels van de machinefabriek
Korpershoek aan de Brielselaan. Als
er mensen zijn die weten waar hij
woont, laat het ons dan weten. Mijn
vader is 97 jaar en zou hem graag
nog eens zien.
A.G.D. van der Heijden
C.D. Tuinenburgstraat 155
3078 GD Rotterdam
010-4831952
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Puzzel mee en win !!!

KERSTPUZZEL-HOOFDPRIJS:

GRATIS DAGTRIP
NAAR DE HUISHOUDBEURS
VOOR 2 PERSONEN

De tijd gaat zo snel dat je het bijna niet door hebt, maar over een paar dagen is het al weer kerst. Weer een jaar voorbij. Dat ging niet ongemerkt aan de redactie van De Oud-Rotterdammer voorbij. De inzenders van de puzzeloplossing
waren daar voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor. Vele oplossingen werden ingestuurd op kerstkaarten en
ook menige e-mail was voorzien van een vrolijke kerst- of nieuwjaarswens. We willen alle inzenders weer bedanken.
Dit keer staat er weer dubbel puzzel plezier in de krant, want we trakteren u op een extra grote kerstpuzzel. We hopen
dat we met de oplossing van de vorige puzzel alle lezers aan het werk hebben gekregen.
De oplossing van vorige krant was:

Datum naar keuze 14-17-19 of 21 februari
Bestemming: Huishoudbeurs Amsterdam
Incl.: busreis en entree
Opstapplaats: Capelse Brug - Zuidplein Dordrecht (andere in overleg)

‘Het is weer tijd de kerstboom op te tuigen’
De winnaars zijn:
M.L. Daalhof-Bonthond, Rotterdam
I. Schwedler-Maes, Rotterdam
G. de Boom, Krimpen aan den IJssel

J. van der Sande, Ridderkerk
R. van der Plas, Schiedam

De Huishoudbeurs is het allergezelligste dagje uit voor
vrouwen. Shoppen, workshops volgen, optredens
bijwonen, alles kan. Verder vind je er de laatste nieuwtjes en trends op het gebied van Mode, Verzorging,
Wonen, Vrijetijd en Culinair.
En niet te vergeten.....héél veel beursaanbiedingen.

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

7FSUJDBBM
[BOHWPHFM1PPMTFDPNQPOJTUBMTPOEFS BGL 
 TPPSU EVJG  6OJUFE 4UBUFT PG "NFSJDB BGL  
&VSPQFFTMBOELPMEFS HFLUF SBBEWBOUPF[JDIU
BGL NJEEBHTMBBQKFDFOUSBBMTUBUJPO BGL 
KPOHFOTOBBN  WFS CPOE  BBOMFH BBSE  
CFSHXFJEFLFFM OFVTFOPPSIFFMLVOEF BGL 
QMBBUTJO(FMEFSMBOEIPOJOHESBOLFJLFOTDIPST
WBO TDIPST POUEPFO  IPOEBDIUJH SPPGEJFS 
XFEEFOTDIBQ[POEFSFFSHFWPFMQBSBQMV BGL 
 TDIBBQLBNFFM  ESJOLHFME  CJOOFOWBBSUVJH
 JFNBOE EJF TUPGGFO TDIFJLVOEJH POEFS[PFLU 
BGHFNBU  EFFM WBO /PPSE&VSPQB  HFCFSHUF JO
;XJUTFSMBOE  BMMFNBBM  [BOHTUFN  EPQJOH
CJK PB XJFMSFOOFO BGL   /FEFSMBOETF QSJOTFT
 OPWFMMF QSP[B   7FSFOJHJOH WBO /FEFSMBOETF
*OTUBMMBUJFCFESJKWFO BGL   WPE  GMFTBGTMVJUJOH
 USBNHBSBHF  WPPSNBMJH UWQSPHSBNNB WBO +BO
-FOGFSJOLIFJMJHFUPFTQSBBLEFFMWBOCPPN
WSPVXFMJKLMBTUEJFSTUPPN XBTFN WPFUCBM
TUBEJPOWBO"KBYQMBBUTJO"VTUSBMJÌIPOJOHCJK
 FFO EPSQ JO EF HFNFFOUF 0PTUTUFMMJOHXFSG 
CPMHFXBT LMFJOF VJ   LFWFS  &OHFMTF KFOFWFS
VJUWJOEFSWBOEFHMPFJMBNQXJKOIVJT DBGÊ 
QMBBUTJO%SFOUIFNFOT *OEJTDI XFSLMVTU
 BVUPNBUJTDIF IBMWF PWFSXFHCPNFO BGL  
MBTUEJFS  IPFT GPFESBBM   IPGGFFTU 
LPSBBMFJMBOE  HFWBOHFOWFSCMJKG  NBBOTUBOE
BGL   HFXJK[JHEF BBOTQSBLFMJKLIFJE BGL  
QFSTPPOMJKLWPPSOBBNXPPSEPO[FTJO[JFOT BGL 
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)PSJ[POUBBM
 PQFOTUBBOEF CFUSFLLJOH  &VSPQFTF IPPGETUBE
 LPSUF IFWJHF XFSWFMXJOE  SFJTEPDVNFOU 
XJOESJDIUJOH BGL EFFMWBOCJKFOLPSGTDISJGUF
MJKL CFXJKTTUVL  SPOEFEBOT  TUVL PG EFGFDU 
MBBUTUMFEFO BGL   EF POCFLFOEF -BU BGL  
HFTMPUFOHMB[FOWFSBOEBUJUBOJVN TDIFJLBGL 
WPPSNBMJHF /FEFSMBOETF LPOJOHJO  FFO CFQBBMEF
TNBBL  JO NFNPSJBN BGL   EJDIU PFSXPVE
 MBOE JO "[JÌ  XFMHFWBMMJH NPPJ   TDIJQ EFS
XPFTUJKOVJUSPFQWBOQJKO[VJEWSVDIUBMHF
NFOFLJPTLPOEFSOFNJOH BGL NFJTKFTOBBN
NV[JFLOPPUMVJEFXPPSEFOUXJTUCSFFE XFJET 
 [XBBSEXBMWJT  CSJFGPNTMBH  BBSELMVJU 
POUWBOHUPFTUFM  BBOHFTMPUFO CJK FFO WFSFOJHJOH
HFXSJDIUTBBOEPFOJOH%FFOTFNVOUCMPFJ
NBBOE  MBOE JO IFU PPTUFO WBO "GSJLB  'SBOT
MJEXPPSEIBMGCMPFETPPSUMFEFSBBOTQSFFL
UJUFMWPPSFFOLPOJOH[JOL TDIFJLBGL JOWFUUFO
PMJÌO CMPFNTPPSUTNBMMFEPPSHBOH OBVXUF 
 EPPSHFTUJLUF EFLFO  JOUFSOBUJPOBBM BVUPLFO
UFLFO *TSBÌM  EFFM WBO CPPN  BMWPSFOT 
EBQQFSIFJEPPTUFSMFOHUF BGL /FEFSMBOETF
SJWJFS  HFME UFS[JKEF MFHHFO  NBHFS GSBHJFM 
MBOEJO"[JÌTDIJM IVJE HFXJDIU
CPUFSNBMT EPO[JH MPLTQJKTTUFL UXJKH 
XJOESJDIUJOH BGL MPGTDISJGUOBDIUSPPGWPHFMT
EFFMWBOHFMBBUEFFMWBOUIFFTFSWJFT
3VTTJTDITOBBSJOTUSVNFOUCSJMKBOU GFOPNFOBBM 

Deze prijs is mogelijk gemaakt de Snelle Vliet
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Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en
werken en de nieuwste ontwikkelingen.

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

Zeventiende Humanitas seniorenrestaurant

Het Niesende Nijlpaard begin januari open!
)VNBOJUBTIFFGUWPPSIBBSDMJÑOUFO GBNJMJF WSJFOEFOFOCFLFOEFOIFU
concept Humanitas Seniorenrestaurants ontwikkeld.
U vindt ze bij de volgende Humanitasvestigingen.

Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.500 medewerkers,
1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk gerichte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over
het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt
de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen
die wél mogelijk zijn. Nadere inlichtingen over Humanitas of een
vraag of misschien een tip? Bel Martijn Huisman: 010 - 461 53 47.

Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
in het hart van dit blad

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Akropolis
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat 290
010 - 461 52 77

De Bezige Bij
Oosterwiek
Varnasingel 600
010 - 455 48 77
Het Niesende Nijlpaard

Wonen in de Beverwaard met alle diensten op gebied van wonen,
welzijn en zorg van Humanitas

De Blaffende Bever

Restaurant Akropolis

IJsselburgh
Schinnenbaan 130
010 - 497 75 61

De Dansende Dolﬁjn

IJsselburgh is een prachtig, groot servicecomplex met
198 tweekamerappartementen (64 m2) en een royale, veilige binnentuin. In restaurant ‘De Blaffende Bever’ kunt u
heerlijk eten, o.a. ‘buiten’ in de serre. De gemiddelde nettohuur bedraagt ca. € 550,-, exclusief service- en verwarmingskosten. Bel voor meer informatie Humanitas-woonmakelaar Coby Bosker:  of mail cbosker@
stichtinghumanitas.nl

De Steenplaat
Persoonshaven 650
010 - 486 57 77

De Drie Torens
Marthalaan 6
Hoogvliet
010 - 295 11 75

De Blaffende Bever

De Gevlekte Giraf
Nancy Zeelenbergflat
Bevelandsestraat 30
010 - 480 50 77

Studio-woningen in De Carnissedreef!

De Gulle Gans
Gerard Goosenflat
Thomas Mannplaats 150
010 - 251 19 44
Langs de Carnissesingel in Charlois staan de woongebouwen van A%F$BSOJTTFESFFG. Daar zijn nog
enkele eenkamerappartementen beschikbaar. De Carnissedreef ligt op loopafstand van het overdekte
winkelcentrum Zuidplein en het gelijknamige metrostation. Het naastgelegen Humanitasverpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’ heeft uitgebreide faciliteiten, waaronder een mini-supermarkt, grote buitentuin en het gezellige restaurant ‘De SmulpAap’ met zijn prachtige buitenterras. De nettohuur, exclusief
service- en verwarmingskosten, bedraagt vanaf de € 450,- per maand. Bel voor meer informatie Humanitas-woonmakelaar Coby Bosker,  of mail cbosker@stichtinghumanitas.nl

)TTMKTQxV\MVUMLM_MZSMZ[MV^ZQR_QTTQOMZ[^IV0]UIVQ\I[_MV[MV
]MVMTSIIZXZM\\QOMNMM[\LIOMVMVMMVOMT]SSQOVQM]_RIIZ

Logeren met zorg bij Humanitas-Alexander

2009

de gemaakte afspraken over de
te verlenen zorg. Het zorgteam
wordt zo nodig ondersteund door
een (verpleeg)huisarts en overige
paramedici zoals fysiotherapeut,
ergotherapeut en psycholoog.

*FEFSFFOCMJKGUIFUMJFGTU[PMBOHNPHFMJKL[FMGTUBOEJHXPOFO)FU
kan echter gebeuren dat men herstellende is na een operatie,
EFWFS[PSHFSFWFOOJFUCFTDIJLCBBSJTPGNFOUJKEFMJKLEJDIUFSCJK
EFLJOEFSFOXJMWFSCMJKWFO NBBSXFM[PSHOPEJHIFFGU*OEFMF
vensloopbestendige locatie De Kristal (Nesselande) en verzor
HJOHTIVJT%F&WFOBBS 0PTUFSøBOL IFFGU)VNBOJUBTEBBSWPPS
Voor Logeren met Zorg is een inlogeerkamers beschikbaar.
dicatie van het Centrum IndicatieTijdens de logeerperiode be- tuurlijk kan men ook deelnemen stelling Zorg (CIZ) nodig. Deze kan
schikt men over een ruime, aan alle activiteiten en en gebruik men persoonlijk aanvragen via de
geheel ingerichte kamer, met maken vanfaciliteiten (zoals kap- huisarts, het transferbureau van
voorzieningen die uw verblijf per, recreatieve activiteiten, in- het ziekenhuis of de thuiszorginaangenaam maken. Elke kamer ternetaansluiting en restaurant stelling. Een kortdurende opnais uitgerust met een telefoon en ‘Het Niesende Nijlpaard’). In over- me valt onder de Algemene Wet
halsalarm, waarmee men kan leg maken we afspraken over de Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
waarschuwen. Desgewenst kan maaltijdvoorziening. Uiteraard is Men moet wel rekening houden
gebruik gebruik gemaakt wor- bezoek van harte welkom!
met een eigen bijdrage. Uiteraard
den van TV op de kamer. Nazijn cliënten met een persoonsWat de zorg betreft: gebonden budget eveneens van
Nieuwjaarsbijeenkomst
er is een deskundig harte welkom. Ook particulier
Humanitas nodigt u van harte uit voor de
team met verzor- gebruik, dus zonder indicatie, is
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op
gende medewerkers, mogelijk.
donderdag 8 januari 2009 van 16 tot 18.00 uur
dat 24 uur per dag
bij Humanitas-Akropolis, Achillesstraat 290
persoonlijke verzor- *OGPSNBUJF
in Rotterdam-Honderd en Tien Morgen
ging, verpleging en Verdere informatie voor (toekom(Hillegersberg).
begeleiding kan bie- stige) cliënten wordt graag verden. In overleg wordt strekt door de zorgconsulenten
een zorgplan op maat van Humanitas-Alexander, teleopgesteld met daarin foon .

De Luie Leeuw

De Gulle Gans

De Leeuwenhoek
West Kruiskade 54
in voorbereiding

De Mollige Meeuw
Humanitas aan Zee
Hoekse Brink 219
Hoek van Holland
0174 - 31 57 00

Het Niesende Nijlpaard
De Kristal
Cypruslaan 400
010 - 892 48 70 (begin januari)

De Mollige Meeuw

De Olijke Oliphant
Aveling 233
Hoogvliet
010 - 438 76 97

De Prins Pinguïn
Prinsenwiek
Prinsenlaan 101
010 - 421 08 36

De Olijke Oliphant

De Rijmende Reiger
Jan Meertensflat
Van Langendonckstraat 51
010 - 419 05 00, tst. 114

De SmulpAap
Hannie Dekhuijzen
Carnissedreef 280
010 - 493 62 04

De Vrolijke Vlinder
Schiebroekse Parkflat
Berberisweg 4
010 - 278 03 89

De Vrolijke Vlinder

De Zingende Zeeleeuw
Müllerpier
Sint-Jobskade 140
010 - 244 49 99

De Zwoele Zalm
De Wetering
Loevesteinsingel 55
in voorbereiding

De Zingende Zeeleeuw

